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  سعيد امامي، كيهان، سعيدي سيرجاني
  

  :مقدمه
ي دانم اعتذاري را به پيشگاه كاركنان زحمتكش مؤسـسه        پيش از هر كالم بر خود فرض مي        ‐ ۱

ي ايـن   سه نفره‐ يادآور شوم كه مراد اين نوشتار از كيهان، رهبري دو     بزرگ كيهان تقديم و   
  .زنندموسسه است كه خط مشي و محتواي آن را رقم مي

ي گفتارهاي كيهان و سعيد امـامي       كند و صرفا از طريق مقايسه     اين نوشتار حكم صادر نمي     ‐ ۲
افكني از يك جريـان     قابهاي الزم براي ن   ي سيرجاني و توضيحاتي افزون بر آنها، داده       درباره
و پاسـخگويي       گـذارد و خواسـتار      در اختيـار خواننـدگان مـي      ي خـشونت را     يافتهسازمان

روشنگري كادر رهبري اين موسسه در خصوص پرسشهاي پيش آمده و همچنين خواسـتار              
ربط از جمله مجلس خبرگان رهبري به اين مورد و ساير مواردي اسـت       رسيدگي مراجع ذي  

 .هاي اخير پيرامون اين مؤسسه مطرح گرديده استكه در سال
اگر هر كس در معرض اتهام بود بايد مطابق قوانين با رعايت كامـل شـئون انـساني، بـه وي                   ‐ ۳

. تفهيم اتهام شده و با حضور وكيل و هيئت منصفه در دادگاه علني و صالحه محاكمه شـود                 
حـث از يـك روش مافيـايي        بنابراين سخن ير سر اتهامات احتمالي سيرجاني نيست بلكـه ب          

 ۳۹طبق اصل   . براي مقابله با دگرانديشان است كه سنتي است ويرانگر قانون و حقوق مدني            
قانون اساسي حتي اگر كسي مجرم شناخته شده و محكوم به زندان گردد، هتك حرمـت او                 
ممنوع و موجب مجازات است و كيهان در مورد بسياري از افراد از جمله سعيدي سـيرجاني    

تـرين   قانون اساسي محاكمه نشده بود مستهجن      ۳۲ حتي در هيچ دادگاهي مطابق اصل        كه
 .بردتعابير را به كار مي

سيرجاني و گـشوده شـدن رسـمي و آزاد آن يكـي از مـواردي اسـت كـه                    ي سعيدي پرونده ‐ ۴
هاي وسيعي را در اختيار مـردم قـرار داده و پـرده از حـوادث، سناريوسـازي، روشـها                    آگاهي

دارد كه نظام سياسي ايران را در برابر تكرار بيماري مشابه و مهلكي مصونيت              برميوحقايقي  
هـاي  ورزي و آزادي  سـاالري و انديـشه    ي مقاومتهايي را كـه در برابـر مـردم         بخشد، ريشه مي

طلبـان در  بـراي اصـالح  سازد و البته اين امر تاوان سنگيني قانوني صورت ميگيرد عريان مي 
در صورت موفقيت، راه را بـراب تحقـق آرمانهـاي انقـالب اسـالمي در                پي خواهد داشت اما     

 . كه با تعلل و تاخير مواجه شده، هموار خواهد ساخت۱۳۵۷سال

 و بر اساس اظهارات يكي از همكاران سـعيد امـامي نـزد يكـي از روحـانيون شـناخته شـده                 ‐ ۵
 امـامي و بـا      سيرجاني در زندان توسـط    ي تهران در مجلس شوراي اسالمي، سعيدي      نماينده

شود به قتل رسيده و با توجه به اينكـه          استعمال شياف حاوي پتاسيم كه منجر به سكته مي        
ي قلبـي قلمـداد كـرد و        پزشكي قانوني نيز در همان زمان مرگ سيرجاني را ناشي از سكته           
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مافياي خشونت از اين تاييد براي طبيعي جلوه دادن مرگ سيرجاني اسـتفاده كـرده اسـت،     
 .اي محرز شده استي قتلهاي زنجيرهفت كه امروز درگذشت سيرجاني در زمرهتوان گمي

تـوان  هايي است كـه از طريـق آن مـي         سيرجاني يكي از نمونه   موضوع سعيدي بنابراين
  .اي دريافتارتباط كيهان را با قتلهاي زنجيره

ي سـيرجاني طـي نامـه      سعيدي ۱۳۷۱ي دوم سال  در نيمه :سيرجاني در سراشيبي سرنوشت   
جمهور وقت هاشمي رفـسنجاني از اينكـه چهـار سـال اسـت هفـده جلـد                  اي به رئيس  سرگشاده

-و هيچ مقام مسئولي به شكايات وي رسيدگي نمي        اند  ي وي را توقيف كرده    كتابهاي چاپ شده  
ي اعـدام داريـد     گويد اگر اگر گناهكارم محكمه داريد، زندان كنيد، جوخـه         كند، شكوه كرد و مي    

كنيد؟ از تنگناهاي معيشتي رنج برده و چشم به گشايـشي در اخـذ مجـوز                 مي چرا زجركشم ... و
همين موضوع ساده كه براي بسياري از نويسندگان ديگر نيز به حق يا به              . انتشار كتابهايش دارد  

ايـن نامـه انعكاسـي      . ناحق رخ داده بود در خصوص سيرجاني به سرآغاز يك تراژدي مبدل شـد             
از آن  . ياب داخلي خبري از آن درج كردند      هاي اندك  خارجي و رسانه   هاييافت و برخي از رسانه    

او طي چند سال گذشته مقاالتي در جرايد از         . ي كيهان با سيرجاني درگرفت    پس جنگ روزنامه  
ي اطالعات و در چارچوب شرايط نظام سياسي كـشور چـاپ كـرده و واكنـشهايي                 جمله روزنامه 

كيهـان و كيهـان   .  دريافت كرده بود اما اين بار متفاوت بـود هابروز كرده و پاسخهايي در روزنامه     
ي بسيار شديداللحن در باب اينكه او خائن، جاسوس و ساواكي بوده و كتابهاي              هوايي چند مقاله  

در فـضاي   . ي تحريـر درآوردنـد    ي وي عليه اسالم و مقدسات ديني بـوده بـه رشـته            ممنوع شده 
افتـاد اسـتخالص   كار بود كه اگر كسي به دام آن مـي سياسي تك صدايي اراده قاهره گروهي در   

اي، حقوقي و دفاعي، سيرجاني گـام     دشوار و گاه غيرممكن بود و در شرايطي نابرابر از نظر رسانه           
فقدان حسابگري او در برآورد شرايط كه ناشي از انفـرادي تـصميم             . محاباتر برداشت بعدي را بي  

-كتاب بود كـه چنـدان دقـايق سياسـي را نمـي            گرفتن از سوي يك عنصر فرهنگي و همنشين         
ي ديگـري انتـشار دهـد امـا ايـن بـار            ي سرگشاده  نامه ۱۳۷۲شناسد موجب شد او در فروردين       

چرخيد و قادر   هاي محدودي در دست افراد معدودي مي      اين نامه در نسخه   . خطاب به هموطنان  
ي اقـدام   ارسـايي صـدا از هزينـه      به نشر پاسخ خود در برابر نشريات كثيراالنتشار نبود ولي اين ن           

 اساس زندان و قتل او گرديـد و در واقـع گـور              ۷۲ي فروردين نامه. كاستسيرجاني نمي 
سيرجاني را حفر كرد زيرا او به مقاالت كيهان در افشاگري نسبت بـه خـود پاسـخي                  

ي اين حمله و دفـاع حتـي در شـرايط نـابرابر را              درخور داده بود كه چون ياراي ادامه      
نماند، به ويژه كـه در آن شـرايط خـاص سياسـي             ... اي جز زندان و بعد    ند چاره نداشت

شگفت است كه سيرجاني در اين      .كشور، سيرجاني كناياتي به خطوط قرمز سياسي داشت       
 را پيرامون سوابق خيانت     ۱۳۷۱نامه، بخشهايي از مقاالت كيهان و كيهان هوايي در دي و اسفند           

ي آنهـا پاسـخ الزم را داده         به مواد مخدر نقل كرده و بـه همـه          خود، همكاري با ساواك و اعتياد     
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 ۷۱نگـارد همـان مطالـب دي و اسـفند         اي كه چندي بعد در زنـدان مـي        نامهاست اما در اعتراف   
در حاليكه از نظـر حقـوقي و شـرعي اقـرار در شـرايط آزاد                . كيهان را به عنوان اقرار آورده است      

ي مطالبي را كه در شـرايط آزاد پاسـخ داده و مـردود              هشود هم معتبر است چگونه او مجبور مي     
اعالم كرده است در زندان به صورت كنشي صحه بگذارد؟ آقـاي حـسينيان در سـخنراني خـود                   
صراحتا گفته است كه گروه آنها طي هجده سال اقتدار در دستگاه اطالعاتي و قـضايي، شـكنجه                  

 يكي از آنها بـوده اسـت؟ بـه عبـارت آقـاي              توان احتمال داد كه سيرجاني هم     اند آيا مي  كردهمي
- سال قضاوت كـردم سـخت      ۱۸به هر حال من هم قاضي بودم در اين كشور           «:حسينيان بنگريد 

تواند ادعـا كنـد بـه       هيچكس نمي . ها راهم بنده رسيدگي كردم    ترين پرونده ترين جاها و امنيتي   
سـپس بـراي بـدنام كـردن     حـسينيان  » هـا را رسـيدگي كـرده   ترين پرونـده ي من امنيتي  اندازه

شناسم اين دو نفر را بازجوهايي هستند كـه هـر           من خوب مي  « گويدبازجوهاي سعيد امامي مي   
هاي وزارت اطالعات بـودم     اي كه دستشان بوده زماني كه من مسئول رسيدگي به پرونده          پرونده

ول بـازجويي بكنيـد   گفـتم از ا آوردند و ميهايي كه اينها بازبيني كرده بودند ميوقتي كه پرونده  
كننـد بـه خودكـشي يـا        آورند يا وادارش مـي    كنند پدر يارو را درمي    اينها اول سوژه را بزرگ مي     

ي اخالقي داشته يا جاسوس بوده و آخر سر هم هيچ چيـزي  گويند مسئلهميبرند  آبرويش را مي  
  ».١آورنداز آن در نمي

زيرا دور نيست كه مامي را بايد ثابت كند ي دو بازجوي سعيد ا  البته حسينيان ادعاي خود درباره    
ي مهم اين است كه حسينيان بر رواج        او از سر خصومت با آنها چنين نسبتي داده باشد اما نكته           

ي معاونت سعيد امامي و حضور خودش در اين سازمان صـحه  روشي در وزارت اطالعات در دوره     
ات منقـول از حـسينيان در سـطور بـاال           اي از آن را كه منطبق با تمامي كلم        گذارد كه نمونه  مي

  .توان مالحظه كردي سيرجاني مياست در پرونده

 خود، همان نامه كـه طنـاب دار او          ۱۳۷۲ي مبسوط فروردين  سعيدي سيرجاني در نامه   
به تـشريف نظـر مـديران و        ] ي قبلي ي شكواييه نامه[اي از آن نامه   نسخه«:نويسدبدل شد، مي  

 و به درك جوابي نايل آمده است، و اين توفيق اندكي نيـست ؛               نويسندگان كيهان مشرف گشته   
زيرا رئيس محترم جمهوري منتخب مردمي است كه خوب و بد و صالح و طالح دارند، اما رئيس                  

ي مستقيم مقام معظم رهبري است منزه از هر خطا و اشتباهي، چون             ي كيهان برگزيده  مؤسسه
اي دانسته يا نادانسته كساني را به قصد قرباني          دسته اگر دار و  ... كه صد آمد نود هم پيش ماست      

اي بـه خـود حـق       در مقدم استاليني ديگر و هيتلري ديگر برگزيده بودند، شايد از جان گذشـته             
داد مطالب كيهان و نشريات هم زبانش را نوعي ترور شخصيت تلقي كند، كه از مقدمات الزم             مي

تير غيبي گرفتار آمد، يا در تصادفي شرش كنـده          تا اگر شخص مورد نظر يه       . ترور اشخاص است  

                                           
 ۷ ، ص ۲۱۷ ، ش ۱۳۷۸/ شهريور / ۲۸ و روزنامه صبح امروز  يكشنبه ۲۷ ، ش ۱۳۷۸/ شهريور  / ۲۷زنامه جبهه، شنبه رو _1



 سرار مرگ نويسندها

ي استقبال همچـو خبـري باشـد و از          شد، يا شكنجه و اعدامش الزم گشت، اذهان عمومي آماده         
  ».تلف شدن وجودي فاسد فرياد اعتراضي برنخيزد

هـر كـس عـضويت و خـدماتم را در دسـتگاه       « :سيرجاني در قسمت ديگري از نامه آورده اسـت        
نامه و  ي وجوهاتي را كه در طول دوران معلمي و استادي و مؤلفي لغت            آرد، همه ساواك به يادم    

كنم، با ايـن دعـاي      ي بانكي تقديمش مي   ام طي چك تضمين شده    خدمات بنيادي به جيب زده    
ي تقدسـي   ساز ملك جـم چنـان هالـه       پرانان شاهين   خير كه اگر به مقام و منصبي رسيد مگس        

  .سؤال بردن اعمالش در حد ارتداد باشدپيرامونش ايجاد كنند كه زير 

هاي مـن يـك جملـه در تخفيـف و تـوهين             هر كس در بيش از ده هزار صفحه تاليفات و نوشته          
كـه محـصول هجـده سـال        _ ي شش جلد تفسير قرآن كـريم را       اسالم بجويد و بيابد، بنده دوره     

گرفتــار كــنم و دعــايي در حقــش كــه بــه نــام او مــي_ تالشــم بــراي تــصحيح و چــاپش بــوده
جويند و براي ارعاب منتقدان چمـاق       شريعتمداراني نشود كه انگشت در جهان كرده و ملحد مي         

  .گردانندتكفير مي

ام منتشر كنـد    آميزي را كه در تحكيم رژيم پهلوي نوشته       هركس دست كم يكي از مقاالت تملق      
ام نـاز شـست   طنت گرفتههايي كه از دربار سلي عطاياي ملوكانه و انعاميا نشانيش را بدهد، همه 

  .به اضافه قصيده غرائي كه در مدحش صادر خواهم نموداو خواهد بود، 

اي براي اسـتفاده از  ها از من تقاضانامههاي وزارتخانههركس در طول سي سال گذشته با بايگاني      
امكانات دولتي، از قبيل گرفتن زمين، خريدن خانه، استخدام خويشان، پاداش و اضـافه حقـوق،                

ي امتيـازاتي را    رفيع مقام، سفر خارج، يا هر مطلبي در اين مقوله بيابد و منتشر كند، بنده همه               ت
كنم، به همـراه دعـايي      ام يكجا تقديم حضورش مي    كه در طول سي سال خدمتم به دست آورده        

  .ي نجابت و جوانمردي نشودكه هرگز دست و پا بسته گرفتار شهسواران عرصه

ي اين روزها نقـل همـه     : كه به روايت نويسندگان كيهان    ... مدير نشر نو    هر كس از دعواي من و       
خبري شنيده باشد و اعالم كند، بنده هم ميلياردهـا تومـاني           _محافل فرهنگي و مطبوعاتي است    

  ».كنم و هم دعاي خيري در حقشرا كه از تفاوت قيمت كاغذ نصيبم شده تقديمش مي

 به خطـوط قرمـز موجـود را بايـد در مـتن كامـل نامـه                  فرازهاي خواندني اين نامه و كنايات آن      
   ) ۴پيوست شماره: متن كامل نامه.(مالحظه كرد

 ۲۳اين نامه پس از انتشار چند ماه طول كشيد كه دست به دسـت توزيـع شـود و سـيرجاني در                   
وگـويي  نژاد مدير كل امنيت داخلي وزارت اطالعات در گفـت         موسوي.  بازداشت گرديد  ۷۲اسفند

ي موقت مشهد كه چنـدي بعـد از امامـت بركنـار شـد و نيـز             اهللا عبايي امام جمعه   يتدر مورد آ  
  :سيرجاني اعالم كردي اتهامات سعيديدرباره
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الحال دوران طاغوت به كجا انجاميـد لطفـا در          ي معلوم سيرجاني نويسنده دستگيري سعيدي ... «
  به دنبال داشته است؟اي را اين زمينه توضيح دهيد كه تحقيقات انجام شده چه نتيجه

سيرجاني به اتفاق فردي به نام محمدصادق سعيد به نام مـستعار نيـاز كرمـاني در يـك                   سعيدي
ي مواد مخدر و مفاسد اخالقي رديابي و توسط مامورين مبـارزه بـا مـواد مخـدر دسـتگير                    شبكه

ايـن افـراد از     اند ولي به علت استعالمي كـه از سـوابق           ي موارد هم اعتراف كرده    شدند و به كليه   
ي وزارت اطالعات شد دو متهم اصلي يعنـي سـعيدي و نيـاز كرمـاني بـه دليـل داشـتن سـابقه                    

  .همكاري و عضويت در ساواك تحويل وزارت اطالعات شدند

در اسناد ساواك سوابق سوء سعيدي مبني بر معرفي عناصر مبارز و انقالبي بـه سـاواك موجـود                   
به ساواك نوشته شده صراحتا به در اختيار گذاشتن قلم           ۱۳۴۸اي هم كه در سال    است و در نامه   

خود به نفع رژيم شاه و همكاري با ساواك اعتراف كرده و ارتباط با سرويس اطالعاتي بيگانه هم                  
  .در سوابق وي موجود است

  .اندبا انجام تحقيقات بيشتر متهمين به موارد زير اعتراف كرده

ل مواد مخدر و معرفي افـراد جديـدي از شـبكه در             اعتراف به حمل و نقل و توزيع و استعما         ‐ ۱
كرمان و تهران كه از طريق انجام قرارهاي پنهاني اين مواد تحويل نيـاز كرمـاني و سـعيدي                   

  .شده استمي

 .اعتراف به ساخت و نگهداري و توزيع مشروبات الكلي ‐ ۲

ك و  بازي كه از آن به عنـوان خـوردن كـش          هاي شنيع اخالقي و همجنس    اعتراف به فعاليت   ‐ ۳
 .اندبردهبادمجان نام مي

-اي از افسران ساواكي مرتبط با كودتاي نـوژه و فعاليتهـاي بمـب             اعتراف به ارتباط با شبكه     ‐ ۴
 .زاده در آمريكاهاي جاسوسي از طريق برادران رفيعگذاري و همچنين وصل به شبكه

مريكا و اروپا و    هاي ضدانقالبي مستقر در آ    اعتراف به دريافت مبالغ قابل توجهي ارز از شبكه         ‐ ۵
 ٢.كشف صورتحساب واريز براي مبالغ به حسابهاي ارزي سعيدي در آمريكا و انگليس

  .المللي داشت و اعتراف سازمانهاي حقوق بشري را برانگيختهاي بينبازداشت سيرجاني واكنش

نـدان  اي در ز  نژاد كه اكنون با نام مصطفي كاظمي به جرم ارتكاب قتلهاي زنجيره           ي موسوي مصاحبه
 يعني كمتـر از يـك مـاه بعـد           ۱۳۷۳ خرداد ۱۲ انتشار يافت و در    ۱۳۷۳ ارديبهشت ۵برد در به سر مي  
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ي اتهامات اعتراف كرده    اي از سيرجاني خطاب به بازجويش در مطبوعات چاپ شد كه او به همه             نامه
  .بود

 ي قتل كشيشهاي مـسيحي و وقـايع مربـوط بـه تخريـب مـسجد فـيض مـشهد و                 در آن ايام مسئله   
درگيري با برادران اهل سنت زاهدان كه به قتل جمعي از آنها منجـر شـد نيـز در جهـان فـشارها و                        
اعتراضات سنگيني را متوجه ايران ساخت و متعاقب آن وقوع انفجـار در حـرم امـام رضـا در امتـداد                   

توانست چنين نشان دهد كه جمهوري اسالمي، اهل سنت و مسيحيان قربـاني يـك               حوادث فوق مي  
ي خارجي مشترك هستند كه هدف آنها ايجاد كينه و خصومت ميان پيروان مذاهب مختلـف                هتوطئ

است، لذا نگاه كنجكاوانه و شبهات متوجه به يك گروه مافيايي در داخل را به منبعي ديگر منـصرف                   
سيرجاني براي مطبوعات از داخل زندان منتشر شـد كـه           ي دوم سعيدي  در چنين شرايطي نامه   . كند

بـر  من اعالم تنفر از عامالن اين فاجعه انفجار بمب در حرم امام رضا، تاييد و تاكيد ديگري                  در آن ض  
  :نويسدي قبلي خويش داشته و در ابتداي آن مينامه

تـوان يافـت كـه در آن تـوهيني بـه اسـالم و               اي كه حتي يك سطر از آثارش را نمـي         بنده شرمنده «
   ٣».تعريضي به تشيع نباشد

ها به گنبد امام رضا داده شده و در پايان، مخالفـان            هاي تاريخي از حمله روس     نمونه در اين نامه نيز   
  .ايران را عامل اين فاجعه معرفي كردند

«  در مـورد   »هاي سـعيد سـيرجاني    نوشتهدست«ي كيهان متني را تحت عنوان     پس از آن نيز روزنامه    
گذاري در حرم امام    متهم به بمب   دختر   ۳كند كه مقدمه كتابي است از خاطرات        چاپ مي » منافقين

هر چند سرنوشت اين سـه      .سيرجاني در زندان به عهده گرفته است      كه ويرايش اين كتاب را      ) ع(رضا
اي تلويزيوني هم شركت كردند تا كنون نا معلوم مانـده امـا تقويـت موضـوع از                  متهم كه در مصاحبه   

يـاز بـه جلـب اعتمـاد و تقويـت خبـر             طريق نوشته سيرجاني معنايي ويژه دارد و عالوه بر احساس ن          
اي از جزئيات موضوع اطالع يافته و اسراري را كـه            متهم ، سيرجاني هم احتماال از پاره       ۳اعتراف اين   

  .نبايد دريافته است

فشار مجامع جهاني حقوق بشر هر روز افزايش يافته و بـه دليـل آن كـه نامـه سـيرجاني در زنـدان                        
گيرد و خواستار مالقات مستقيم نماينده حقوق بشر بـا سـيزجاني            نوشته شده مورد اعتماد قرار نمي     

اي در شـمال تهـران       بدون اينكه اجازه اين تماس داده شـود سـيرجاني بـه خانـه              .شوددر زندان مي  
شود تا با تصويربرداري از او ايـن بـار جنـين نمـايش داده شـود كـه                   منتقل شده و آنجا محبوس مي     

گويـد امـا ايـن مـصاحبه        يك خانه مجلل در شمال شهر سخن مـي        سيرجاني در شرايط آزادتري در      
عمومي و آزاد نبود بلكه توسط روزنامه جمهوري اسالمي يك مصاحبه تنظيم شده با سيرجاني چاپ                

. يابـد شود زيرا كيهان طرف منازعه بوده و اين نوشته فقط در روزنامه خواهرخوانده انعكـاس مـي                مي
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چه كسي نوشته است اما بخـشي از آنهـا حقـايقي اسـت كـه هـم             داند كه اين مصاحبه را      كسي نمي 
نـشين در محيطـي     او از تربيت شدن فرزنـدان ايرانيـان خـارج         . جاني و هم خوانندگان باور دارند     سير

آلوده به تبليغات زهرآگين و از جنايات اسرائيل و چهره پنهان دموكراسي امريكا سخن گفتـه اسـت                  
 از سيرحاني عليه خودش آميخته است كه بتوانـد فـضاي پـذيرش              اما اين حقايق با اعترافات ديگري     

 ظـاهرا فقـط   ٤ در دو شماره چـاپ شـده اسـت   ۱۳۷۳آنها را مساعد كند اما اين مصاحبه كه در آبان      
. برد تا انـدكي از فـشارها را بكاهـد         خواهد وانمود سازد كه سيرجاني در خارج از زندان به سر مي           مي

او را بـه    . شودوز بعد با سفر سيرجاني همپاي بازجوي خود تكميل مي         اين سناريوي باور نشده چند ر     
كه وقتي يـك مـاه بعـد بـه          شود  اي هدايت شده تدارك مي    برند و فيلم و عكس و مصاحبه      جبهه مي 

قتل رسيد بگويند او در اثر مشاهده مناطق جنگي تكان خورده و تحـول يافتـه بـود و همچنـين بـه                       
اما در اين سفر هم او يـك      .ديگر زندان نبوده و آزادي سفر داشته است       افكار عمومي گفته شود كه او       

 در گزارشـي از سـفر بـه         ۱۳۷۳در آبـان    . زنداني همراه با بازجو و تحت كنترل است نـه فـردي آزاد            
كه شش سال پـيش     ( مناطق جنگ زده ، يك مصاحبه ديگر با سيرجاني درباره برداشت او از جبهه               

 اعالم شد ۱۳۷۳روز ششم آذر ماه      . ٥سوال ميشود و او پاسخ مي دهد      ) جنگ در آنجا تمام شده بود       
و » ميـد ر يـاز دوبـل        « سعيدي سيرجاني دچار سكته قلبي شد و عمليات احياء قلبي وي به علـت               

كيهان در ذيل اين خبر به مصاحبه سيرجاني با روزنامـه            . ٦طوالني شدن ايست قلبي بي نتيجه ماند      
  .ر وي به جبهه و تحولي كه در وي پديد آمده بود اشاره كردجمهوري اسالمي و نيز سف

با توجه به اينكه كيهان آغاز گر افشاگري در مورد سيرجاني و زمينـه سـازي دسـتگيري او بـود بـه                       
دنبال خبر درگذشت او از نامه مهربا نانه سيرجاني به كيهان پس از ان تحول و توبـه اش خبـر داده                      

  :ه منسوب به سيرجاني خطاب به كيهان آمده است در قسمتي از اين نوشت. است 

تا چند هفته پيش ميان سيرجاني و نويسندگان شما تلخي كينـه بـود و               !  گرامي كيهاني    ندوستا« 
دشمني ديرينه كه بيش از همه به نوشته هايش مي تاختيد ولي امروز آن سعيدي ديروز كه به حق                   

آلـوده ديـروز بـه كنـاري انداختـه و آن را از              خرقـه   . دشمنش مي دانستيد ، سعيدي ديگري اسـت         
نوشته اي كه برايتان مي فرستم جبـران مافـات اسـت ،      . آلودگي ها پاك مي خواهد اگر خدا بخواهد       

  ».٧بپذيريد و به چاپش بسپاريد

 سـكته كـرد و   ۷۶ سكته كرد همان طور كه مجيد شريف هم در آذر ماه        ۱۳۷۳سيرجاني در آذر ماه     
  . به قتل رسيدند۷۶فروهر و پروانه اسكندري در آذر ماه پوينده و مختاري و 
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رسانه هاي خارجي ، مجـامع حقـوق بـشر ، منتقـدين             . هيچ كس خبر سكته سيرجاني را باور نكرد         
موافقـان  . داخل كشور مدعي بودند كه سيرجاني علي رغم تاييد پزشك قانوني به قتل رسـيده اسـت          

اين بار مقالله اي اما نه در روزنامه كيهان كه مورد           .يستندداخلي هم با ديده ترديد بدان خبر مي نگر        
يـك دوسـت گمنـام      « به قلـم يـك سـرباز گمنـام و           ) اطالعات  ( اتهام بود بلكه در روزنامه موجهي       

چاپ شده به ويژه آنكه همشهري بودن مدير مسئول آن با سـيرجاني و              » مرحوم سعيدي سيرجاني    
ان مي داد مي توانست چاپ مقاله را در آن تسهيل كرده و به   مجالي كه گاه به درج مقاالت روشنفكر      

بنـا  » در سـوگ سـعيدي بايـد گريـست     «  اين مقاله تحت عنوان  .باور پذير كردن مقاله مدد رساند       
يعني همان موسوي نژاد مدير كل امنيت داخلي وزراعت         » سيد  « برقرائن موجود در متن آن، به قلم      

ماه پيش خبر دستگيري سيرجاني و اتهامات او را اعالم كرده بود      اطالعات نوشته شده است كه چند       
در مقالـه آورده    » سـيد   « . موسوي همان مصطفي كاظمي است كه اكنون در زندان به سر مي برد            . 

ايـن   . ٨نوشته اسـت » يعني سعيد اسالمي « است كه آن را با اجازه مسئول خود در وزرات اطالعات       
هـم اشـاراتي حـاكي از سـر موضـع بـودن             . اوي نكات مهمي اسـت      مقاله از حيث تحليل محتوي ح     

سيرجاني دارد و هم تالش بـراي اخـذ اعتـراف نامـه از او و همچنـين نـشان از آمـادگي و صـداقت                          
دان چارچوب هـاي آن را مراعـات مـي          سيرجاني براي خوشبيني به حكومت داشت كه تا پيش از زن          

كرد اما برخي از عوامل درون اين نظام به داليل گونـاگوني الزم داشـتند او را بـه موضـع و وضـعيت          
سپس براي جا   . ديگري سوق دهند و او را يا حقير شده و تابع محض و يا ساكت محض مي طلبيدند                 

بازجوي محتـرم   «يا  » سيد  « ر انتقاد به    فردي د . انداختن اين مقاله يك مناقشه زرگري راه مي افتد        
و آن دوست گمنام يا بازجو دوباره به شرح مفصلي از خيانت ، جاسوسـي ، فـساد       پاسخ مي نويسد    » 

شبيخون « اخالقي ، آلودگي به اعتياد ، اهانت به مقدسات و نوشتن عليه اسالم و تشيع و همكاري با                 
پرداختـه و پـس از نـابودي تمـام          » تان مـزدور    فرهنگي آن هم با همكاري شبكه اي از قلم بـه دسـ            

 كـه شـش     ۷۳در آذر ماه    ( گذشته سيرجاني ، مي نويسد كه او چگونه با مشاهده صحنه هاي جنگ              
ونيز با خواندن كتابهايي در باره جنگ و شهدا و وصيت نامه آنان متحول              ) سال از جنگ گذشته بود      

ادقانه سعيدي به فطرتش را بايد طبـق وصـيت          و اين بازگشت ص    از دنيا رفت  » حر« شد و مانند يك   
بـازجوي  « . و براي او گريست٩حضرت امام كه مي گويد ميزان وضعيت فعلي افراد است بايد پذيرفت 

ميگويد كه اگر مانند آن معترض به مقاله اول تنگ نظري مي كرد و با سعيدي كريمانه رفتار          » عزيز  
ونه دفاع كردن از سيرجاني ميخواهد هرگونه شـبهه در  او با اين گ. نمي كرد چگونه او متحول ميشد     

 عمومي داخل سـناريويي چنـان       مورد قتل او را پاك كند زيرا مقابله با فشار هاي حقوق بشر و افكار              
سنجيده مي خواست و اگر امروز كه قتل سيرجاني محزر شده است مي توان به ساختگي بودن تمام                  

  :ا پيش از آن خود نمايي مي كرداين سناريو پي برد اما دو نكته نيز ت
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خطاي اول كه توسط طراحان اين سناريو صورت گرفته اين است كه خود را بسيار پيچيـده                  ‐ ۱
در سوگ سـيرجاني بايـد      ( هرچند در مقاله اول     . و ديگرا را خوش باور و بل ابله انگاشته اند         

 يعنـب   ۰ني  نويسنده مي گويد من اهل قلم نيستم و نوشتن را به توصـه سـيرجا              ) گريست  
اغاز كرده و به از اين جهت مديون هستم اما مقاله اول و به ويـژه                ) چند ماه پيش از قتل او       

مقاله دوم قلم چنين نويسنده اي نيست و متن آن فقط از عهده يك نويسنده حرفـه اي بـر               
  .بنابراين يك متن سفارشي و برنامه ريزي شده است.مي ايد 

 و اندكي پـيش از قتـل وي و آن     ۷۳در جبهه در آذر ماه      اجراي نمايشنامه حضور سيرجاني      ‐ ۲
همه مقاله براي اثبات اينكه او در جبهه متحول شده است يا با خواندن صد ها جلـد كتـاب                    
درباره جنگ و جبهه و شهادت ، تواب گرديده وبه قول بازجو ، پـاك و مـومن از دنيـا رفتـه      

 بازداشت شـد و تنهـا دو مـاه و           ۲۳/۱۲/۷۲در  است با غفلت از اين نكته است كه سيرجاني          
بازجوي عزيز « نيم پس از بازداشت سيرجاني نامه اي منسوب به او  در روزنامه و خطاب به             

چاپ مي شود كه در آن به همه اتهاماتي كه روزنامه كيهان پيش از دستگيري او نوشـته                  » 
) سـخ داده بـود    در شرايط آزادتـر خانـه خـودش پا   ۷۲ فروردين ۲وسيرجاني در نامه    ( بود  

يعني او چند ماه پيش از رفتن به جبهه يا خواندن ان كتابها و صرفا در                . اعتراف كرده است    
  .  هفته هاي اوليه بازجويي و تحقيق شبانه روزي به سبك سعيد امامي ، متحول شده بود

ت و  سعيدي سيرجاني سكته كرده اسـ     « :  مي گويد    ۱۳۷۵سعيد امامي در سخنراني خود به تاريخ         
» جان سپرده است اما سازمان هاي حقوق بشر جنجال راه انداخته اند كه او را در زندان كـشته انـد                 

روزنامه كيهان با علم به اينكه سعيد امامي و موسوي دست اندركاران مستقيم پرونده سيرجاني بوده                
ح مـاجراي    موسوي به عنوان مدير كل امنيت داخلي وزارت اطالعـات شـر            ۱۳۷۳اند ودر ارديبهشت    

سيرجاني و بازجويي هاي او را در روزنامه چاپ كرده بود ، حتي پس از افشاي شـبكه قتـل هـا مـي                 
  ».١٠سعيدي سيرجاني به سبب سكته قبلي دفتر عمرش بسته شد« نويسد 

ه چيزي جز تداراكات ايدئولوژيك  سياسي حذف و نابودي دگرانديشان           سلسله مقاالت نيمه پنهان ك    
رسي زندگي افراد بدنام سياسي آغاز مي كنـد تـا سـرانجام دامـن خوشـنامان را هـم                    نبود و گاه با بر    

 گذشته و گاهي از قتل      ۷۷ كه چند ماه از افشاي قتل هاي زنجيره اي پاييز            ۱۳۷۷بگيرد ، در اسفند     
 نيز در مطبوعات سخن رفته است و سعيد امـامي معـاون امنيـت وزرات اطالعـات و          ۷۷هاي قبل از    

ارانش از جمله موسوي مدير كل امنيت داخلي به جرم ارتكاب ايـن قتلهـا در زنـدان                  تعدادي از همك  
از تـاريخ سـه     ) كه به صورت كتاب نيز منتشر شـده اسـت           ( بودند در سلسه بحث هاي نيمه پنهان        

 ، هفت مقاله در باره سوابق ، زندگي نامه و انديشه هاي سـعيدي سـيرجاني                 ۱۳۷۷ اسفند   ۲۶شنبه  
ارنده از افكار و سوابق سيرجاني دفاع نمي كند بلكه او را انساني ميداند كـه بـا هـر                    نگ.منتشر ميكند   

انديشه اي كه داشته از حقوق انساني مانن دشمنان خود برخوردار است اما روزنامـه كيهـان در ايـن                   
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سلسله مقاالت تصوير انساني مزدور ، جاسوس ، خائن ، ضد دين و فاسد االخـالق را ترسـيم ميكنـد                    
ويي داليل اجراي حكم قتل او توسط سعيد امامي را عنوان كرده است و تـوجيهي اسـت بـراي                    كه گ 

  .آيندگان 

 نوشته شباهت زيادي دارد به آنچه سعيد امـامي در سـال             ۱۳۷۷شگفت آنكه، آنچه كيهان در اسفند     
. تبيان كرده اس  ) ۱۳۷۶و پيش از حماسه دوم خرداد       ( در مقام معاون امنيت وزارت اطالعات        ۱۳۷۵

سعيد امامي براي آنكه نشان دهد سعيدي سيرجاني كه سازمانهاي حقوق بـشر دربـاره او بـه ايـران                    
چنــد روز پــيش يــك كتــابي اســت بــه نــام «:گويــداورنــد مــاهيتي وابــسته داشــته مــيفــشار مــي
witness)و اصـالتا كرمـاني    زاده كال خانواده ساواكي بوده      زاده نوشته، خانواده رفيع   كه رفيع ) شاهد 

رئيس ايستگاه اطالعاتي ساواك در امريكا بود كه كتابي نوشـته بـه نـام               ستند و يكي از برادرانشان      ه
شاهد، كتاب قشنگي است و چـون آدم بـسيار نزديكـي بـه شـاه بـوده بعـد از دسـتگيري سـعيدي                         

ها شده بود براي من جالب بود كه        سيرجاني، چون سعيدي سيرجاني  از كانال اين وصل به امريكايي          
هـا، روزنامـه كيهـان در سلـسله     بيش از دو سال بعد و پس از رسـوايي قتـل   . »...زاده را بشناسم  يعرف

  :نويسدهايي درباره سيرجاني به نقل از اعتراف او كه توسط سعيدامامي اخذ شده بود، ميبحث

 كـه مـن     ؛زاده آمد به سراغ مـن     رفيع] منصور[يك روز آقايي به اسم    ... وقتي براي سفر رفته بودم    ... «
اول بگـويم  : بعد خودش را معرفي كرد و گفت. بقايي با تو ديدار بكنم    ] مظفر[ام به سفارش دكتر   امده

  »...ام همكاري داشته» سيا«و با ... كه من رئيس ساواك شاه بودم در اينجا

) ۲۵، ص ۱۳۷۶انتشارات حيان، سـال انتـشار     » هويت«اكبر، به نقل از كتاب      سعيدي سيرجاني، علي  (
بال اينگونه مجامع و افراد از سعيدي سيرجاني آنچنان گرم و كمكهاي اعطايي به او آنقدر كالن                 استق

وي در جايي كـه  از مالقـاتش بـا           . افتدو دور از انتظار بود كه خود سعيدي سيرجاني به شگفتي مي           
صـحبت  ‐ در امريكا و مامور سازمان سيا      ساواك شاه ) سازمان اطالعات و امنيت      (زاده سرپرست رفيع
  :گويدنمايد و ميسيل پول اشاره ميكند، به سرازير شدن اين مي

گفت به توصيه بقايي به ساواك رفته و با تاييـد           خودش مي .زاده از طريق بقايي آشنا شدم     با رفيع ... «
او هم به موثر بودن فعاليتهاي قلمي واقف بود         . درآمده است » سيا«بقايي و پاكروان رسما به عضويت       

كرد و بر غـرور     و مرا تاييد مي    گفت  از موثر بودن فعاليتهايم بر عليه حكومت اسالمي مرتب مي          او... 
بـه اميـد ديـدار      ... اي هم در چند سفر به امريكا از مـن نمـود           بخصوص پذيرايي شاهانه  . دوافزمن مي 

حيـه  هـاي مـالي كـه از ايـن نا        در خارج و كمـك     هايمچاپ كتاب . بعدي در تهران، از هم جدا شديم      
-ايـن مـستي و بـي      ... ديدم ايجاد گرديد    ه خوابش را هم نمي    كمتوجهم شد، بنيه مالي قابل توجهي       

يشم كه چه شد اشرف پهلـوي و تيمـسار          خبري مرا از سواالت اساسي غافل كرد كه يك لحظه بيند          
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پوشـيده  نامي آنها بر هـيچ كـس        كساني كه خوش  . اندرو به كار فرهنگي آورده    ... و  ] ابوالفتح[محوي  
  ١١).۲/۳/۱۳۷۳.، مورخ۲۶۸نامه نيمروز، شمارهاكبر،هفتهسعيدي سيرجاني، علي(» . ...نيست

  : نكته جالب توجه در سلسله ياداشتهاي معرفي سيرجاني توسط كيهان اين است كه

ها از ارجان دادن به روزنامه كيهان خودداري ورزيده است و           اوال در ماخذ و پاورقي تمامي اين نوشته       
نژاد دربـاره دسـتگيري سـعيدي سـيرجاني و افـشاي اتهامـات وي را بـه         خبر مصاحبه موسوي   حتي

اهللا عبـايي گفتـه شـده       دهد كه در آن فقط آنچه درباره ترور آيت        ارجاع مي ۵/۲/۷۳روزنامه اطالعات   
شود و هيچ سخني درباره سيرجاني ذكر نگرديده است در حالي كه در متن خبـر مـصاحبه                  ديده مي 
ترين خبر درباره سعيدي سيرجاني است      مشروح) ۵/۲/۷۳(نژاد در روزنامه  كيهان همان روز        موسوي

كه در آن زمان جنگ با او را آغاز كرده بود اما از ارجاع دادن به خبر كيهان اجتناب شـده اسـت تـا                         
  .ها نشودذهن خواننده به هيچ نحوي متوجه نقش كيهان در برخورد با سيرجاني در آن سال

و » نيمروز«  تمام استنادات كيهان به اعترافات سعيدي سيرجاني عليه خودش به نقل از نشريات        ثانيا
از نشريات مخالفان ايراني در خارج از كشور است تا آن را موضوع اقرار خصم سـاخته و بـدين                    » پر« 

ميـان  انقالبـي نيمـروز كـه از حا       وسيله خواننده را فريب دهد و القا كند كه براي مثـال نـشريه ضـد               
» هويـت « سعيدي سيرجاني بوده اين گناهان و اعترافات سيرجاني را چـاپ كـرده و يـا بـه كتـاب                     

امامي و تـيم كيهـان و تلويزيـون    استناد كرده است كه اين كتاب نيز محصول فعاليت مشترك سعيد       
  . ١٢است

نشين  خارج از اين نكته بگذريم كه موسسه كيهان چگونه به سهولت به آرشيو تمام نشريات مخالفان              
هاي اطالعـاتي در    دسترسي دارد و اين آرشيو عظيم را كه معموال در كشورهايي نظير ايران، دستگاه             

 دويست شماره آن چاپ شده بـود        ۷۷هاي نيمه پنهان كه تا اسفند       اختيار دارند و در سلسله گزارش     
وانـستند  ت هـا هـم مـي     و هنوز ادامه دارد از كجا آورده و چه مجوزي داشته است؟ آيا سـاير روزنامـه                

 از گزند وزارت اطالعات محفوظ باشند؟ اما اين سخن درخور يـادآوري             چنين منابعي داشته باشند و    
 همـان  از اعترافـات سـعيدي سـيرجاني چـاپ شـده      » پـر «و » نيمـروز «است كه آنچه در نـشريات    

ون سراسـري    و از تلويزيـ     بـود  اعترافات سيرجاني است كه توسط سعيد امامي و موسوي تهيـه شـده            
ايران پخش شد و روزنامه كيهان نيز به چاپ آن پرداخت، نشريات مخالفان در خارج از كشور نيـز از               

مـتن كامـل نامـه سـعيدي سـيرجاني كـه در             . موضع منفي به انعكاس خبري اين مطالب پرداختند       
 و آنچـه در     ١٣شـد آغاز مـي  » ...بازجوي عزيز، با سالم     « مطبوعات داخل كشور انتشار يافت با عنوان        

اعترافات سعيد امامي  چاپ شد و با ذكر داليـل و تحليـل              نشريات مخالفان خارج از كشور به عنوان        

                                           
  ۸ ص ۱۶۴۶۶ ش ۱۳۷۷ اسفند ۱۹ كيهان ، چهارشنبه ‐ 11
مي خواستيم فيلم سعيدي سيرجاني را در جبهه «  ميگويد ۱۳۷۵ سعيد امامي در سخنراني خود در همدان در سال ‐ 12

  .اين سخن حاكي از مشاركت وي در برنامه هويت است » بدهيم به برنامه هويت ، نداديم 
 ۱۳۷۳ خرداد ۱۲ اطالعات ، پنجشنبه ‐ 13
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كنـد كـه گـويي    اعتبار اعالم گرديد همين نامه بود ولي كيهان به نحوي به آنها اسـتناد مـي    هايي بي 
مقاالت هفت قسمتي خود    در قسمت دوم    .  اندمخالفان ايران هم به خيانتهاي  سيرجاني اقرار داشته        

  :نويسد تحت عنوان در خدمت امريكا مي

 سـيرجاني شـكل ديگـري       ن دوران دفاع مقدس، ماموريت سعيدي     با پايان يافت  : در خدمت امريكا    « 
كند و او با هدف ايجاد شكاف در پيكره منسجم و يكپارچه نيروهاي وفـادار بـه انقـالب، بـه                     پيدا مي 

كـه در   _  تـضعيف روحيـه اسـتكبار سـتيزي        .پردازد دوران انقالب مي   اي از دستاوردهاي  تخطئه پاره 
سـعيدي بـراي    . ترين هـدف ايـن ماموريـت اسـت        مبارزه با امريكا عينيت و نمود پيدا كرده، شاخص        

پـردازد و  مـي _ كه در دستور كار دولـت قـرار دارد  _ دستيابي به اين هدف، به تاييد برنامه سازندگي      
اف نهايي اين ماموريت از سخنان آقاي هاشـمي رفـسنجاني پيرامـون        براي نزديك كردن خود به اهد     
كنـد  سوء استفاده مي  _ كه در خطبه هاي نماز جمعه ايراد شده بود        _ ضرورت پرداختن به سازندگي   

نطـق ديـروز آقـاي هاشـمي مـرا تكـان داد و يقـين دارم در بـسياري از                     « : نويسدو در مقاله اي مي    
طنـين سـخن از صـفا       . موشي كشيده شد، همچو اثري داشته اسـت       جماعت خاموشي گزيد، يا به خا     

برخاسته اين مرد هوشمند كويري در گوش و بازده من آنچنان تاثيري كـرد كـه خاموشـي را گنـاه                      
و با تمهيد مقدمه، در ادامه همين مقاله، استراتژي         ) ۳۰/۵/۱۳۶۹روزنامه اطالعات، مورخ    (» ...دانستم

بـرد و بـا نقـد شـعار برخاسـته از      ر به سركردگي امريكا را زير سوال مي  مبارزه با امپرياليسم جهانخوا   
   :افزايدمي» مرگ بر امريكا« اعماق شعور و آگاهي ملت مسلمان ايران، يعني شعار 

خيز، اين ملت از جان و دل با نفوذ و سلطه امريكا مخالف است اما پس از سالها تجربه هاي زيان                   ... «
شده است كه راه مبارزه بـا سـلطه امريكـا، مـشت گـره كـرده و شـعار دادن                     با اين واقعيت نيز آشنا      

پـردازد و   او در فراز ديگري از اين نوشته، به تخطئه كردن مبارزات ملت ايران مي             ). همان(» ...نيست
داندو به صورت تلويحي، مردم     حاصل مي تالش و مبارزه ضد سلطه امپرياليستي مردم را كوششي بي         

  :نمايده را افرادي راه گم كرده و ساده انديش و احساساتي معرفي ميفعال در اين عرص

نـه  » مـرگ بـر امريكـا     « واقعيت تلخي است، اما از گفتن و دانستن چاره اي نيست كه به گفتن               ... «
خـوار، فريـاذ    راه مبـارزه بـا ايـن غـول مـردم          . كاهدامريكا مي ميرد و نه از تجاوزگري و بيدادش مي         

اين مطلب سعيدي سيرجاني به  ). همان(»...ن و توسل به اعمال احساساتي نيست      كشيدن و شعار داد   
و كننـد   شود و راديوها  و ديگر رسانه هـاي اسـتعماري آن را در بـوق مـي                 سرتاسر جهان مخابره مي   

شادمانه تبليغات وسيعي در اطراف آن راه مي اندازد و يك شبه چهره نسبتا گمنامي كه از هر گوشه                   
از اين زمان است كـه      . برمي خيزد و براي مطرح نگهداشتنش طرح و يرنامه ها مي ريزند           به تاييد ان    

مي بينيم سازمان هاي استعماري و دانشكاه هاي غربي و بنيادهاي ضد انقالبـي وي را بـه خـارج از                     
سـمينارها و   » سـخنران مـدعو     « كشور دعوت مي كنند و عالي جناب سعيدي سيرجاني به عنـوان             

بين المللي  ، چمدان سفرش را آماده مي كند و سالي چند بار به اروپا و آمريكـا مـي                     كنفرانس هاي   
اساتيد فراري دانشگاهها ، موسـسان      . رود و در هرجا قدر مي بيند و در هر انجمن بر صدر مي نشيند              



 سرار مرگ نويسندها

به يـاري او مـي اينـد و شـهرت           » سيا  « بنيادهاي به اصطالح فرهنگي و نيكو كاري ، حتي مامرين           
  ١٤». مي شود سيل پول و ثروت به سويش سرازير  باهمراه

گذشته از اين كه روزنامه كيهان در قسمت اول همين مقاالت به صورتي تاييد آميز از قول سـعيدي                   
 ، ثروت و مكنت و شخصيت و نام به سراغش آمده اسـت و  ۱۳۲۰سيرجاني نقل مي كند كه در دهه      

اين دو فقره اي كه كيهان از مقاله ارسالي         . ه شده بود  البته از چند دهه پيش او از نويسندگان شناخت        
 از مقالـه اي اسـت كـه در شـرايط             نقل كـرده   ۱۳۶۹سعيدي سيرجاني به روزنامه اطالعات در سال        

عادي نوشته شده و ظاهرا محكم ترين و صريح ترين عبارات حاكي از سـر سـپردگي سـيرجاني بـه                     
ي گويد ملت ايـران بـا جـان و دل بـا نفـوذ و سـلطه                  سيرجاني در اولي م   . آمريكا به شمار رفته است    

آمريكا مخالف است و در دومي از آمريكا به عنوان غول مردم خوار و تجاوزگر و بيداد گر ياد مي كند                 
اما در هر دو مورد ، شعار پردازي را راه مقابله با اين قدرت سلطه گر نمي داند ، اكنون خـود حـدس            

كه دستاويزي به كيهان نداده است چه بوده اند ؟ اين استناد به مقالـه        بزنيد ساير فرازهاي اين مقاله      
اسـتناد بـه آنچـه      . اي است كه سيرجاني نه در زندان كه در خانه خود نوشته و به روزنامه داده است                

سيرجاني بر عليه خود گفته است نيز در واقع همان اعترافاتي است كه در زندان از او اخذ شده تـا او       
خـارج   هـاي بـين المللـي        رده باشد ولي از بيم فشار سازمان      د را با دست خود امضا ك      حكم مرگ خو  

هر چند امروز قتل سيرجاني به دست سعيد امامي         .نشين بگويند او در زندان سكته مغزي كرده است        
محرز شده و كيهان نشينان احتماال بي خبر نبوده انـد امـا نكتـه اينجاسـت كـه كيهـان در اخـرين                        

خبر مرگ سعيدي سيرجاني از سوي مطبوعـات انتـشار يافـت و بـه        « : و مي نويسد    قسمت معرفي ا  
زندگي سيرجاني آيينـه تمـام نمـايي از         .سبب سكته قلبي ، دفتر عمر علي اكبر سيرجاني بسته شد            

او در ايام اقتدار محمد رضا پهلوي به خدمت رژيم درآمد و            . خيانت و پشت كردن به مردم ايران بود         
وصل شد و در كنار آن بـه خـدمت          » علم ريپورتر   « يز ناتل خانلري به شبكه جاسوسي       از طريق پرو  

زنـدگي  . وجه المصالحه راحت طلبي هايش كـرد ساواك در آمد و قلم و دانش و توانايي هاي خود را          
  .١٥سيرجاني آنقدر سياه و غيرقابل دفاع بود كه در پايان عمر حاصلي جز شرمساري نداشت 

ادعا در تمام هفت مقاله كيهان هيچ سندي جـز اعترافـاتي كـه سـعيد امـامي در                   در مورد اين چند     
هرچنـد  .ديـده نميـشود   ) و كتـاب هويـت      » پر  « و  » نيمروز  « اما به نقل از     ( زندان از او گرفته بود      

سعيدي سيرجاني در دوره پهلوي جز نيروهاي انقالبـي نبـود و از نظـر سياسـي و فرهنگـي تقـابلي                      
ستين قسمت مقاالت كيهان عباراتي به عنوان دليل سلطنت طلبي سـيرجاني نقـل              نداشت اما در نخ   

 كه اوج خفقان و سركوب بود علي رغم تقابـل نداشـتن بـا               ۱۳۴۹شده كه نشان مي دهد او در سال         
رژيم از آنها انتقاد كرده و از عوامل چشم برحكم و گوش به فرمان بيگانه در اطراف شاه سخن گفتـه                     

و نيز از اينكـه اصـول انقـالب شـشم بهمـن اگـر در       ) ا اين حد صراحت وجود ندارد كه امروز هم ت  ( 
جامعه اي آزاد و دموكراتيك اجرا شده بود وضع ايران ديگرگون ميشد نوشته اسـت كـه نـشان مـي                     

                                           
  قسمت دوم علي اكبرسعيدي سيرجاني :  ، نيمه پنهان ۸ ص ۱۶۴۶۶ ش ۱۳۷۸ اسفند ۱۹كيهان ، چهارشنبه ‐ 14
 علي اكبر سعيدي سيرجاني  قسمت هفتم :  ، نيمه پنهان ۸ ص ۱۶۴۷۲ ش ۱۳۷۷ اسفند ۲۶كيهان ، ‐ 15
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دهد او در پوشش استفاده از القاب رسمي و متداول براي شاه آشكارا سخن از فقدان جامعـه اي آزاد                    
  :به عبارت مورد استناد كيهان بنگريم . فته است و دموكراتيك گ

سعيدي به سبب منافعي كه از رهگذر رژيم پهلوي نصيبش شده بود ، سعي در بقا و ماندگاري آن                    «
دارد و در شرايط اوج  گيري تحركات انقالبي مردم مسلمان ايران ، كوشش خود را در تطهير شـاه و                     

رد و مي كوشد تا از اين طريق افكار عمومي را فريـب داده ،            مجرم شناساندن اطرافيان او بكار مي گي      
او با همين هدف نامه اي خطاب به        . محمد رضا پهلوي را زير ضرب انتقاد و مالمت مستقيم رها كند           

وي در اين نامـه شـاه را عنـصري    . محمد رضا پهلوي مي نويسد و در مجله خواندني ها چاپ ميكند      
  : خبث طينت اطرافيانش در دام افتاده است ۲يل خيرخواه ملت مي داند كه به دل

شهريارا ، اصولي كه در انقالب ششم بهمن به مردم عرضه شد و ملت ايران با جان و دل بـدان                     ...... «
راي دادند ، وسيله منحوسي شد در دست بازيگران فرو مايه اي كه نه خدمتگزار صميمي شاهنـشاه                  

در اجتمـاعي آزاد و     (!!) اگـر ايـن اصـول واقعـا انقالبـي         ....تند  بودند و نه رابطه اي با ملت ايران داشـ         
دموكرات اجرا شده بود كه قلم نويسندگان و انديشه متفكران ناظر اجراي دقيق و درسـت آن بـود ،                    

دريغا كه بهترين موقعيت هاي تاريخي ايران با در آمد سرشاري كه به             .... امروز وضع ديگري داشتيم     
رات نفت حاصل شده بود ، با كوشش عوامل چـشم بـر حكـم ، گـوش بـه                    همت شاهانه از محل صاد    
  ١٦») ۱۳۴۹سعيدي سيرجاني ، علي اكبر ، مجله خواندني ها ، سال ....( فرمان بيگانه به هدر رفت 

در پايان خاطر نشان ساختن اين سخن ضروري است كه حكايت ناتمام سيرجاني و برازنده و تفضلي                 
ا و دهها مورد ديگر مي آموزد كـه اگـر ملـت ايـران لحظـه اي از عـزم                     و پوينده و مختاري و فروهره     

اصالح غافل مانده و عقب نشيني كند و اگر با هوشياري كامل در صحنه نباشـد ايـران اسـالمي بـار                      
خواهـد  ..... ديگر به مافياي خشونت گرفتار شده و اين بار هزاران پرونده چون سيرجاني يا برازنـده و         

در برابر آنان كه در پناه شـعار بـه   . نه از ايران نه از اسالم نشاني نخواهد ماند      داشت كه در فرجامش   
بگيرند بايد هوشيار بود و در چارچوب قواعد رقابت سالم و قانوني            » جان  « مي خواهند   » نان  « حق  

  ١٧.پروژه اصالحات سياسي ، اقتصادي را در سايه امنيت و تقدم جان بر نان پيش برد

  

                                           
  علي اكبر سعيدي سيرجاني قسمت اول :  نيمه پنهان ۸ ص ۱۶۴۶۵ ش ۱۳۷۷ اسفند ۱۸كيهان ، سه شنبه ‐ 16
اشت آقاي اكبرگنجي در باره بازجويي هايي كه حسين شريعتمداري مدير مسئول كيهان به عنوان        اين مقاله به همراه يادد    ‐ 17

ماموريت از طرف سعيد امامي انجام داده است بازتاب وسيع داخلي و خارجي پيـدا كـرد و بـه موضـوع بحـث در محافـل و                            
  . ه دنبال داشتاز همين رو واكنش هاي شديد اللحن و متوالي كيهان را ب. مطبوعات تبديل شد 
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