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...عابری در کوچه کاغذی پیدا کرد...روی آن برگ نوشت

روزمرگي ھا_ از ملت آقاي رضايي تا منبطل آقاي الريجاني

ديدار با دكتر كیھاني زاده:  

جمعه پیش برايم خاطره اي داشت. ديدار با دكتر كیھاني زاده. نوشیروان كیھاني زاده. ھمان كه روزنامك را در شرق

داشت و جاھاي ديگر. در روزنامه اعتماد ھم بود ستونش.لھجه كرماني اش را ھنوز دارد و قیافه اش ھم چون دكتر

باستاني پاريزي است. خاك خوبي دارد كرمان براي  خلق نويسنده و روزنامه نويس. فكري به سرم رسید كه از مجد

االسالم كرماني كه سید فريد قاسمي معرفي اش كرده تا كرماني ھايي كه بعدا آمده اند را كتابي كنم.

ديدم خاك خودم كمتر از كرمان نداشته .ولي از خاك كرمان كوزه مي سازند و از خاك ما خاك توي سر !

با دكتر كیھاني زاده نشستیم و در میان قھوه خوري يواش يواش خلقش را باز كردم. از اول تاريخ روزنامه اطالعات برايم

گفت. تا درگیري ھايش با نصیري ريس ساواك و نسل جديد روزنامه نگاران. از محمد مسعود و از ستون روزنامكش.داشت

برمي گشت به خارجه. فكر كتاب ھم از سرم پريد.

*روزنامه ملت ما و سايت آينده ھم مبارك شدند، فعال سه ھیچ به نفع محسن رضايي

اي برادران اصولگرا. برويد و روزي صد تومن صدقه براي جان سران فتنه به صندوق بیاندازيد.واقعا خداوند نعمت را بر شما

تمام كرده است . چطوري؟ ھر وقت با ھم درگیري داريد ، فورا با ياد آوري سران فتنه غائله مي خوابد. ھروقت سرو گوش

ھم را مي جويد ، سران فتنه با دم مسیحايیشان بینتان را آشتي مي دھند. واقعا رحمت خدادي ھستند . نه سواد

روزنامه نگاري و نه قلم و نه حتي نیت صحیح. ديپلم ادبي ھم نیاز ندارد. كافي است كه چند تا فحش به سران فتنه بدھید

، انگار از مادر تازه متولد شده باشید ، جريان رستوانھاي زنجیره اي بوف و واردات سیگار و فالن و بھامان و ھمه مي مالد.

خدا را شاكر باشید و بنا بر حديث من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ، برويد و از اصالح طلبان سابق قبل از

انقراض و تولد به شكلي غیر قابل پیش بیني تشكر كنید.

جريان سوم محسن رضايي يك آرزوست. اما به چھارعلت پا نمي گیرد. علتش را نمي گويم كه فكر كنیدنه که  من خیلي

مخم! و این اداھا. نه. حالش نیست.

ملت ما ھم روزنامه اش در آمد. خدا را شكر كه ملت ما ديگر بي روزنامه نیست. اما كفش ھاي گنده محسن رضايي و

كھريزكیان و فريدون وردي ن ژاد و ... دم در اين نھاد مدني نوپا  كنده شده.فردا ھم کشتی است بین نوجامگان و دلق

پوشان. تا ببینم اين ملت نھايتا ملت كدامشان خواھد بود. يا زور علي! 

گفتم سه بر ھیچ.اینھم سومیش

*ريش قرمز در ارشاد ماندني شد

معاون مطبوعاتي كه از ساختمان بھارستان تا تو پخانه آمده بود و داشت مي رفت آلمان ، با يك قیچي برگردان يك گل به

سران فتنه زد و دوباره به زمین برگشت. ايضا : من لم یشکر المخلوق لم یشکر ...

* علي مطھري عالوه بر ...، برنامه ھم دارد

علي مطھري در دفاعیه دادگاھش ھرچه خواست به محمود احمدي نژاد بست.

ھمسويي كیھان و مطھري و الريجاني و قالیباف بي حكمت نیست. برنامه فصل آينده لیگ برتر اينست كه

اين آقايون يك كانديدا معرفي مي كنند . راھبرد كوتاه مدت  مجلس آينده است. استراتژيشان رياست

جمھوري.

كانديدايشان را به عنوان كانديداي مورد عالقه رھبري معرفي خواھند كرد و كانديداي مورد نظر دولت فعلي

را كانديداي رقیب   ومخالف رھبري.

بازي حساب شده اي است. منتھا... 

* روزنامه جمھوري اسالمي يك گافي از آملي الريجاني گرفت كه بعدا صدايش در مي آيد.آملي الريجاني ـ صادقشون ـ

گفت وقف دانشگاه آزاد منبطل است. من به عنوان يك حقوقدان نفھمیدم  تا چه رسد به مسیح مھاجري!

 به نظرم كل يادداشت براي ھمین كلمه نوشته شده بود. مسیح مھاجري نوشت : آقا الريجاني منبطل اينكه گفتي يعني

چه؟ ( به قول مھران مديري)

*گاھي يادداشت ھايي درباره وقايع روزانه ياداشت مي كنم و بعد نمي دانم كجا افتاده اند.يك ھفته گذشته برايم جالب

بود. كمي از آنچه يادم است را نوشتم.
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