مثل اين است كه ما ايرانيان ،ھركجا كه رويم و باشيم ،برخورد رسانه ھا با اموراتمان يكسان است۔ چون
در امريكا اگر كسي بر عليه ايران و ايراني بنويسد و موافق طبع ھواداران اسرائيل باشد ،آنقدر دنبالش را
ميگيرند تا تكذيب آن غير ممكن شود ،كما اينكه چندي پيش كه خواستم چنين كاري بكنم روزنامه ھاي نيو
يرك تايمز ،و واشنگتن پست و فينانشال تايمز ،از قبول نظريۀ مخالف ،حتي بصورت آگھي پولي ،سرباز
زدند .
در ايران ،از اين ھم بدتر است۔ ھرگاه تھمت دروغ بزنند ،ھمۀ رسانه ھا پخش ميكنند و تكذيب ميسر
نيست ،اين چنين است كه در يكي از تارانه ھا ،مغرضي تحت عنوان "رد پاي بھاييت در بازار نشر
ايران" دروغ اندر دروغ نوشت ،و يكي پس از ديگري تارانه ھاي مسلمان نما آنرا منعكس كردند و
روزنامۀ كيھان نيز كه نخواست از قافله عقب بماند آنرا چاپ كرد۔ جوابيه نوشتم و با پست سفارشي به
كيھان و ھمشھري فرستادم تا به صورت آگھي چاپ كنند ،پاسخ ندادند۔ روزنامۀ شرق ھم قبول نكرد ،از
يكايك تارانه ھايي كه آنرا منتشر كرده بودند ،در خواست درج جوابيه كردم ،اکثرا اعتنا نكردند ،بجز دوتا:
...رد پای بھاييت در بازار نشر ايران  ::. -سايت فرھنگ انقالب اسالمی
...پاسخ آقای سودآور به مقاله رد پای بھاييت در بازار نشر ايران | بھشتی

اين است متن جوابيه از براي اطالع عموم:

جوابيه در رد مقالۀ روزنامۀ کيھان
بتاريخ  4اسفند ماه  ،1389نويسنده ای گمنام بنقل از ”برھان“ی بی ھويت ،داد سخن داده و يک
مذمت از دانشنامۀ ”دانش گستر“ که ،اخيراً به ھمت برادر بنده ،آقای
صفحه از روزنامۀ کيھان را به ّ
حسينعلی سودآور ،در  18جلد متشر شده ،اختصاص داده است .نظر به اينکه در ضمن بد گويی از
دانشنامه ،اھانت به کل خانوادۀ ما کرده ،و به دروغ و سفسطه ،غلط اندر غلط بافته و اتھام ناروا زده که
اين خانواده از سرشناسان بھايی ھستند و ھدفشان از نشر دانشنامه رواج بھائيت است ،وظيفۀ خود ميداند
که اين جوابيه را در رد مندرجات کيھان بنويسد ،ھر چند که عقال گفته اند که جواب ابلھان خاموشی است.
اولين واکنش بنده پس از قرائت مقالۀ کيھان ،افسوس بود ،افسوس از اين که چرا مسلمانم ،چون اگر
اين دروغ پردازيھا نمايندۀ اسالم راستين باشد ،ھمان به که مسلمان نباشم .واکنش دوم تعجب بود ،که
چگونه روزنامه ای که می خواھد بازتاب نظريات دولت باشد ،مقاله ای چاپ ميکند که مصداق گفتۀ
” َخسن و ُخسين ھر سه دختران معاويه بودند“ دارد .و سوم خشم وخنده بود ،که چگونه ممکن است کسی
به خود اجازه دھد که چنين مھمالتی را برشتۀ تحرير در آورد ،و حماقت را بدين درجه با وقاحت توأمان
کند.
کيھان ميپرسد که چگونه است که ھر بار که در مطبوعات سخن از حسينعلی سودآور ميرود ،اشاره
به پدربزرگش حاج حسين آقای ملک ميکنند که بانی کتابخانه و موزۀ ملک است ،و ”نامی از فريدون
سودآور پدر وی که از عناصر بد نام و ھمگام با حکومت پھلوی است بميان نميايد “.پاسخ اين است که
پدر ما صمد سوآور بود که به سال  1333در تھران در گذشت و نه فريدون سودآور ،که او عموی ما بود.

نامی عموی بنده ،ارتباط با ”محفلی از اعضای بھايی“ دولت ھويدا است
به زعم نويسندۀ کيھان” ،سند“ بد
ِ
”در سالھای متآخر حکومت پھلوی“ ،و دوستی صميمانه با اعضا آن که عبارت بودند از سپھبد خسروانی،
ناصر گلسرخی ،و منوچھر پرتو .ابتدا بايد تذکر بدھم که در آن سالھای بخصوص ،فريدون سودآور در
لندن زندگانی ميکرد ،و عاقبت ھم در آنجا فوت شد و در ھمان شھر مدفون است و نه در مقبرۀ ظھيرالدوله
که عنوان کرده اند .و ديگر اينکه ،نه اھل محفل بود و نه اھل معاشرت با دولتيان .نميدانم اين اطالعات
از کجا بدست آمده ،که بنده که برادرزادۀ ايشان بودم ،ھرگز اين اشخاص را نه در معيّت ايشان ديدم ،و نه
شنيدم که نامی از ايشان برده باشند .اما آنچه مستند است و موجود ،آثار خيری است که از ايشان باقی
مانده ،از جمله دو کرسی ايرانشناسی در دانشگاه ھای آکسفورد و کامبريج انگلستان ،و بنيادی که از
مطالعات ايرانشناسی در سراسر دنيا پشتيبانی ميکند ،و باالخره امالکی که به خيريه ھای ايران واگذار
کرده اند .ميخواھم بدانم که اگر در قاموس نويسندۀ کيھان ،فريدون سودآور بد نام است ،خوشنامان کدامند تا
بنده تقليد از ايشان بکنم و نه از عموی خود.
ميگويد که پدر فريدون سودآور” ،حسينعلی کاشانسکی“ بود که خاندانش از کاشان به عشق آباد
روسيه رفته بود که محل ”استقرار بھاييان“ بود و بعد از انقالب روسيه ”به ھمراه گروه کثيری از
بھاييان“ به ايران بازگشتند  .اول آنکه پدر بزرگ پدری من نامش آقا محمد بود و نه حسينعلی .دوم آنکه،
زمانی که ّ
جد ايشان از کاشان به مشھد ،و سپس به عشق آباد مھاجرت کرد ،نه صحبتی از بابی بود و نه
چای چين و ھند را در ايران و روسيه پخش ميکردند ،و
از بھايی .سوم آنکه خاندان ما تاجر چای بودند ،و
ِ
استقرار در عشق آباد بدليل موقعيت مناسب آن بود از برای اين کار .چھارم آنکه ،اين نويسندۀ مغرض
ميخواھد تلويحا ً بگويد که اگر اقليتی بھايی در عشق آباد وجود داشت ،بقيه ھم الزاما ً به کيش آنھا بودند.
براين استدالل ھر اتھامی را می شود به ھر کس وارد کرد .بنابراين بنده ھم البد بايد بگويم که پدر و مادر
نويسندۀ کيھان که در تھرانی ميزيستند که قلعۀ شھر نو داشت ،الزاما ً از مقاربين قلعه بودند! اين نشد
روزنامه نگاری.
کيھان به ”گفتۀ مھندس ّ
عزت ﷲ سحابی“ استناد ميکند که اظھار کرده اند شاپور ريپورتر نمايندگی
مرسدس بنز را به پدرمان واگذار کرد .دروغ محض است .چون بعد از انقالب ،آقای سحابی از بنده
دعوت کردند که به گروھی بپيوندم که قرار بود ناظر بر صنعت اتومبيل ”ملّی شده“ باشد .مطمئن ھستم
که اگر فکر ميکردند که بنحوی از انحاء با شاپور ريپورتر مربوط می بودم چنين پيشنھادی نميکردند .علی
ّ
مصدق آشنايی داشته باشد ،ميداند که ريپورتر عامل دولت انگليس بود
ای حال ،ھرآنکس که با تاريخ دورۀ
)ر.ک .به اسناد منتشرۀ سازمان سيای امريکا( .حال آنکه پدر من تحيصيل کردۀ آلمان بود و قبل از جنگ
بين المللی دوم ،رياست شرکت آلمانی فِروشتال )صنعت فوالد( را در ايران داشت و به ھمين سبب بعد از
حملۀ متفقين ،بازداشت شد و به مدت  4ماه در زندان انگليسی ھا در اراک محبوس بود .اکنون با کدام
منطق بايد پذيرفت که شخصی که خود آلمانی زبان است و با صنايع سنگين آشنايی دارد ،به عامل
انگليسھايی متوسل شود که زندانش کرده بودند ،و يک کلمه آلمانی نميداند ،تا نمايندگی کارخانجات
ِ
مرسدس بنزی را بگيرد که بعد از جنگ نيمه ويران بود.
کيھان ميگويد که ليال سودآور )ديبا( عمۀ ماست و ”عضو بلند پايۀ“ دفتر فرح پھلوی بود .اما
نميگويد که ايشان درجۀ دکترا در ھنر اسالمی از دانشگاه نيويرک دارند ،در تھران رياست موزۀ
نگارستان را داشتند ،و بعد در خارج ،رئيس بخش اسالمی موزۀ بروکلين در نيو يورک شدند ،وکتاب و
نشريات متعدد در اين باره دارند .از آنجا که اطالعات مقاله شان سراسر غلط است ،درين مورد ھم
مرتکب اشتباه شده ،دختر عموی ما را مبدل به عمه کرده اند.
چون کوچکترين دخالتی در تھيۀ دانشنامۀ دانش گستر نداشتم ،در مورد ارزش آن اظھار نظر
نميکنم و داوری را به خواننده واگذار ميکنم ،که بعد از رؤيت  18جلد آن خود تصميم بگيرد که مفيد است

يانه .اما آنچه که از مقالۀ کيھان بر ميايد اين است که عنادش با اين دانشنامۀ به خصوص نيست ،بلکه با
دانشنامه به طور اعم است ،و ناسزای زياد نثار دائرة المعارف ”ايرانيکا“ ميکند ،حال آنکه در دنيای
امروز که اسرائيليھا و عربھا کمر قتل ايران را بسته ،از پول و زور خود استفاده ميکنند ،تا در ھر مجمع
بين المللی و ھر دانشگاھی ،ايران و ايرانی را سرکوب کنند ،اين دانشنامه ايرانيکا ست که قد علم کرده و
خاری شده در ديدۀ حريفان ،چون منبعی است به انگليسی ،و ھر خارجی که در بارۀ ايران موضوعی
بخواھد بداند ،بدان مراجعه ميکند .به ھمين دليل است که دائرة المعارف بزرگ اسالمی ھم به صرافت اين
کار افتاده و با قدری تأخير ،مشغول به چاپ جزوات انگليسی شده است .يکی تأکيدش بر ايران است و
ديگری تأکيدش بر اسالم .فرق نميکند ،ھر دو مکمل ھم ھستند و از يکديگر بھره ميجويند ،و از اينرو
بسياری از نويسندگان شان مشترکند .مقاله نويسان اگر متعدند ،روش کار در دائرة المعارف ھا يکی است:
مقاله شان بايد مستند باشد ،و اتکا به منابع موثق داشته باشد و نه به قول دروغ .نکته ھمين است .آنچه
که خصومت نويسندۀ کيھان را بر انگيخته ،نفس دانشنامه است ،چون اراجيف دروغ پردازان را بر مال
ميکند ،و دکان ھوچی ھا را تخته ميکند.
اما ھوچی داريم تا ھوچی .به نظر بنده بد ترين ھوچی آنست که بخواھد به حريم اعتقدات شخصی
مردم تجاوز کند ،چون انسان ،آزاد زاده شده و آزاد ميميرد و اعتقادات ھر کس ،به ھر کيش و آيينی که
باشد ،مربوط به خود اوست ،و ھيچ قانونی در ھيچ مملکتی اجازۀ چنين توھينی نميدھد .و السالم علی من
اتبع الھدی
ابوالعالء سودآور
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