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  »۱۳۷۱ پنجم آبان ماه –نامه مرحوم سعيدي سيرجاني به هموطنان « 
  

  هموطن گرامي

اخيـر بـه    همراه اين نامه نسخه اي است از نهمين عريضه اي كه بنده ستم رسـيده در چهـار سـال   
جـوابي يـا اعـالم      اسالمي تقديم كرده ام، بـي آنكـه بـه درك   محضر مقدس اولياي بزرگوار حكومت

  .وصولي نايل آيم

قـصد   اگر در ايران، گروه منفعت جوي مردم فريبي حكومت مي كردند، تصور آن مي رفـت كـه بـه   
مقدساني كه از  اما در حكومت پاكان و. سركوب نويسنده بي پشت و پناهي تظلمش را ناديده گيرند

آفـات قـدرت پرسـتي     د و هدفشان خدمت به اسالم است و وجود مبارشـكان از مقام و منصب بيزارن
ماموران پـست در رسـاندن    تنها احتمال ممكن اين است كه يا. مبرا، همچو تصوري از محاالت است

محتـرم سـران مملكـت، از رياسـت      عرايض بنده كوتاهي كرده اند، يـا خـداي ناخواسـته، در دفـاتر    
و مجلس شوراي اسالمي، كساني مانع  گرفته تا اعضاي شوراي نگهبانجمهوري و رييس قوه قضائيه 
  .رسيدن عرايض بنده بوده اند

اسـتكباري زنـدگي    اين احتمال روز به روز در ذهن بنده قوت بيشتري مي گيرد، زيرا ما در كشوري
 ترين غارت، با وقيحانه نمي كنيم كه فرمانروايان بي تقواي قدرت پرستش براي حفظ مسند و ادامه

ما در . دهان متظلمان را مي دوزند دروغها به جنگ حيثيت آزادگان مي روند و سرانجام با گلوله اي
امكانات تبليغاتيشان را براي سـركوب رعيـت    كشور سنگهاي بسته و سگها گسسته نيستيم كه همه

  .عبرت گيرند و خاموشي گزيينند يك ال قبائي به كار مي اندازند تا ديگران

حمايـت از   م القراي عالم اسالم و زير لواي حكومت مقدسي زندگاني مي كنـيم كـه شـعارش   ما در ا
آزادي مطبوعات  مظلومان است و رهبر مفترض الطاعه بزرگوارش در اجتماعات مختلف صريحا دم از

چونان وجود مقدسـي كـه    .مي زند و آزاديهاي موجود در ايران را بيش از هر كشور ديگري مي داند
بسته، محـال اسـت بـا كـرداري      واليت امر مسلمانان جهان نشسته و كمر به نجات بشريتبر مسند 

و محاكمـه اي محكـوم بـه فراموشـي و      مخالف گفتار، اختناقي را تجويز و بينوايي را بي اعالم جـرم 
  .خاموشي و فراموشي فرمايد

رفـع   قـانون و رئيس جمهـور محترمـي كـه در آغـاز زمامـداريش دم از فـضايل آزادي زد و اجـراي        
ال يفعلـون انـد، و    تبعيضات احتمالي، قطعا نمي تواند از مقوله زمامداراني باشد كه مصداق يقولون ما

  .ناشنيده انگارد در عين مسئوليتي كه پيش خلق و خدا دارد، فرياد ستم رسيدگان را
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رده، و هـم بـه   ك فقيه عالي قدري كه در مسند رياست قوه قضائيه، هم شخصا بر اجراي قانون تاكيد
تجاوزي به حقـشان چـه از    اندك" حكم صر يح رهبر عظيم الشانش بايد فريادرس كساني باشد كه 

دادخـواهي هـاي مكـرر بنـده بـه       شده است، محال اسـت " ناحيه آحاد مردم، چه از ناحيه مسئولين
  .دستش برسد و اقدامي نفرمايد

به هر بهانـه    البته دروغ را، از هر نوع وچون حكومت ما بحمداهللا اسالمي است، و سران حكومت صد
خالف حقيقت بـر زبانـشان    و با هر نيتي، از اعاظم معاصي كبيره مي دانند و محال است كلمه اي بر

موانعي بوده است و به دستـشان   جاري گردد، براي من يقين حاصل شده است كه در مسير عرايضم
فضيلت پرور موسسه كيهان قرار گرفتـه و   مديراناگر چه سالهاي اخير، بكرات مورد نوازش . نرسيده

جاسوس و مداح دربار و عامل استكبار سـرافراز گـشته ام؛ و    ملحد و كافر و خائن و: با القابي از قبيل
موسسه عظيم مطبوعاتي از مبعوثان مستقيم مقام منيـع رهبـري اسـت،     با اينكه رياست محترم اين

ي نرسيده ام كه تصور كنم سران قدرتمند مملكتي با ايـن  جنون خود گنده بين هرگز بدان مرحله از
كين نويسنده اي بسته باشند كه به تصديق همان جريده شريفه كيهان، در سرتاسر  عظمت، كمر به

مي بيـنم   بنده وجود ناقابل خود را به مراتب از آن حقرتر. آثارش خواستار و خواننده اي ندارد ايران
جهـان را بـه    حظه فكر مقدس رهبر عظيم الشان مـسلمانان سرتاسـر  كه به نفي و اثبات، حتي يك ل

گرفت باشم و فرمان  خود مشغول كرده باشد؛ تا چه رسد بدين كه مورد قهر و غضب حضرتشان قرار
  .اعدام تدريجي ام را صادر فرموده باشند

صحافي شـده   با اين مقدمات، چون وسيله اي براي تقديم شكايت ندارم، و از طرفي كتابهاي چاپ و
شـما هوطنـان آزاده    ام در معرض تلف است، و زيان ناشران سنگين، چاره اي نديدم جز اسـتمداد از 

وظيفه ديني و اخالقـي و   اگر شخصا به محضر مبارك مراجع قدرت راهي داريد به حكم. حق پرست
كثير فرماييـد  كنيد و همين عريضه را ت ملي تان عريضه مرا به دستشان برسانيد، و اگر نداريد، همت

  .آنان جوانمردي پيدا شود و چنين كند و به دوستان و آشنايانتان بدهيد، شايد در جمع

هـر صـاحب    چون جرايد، البته آزاد، جمهوري اسالمي از چاپ نامه و حتي ذكر نام بنـده معذورنـد،  
نش هرگـز  فرزنـدا  همتي كه با تكثير و توزيع اين عريضه به من مدد رساند، دعايم در حقش اين كه

  .    گرفتار ستمي نشوند كه براي نجات از آن به استقبال اجل روند

 

   سعيدي سيرجاني‐با احترامها 
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  نامه دوم به آقاي خامنه اي
  محضر مبارك حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم جمهوري اسالمي

  
با عرض سالم و تقديم احترام ، سه ماه پيش عريـضه اي بـه حـضورتان فرسـتادم در شـرح اختنـاق                  

وز چون تـا امـر    .تحمل ناپذير نامعقولي كه ماموران وزارت ارشاد در كار نشر كتاب اعمال مي فرمايند             
ماموران دفتر آن جناب نه وصول عريضه ام را اعالم فرموده اند و نه اثري از توجه به مـسئله مـشهود          
افتاده است ، و از طرفي يقين دارم اخالق اسالمي و طبع هنر پـرور جنابعـالي واالتـر از آناسـت كـه                        

ت يا تغـافلي رفتـه      دادخواهي متظلمي بي جواب ماند ، با اين احتمال كه شايد در رساند نامه ام غفل               
باشد مجددا زحمت افزا مي شـوم و نـسخه هـايي از ايـن شـكواييه بـه وسـاطت مقامـات برجـسته                         

  .جمهوري اسالمي به حضورتان تقديم مي كنم
راه و روشي كه مامران وزارت ارشاد در مساله سانسور كتاب و توزيع كاغذ و برخورد بـا اهـل فكـر و                       

احكام اسالمي است و نه متضمن مصالح حكومت و نـه بـه نفـع               قلم در پيش گرفته اند نه منطبق با         
  .  مملكت 

بي حاصل كتابي مي نويسد و بـا تهيـه كاغـذ دولتـي از بـازار آزاد ،                   نويسنده اي با صرف سالها عمر       
چاپش مي كند و همه مخارج چاپ را به بركت عدالت متصديان چند برابر مي پردازد ، و در آخـرين                 

يكترش در پنجه قهار ماموران وزرات ارشـاد مـي افتـد ، كتـابش را توقيـف و                   لحظات گردن از مو بار    
 بي آنكه بگويند چـه عيـب و ايـرادي بـر نوشـته اش وارد اسـت و بـي آنكـه فريـاد                          خمير مي كنند  

  .دادخواهي اش به جايي رسد
 بنده بدين نيت كه جوانان ايراني بر اثر مطالعه نمونه هاي تلخـيص و تفـسير شـده متـون كهـن بـا                       

ادبيات فارسي مانوس شوند و سرچشمه را دريابند اقدام به نگارش جزوه هايي كرده ام كه اولينش با                  
منتشر شد و با آنكه به علت تهيه كاغذ از بازار سـياه بـه قيمـت سـنگيني            » سيماي دو زن    « عنوان  

 دومـين جـزوه از ايـن مجموعـه شـرح و تفـصيل فـصل               . عرضه شده بود مورد استقبال قرار گرفـت         
به چاپ رسيده و اكنـون مدتهاسـت در وزارت          » ضحاك ماردوش   « نخستين شاهنامه است كه بنام      

  .ارشاد اسالمي به انتظار اجازه نشر مانده است 
جزوه مختصري است كه خوانـدن و بررسـي اش بـيش از دو          . ضحاك ماردوش كتاب مفصلي نيست      

يري ايران و هيچ ربطي نه به زمـان         موضوعش مربوط است به دورانهاي اساط     . ساعت وقت نمي گيرد   
البته توجه به شاهنامه فردوسي و فرهنگ فارسـي گنـاهي اسـت در              . حاضر دارد و نه به رژيم فعلي        

مصروف برگزاري سمينار دعبل خزايي اسـت آنهـم         نظر بزرگاني كه در نهايت مآل انديشي همتشان         
ي دانم از معاصي كبيره به شمار آيـد و          اما بعيد م  . در مناسبترين نقطه ايران يعني استان خوزستان        

ببرند و  » در آستين مرقع    « مستوجب آن مرتكبش را دق مرگ كند و كتابش را چون هزاران نسخه              
  .در انبار چاپخانه بپوسانند » اي كوته آستينان « بسوزانند يا چون 

خص بنده ، لبريـز     ديگران را نميدانم ، اما رفتار ماموران حكومت اسالمي در هشت سال گذشته با ش              
بـا  . از عناد و ظلم و تبعيض بوده است و فرزندان و بستگانم نيز به آتش اين بي عدالتيها سوخته اند                     
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اين همه نه خواسته ام با شعار نتوان مرد به سختي كه من اينجـا زادم بتـرك وطـن گـويم و گلـيم                         
داخلي را به خارج از مرز هاي       خويش را از سيالب بال بيرون برم و نه دلم رضا داده است شكوه هاي                

كشور بكشانم و مظلوميت خود را مدد كار تبليغات كساني كنم كـه جـز تـصرف حكومـت سـودايي                     
  .اما خون خوردن و خاموش نشستن هم حدي دارد .ندارند 

سالهاست ناشران ايراني مقيم خارج مي خواهند كتابهاي مرا منتشر كنند ومن صرفا به رعايـت ايـن                  
ا آثارم دستاويز كساني شود كه از خاك نكبت زده عراق كمن به كين ايران بسته اند با                  نكته كه مباد  

اما واقعا نمي دانم كجاي نوشته هايم خالف مـصلحت اسـالم يـا حتـي                .تقاضايشان موافقت نكرده ام     
رجال الغيب وزارت ارشاد هم كه در رديف از مـا بهتراننـد و دسـت نويـسنده           . حكومت موجود است    

 ممنوع القلمي چون من به دامن كبريا يشان نمي رسد تـا ارشـادم كننـد و آخـر عمـري از             مطرود و 
« تكرار معاصي محفوظ م دارند ، و في المثل بفرماينـد نـشر همـين جـزوه صـرفا تحقيقـي و ادبـي            

چه زيان جبران ناپذيري مي تواند به اركان جمهوري اسالمي وارد آورد و كجـاي               » ضحاك ماردوش   
  . ف اركان شريعت است و مصالح مملكت و ملت نوشته من خال

صاحب نظران بزرگواري كه شغل شريف سانسور قلم را بر عهده گرفته اند به حكـم قـرائن متعـددي               
كه در ساليان اخير مشهود است يا با ظرافت كار خويش و زبان ادب و هنر آشنايي ندارنـد يـا بعلـت                 

 مي خواهند به هر قيمـت و بـا هـر            –ه حكومت    جدا از اصول اعالم شد     –انتخاب خط فكري خاصي     
شيوه اي به سركوب نويسندگاني پردازند كه به حكم گذشته بي آاليش خويش مورد توجه مردمنـد                 
و در عين وابستگي به ملت و مملكت خود هرگز تسليم زور و زر نشده اند ، و بي آنكـه سـر سـپرده                         

عقيده  ، قلمي     ن مسند طلب ، جز به حكم        قدرتي و مشتاق منصبي باشند دور از تحريكات آشوبگرا        
  .بر صفحه كاغذ نگذاشته اند 

سـعي شـان    صاحبان اين خط فكري ، حضور و وجود وارستگان را مخل موقعيت خود مي پندارند و                 
مصروف آن است كه به عنوان جنگ با آزادي ، ريشه آزادگي را هم در ايـن بـوم وبـر بخـشكانند ، و                         

ا حكومت فعلي دارند و نه عنادي با رژيم اسالمي به دشـمنان قهـر آلـوده             مردمي را كه نه مخالفتي ب     
  .مبدل سازند تا با كشتار و قلع و قمعشان بر افتخارات خود بيفزايند 

مدعيان حفظ حكومت اسالمي اگر قلمها را آزاد مي گذاشتند ، مردم حق طلب بي غرض ، به جـاي                    
ان واقعيتها مي پرداختند و افشاي مظالمي كه در         خاموشي گزيدن يا به صف مخالفان خزيدن ، به بي         

 ر بيداري ملت و دفع مدعياني كـه در        رژيم گذشته بر ملت ايران رفته است ، و اين خود قدمي بود د             
كمين قدرتند و آماده خونريزي ، بي آنكه مسائلي از قبيل نقض حقـوق بـشر و سـركوبي آزادگـان و                     

  .ر افكندگي ايرانيان متفكران ورد زبان جهانيان گردد و مايه س
در . عجبا كه سرنوشت ما ملت ، آزمايش آزموده هاست آن هم به صورتي رنگـين تـر و سـنگين تـر                       

دوران سلطه آريا مهري هم وزارت اطالعاتي بود و سانسور مطبوعاتي ، خود بنده بارها ممنـوع القلـم           
  .گري ، با اين همه عاقبتش را ديديم شدم و طعم خفقان را چشيدم اما نه بدين ناشي

در حكومتي كه با اعالم بازسازي و امنيت اجتماعي به ميدان آمده است شيوه سانسور وزارت ارشـاد                  
  .در حكم دم تكذيب گر خروس است و زانوي سفنه بسته شتر 
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ابـد و   مادام كه حلقوم متفكران و صاحب نظران از پنجه مخوف قانون شكنان وزرات ارشاد رهـايي ني                
حاصل عمري جان كندن اهل تحقيق از سلطه سليقه ها و اغراض شخصي نرهد يقين داشته باشـيد                  
كه در بر همين پاشنه مي گردد و حاصل تالش مردان صافي عقيدتي كه در هيات دولت به جبـران                    

ز مافات مشغولند ، نه در اوضاع ايران اثري خواهد گذاشت و نه در پهنه به هم پيوسـته جهـان امـرو                     
  .جلوه اي خواهد داشت 

چـرا  . قوانين موجود براي مجازات مخالفان و حتي منتقدان دولـت بحمـد اهللا كـم و كـسري نـدارد                     
حكومت قانون را جانشين شيوه هاي بـد نـام كننـده و واقعـا بيحاصـل وزارت ارشـاد نمـي كنيـد و                         

  .نويسندگاني كه مرتكب خالفي شده اند به محاكمه نمي كشيد 
ي در ميان است كه بهانه ادامه اختناق گردد و نه خطري رژيم محكم اسـاس اسـالمي               اكنون نه جنگ  

مملكتي بـه ظـاهر     . الزمه اش توسل به شيوه هاي سركوبگرانه استبدادي باشد        را تهديد مي كند كه      
اگر در نوشته من خالف شرع و قـانوني اسـت           . آرام است و حكومتي به ظاهر مسلط با قانوني مدون           

چرا بايد در طول سـالهايي كـه فـروش و توزيـع             . مه ام نمي كشيد و راحتم نمي كنيد         چرا به محاك  
است حتي يك برگ نصيب سيو چند جلد تاليفات من نشود و مجبـور              كاغذ در انحصار وزارت ارشاد      

باشم كاغذي بندي دويست تومان را به قيمت پنج هزار تومان از همان كـساني خريـداري كـنم كـه                     
 را به اعتراف ماموران دستگاه خودتان  ، پكي باال كشيدند و افشاگر قضيه را بـه                  هزار و دويست تنش   

  .و سرانجام همين كتابهاي با خون دل چاپ شده يا بسوزد يا بپوسد . زندان 
  همين است مصداق عدالت اسالمي و حكومت با معرفت و با تقوايي كه به مردم وعده كرديد ؟

ه متدين جوانمرد خروارها كاغذ موسسه كيهـان و خبرنامـه هـا را              در ماههاي اخير شايعه سازان البت     
تلف كردند كه مرا سر سپرده امپرياليسم و از فعاالن حزب توده و از مداحان رژيـم آريـا مهـري و از                       
نوكران پهلبدي كه شوهر اشرف است و باالخره عضو رسمي ساواك معرفي كنند تا اگر روزي صـفير                  

 يا جسد بيجانم فرش خياباني شد حتي يك نفر بر جنازه ملحد آلوده بد           گلوله اي سينه ام را شكافت     
اقدام بي حاصل پرخرجي كه مي توانستند با كشف يك لوله ترياك يـا              . نامي چون بنده نماز نخواند      

مصرف دو مثقال سرب هم بهتر به مقصود رسند و هم عملشان با تقواي اسـالمي و شـرافت انـساني                     
  .دفاصله كمتري داشته باش

و . اسـت   » الـرحمن   « شايد آخرين نامه من باشد ، كه گوش جانم مشتاق طنين رهايي بخـش               اين  
يا بفرمائيد مرا بگيرند و به پاداش جرايمي كه به سـائقه طبـع بزرگـوار                . مزه اي در جهان نمي بينم       

هـايم را   پرهيزگارشان برايم تراشيده اند بكشند يا به دادخواهيم رسيدگي كننـد و علـت توقيـف كتاب                
  .راه پيشواي آزادگان جهان ، حسين بن علي كه در انحصار قشر و طبقه خاصي نيست . اعالم

  
      بنزديك من در ستم سوختن                       گواراتر از با ستم ساختن 

   سيرجانيسعيدي_                                                            با عرض احترام و عذر تصديع 
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  »ای ی آخر مرحوم سيرجانی به آقای خامنه نامه «

  ای جناب آقای خامنه 

ورد ايـن کـه مـ     برايم خواند، و متاسف شدم، نه به علت١آميز جناب عالی را آقای صابری پيام عتاب 
اهللا حـسابم را خواهنـد     ام و به زودی امت هميـشه در صـحنه حـزب    آن مقام معظم قرار گرفته  قهر 

تاسـف و  . ايـم  خـدا خواسـته    حق شهادت است و ما مرگ شـهادت از  رسيد که مرگ در راه دفاع از 
 و ام دربـاره سـعه صـدر جنـاب عـالی       رفتـه  تاثرم از پندارهای باطل خويش بـود و اميـدهای بربـاد    
   .داشت سرنوشتی که ملت ايران در دوران رهبری شما خواهند

با تقوايی بعيـد   آميز پيام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان بگذريم از لحن توهين 
جناب عالی به استناد کـدامين   حيرتم از اين است که. به رهبر مسلمانان جهان نمود تا چه رسد  مي

 های من است  اگر مستند به نوشته. به اسالم کرديد و نامعتقد رت مرا مرتد قلمداد سند و قرينه و اما
واردات غيبی است و اشراف بر ضماير کـه   مبتنی بر  ای کاش موردش را مشخص می فرموديد، و اگر

   .اناهللا و انااليه راجعون

تقوای دينی  گان با آندانم در حکومتی که مرحوم شريعتمداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازر می 
مطرودند، تکليـف امثـال     نشين و مرگ و خانه منتظری با آن سوابق مبارزاتی دق اهللا  و سياسی، آيت 

   . گناهی بی بنده معلوم است و بر ما کجا برازد دعوی 

 و می دانم رهبر جليل القدری که با يـک نهيـبش نماينـدگآن مجلـس اسـالمی در الک سـکوت و      
   .می تواند با تيغ بيدريغ تکفير حمله بر من درويش يک قبا آرد البته خزند،  وحشت مي

اين وظيفـه  . ام  ام و به تمجيد نپرداخته فرموده بوديد چرا اين همه مزايای حکومت اسالمی را نديده 
هـواداران واليـت فقيـه     نويسندگان محترمی که با چرخشی ناگهـانی در سـلک   اخالقی را شاعران و 

 هـای راديـويی و    عـالوه بـر فرسـتنده    وانگهی رژيمـی کـه   . دهند بهتر و موثرتر انجام مياند  درآمده 
سـرايی مطـرودان    بـه مديحـه    دارد چه نيازی  تلويزيونی هزاران مسجد و منبر و مجلس را در اختيار

   .هرگز در مدح هيچ امير و حاکمی قلم نزده است  ای که  سليقه دارد، به خصوص نويسنده کج

انتقادهای جزئـی   ام؟ از همين  بوديد چرا در انتقاد از حکومت شاه به جزئيات اداری پرداخته فرموده
انـد و بـر حـاکم     ادا کـرده    شناسان حق مطلب را بحمداهللا در اين ده سال فرصت ام که  هم شرمنده 

 منتـشر  شـد و  مينوشـتم و چـاپ مـي   . بود مانند امروزم وضع من در زمان شاه نيز . اند معزول تاخته 
شکستن قلمها و زجر آزادگـان بـر دوام حکومـت     پنداشت با گشت، ديکتاتور مغرور بدعاقبت مي نمي
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مطالـب از   بفرماييـد  . من در بايگانی ساواک موجود اسـت  قطعا مقاالت سانسور شده. افزايد خود می 
سـيون، مـضحکه   کشيدِه مرا در مقوله سياست فرهنگی، مـاجرای کاپيتوال  بيرون" خواندنيها"و " يغما"

انـد مـردم از جـان     جشنهای شاهنشاهی به حضورتان بياورنـد تـا بدانيـد بـوده      تاريخ، شعبده تغيير 
   .اند  ای از بيان حقايق پروايی نداشته  مبارزه و پيوستگی به دارودسته به هيچ دعوی  ای که گذشته

اساس حکومـت   به اسالم است يادانم کجايش حمله   شده بنده واقعا نمي اما در مورد کتابهای توقيف
. هـايم مـنعکس اسـت    نوشته  از ريا و دروغ و تبعيض و ستم متنفرم و اين نفرت در من ذاتا . اسالمی

است که انتقاد از هر مسندنـشين   دستگاه حکومت حاضر اين اگر خدای ناخواسته همچو فاسدی در 
ـ   شود و لطمـه  مي" زيرسوال بردن رژيم"و مسئولی حمل بر   ای بـرای   ه اسـاس اسـالم و بهانـه   زدن ب

ام  و خمير شـده   من به آنچه در کتابهای توقيف . بينيم مي  اش همين که سرکوبی و اختناق و نتيجه
اگر واقعـا خـالف اسـالم يـا     . ام گويی   ای حاضر به پاسخ دارم و در هر محکمه ام عميقا اعتقاد نوشته 
 مگـر مملکـت  . کنند  غير اخالقی با من رفتار ميهای واقعی اسالمی است، چرا بدين شيوه   حکومت

 قانون ومحکمه ندارد؟

در . کننـد  مـي  ای توقع مردم مسلمان ايران از حکومت اسالمی جز اينهاست کـه  جناب آقای خامنه 
کار مفيـد افـراد ملـت     همه فضايل و امتيازات در نيروی. خاليق معلوم است رژيم کمونيستی تکليف 

استبداد کارگری حاکم بـر جـامع،    طبقه کارگر است و و مقامات در دست شود و مناصب  خالصه مي
اسـت و سرنوشـت مـردم در     اجتمـاعی   داری تمول و درآمد بيشتر ضامن قـدرت  در ممالک سرمايه 

  .اند الوفی شده  قبضه کسانی که به هر شيوه و از هر طريق صاحب آالف و

روزه  حـصر بـه نمـاز و دعـای بيـشتر اسـت و      اسالمی ضابطه چيست؟ آيا فـضايل من  اما در حکومت 
بـسيار، يـا بـه     و انبوهی محاسن و کلفتی دستار و دعـوی  تر و سجده غليظ تر و لقب حاجی  طوالني

حق است و قرب يزدان در  تقرب به حکم آيه کريمه ان اکرمکم عنداهللا اتقيکم فضيلت افراد محصول 
 گرو تقوی؟

سران حکومت  الحظه و پروايی عرض کنم بسياری از اعمال هيچ م اگر چنين است اجازه فرماييد بی
بگـذريم از دو  . آسان اسـت   ام و اثباتش اگر خواستيد را به تجربه شخصا دريافته اين . خالف تقواست

در همين چندماه اخير بزرگـانی  . کاريها بود   گويی ها و آشفته آشفته سال اول که نابسامانی ها جواز 
شاه و مامور ساواک معرفی کردند، هم از  توده و خدمتگزار  رايد مرا عضو حزبها و ج که در خبرنامه 

فـرض ايـن کـه بـا      و خوی من، بـه   بودند و هم از نحوه زندگی و خلق  معصيت سنگين بهتان باخبر
توانـستند از دسـتگاه    آشنايی نداشتند به فـيض مقـام و موقعيـت خـويش مـي      گذشته زندگی بنده

سوابق شوند و آنگاه دست به قلم ببرند، يـا کـسانی را مـامور، کـه مزاحمـت      جويای  کشور اطالعاتی 
بنـده بـه     ای  جناب آقای خامنـه  . ام کنند شعارنويسی بر درويوار خانه  پراندن و  قبيل سنگ هايی از

ابلـه   هـيچ  . کـنم  مـي  ام مباهـات  خالف حکم قاطع شما مسلمانی، صافی اعتقادم، و به دين و عقيده 
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. ترين تفسير قرآن کنـد  مفصل آيد پانزده سال عمر خود را صرف تصحيح و چاپ می نميمخالف اسال
 اش از عـرش برتـر    اين بارگـه کـه پايـه   "قصيده  ای اعتقاد است، با چه انگيزه  اسالم بی  کسی که به 

  کند؟ را تقديم آستانه قم مي" است

هـر   ا بـه نـام مقـدس اسـالم     نـشيند تـ   کسی که دلبسته اسالم نيست در شرايط حاضر خاموش می 
   .شود و اساس اعتقادشان متزلزل گردد ناروائی بر مردم تحميل 

صـورت و در    ای، من بيش از هر مسلمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هـر  جناب آقای خامنه
مـدعيان بـه حقانيـت     شرقی و غربی در وطن عزيزم مخالفم و بـيش از بـسياری از   هر مرحله اعم از 

 ام و نه بعد از اين  داشته دسته و گروهی نه در گذشته بستگی به هيچ حزب و . ت اسالم معتقدشريع
دعـوت وزارت را بـا سـرعت و     ۵۷ در سـال  اگر هوس جـاه و منـصب داشـتم    . می توانم داشته باشم

سـالهای پيـری و    شـدم دريـن    نمـی   صراحت رد نمی کردم، و اگر در طمع مال و منال بودم مجبور
  .پهنه جهان بود بفروشم و صرف معاش کنم  القلمی خانه مسکونيم را که تنها مايملکم در ممنوع

نوشـيدن جـام    ام و دليلش همين نامه، که در حکم فرمان آتش است و  ام، آزاده  آدميزاده 
مردمـی کـه    در سرزمين بالخيز ايـران هـم بودنـد    بگذاريد آيندگان بدانند که . شوکران

  تند گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفدليرانه از جان خود

 يسعيدی سيرجانم ابا تقديم احتر

  
  
  
  
  
  
  

نامه به آقايان هاشمي رفسنجاني ، دكتر حبيبي معاون اول  رياست 
  جمهوري ، و آقاي خاتمي وزير ارشار اسالمي 

  
  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني  رياست محترم جمهوري اسالمي 

  جناب آقاي دكتر حبيبي معاون اول رياست جمهوري 
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   و سروران مملكت اسالمي  ، و بقيه سران٢جناب آقاي خاتمي وزير ارشاد اسالمي
  

در اسفند ماه گذشته عريضه مشروحي به حضورتان فرستادم درباره كتابهاي توقيف            : با عرض احترام    
كتـاب هـايي كـه در       . شده و شكواييه هاي بي جواب مانده ام ، كه آن هم متاسفانه بي جواب مانـد                  

ه وزارت ارشاد چاپ شده و هزينـه        چاپخانه و صحافي توقيف است و در حال پوسيدن ، عموما با اجاز            
سنگين آنها را هم ناشر اندك مايه اي پرداخته است كه قبل از من كتابي چـاپ نكـرده و بـه نـوايي                        

تـاريخ بيـداري    « مطابق ريز اقالمي كه در نامـه قبلـي نوشـته ام بابـت كتـاب هـاي                   . نرسيده است   
« و » آشـوب يادهـا   «، » ك مـاردوش  ضـحا « ،  » سـيماي دو زن     « ،  » وقايع اتفاقيـه    « ،  » ايرانيان

جمعا مبلغ هفت ميليون و هفتصدو پنجاه هزار تومان هزينه حروفچيني و چاپ             » تفسير سور آبادي    
نزول ماهانه اي كه ناشر بيچاره بابت اين سرمايه راكـد مانـده             . و كاغذ و صحافي پرداخته شده است        

وه بر زيان هايي كه كارگـاه چـاپ و صـحافي            مي پردازد بيش از يكصدو پنجاه هزار تومان است ، عال          
  . بابت كرايه محل نگهداري كتابها متحمل مي شوند 

اگر نشر اين كتابها ممنوع بود چرا وزارت ارشاد صريحا و رسـما اجـازه داد ، و اگـر در صـدور اجـازه                         
ليف ناشر  غفلتي رفته باشد گناه ناشر و چاپخانه و صحافي چيست ؟ بگذريم از آزادي فكر و قلم ، تك                  

چيست ؟ دولت ايالمي با همين نحوه عمل مي خواهد مغز ها و سرمايه هـاي فـراري را بـه مملكـت              
  برگرداند و به مردم امنيت شغلي بدهد ؟ 

اگر در نوشته ها عيبي هست من گناهكارم و براي هـر مجـازاتي آمـاده ، گنـاه كاسـباني كـه طبـق                         
ا و كتابها را نمي برند و نمي سوزانند و اتـاق هـاي              موازين قانوني عمل كرده اند چيست ؟ چرا فرم ه         

  صحافي و چاپخانه را خالي نمي كنند ؟ 
 چرا چاپ قاچاقي آنها در اغلب كتابفروشي ها موجود اسـت ؟ بـا               وانگهي اگر اين كتابها ممنوع است     

سر كنترل دقيقي كه وزارت ارشاد بر كار چاپخانه ها دارد و چاپ كارت ويزيتي هم بـدون اجـازه ميـ                    
منتـشر  » سـتين مرقـع   درآ« و» ضحاك مـاردوش  « و » دو زن سيماي « نيست در پناه چه قدرتي  

مي شود وبه قيمتي چند برابر علنا به فروش ميرسد ؟ نكند سيب سـرخ بـراي دسـت چـالق خـوب                       
نكند قصدشان در مضيقه مالي نهـادن آزاده        است و خواندن نوشته هاي من براي بي پوالن ممنوع ؟            

كه نمي خواهد به مديحه سرايي روي آورد ؟ با حربـه زجـر و گرسـنگي بـه جنـگ فرزنـد                       اي است   
سختي كشيده فقر و عاشق دلداده اجل آمدن شرط عقل است ؟ در يك سال و نـيم اخيـر بـه همـه                      

  .شما سروران مملكت نامه نوشتم و بي جواب ماند ، گرچه اين هم كه جوابي ننويسند جواب است 
بنده ميسر نيست ، و از طرفي همه دارايي مـن   كسان بيش از اين براي يانهر حال چون تحمل ز به  

زير آسمان خدا خانه اي مسكوني بـود كـه فروختـه ام و خـوردمش و چيـزي در بـساط نـدارم كـه                          
جوابگوي اين رقم هنگفت باشد ، اگر باز هم نامه ام بي جواب ماند چاره اي ندارم جز استمداد از هم                     

                                           
ه طرز تفكر وي با جريان حاكم  به علت رفتارهاي غيرقانوني و غبرانساني باند افراطي درون حكومت و اينك ،  آقاي خاتمي‐ 2

  كتابخانه مجازي .  در حكومت و وزارت ارشاد سازگار نبود چند ماه پس از تصدي پست وزارت ، استعفا داد 
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و اال از ايرانيان     گذاشتيد از فرهنگ دوستان مقيم ايران  ،          اگر_ وطنان براي جبران خسارت ناشران      
  .مقيم خارج 

                                                          
  

           احترام سعيدي سيرجاني    عرضبا                                                               
                                                                                                 ۵/۵/۷۰  

  
  
  
  
   »ی مرحوم سيرجانی به آقای هاشمی رفسنجانی نامه «

  جناب آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

بـر باشـيد، در   خ با سالمها و احترامها، با اينكه بعيد مي دانم از ماجراي توقيـف كتابهـاي بنـده بـي    
و شست و هفت به ايـن   نهايت ايجاز عرض مي كنم هفده جلد از تاليفات بنده از سال هزار و سيصد
  :شرح طرف در چاپخانه هاي بهمن، كتيبه، خواجه در حال پوسيدن است، بدين

دو  ،(كه بيش از دو ميليون تومان فقـط خـرج حروفچينـي اش شـده    ( شش جلد تفسير سورآبادي 
) چـاپ سـوم   ) آشوب يادها) چاپ چهارم( سيماي دو زن ) چاپ پنجم( بيداري ايرانيان جلد تاريخ 

شـده اسـت و بـه     كـه چـاپ و صـحافي   ) چاپهاي اول( اي كوته آستينان، ته بساط، بيچاره اسفنديار
  .خميرش كردند انتظار اجازه توزيعش مانده ايم، بعالوه چاپ دوم در آستين مرقع كه

و جـوابي   بها بارها به همه مقامات واالي جمهـوري اسـالمي عريـضه نوشـتم    در مورد توقيف اين كتا
ادب آميـز بزرگوارانـه    در سه سال اخير بر اثر اشارات سران وزارت ارشاد و به داللت پيامهاي. ندادند

جريـان ولـي اميـر مـسلمين جهـان       اي كه مي رسيد، بدين تصور كه توقيف كتابهايم به فرمان قضا
جستن نه شرط اسالم است و نه رسم  و شكايت بستم كه خالف حكم رهبر چارهاست، لب از شكوه 

اخيـرا بـا توجـه بـه فـرامين      : شـده اسـت   بندگي و اطاعت محضي كه اكنون وظيفه شرعي ايرانيـان 
  :هدايتگرانه رييس جليل القدر حزب اهللا كه

اما مي گويـد مـن    دارد،يك وقت است كه انسان قلبا اعتقاد ن: تابعيت از واليت فقيه دو جور است "
مرتبه بهتر از . به رهبري است اين پايين ترين درجه تعبد... تعبد عملي ام به اين است كه تابع باشم

  "...همانطور عوض كند او اين است كه اگر رهبري فكري داشت انسان فكرش را
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در روزنامـه   ، كـه من بنده كه اهل فكر كردن نيستم در حال قبول گناه ناكرده و نادانسته خود بودم
  :اطالعات چشمم به سخنان مقام معظم رهبري افتاد كه

دهـيم؟ شـما    چطور ما آزادي نمـي . نظام اسالمي را متهم مي كنند كه اين نظام آزادي نمي دهد "
منتشر شود كـه هـر چـه     كدام كشوري را سراغ داريد كه اينهمه مجله و روزنامه و مطبوعات در آن

 "در جاهاي ديگر نيست آن مقداري كه آزادي مطبوعات در ايران هست... مي خواهند بنويسند

انهدام رعيـت يـك    ديدم عجب غلطي كرده ام، سالها بدين پندار باطل كه مراد دل رهبر عالم اسالم
  .القبايي چون من است، تن به تلخي سكوت و تحمل ستم سپرده ام

و وجـود   نشسته اسـت ) ع(مسند جدش علياكنون با استناد به كالم صريح روحاني عاليقدري كه بر 
مـانع انتـشار    شريفش از هر گزافه و خالفي البته در پناه عـصمت الهـي اسـت، مـسلم دانـستم كـه      

دستگاهي كه جنابعـالي بـه    كتابهاي من و زيانهاي ناشرانم دستگاه اجرايي مملكت بوده است؛ همان
قبح اعمالش خواهيد بود، چـه   عنوان رياست جمهوري بر صدرش نشسته ايد و طبعا ضامن حسن و

  .در دنيا و چه در عقباتي كه ان شاءاهللا بدان معتقديم

شما از آن  جناب هاشمي، كار من و ممر معاشم معلمي است و قلمزني، كه متاسفانه در دوران دولت
بـه هـر صـورتي از     با اينكه زير سوال بردن اعمال عمال حكومـت اسـالمي  . محرومم و از اين ممنوع

بـه تـصريح مقـام     آيـا حكـومتي كـه   :  كبيره است، عواقبش را به جان مي خرم و مي پرسـم معاصي
بـر فـرق ايرانيـان     رهبري بهترين و شايسته ترين حكومت روي زمين است و سايه عدل اسـالمي را 
و ايـرادي دارد چـرا    گسترده، نبايد به دادخواهي مظلومان رسيدگي كنـد؟ اگـر نوشـته هـايم عيـب     

نويسندگان پرهيزگار كيهـان مدعيـد،    د تا ارشاد شوم؟ اگر جرايم اعمالم،چنانكهمشخص نمي فرماين
عبرت ديگران شود؟ و باالخره اگر گروهي از  سنگين است، چرا محاكمه و مجازاتم نمي كنند تا مايه

ايـن  . كتابها بردارند و ناشران زيان رسيده را راحـت كننـد   نام بنده بيزارند بفرمايند اسمم را از روي
. وزارت ارشاد نوشتم و باز هـم طبـق معمـول هـيچ پاسـخي نـشنيدم       يشنهاد را چهار ماه پيش بهپ

خداوند همه مـا را عاقبـت بـه خيـر      .كار را يكسره كنيد و جانم را خالص اميدوارم جنابعالي تكليف
هر  هفده م‐با نهايت احترام سعيدي سيرجاني .آمين.فرمايد كند و از آفات وبال انگيز غرور محافظت

  هزار و سيصد و هفتاد ويك
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  نامه به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
  نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي 

  مطبوعات كشورو نويسندگان محترم مديران 
اسفند ماه گذشته براي سومين بار عريضه مشروحي در باب توقيف كتابهايم فرستادم بـه حـضور                 در  

رياست جمهوري ، رياست قوه قـضاييه ، دادسـتان كـل كـشور ، شـوراي انقـالب فرهنگـي ، بعـض                        
نمايندگان مجلس و بسياري از مراجع محترمي كه وظيفه شرعي و قانوني شان رسيدگي به شكايات                

متاسفانه مصادر محترم امور با چنان شدت و حدتي سرگرم گسترش امنيـت قـضايي و                . ست  مردم ا 
البتـه  ( . يك نفر عكس العمـل نـشان نـداد          عدالت اجتماعي بودند كه به كار من نپرداختند و حتي           

رفيـق  . حساب نويسندگان با تقواي كيهان كه مرا ملحد و جاسوس اجنبي و عامل اسـتكبار جهـاني                  
  ) خواندند جداست .... پهلبد و نوكر اشرف مداح شاه و

ضـحاك  « ،  » تفـسير سـور آبـادي       « ،  » تاريخ بيداري   « بنده اين است كه در كتابهايي نظير        سوال  
و غيـره   » سيماي دو زن    « ،  » ب يادها   آشو« ،  » وقايع اتفقيه   « ،  » در آستين مرقع    « ،  » ماردوش  

چه عيبي ديده اند كه توقيف و معدومشان كرده اند ، كار هاي من صرفا ادبي و تحقيقـي اسـت و                      ... 
ر از مسائل سياسي ، به فرض محال اگر هم سياسـي بـود بايـد طبـق قـانون اساسـي محاكمـه و                         دو

. مجازاتم مي كردند ، نه اينكه به صرف پيغامي به چاپخانه و صحافي مانع كار و زنـدگي مـن شـوند                       
وانگهي در مملكتي كه بحمد اهللا از پرتو هدايت داهيانه سران و بزرگانش همه كارها بر اساس قـانون             
مي گردد ومردم غرق آسايش و رفاهند و از بركت عدالت اجتماعي آثار فقر و استضعاف يكباره محـو                   

باز هم به فرض محال اگر نويسنده اي كه همه ملت ايـران بـه غـرض ورزي هـا و                     و نابود شده است     
تكب انتقادكي شـد آسـمان بـه        سوابق سياهش آگاهند و كسي خريدار و خواننده آثارش نيست و مر           

  زمين مي آيد و اساس حكومت متزلزل مي شود ؟
نمايندگان محترم مجلس و شما مديران محترم مطبوعات چرا به ياري مظلومـان نمـي آييـد و                  شما  

تـاريخ بيـداري   « نمي پرسيد آخر به حكم چه مقامي و كدام دستگاهي كتابهاي پرخرجـي از قبيـل               
بايد در گوشـه صـحافي و چاپخانـه بپوسـد ؟ شـما             » تفسير قرآن   « و  » وقايع اتفاقيه   « و  » ايرانيان  

جوانان آزاده اي نيستيد كه چون زهر اختنـاق و اسـتبداد را چـشيده بوديـد بـراي سـرنگوني                     همان  
حكومت بيداد قيام كرديد ؟ نكند گرمي مسند قدرت ، زهر هوا را شكـسته اسـت ؟ آيـا تـصور نمـي                

 صـعود   عاليتهـاي داور و تيمورتـاش در آسـتانه        لـه ف  فرماييد سكوت امروزين شما چيزي باشد از مقو       
  پهلوي ؟ 
سال از انقالب گذشته است آيا هنوز موقع آن نرسيده است كه در كشور ما كارها بـه مـسير                    چهارده  

  . قانوني افتد تا هر كسي نتواند به هواي دل خود با حيثيت و جان و مال مردم بازي كند 
من به خالف گروهي كه دين را دستمايه ارعاب و فريب خاليق كرده اند و گييا باور نمـي دارنـد روز                  

يت كرده ام نام مخاطبان اين عرضه را در كفـنم بگذارنـد تـا               داوري ، به معاد و قيامت معتقدم و وص        
بپرسم به اقتـضاي چـه   ، در عرصه محشر گريبانتان را بگيرم و اگر در اين دنيا مجال دادخواهي نبود   

  مصلحتي شاهد اين مايه ستم بوديد و دم برنياورديد ؟



 هاي دادخواهي زنده ياد سعيدي سيرجانينامه 

خداوند عاقبت همـه مـا را خـتم         .  كه الزمه مظلوميت است و ياس         ،   عذر خواهي از تندي كالمي    با  
  .بخير گرداند 

  
  ۷/۶/۷۰سعيدي سيرجاني          _ با عرض احترام 

  

  

  

   »نامه به دادگاه کيفری «

 رياست محترم شعبه صدو نود ونه دادگاه كيفري دو تهران،
عنوان اعضاي هيات منصفه بر كرسي انصاف و عدالت نشسته ايد و با  اساتيد محترمي كه به
دي، استقالل، يقين اغلبتان روزگاري در صفوف متراكم خاليق با فرياد آزا احتمالي نزديك به
حكومت استبداد و اختناق شاه را سرنگون كرديد و امروزه بحمداهللا شاهد تحقق  جمهوري اسالمي

تقواي  اجتماعي و رفاه مردم و حرمت جهاني ملت ايران و فضاي لبريز از معنويت و طهارت و عدالت
 وطن اسالميمان هستيد،

 
 با تقديم سالم و احترام،

صد و نود و  _ بهمن هفتاد و دو مربوط به پرونده هفتصد و پنجاه و سهعطف به اخطاريه مورخ پنج 
رسـيدگي بـه    نه، ضمن تشكر از سرعت عمل دستگاه قضاي اسـالمي كـه بعـد از پـنج سـال خيـال      

  .شكوائيه بنده دارد، به عرضتان مي رسانم

ديم شـكايتي  تقـ  روزي كه بنده با ديدن صفحه اي از كيهان هوائي اسالمي متاثر شدم و مبادرت بـه 
ذاتي بنده بـود و برداشـت    تقديم آن شكايت نامه معلول بالهت. كردم، در حال و هواي ديگري بودم

شوراي اسالمي؛ و اعتقـادم بـدين    غلطم از سخنان مقام محترم رياست جمهوري اسالمي در مجلس
مردان ديـن  الزمه حفظ آن، پرهيزگاري  كه حرمت دين در قلوب ملت ايران ريشه اي ديرينه دارد و

مبادا لباس مقدس روحانيت وسيله كسب مقام و جمـع   است به تمام معني كلمه؛ و نگرانيم از اينكه
آزادگان بكار گرفته شود، و بـر اثـر آن مـوج منحـوس ريـا و       مال گردد، و حربه تكفير براي سركوب

ل ايمان مـردم بـه   علف هرزه فساد عرصه را بر گل تقوي تنگ كند و تزلز تزوير جامعه را فرا گيرد و
سقوط حتمي مردم به دركات انحطاط اخالقي شود، كه سـلطنت ايمـان خوارگـاه     مبدا و معاد باعث
  .از سلطه آدمخواران بيش است بمراتب زيانش
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زمانـه،   آري بر اساس چونين تصورات و نگرانيهاي البتـه نابجـايي، چـون اغلـب دشـنام ناشـنيدگان      
  .برآشفتم و شكايت كردم

امحـاي كليـه    شت زمان، و مشاهده رفتار كامال منصفانه وزارت ارشاد اسـالمي در توقيـف و  اما با گذ
بـود، و زيـارت    كتابهايم، و استماع پيامهاي مودبانه اي كه محـصول ادب كـسبي و حـسبي بزرگـان    

از كافر و جاسوس و خائن  شماره هايي از روزنامه شريفه كيهان و تحمل مكرر نسبتهاي التبه بجايي
خوار؛ و دريافت اين واقعيت كـه موسـسه    ل استكبار جهاني گرفته تا كالهبردار و دزد و موقوفهو عام

شـود و نـشرياتش زبـان گويـاي حكومـت       عظيم كيهان بـا وجـوه بيـت المـال مـسلمين اداره مـي      
معظـم ولـي امـر مـسلمانان جهـان و كمـان        شريعتمداران تقوي شعار است، و مديرش مبعوث مقام

رسيدم كه همه آن نسبتها درست است و عمل البته  پنجه كمانداران؛ به اين نتيجهفرمان پذيري در 
  .ابلهانه من در تقديم عريضه، نامعقول

شكايت  اينك با عرض معذرت از عدم تناسب سال و حالم براي شركت در نمايش عدالت اسالمي، از
كيهـان و ديگـر    و پرهيزگـار نويسي خود شرمسارانه اظهار ندامت مي كنم و اميدوارم مديران شريف 
  .كردار ناصواب خجل جرايد اسالمي قلم عفو بر جسارت جهل آميز بنده كشند، كه كس مباد ز

  والسالم علي من اتبع الهدي

   پنج اسفند هزار و سيصد و هفتاد و دو¬¬¬ينسعيدي سيرجا

  

  

  

  

  »نامه به هم وطنان«   

  !هم وطنان
  

با تشكر از محبت شما كه همت كرديد و با تكثير و توزيع نامه سرگشاده اي كه خطاب به رياست 
جمهوري اسالمي نوشته بودم به من مدد رسانيدند، و با سپاس از هزاران مردم آزاده اي كه با نامه و 

رسانم كه گرچه هنوز پاسخي از مخاطب تلفن مرا از خواندن نامه باخبر فرمودند، به عرضتان مي 
محترم نامه دريافت نكرده ام، اما تالش شما هموطنان نتيجه اي بمراتب بيش از حد توقع بنده بار 

مشرف گشته و " كيخان" زيرا نسخه اي از آن نامه به تشريف نظر مديران و نويسندگان . آورده است
 نيست؛ زيرا رييس محترم جمهوري منتخب به درك جوابي نايل آمده است، و اين توفيق اندكي
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مردمي است كه خوب و بد و صالح و طالح دارند، اما رييس موسسه كيهان برگزيده مستقيم مقام 
  . چونكه صد آيد نود هم پيش ماست. معظم رهبري است، و منزه از هر خطا و اشتباهي

چه مجوزي، طبق حكم به عنوان يادآوري عرض مي كنم موضوع شكواييه بنده اين بود كه به 
كدامين دادگاه، براساس چه قانوني، چهار سال است كه هفده جلد كتابهاي چاپ شده مرا توقيف 

كرده اند و هيچ مقام مسوولي به شكايات من جوابي نمي دهد؟ گفته بودم اگر من گناهكارم محكمه 
 زجركشم مي كنيد؟ داريد، زندان داريد، جوخه اعدام داريد، و خيلي چيزهاي ديگر داريد، چرا

وانگهي گناه ناشر بيچاره اي كه به اعتماد حمايت قانون در نشر اين كتابهاي مجاز سرمايه گذاري 
  كرده چيست؟ 

پاسخهاي متعددي به تفاريق در طول يكي دو ماه اخير نويسندگان شريف كيهان ظاهرا به 
 مهم است و به احتمالي نمايندگاي از طرف حكومت اسالمي به عرايض بنده مرحمت فرموده اند

به مناسبت همين اهميت اجازه مي خواهم به حكم قند مكرر . قوي محصول عنايات مقامات عاليه
  : خالصه اي از آنجمله را در اينجا بياورم تا كام دلي شيرين و مشام جاني معطر كنيد

  
نامه اي كه خطاب به [ پاسخ اول و مفصل در كيهان هوايي منتشر شد، بانضمام يكي از دو نامه بنده 

تا مدعيان خودفروخته اي كه با حكومت صد در صد ] مردم نوشته بودم، نه رياست جمهوري
اسالمي علماي محترم سر عناد دارند نگويند جرايد ديار ما آزادي عمل ندارند و حتي كلمه اي از 

چه " يهان هواييك: " اگر منحرفان كور باطن بگويند.[ شكواييه هاي سعيدي را منتشر نكرده اند
بفرمايند بليطي بخرند و ويزايي بگيرند و به : جوابشان اين است كه. ربطي به داخل ايران دارد؟

" در اين پاسخ مفصل زير عنوان ]. خارج از مرزهاي جمهوري اسالمي بروند و متن نامه را بخوانند
  : كه منظورشان بنده شرمنده ام، آمده است" ماموري با نعل وارونه

و شهيد " واقلما" ن باصطالح عريضه در حول يك محور عمده و كلي گردش دارد و آن فرياد اي" 
نمايي اي است كه سعيدي سيرجاني در رثاي كتابهاي متوقف االنتشاري سرداده و براي به كرسي 

حدود يكسال و نيم قبل، . نشاندن اين قضيه از بيان هيچگونه دروغ و كذب نيز كوتاهي نشده است
 با توقف انتشار مجدد كتابهاي سعيدي سيرجاني بسبب محتواي ضد اسالمي و ضد ارزش همزمان

آنها جرياني كامال هدايت شده متشكل از راديوهاي استكبار و روزنامه هاي ايرانيان خودفروخته 
مقيم خارج از كشور به حمايت از سعيدي سيرجاني و بتبع آن نويسندگان همفكر و هم خط او 

  ... پرداخت
چه " تركمانا نعل را وارونه زن" سيرجاني خود بهتر از هر كسي مي داند كه با نشر عقب عقب و " 

آنها رها نكرده ... تيرهاي جنايي كه به اسالم و انقالب و در كل مردم ايران و دين و زبان و فرهنگ و 
هايش چيست، ولي اكنون است و نيز او خود بهتر از هر كس مي داند كه علت توقف انتشار كتاب

روزانه مشغول شهيدنمايي است و با آنكه مي داند كه محتواي كتابهايش به نحوي است كه تا زماني 
يك حرف صوفيانه بگويم [ كه ارزشهاي انقالب حاكميت دارد بهايي در ذهن مردم نخواهد داشت

اري است با توقيفش اجازت است؟ كتابي كه بهايي در ذهن مردم نداشته و نخواهد داشت چه اصر
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مايه بدنامي حكومتي شويد كه بيش از همه حكومتهاي جهان به امتش آزادي عنايت فرموده است؟ 
آن مقدار كه آزادي مطبوعات در ايران هست در جاهاي ديگر " مگر رهبر مسلمانان عالم نفرمودند 

   .مي زند" عريضه" باز هم دم از استمداد براي تكثير اين باصطالح "] نيست
وي ! ] بزن گردن اين زنديق بنديق سني دهري سگ بابي را: گفت[ در مورد زندقه و كفر الحاد " 

همين بس كه جمله اي از كتابهاي اين روزنامه نگار از رده خارج نمي توان يافت كه در آن بيربط و 
  . با ربط بنحوي به اسالم و مسلماني حمله نشده باشد

 اسالم در ايران را تهاجم عرب مي خواند و اسالم آوردن ايرانيان وي از جمله افرادي است كه ظهور
(!) در ايران پيش از هجوم عرب : " را با يك تحريف ناجوانمردانه در تاريخ از ترس جزيه مي داند

عجب عبارت كفر [ فرهنگ مشخص و معتبري وجود داشت با عناصر و اجزايي بسيار و گوناگون،
ظاهرا علتش اين است كه روزگار سفله پرور مرا در سن و سالي . ستمآميزي نوشته بودم و نمي دان

كه مي توانستم درسكي بخوانم و چيزكي بياموزم بر مسندي نشاند كه تصورش هم از محاالت مي 
نتيجه آن قدرت زودرس و بيش از ظرفيت آن شد كه مست از جام غرور و غافل از روز . نمود

تحول تازه و كوبنده مانند هر .] هر كه و هر چه رسيدم بتازمحساب، تيغ عرياني به كف آرم و به 
ص سي و هشت ، . ( را درهم شكند(!) مي خواست فرهنگ ملت مغلوب (!) نيروي مهاجم و غالبي 

گيرم بنده روسياه در اين . مالحظه فرموديد؟ اين را مي گويند حمله به اسالم[ )" در آستين مرقع
تقام حضرت معمر قذافي سر سالمي به گور برم، در آن دنيا جواب دنيا از فرمان رجم بزرگان و ان

مرحوم يعرب بن قحطان و زيادبن سميه و از اينها باالتر يزيد بن مهلبي را كه با خون مردم گرگان 
در ضمن عاليم تعجب را خودشان گذاشته اند، بنده در اين ماجرا . آسيا گرداند چه خواهم داد؟ 

 كه با مهاجم خواندن اعراب بزرگوار موالي نوازي چون بني اميه مرتكب گناه ندارد، همان گناهي
  . ] شدم براي هفتاد پشتم كافي است

  
براي "... اي كوته آستينان" اگر دشمني با اسالم در كار نيست چرا در مقدمه كتاب البته مستطاب " 

قيد البته و ديگر قيود كه با استفاده از " عقب عقب" بهتر فهماندن باصطالح مطلب با همان نثر 
اينچنين با پنبه سر مقدسات را مي برد چندين و چند صفحه حاشيه روي و قلمفرسايي شده و 

كاش اجازه [بسيار زيركانه و رندانه احساسات و مقدسات مردم به بازيچه و سخره گرفته شده است 
كتيبه در حال پوسيدن داده بودند اين كتاب كه از زمستان هزار و سيصد شصت و هفت در چاپخانه 

علي الحساب . را به سخره گرفتن يعني چه" مقدسات مردم" است منتشر شده بود تا خاليق بدانند 
بنده از طرف آن بنده خدايي كه براي گرانتر فروختن محصول دهانش خبر تشريف فرمايي امام رضا 

زارم و از اينكه نمي دانستم را به سيرجان بر سر زبانها انداخت، از نويسندگان متعهد كيهان سپاسگ
  .] داللها و شيادها جزو مقدسات مردمند شرمسار

هفت ميليون و هقتصد و (!) [ و اما بعد چند كلمه هم در مورد عوامفريبيهايي از قبيل زيان سنگين" 
پنجاه هزار توماني كه ناشران بيچاره در سال شصت و هفت و شصت و هشت خرج كتابهاي در 

بنده كرده اند، البته در نظر بزرگان رقم سنگيني نيست كه، هر كه بيني به جيب چاپخانه پوسيده 
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راستي چه انقالبي از اين باالتر كه رقمهاي ميليوني و حتي ميلياردي ديگر به چشم بعض . خود نگرد
بگوييم و بسنده كنيم كه عاقل را (!) و اتالف كتابهاي نازنين . ] طالب وارسته از جهان نمي آيد

هنوز جريان دعواي سعيدي سيرجاني و مدير انتشارات نشر نو نقل محافل فرهنگي . تي كافيستاشار
مدير انتشارات نشرنو براي چاپ كتاب ضحاك ماردوش : است و جريان واقعه هم از اين قرار است

سعيدي ششصد و سي بند كاغذ را به قيمت دولتي از وزارت ارشاد دريافت مي دارد و بر طبق 
 با بخشي از كاغذ دريافتي تعداد نه هزار جلد از اين كتاب را چاپ و منتشر مي كند و ادعاي خود

سعيدي سيرجاني مدعي است كه نشر نو بايد وجه كاغذ مازاد بر پنج هزار جلد را با نرخ آزاد به وي 
ي شنيده بودم مدير نشرنو در مقوله كاغذ دولتي و ترديد در صحت عمل پاكان گرفتاريهاي. [بپردازد

و ... و .] امان از ناداني. برايش پيش آمده بود، اما نمي دانستم خود بنده يك طرف قضيه بوده ام 
كافي است كه با يك حساب سرانگشتي اختالف قيمت كاغذ آزاد را با كاغذ دولتي حساب كنيم تا 

  ".علت اين دعوا كشف شود
رغم تمام اهانتها و ناسزاگوييها نسبت البته اين را هم بگويم كه سعيدي براي چاپ كتابهايش ،علي " 

" كامال درست فرموده اند، نه چهار هزار نسخه چاپ دوم  [ به اسالم و اصول ، هيچ مشكلي نداشته
در سال شصت و هفت به " اي كوته آستينان" در سال شصت و سه خمير شد، نه " در آستين مرقع

" در چاپخانه پوسيد، نه كتاب " داري ايرانيانتاريخ بي" غضب پاكان گرفتار آمده، نه پنج هزار دوره 
به صرف اينكه مترجمش خواهر من بود هشت سال تمام براي مثله شدن معطل " ريشه در خاك

و اساسا عمده كتابها و نوشته هاي ايشان در .] ماند، نه سالهاست كه فرزندانم به آتش من مي سوزند
كيهان هوايي چهار آذر " ( شر شده اندفاصله سالهاي شصت و سه تا شصت و هشت چاپ و منت

  ). هفتاد و يك
و بعد از اين پاسخهاي مربوط و منطقي، در شماره ديگري از همين نشريه با استفاده از نظرات 

  : صايب روانشناساني كه در خدمت دارند و به كشف علت ناراحتي و افسردگي بنده پرداخته اند كه
  
كه با مواد مخدر مبارزه مي شود و هر كجا منقل و وافوري مي در مملكتي . البته استاد حق دارند" 

بينند بي آنكه به زجرها و شكنجه هاي استادان فن توجه كنند برمي دارند مي شكنند و نابود مي 
  ) كيهان هوايي دوم دي ماه هفتاد و يك" ( كنند، آدم زجر و شكنجه نمي كشد؟

شما را به تهوع اندازم كه خود متن گوياتر از هر نمي خواستم در اين مورد حاشيه اي بنويسم و [ 
بنده ضمن تقديم هزار شكر كه : اما دريغم آمد رفقا را از فيض ثوابي محرم كردن. حاشيه اي است

ياران بي گنه اند، اميدوارم محتسب مزاجان زمانه هر چه زودتر با نبش قبر سعدي و حافظ، جنازه 
، حد شرعي را بر استخوانهاي "شاهدان" و به جرم توصيف اين دو رند شيرازي را هم بيرون كشند 

  .] پوسيده شان اجرا فرمايند
  

و سرانجان به عنوان زمينه سازي الزمي براي اقداماتي كه در آينده اي نزديك معمول خواهند 
داشت، پس از افشاي زندقه و كفر و الحاد بنده، پرونده زندگي سراسر فساد مرا نيز در برابر چشم 
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  : و اينك آن پرونده. ق گشوده اندخالي
ديگر كم [ سعيدي سيرجاني تا كودتاي بيست و هشت مرداد سي و دو معلم ساده اي بيش نبود، " 

لطفي مي فرماييد، گويا در يكي از بولتنهايتان مرا همكار پيشه وري و طرفدار تجزيه آذربايجان 
 پيشه وري بوده، نمي تواند نه سال خوانده ايد؛ آخر موجود مرموزي كه در سيزده سالگي همدست

پس از تشكيل ساواك با آن سازمان ارتباط برقرار كرد و به اداره پيگيري . ] بعدش گمنام باشد
اداره پيگيري در رژيم گذشته شعبه اي از ساواك بود و با مراقبت . آموزش و پرورش انتقال يافت

  . ا به ساواك گزارش مي كردشبانه روزي رفتار معلمان و دانش آموزان مخالف رژيم ر
بنده از اينكه نويسندگان بزرگوار و دانشپرور [ پس از تشكيل بنياد فرهنگ توسط دكتر خانلري، " 

خاين و جاسوس و " كيهان اين بار بخالف سنت شريفشان عمل كردن و نام خانلري را بدون عناوين 
بودجه كالني برخوردار بود، ساواك وي كه از .] آوردند از خوانندگانشان معذرت مي خواهم" بدسابقه

در همين زمان بود . را به آن بنياد منتقل كرد تا اشراف بيشتري نسبت به فعاليتهاي آن داشته باشد
كه سيرجاني توانست يك قطعه زمين هزار متري از موقوفه مخبرالسلطنه هدايت در محله دروس 

.  اكنون محل تجمع همپالكيهايش شده استتهران تصاحب كند و با پول بنياد آن را بسازد كه هم
بايد توجه داشت زمينهاي موقوفه هدايت غالبا به فراماسونها و ساواكيها و وابستگان به دربار تعلق 

  ). كيهان هفده اسفند هفتاد و يك، نقل از كيهان هوايي چهارده بهمن". ( مي گرفت
  

نامه هاي سرگشاده بنده داده اند درباره اين بود جوابهاي نجيبانه و دندان شكن و معقولي كه به 
  . خمير شدن و پوسيدن كتابهايم، تا ديگر نگويم چرا جمهوري اسالمي به تظلماتم پاسخ نمي گويد

اگر نويسندگان محترم كيهان، همانطور كه با نقل عبارتي از كتابم اسناد كفر و زندقه و الحاد مرا رو 
 مي كردند، هم زبان مدعيان را بسته بودند و هم منتي بر كردند، مدارك اتهامات اخير را هم منتشر

  . بنده و خوانندگانشان گذاشته بودند
دسترسي " كا گه ب" و " اينتليجنب سرويس" و " موساد" و " سيا" گيرم همه خاليق به دفاتر رمز 

د و منتشر نداشته باشند تا حواله هايي را كه در طول سالها به نام بنده صادر شده است به دست آرن
كنند، اما اسناد ساواك بحمداهللا صحيح و ناسالم است و اگر در دسترش همگان نباشد، مديران 

اي كاش محبت كنند و سوابق مرا كه از سال سي و دو . موسسه كيهان حتما بدان دسترسي دارند
، و به ساواك پيوسته ام تا بهمن پنجاه و هفت كه مي شود بيست و پنج سال شمسي بيرون كشند

اگر نه همه اوراق پرونده، الاقل يك برگش را منتشر كنند، تا هم حافظه راكد بنده به كار افتد، و هم 
خاليق سالوس عوام فريبي را بشناسند كه عمري از خبرچيني و نهفته كاري در نوشته هايش اظهار 

  . نفرت كرده است و خود از اعضاي ساواك بوده
مانه باشد كه بسياري از پاپوش دوزان و شكنجه گرانش هنوز گيرم پرونده هاي ساواك هنوز محر

و عاليم حضورشان از در و ديوار مي بارد؛ اسناد و دفاتر حزب توده كه " هستند" هستند و خيلي هم 
بحمداهللا، به مقتضاي ميراث پدر خواهي خلق پدر آموز، هم اكنون در دست بعض صاحب مقامان 

 تقاضانامه يا هر سندي كه مربوط به عضويت من در هر حزب است، اي كاش كارت عضويت يا برگه
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و جمعيت و دسته و گروهي كه باشد منتشر سازند، تا مردم بدانند مني كه در اوج رستاخيزگري 
بدين : " نوشتم" مدرسه عالي ادبيات" آريامهري زير ورقه اعالم پيوستگي دسته جمعي استادان 

  . ، چه جانور رياكاري بوده ام و هستم"ستاخير اعالم مي دارموسيله نفرت خود را از حزب فرمايشي ر
گيرم برمال شدن اسرار رفقا مصلحت نباشد، وزارت آموزش و پرورش كه هنوز بر جاي است و در 
تصرف حزب اهللا؛ اي كاش ماموران بايگاني آن وزارت خانه همت كنند و رونوشت ابالغ يا سوابق 

دستگاه در همين كيهان قدسي مآب منعكس فرمايند، تا بنده آن " اداره پيگيري" خدمت مرا در 
فراموشكار پرونده ساز را به ياد گذشته هاي آلوده ام اندازند و بي هيچ تالش و مقدماتي وادار به 

  . حضور در تله ويزيون و اعترافات آنچناني كنند
غول خدمت، به پاس كه هنوز حي و حاضرند و مش" بنياد فرهنگ ايران" گيرم همكاران سابقم در 

دوستيهاي روزگاران گذشته، از شهادت درباره اخاذي هايم طفره روند، اسناد مالي كه برجاي است و 
مي توان براحتي هر سندي را گرفت وو منتشر ساخت تا كساني كه در اوج قدرت آريامهري در 

بهار پنجاه و هفت و مفصل ماجرا در مجله يغماي زمستان پنجاه و شش و [ مجله يغما و خواندنيها 
به نقل از يغما در خواندنيهاي همان سالها آمده است، به حكم بعض مالحظات اخالقي از نقل آن 

معذورم، اما خوانندگان مي توانند به صفحه چهارصد و سي و دو شماره هفتم سال سي و يك يغما، 
تازه، ص صد و هشتاد و در حروفچيني " در آستين مرقع" يا ص صد و نود و هشت تا دويست و يك 

حافظم در " دعويهاي بيجاي مرا خوانده اند، بدانند بنده در پيروي از مكتب ] و هشت، رجوع فرمايند
  . چه اعجوبه اي بوده ام" مجلسي دردي كشم در محفلي

گيرم تحقيق در اين مسايل مستلزم صرف وقتي باشد و تالشي كه به دردسرش نمي ارزد، تحقيق 
آخر تصرف زمين وقفي، عضويت .  كه تعلق به دعاگويان دارد كه آسان استدر مقوله وقفياتي

ساواك و سيا و هواداري استكبار جهاني نيست كه رد و اثباتش مستلزم صرف وقتي باشد و تدارك 
سند موقوفه را كه مي شود منتشر كرد، و به ترديد همسايگان و اهل محل ما خاتمه داد كه . اسنادي

  . يه خبر ها هم از همين دست باشدنكند بق: مي گويند
  

بنده شخصا در صحت و دقت نوشته هاي كيهان، و شرف و تقواي مديرانش، شكي ندارم؛ كه، اين 
موسسه عظيم جزو غنايم بيت المال است و حجه االسالم با فضيلت صاحب صالحيت البته متديني 

ست كه مي خواهند اسالم را كه بر مسند رياستش تكيه زده، منتخب مستقيم مقامات عاليه اي ا
درسرتاسر جهان گسترش دهند و صحنه عالم را از لوث حقه بازيها و تزويرها و دروغها و مردم 

" آرام" عباس شاهنده يا " فرمان" اين روزنامه مقدس معتبر، . فريبيها و ضعيف آزاريها پاك كنند
شد و بي اعتنايي به كريمپور شيرازي نيست كه كارش هتاكي با" شورش" سرهنگ يمني يا 

هر چه منتشر مي كند به حكم . اخالقيات، نوشته همچو روزنامه اي را نمي توان سرسري گرفت
ايمان و تقواي مدير مسوولش عين واقعيت است و از آن باالتر مورد تاييد مقامات مقدسه اي كه 

  . ترديد در عدالتشان مايه ارتداد است
مردم فريبي حكومت را قبضه كرده بودند كه براي تحكيم اگر در ايران امروز گروه بي تقواي 
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موقعيت خويش و ادامه غارت به سركوب آزادگان مي پرداختند، در افشاگريهاي كيهان جاي ترديد 
اگر دار و دسته اي دانسته يا نادانسته كساني را به قصد قرباني در مقدم . و شبهه اي باقي بود

ده بودند، شايد از جان گذشته اي به خود حق مي داد مطالب استاليني ديگر و هيتلري ديگر برگزي
. كيهان و نشريات همزبانش را نوعي ترور شخصيت تلقي كند، كه از مقدمات الزم ترور اشخاص است

تا اگر شخص مورد نظر به تير غيبي گرفتار آمد، يا در تصادمي شرش كنده شد، يا شكنجه و 
استقبال همچو خبري باشد و از تلف شدن وجود فاسدي اعدامش الزم گشت، اذهان عمومي آماده 

  . فرياد اعتراضي برنخيزد
اما كشور ما بحمداهللا قبه االسالم است و زمام كليه امور سياسي و مذهبي و اقتصادي و غيره اش در 

در همچو بهشت لبريز از . قبضه قدرت بي چون و چراي روحانيون عاليقدر و خويشان بزرگوارشان
نويت و اخالقي ، محال است عملي بناروا صورت گيرد، و حقي بناحق ضايع شود، و ديانت و مع

فرزندي به گناه ناكرده پدر معاقب گردد، و امنيت و آرامش افراد خانواده اي سلب شود، و ناله هاي 
ستمرسيدگان ناشنيده ماند، و دستگاه عدالت از رسيدگي به شكايت مظلومان طفره رود، و از اينها 

اين شيوه ها منحصر . ر همه امكانات حكومت براي سركوبي رعيت ساده اي بكار گرفته شودباالت
حكومت جباراني است كه مي خواهند كشوري را بر باد نيستي دهند، يا غارتگراني كه مي كوشند 

  . يك شبه تالفي صد ساله كنند و با ارعاب و اختناق نا واپسين دينار مملكت را به جيب زنند
گر مي توان در نظام عدالت پيشه اي كه دستگاه بيدار قضاييش پاسدار جان و مال و وانگهي م

حيثيت افراد رعيت است، در روزنامه اي با صدها هزار تيراژ داغهاي ننگيني بدين زشتي و 
  . سهمگيني بناروا بر پيشاني بخت كسي نشاند؟

  
شخص بنده به عنوان صاحب با توجه بدين مقدمات در صحت و حقانيت نوشته هاي كيهان براي 

عله جاي ترديدي باقي نمانده است، اما چكنم كه بالي دو شخصيتي و مرض فراموشي به جانم 
افتاده است و هر چه مي كوشم حافظه بي رمقم مدد نمي كند تا به ياد آرم كه در چه سالهايي 

  . مرتكب اينهمه جنايت و خيانت شده ام
وسل به آشنايان و هموطنان خوش حافظه؛ بدين اميد كه به بنابراين چاره اي نمانده است جز ت

ياريم آيند و با يادآوري صحنه هاي سياه زندگيم، هم بنده را در مداواي اين بيماري لعنتي مدد 
كنند، و هم توشه راه آخرتي براي خودشان تدارك ببينند، كه اثبات و تاييد سخن مردان حق كلي 

  . زد دنيوي نيز هماجر اخروي دارد و در زمان، ما م
اينكه از شما خواننده گرامي اين عريضه استدعا دارم نامه ام را بدقت بخوانيد و در مورد اتهاماتي كه 

مذكور افتاد و در صحت و واقعيتشان جاي ترديدي نمي تواند باشد، اگر سند و مدركي به دست 
اد، همان گواهي فرد فرد شما آورديد لطفا منتشرش كنيد؛ و اگر هم برگه و سندي به چنگتان نيفت

: معموال استفاده از امضاي جعلي و اسم مستعار اختصاص به دو گرون دارد[ پس از احراز هويت 
يكي مخالفان حكومتي استبدادي كه در فضايي لبريز از اختناق و وحشت قلم مي زنند، و ديگري 

احتمال دوم در مورد . ندشيادان فرصت طلبي كه با ارعاب و تهديد قصد كالشي و باجگيري دار
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شق . نويسندگان محترم كيهان مطلقا منتفي است، و احتمال نخستين هم مطلقا نامعقول مي نمايد
اي كاش مديران كيهان همت كنند و نويسنده همين نامه آخرين را . ثالثي هم به نظر من نمي رسد

الم هويت حاضر به اداي به هر حال من بر سر تعهد خود باقيم و هر كس با اع. معرفي فرمايند
شهادت و تاييد اتهامات كيهانيان شد مستحق جوايزي است كه در پايان همين عريضه اعالم كرده 

  . براي من در حكم سند است.] ام
  : ضمنا براي اطمينان خاطرتان كه در اين ره نباشد كار بي اجر، به همين وسيله اعالم مي دارم

 پيشه وري يا عضويتم در هر حزب و جمعيت و گروه و دسته هر كس از همكاري بنده با سيد جعفر
يا دالرهايي " كا گه ب" اي اطالعي دارد و اعالم فرمايد، عالوه بر اينكه مبلغي از روبلهاي مرحمتي

گرفته ام به حضورش تقديم مي كنم، در مظان استجابت دعا از " سياي خودمان" كه به مرور ايام از 
عشق به مقام و منصب چنان كر و كورش نكند كه ناله مظلومان را حضرت احديت مي خواهم كه 

  . ناشنيده گيرد و جور ظالمان را ناديده
  

هر كس عضويت و خدماتم را در دستگاه ساواك به يادم آرد، همه وجوهاتي را كه در طول دوران 
 شده معلمي و استادي و مولفي لغتنامه و خدمت بنياد فرهنگ به جيب زده ام طي چك تضمين

بانكي تقديمش مي كنم، با اين دعاي خير كه اگر به مقام و منصبي رسيد مگس پرانان شاهين ساز 
ملك جم چنان هاله تقدسي پيرامونش ايجاد كنند كه زير سوال بردن اعمالش جرمي در حد ارتداد 

  . باشد
  

وهين اسالم هر كس در بيش از ده هزار صفحه تاليفات و نوشته هاي من يك جمله در تخفيف و ت
بجويد و بيابد، بنده دوره شش جلدي تفسيرقرآن كريم را ، كه محصول هيجده سال تالشم براي 

تصحيح وچاپش بوده، به نام او مي كنم و دعايي در حقش كه گرفتار شريعتمداراني نشود كه 
  . انگشت در جهان كرده و ملحد مي جويند و براي ارعاب منتقدان چماق تكفير مي گردانند

  
هر كس دست كم يكي از مقاالت تملق آميزي را كه در تحكيم رژيم پهلوي نوشته ام منتشر كند يا 
نشانيش را بدهد، همه عطاياي ملوكانه و انعامهايي كه از دربار سلطنت گرفته ام ناز شست او خواهد 

  . بود، باضافه قصيده غرايي كه در مدحش صادر خواهم نمود
  

 در بايگانيهاي وزارتخانه ها از من تقاضانامه اي براي استفاده از هر كس در طول سي سال گذشته
امكانات دولتي، از قبيل گرفتن زمين، خريدن خانه، استخدام خويشان، پاداش و اضافه حقوق، ترفيع 
مقام، سفر خارج، يا هر مطلبي در اين مقوله بيابد و منتشر كند، بنده همه امتيازاتي را كه در طول 

 به دست آورده ام يكجا تقديم حضورش مي كنم، به همراه دعايي كه هرگز دست سي سال خدمتم
  . و پا بسته گرفتار شهسواران عرصه نجابت و جوانمردي نشود
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اين روزها نقل همه محافل : هر كس از دعواي من و مدير نشر نو، كه به روايت نويسندگان كيهان
م كند، بنده هم ميلياردها توماني را كه از فرهنگي و مطبوعاتي است، خبري داشته باشد و اعال

الهي به : تفاوت قيمت كاغذ نصيبم شده تقديمش مي كنم و هم دعاي خيري در حقش كه
سرنوشت عبدالرحيم جعفري موسس اميركبير مبتال نشود كه بجاي داير كردن كاباره و دانسينگ، 

  . عمرش را وقف نشر كتاب كرد و عواقبش را ديد
  

، در موارد ضرورت "از مال وقف نيابي به نام من درمي" منده اي را كه با شعارهر كس بنده شر
، با نشان دادن سند يا محل "مي حرام، ولي به ز مال اوقافست" طرفدار اخف الشرين بوده ام كه 

زمين موقوفه اي كه تصرف كرده ام رسوا كنند، به موجب همين نوشته همه اراضي موقوفه 
كران تا كران ايران اسالمي به نام ناميش مصالحه قطعيه شرعيه مي كنم، با متصرفقي خويش را در 

  . اين دعاي خير كه الهي اگر از چاله درآمدي در چاه نيفتي
  

هر كس محل خانه اي را كه بنده در طول عمر بي حاصل شصت ساله ام، چه با پول بنياد چه از 
رمايد، هم آن خانه را براي نزول اجاللش محل وجوهات ديگر، در هر جاي ايران ساخته ام مشخص ف

آب و جارو مي كنم و هم كليه وجوهي را كه دشمنان ابله در بانكهاي خارجي به حسابم ريخته اند 
  . به نامش منتقل و هم دعايي بدرقه راهش كه سر و كارش به اقارير تله ويزيوني نيفتند

  
ي به نام من يا زنم يا فرزندانم سراغ دارد هر كس در زير آسمان خدا خانه اي، آپارتماني، ساختمان

مي دهم كليه سهامي را كه به نام خودم " قول فرنگي" معرفي كندن، بنده سرسپرده استكبار جهاني 
و خويشانم خريده ام بانضمام اندوخته هايم در بانكهاي داخل و خارج، ضميمه سند آن عمارت كنم 

  . و دو دستي تقديم حضورش
  

كليه مايملك اين عامل استكبا ر و اين دشمن مرفه مستضعفان را با يك باب هر كس حاضر شود 
خانه مناسب متوسطي معاوضه كنند كه سر پيري مسكن و مامني داشته باشم، دعا مي كنم كه 

خداوند تبارك و تعالي نماز و روزه هايش را در خانه اي غصبي به كرم خود قبول فرمايد و بر ذخاير 
  .  بيفزايدماركها و دالرهايش

  
و سرانجام هر كس محبت كند و اين نامه را بعد از خواندن به ديگري بدهد، يا اگر امكانات ماليش 

اجازه داد تكثيرش كند، تا عده بيشتري از هموطنان در اين مسابقه سال و جايزه گيري كالن 
 دعايم اين است .شركت نمايند، بنده روسياه در حقش دعايي مي كنم كه به همه آن جوايز مي ارزد

  : كه
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الهي صداي چكمه فاشيسم بنحوي گوش نازنينش را نيازارد كه مجبور شود از جان خود مايه 
  . بگذارد و براي بيداري ملت به استقبال اجل محتوم رود

  

  
  با عرض احترامهاي فراوان

  فروردين هزار و سيصد و هفتاد و دو
  سعيدي سيرجاني

  

  

   ٣ هستي دلگير شويهيچ پيش آمده كز

 

  پيش آمده كز هستي دلگير شوي هيچ 
  پيش آمده كز جان و جهان سير شوي هيچ 

  
  

  ستهيچ داني چه گرانبار غمي
  پس عمري با سعي و عمل خو كردن كز 

  از سير فلك رو به زمين آوردنفارغ 
  وانگهي 

  اين سيهكار هوسباز سراپا نيرنگ
  چرخي و بازيچه تقدير شوي بزند 

  
  

  هيچ مي دانستي 
  ستغم جانكاهيچه 
  برنامده از چاله ، فتادن در چاهنوز 
  نگشوده زافسانه و افسون گرهي نوز 

                                           
 زنده ياد سعيدي سيرجاني در آخرين سفري كه به آمريكا آمد اين شعر را در مجلسي خواند و آن را به دكتر جالل متيني ‐ 3
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  دو صد بند گران بسته تزوير شويبا 
  
  

  ستي در پهنه گيتي جاييهيچ ديده
  نسل جوانكاندرو 

  ازپس عمري شور طلب و جوش و خروش 
  ست به دوشخسته از بار ماللي كه گرفته

  خود بر دهنت كوبد و آشوبد ، اگر مشت 
  :از تو دعايي كه بشنو 

  پير شويبرو 
  
  

  باور داري هيچ 
  اين برشده دود وش زنگاري زير 

  ست عجيبسرزميني
  همه چيزش وارون

  مرگ به از زندگي استكاندرو 
  انسان در بندگي استشرف 
  گريان خوب است و لب خندان بدديده 

  فقر و نياز و مرض استخدا موهبتهاي 
  كه كني عصيان ، روزي دو اگر سير شوي

  
  

  هيچ پنداشتي اي بسته به آينده اميد 
  صبح سپيدعاشق 

  به سوداي طلوع سحري جسته زجااي 
  جهان فرداراهپيماي 

  پس عمري سعي و عمل و شوق و اميد كز 
  آوار شب تيره زمين گير شوي ؟زير 

  اين دامگه جهل و جنون زرق و ريا وندر 
  گناهي كه چرا دم زدي از چون و چرا به 

  ناوك مرد افكن تكفير شويهدف 
  



 هاي دادخواهي زنده ياد سعيدي سيرجانينامه 

  هيچ پيش آمده كز هستي دلگير شوي 
 پيش آمده كز جان و جهان سير شويهيچ 


