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 خطاب به رياست محترم جمهوری اسالمی ايران، جناب آقای روحانی،

وزرای محترم دادگستری، ارشاد، امور خارجه، و علوم ،جنابان و همچنين به      

 

تن از رؤسای امور را از مسئوليت جاری  پنج  نگرش بدين وسيله، اگر مصّدع شده و   محترماً 
منحرف ميکند، علّت اين است که مشت نمونۀ خروار است و آنچه بازگو ميکند نمونۀ اقداماتی است 

.ستی نظام، بی آبرويی دولت، و مآالً سرافکندگی ايران و ايرانی ميگرددکه باعث سُ   

شناسی در ايران لی لبين المقبل از برگزاری نهمين اجالسيۀ ، سال گذشته  – طرح موضوع
ر داشت در داده، همگان را بر حذ ،وای ايرانا ،وای اسالما استانبول، سر دبير کيهان ناگهان بانگِ 
استخدام جاسوس برای اسرائيل است و هر که برود طبعاً  ،که غرض اصلی از تشکيل اين جلسات

که بطور اتفاقی در تهران بودم، تلفن کی از مأمورين امنيتی هم به بنده، ي.  ردبت بدين کار داغر
جواب دادم که چون ايمان دارم که  .دورآ بعمل خواهد "قانونی"برعليه بنده اقدام   کرد که اگر بروم

ميروم، و ده روز ديگر   لی به نفع ايران استلدر اين جلسات بين الم بنده و امثال من شرکت
ن بازگشتم و سه روز بعد ادر موعد مقرر به اير  .می خواستند آن زمان بکنندادم، هر اقدبرميگر

بنده صادر شد، و متعاقب آن به  یِ حکم ممنوع الخروج ،اما يک روز بعد از خروج  .خارج شدم
.فرودگاه ابالغ شد که بازداشتِی عندالورود هستم  

و  تدول واُکنشِ مهم اين است که   .سردبير کيهان در همه ادوار بوده و خواهد بود مثلِ ه هوچی ب
بهتر است  ،باشد که هوچيگری حکم قانون پيدا کند راراگر ق. قانون در برابر هوچی بازی چيست

. و دولت رسماً مزدور هوچی شود مجلس تخته شود درِ   

پيوست از  فضاحت بارِ  حکمِ  جرم بنده هر چه باشد، صدورِ  – م دادگستریروزير محت خطاب به - ۱
خود را وابسته به قوۀ  جانب دستگاهی که

قضايئه ميداند و نشان آنرا بر سرلوحۀ خود 
ننگ آن  مايۀ ، در درجۀ اولاست گذاشته
.است خانهوزارت  

مگر ميشود که نگويند که شاکی کيست و 
ی ضاعترا : ند کهگويب لیو ،اّتهام چيست

  تسليم شود؟کتباً روز  ۲۰ظرف  باشداگر 
روی فرم چاپی  اين موضوع  بدتر آنکه 

ات شده است، يعنی که اين نامه به کرّ درج 
يه را ئات قوۀ قضافرستاده ميشود و به کرّ 

.بی آبرو ميکند  

  ۱۹/۶/۱۳۹۲بتاريخ   
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اسرائيل کرده  یاجاسوسی بر و م به اقدام بر عليه امنيت ملّیبنده را متهّ   ،سعايت سردبير کيهانبه 
:م به کفر و زندقه کردند، جواب نوشترا متهّ ئيس ابوعلی سينا رّ شيخ الزمانی دگر،   .اند  

نی گزاف و آسان نبود        محکم تر از ايمان من، ايمان نبودمَ  چو کفرِ   
 در دهر چو من يکی و آنهم کافر      پس در همه دهر يک مسلمان نبود

ست وطن دو در همه ايران يکپس  جاسوس، چو من يکی و آنهم ايران دوستْ  ميگويم که نيزبنده 
 رجوع کنندکافی است به تارانۀ خود بنده . سواد ندارند يا خودرا به کوچۀ علی چپ می زنند يا. بودن

اسرائيل مبارزه  برعليه تبليغات منفیِ   خارج ايۀ شخصی چقدر در جرايدِ مرف سرصو ببينند که با 
.فکری ديگر بايد که اين وصله بما نمی چسبد .ندابوده  رمؤث بنده  رده ام و چقدر اقداماتِ ک  

درست  اناگر کارش ؟را نميدهند پرونده طالعۀحّتی به وکيل بنده اجازۀ م اين چه دادگاهی است که
بار که اين احضاريۀ فضاحت کس آنبی فايده ايست، چون هر سؤالِ  البته د؟ ناست واهمه از چه دار

. را فرستاده است، قبح اينکار را نيز نمی فهمد  

امروز که اين نامه را مينگارم از اجالسيۀ ديگری که در شهر  – خطاب به وزير محترم ارشاد – ۲
عالوه بر سه پيره زِن اسرائيلی که در استانبول . تشکيل شده بود بازميگردم )پايتخت ُبسنی(يوو اسار

نيز آمدند ، نه  یايران دانشگاهيان .داشتند حضورند اسرائيلی هم شرکت جستند دو پير مرد دانشم
 چگونه است که. کسی مانع آمدن آنها شد و نه کسی آنهارا از نزديکی با اسرائيليان بر حذر داشت

آهنگ وای اسالما وای ايرانا سرنداد؟ دبير کيهان خاموش ماند و سراين بار  

در  که نوبتی قبل سردبير کيهان سرتاپاغلطِ  هاماتِ اتّ از  که تلفن کرد، مأمور امنيتی آن ،بدتر آنکه
از جلمه تارانۀ  ،که در تارانه های مختلف را جوابيۀ بندهنوشته بود با اطالع بود، و  خانوادۀ ما بارۀ
  .خوانده بود درج شده است،" فرهنگ اسالمی ايران"و " سيد ناصر بهشتی"و تارانه های  مخود

سردبير  اين معلوم ميشود کهپس . ورزی اورا ميشناخت ولی باز پيروی از او ميکرد-يعنی غرض
 اگر .که مأمورين امنيتی را دنبال نخود سياه ميفرستد و از مسئوليت اصلی فارغ ميدارد استکيهان 

 جايک اکنند و چندين ساختمان نظامی ر ترور می را ايرانی متخصصين اسرائيلی ها چپ و راست
  . واقعی دشمنانامثال بنده است و نه  معطوفتوجه مأمورين  دليلش آنست ک ،کنندمی تخريب 

د که ن، و اگر فکر کناوليای امور است متوجه نهايتاً  امنيتی انواس مأمورح ،ممالکدر همۀ متأسفانه 
بداليل  ،هم کما اينکه در امريکا د، نميرو ،دنکند که دنبال نخود سياه بروميجّو سياسی ايجاب 

ان شخود بانیخل ی که در مدارسِ بايرانيان بود و غافل از اعرا کّالً معطوفتوجه مأمورين  ،سياسی
.ديدند تا هواپيماهای ايشان را سرنگون کنندميآموزش   

در دنيايی که تبليغات غرب بر عليه ايران و ايرانی  – امور خارجه محترم خطاب به وزير – ۳
. يکی از مهمترين وسايل مبارزه با ايشان شناساندن عظمت فرهنگ ايران است  است،بسيج شده 

وزارت خارجه را وظيفه اين . خاری است در چشم دشمنان ،ايران شناسی اين جلسات بين المللیِ 
 و خودرا کنار بکشد، ندعرکه ميشواست که اينکار را تشويق کند و نه اينکه وقتی هوچی ها وارد م

 رکِ تُ  اجالسيۀ استانبول تعداد کثيری از دانشمندانِ در  ،ين باربرای اولهم تر آنکه، م. دم فرو بندد 



 
-- 
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گذشتۀ  ،وترکانی که از زمان آتاتورک ،برگشته است ترکيه سياستِ ون چ ،دجستنجوان شرکت 
اجباراً به  ، ی مطالعۀ آن دورهراعثمانی خود را مايۀ ننگ ميشمردند، حال بدان افتخار ميکنند و از ب

 نزديکی، اين که بجای تشويق چگونه است. ميکنند حسّ با ما  نويافته فرهنگ ما ميپردازند و قرابتی
دانشمند ايرانی به استانبول؟ ۸۰و مانع رفتن  ميشودچرنديات کيهان  پيروياست خارجی ايران س  

ايست که آقای احمدينژاد ، جمله شايد مهمترين وسيلۀ تبليغات منفی غرب عليه ايرانگر، ی دموضوع
تمر سو رسانه های غربی آنرا به غلط ترجمه کردند و بطور م گرفتند به عاريت از آقای خمينی

يکی از سفرای اسبق فرانسه  . ندنرا بر عليه ايران تهييج ک غربيانار عمومی کند تا افدتکرار کر
مول اين جمله غلط است ولی به در ايران به بنده بازگو کرد که دولت فرانسه ميداند که ترجمۀ مع

  .مخبرين غرب هم ميدانند ولی دروغ را بی پروا تکرار ميکنند. عمد بکار ميبرد

به دليل عدم  يا. موضع ايران دفاع کندبدرستی از  تنتوانس از دولتياندر خالل اين مدت يک نفر
برابر سؤاالت  در ،به دليل ناآشنايی با روش مصاحبۀ غربيان ياو  ،آشنايی به زبان خارجه

نا مفهوم، جوابی دادند که هيچ  تی، با سری افکنده، و صدايی نارسا، و جمالايشانخبرنگاران دريدۀ 
. اين دروغ بزرگ غربيان جا افتاد عاقبت تا ،شنونده و بيننده ای نفهميد  

چون . اين ترجمۀ غلط غربيان، نقطۀ ضعف آنهاست. بهترين دفاع حمله استدر امور تبليغاتی، 
ند، وظيفه وزارت خارجه است که من بعد هزارها بار ه اتکرار کردبه عمد هزار بار اين دروغ را 

اگر نميدانند چگونه حمله بايد کرد به تارانۀ بنده مراجعه کنند و . لّب غربی ها را بر مال کندقاين ت
.ببينند که حملۀ مؤثر چگونه است  

نفر از اساتيد  ۸۰که آن وزارتخانه مانع رفتن چه مورد دارد  – خطاب به وزير محترم علوم – ۴
 وزارت علوم توسطِ  مرامِ  قرار باشد که اگرمگر حرف کيهان حّجت است؟ دانشگاه به ترکيه بشود؟ 

، بهتر است دانشمندانحمله به دانشگاهيان و  کارش که  تعيين شود گرايی-اسالم  پيشۀ-کمونيست
.دنکن" آوری فنا وزارت" مبّدل به "حقيقات و فناوریعلوم و ت وزارت" وزارتخانه را از است نام  

پس از انتخاب آقای اوباما به رياست جمهوری امريکا، تصور ميرفت که  –جناب آقای روحانی   
ست را وپي ۀلذا نام. آنکه حقوق خوانده و قانون اساسی تدريس کرده، قانون را ارج خواهد گذاشت

معلوم شد که اونيز تابع سياسيون است و نه  اً ولی سريع ،فرستادم و جواب آمد که تحت مطالعه است
گفته کافی . هستيد" اهل قانون"اکنون شما را ديدم که در مناظراتتان مکرر گفتيد که . قانون حامی

 . نيست، عملکرد شماست که مشخص خواهد کرد که حرمت قانون را به دل داريد يا فقط به زبان
.والسالم  

 قهبا تقديم احترامات فائ
     بوالعالء سودآورا
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