
   تواب فعال زنداننقش ھای گوناگون ھوشنگ اسدی

  و تالشو ھمچنين مطلب او در رابطه با احمد اللھياری » من شاھم«جدید ھوشنگ اسدی به نام    مقاله
 برای خاک پاشيدن در چشم حقيقت مرا وا داشت تا مواردی چند در رابطه با او را نوشته و پرده اش   وقفه بی

  .  ھمچنان مشغول توطئه چينی استمتأسفانه  ھوشنگ اسدی. بردارماز بخشی از اقدامات او 

در » چه کسانی تيغ زنگيان مست را تيز کردند« تحت نام ای روشنگرانهی  مقالهانتشار  سال گذشته با
با ارائه اسناد و مدارک  /http://www.arashmag.com/content/view/646/46نشریه وزین آرش 

ھوشنگ اسدی که دفاعی در  .پرداختم» تھاجم فرھنگی« کردن بحث  در تئوریزه ھوشنگ اسدیبه نقش
بدون آن که توضيحی در رابطه با نوشته من اش عليه روشنفکران ایرانی نداشت  توزانه ھای کينه برابر نوشته
گيرد تعدادی از  بدون آن که مسئوليت آن را به عھده ھيه کرد وبا خدعه و فریب متنی را تارائه دھد 

که  کرد که انگار نه انگار جوری ھم وانمود .ھمکارانش در سایت روز آنالین را به دفاع از خود پشت آن آورد
   . خود اوستلشکرکشی بانی این 

 مقاالت عليه  لسله که سمدعی شد ١٣٨۶ بھمن ٣در تاریخ بعد از مرگ احمد اللھياری، ھوشنگ اسدی 
 سال ٢١را احمد اللھياری نوشته و به نام او ھا اشاره کرده بودم  که در مقاله مزبور به آنروشنفکران ایرانی 

چنين اسدی  ،توانست از خود دفاع کند تا روزی که اللھياری زنده بود و می.  بودپيش در کيھان چاپ کرده
گویا تا !  اسدی ھم زبانش باز شده است،يا کوتاه استگفت حاال که وی مرده و دستش از دن چيزی نمی

  . کشيد چنين چيزی را بگوید زمانی که اللھياری زنده بود از او خجالت می

کارھای مشابھی زده  دست به  و امثال او با ھمکاری احمد اللھياریاسدیاین احتمال وجود دارد که البته 
ین زمينه سکوت اختيار کرده بود تا مبادا رازھای پنھانی برای ھمين تا زمانی که وی زنده بود در ا. باشد

  . برمال شوند

ھای  ھا، نام مشخص شد چند تا از امضانگذشته بود که   لشکرکشی ھوشنگ اسدیسال گذشته چيزی از
تر توسط ھوشنگ اسدی و گردانندگان سایت روز آنالین برای سرکيسه کردن  مستعاری ھستند که پيش

  : ی زیر توجه کنيد ًمثال به نمونه. اند ی دولت ھلند خلق شده ستفاده از بودجهپشتيبانان سایت و ا

ی مزبور امضای آرینا اميرسليمانی از    ی سرگشاده در زیر نامهراخالقی ھوشنگ اسدی در یک کار زشت و غي
و شد و بنا چيزی نگذشت که دست او در این کار زشت ر.  را نيز اضافه کرده بودفنالند و اميرعزتی از ھلند

ی سردبير  آرینا اميرسليمانی نام مستعار اوست که بنا به توصيهمشخص گردید ، امير عزتیبه اعتراف 
نشينان را » روز«ھای »  راز«عزتی که بند را آب داده و یکی از . برای خود انتخاب کرده است» آنالین روز«

موج «د و مطلب مزبور را به زعم خود از وبالگ مواجه ش» روز«برمال کرده بود بالفاصله با یورش گردانندگان 
ھوشنگ ی  ی گوگل باقی ماند و روسياھی به چھره ولی خوشبختانه سند فوق در حافظه.  حذف کرد»نو

  :خود در این آدرس که ھمچنان در حافظه گوگل باقی است اعتراف اميرعزتی را ببينيد. مانداسدی 

http://66.102.9.104/search?q=cache:NdjvBs5pl58J:www.newwave.blogfa.com/post-
171.aspx+%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7+%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%
B1+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&hl=en&ct=clnk&cd=2 

یکی به » روز«ی  دو مطلب را در یک شمارهاز ھمان موقع ھر ھفته رود؟  اما مگر ھوشنگ اسدی از رو می
 تا کند می که به اعتراف نویسنده ھر دو یک نفر ھستند چاپ امير عزتی و دیگری آرینا اميرسليمانینام 

البته . ھا دو نفر ھستند خبر از ھمه جا این تصور را به وجود آورد که گویا این ًمثال در ذھن خوانندگان بی
ی  ند اما نه این که در یک شمارهکن بسياری از قلم زنان از اسامی ھنری برای خود استفاده کرده و می

  .   نشریه با چند نام بنویسند

 سایت روزآنالین ھستند که در دفاع از »روزنامه نویس« ٣۴پرستو سپھری و نسرین تبریزی دو تن از 
  .  را امضا کرده بودندی مزبور  ی سرگشاده نامه» ھوشنگ اسدی و بانو«

ما امضاء کنندگان اين نامه که به دليل «:  بودند شده نامه مدعیکه این دو به ھمراه دیگر امضاءکنندگان با آن
فعاليت در زمينه ھنر وادبيات د رداخل و خارج، اغلب فعالين عرصه مطبوعات و فرھنگ و ھنر را از دور ونزديک 

 حتا اعضای .شناسد ھا را نمی آندر ایران کس  ھيچگيری ھایی که کردم،  با پیاما » ...می شناسيم،

http://www.arashmag.com/content/view/646/46/


 نيز »کانون نویسندگان ایران«و » انجمن روزنامه نگاران مسلمان«، » صنفی مطبوعاتانجمن«
ھایی که توسط روزنامه نگاران و فعاالن فرھنگی داخل کشور امضا  پای متن .ھا ندارند شناختی از آن

شان گل کرده و در لشکر کشی عليه من شرکت  حاال چرا یک دفعه غيرت. ھا نيست شود امضای آن می
ھا  ھای زنان در داخل کشور ردی از آن در ھيچ یک از فعاليت. ه بودند را باید از ھوشنگ اسدی پرسيدکرد

به دليل «که » نادره«معلوم نيست این دو . نه در کمپين یک ميليون امضاء و نه در ھيچ کجای دیگر. نيست
 و فرھنگ و ھنر را از دور و فعاليت در زمينه ھنر و ادبيات در داخل و خارج، اغلب فعالين عرصه مطبوعات

ی فعالين در عرصه ھنر و ادبيات را  مشغول چه کاری ھستند که ھمهمی شناسند » نزديک
  !شناسد؟ شناسند ولی کسی خودشان را نمی می

 که خود ھوشنگ اسدی بود سایت روز آنالینو لشکرکشی  »روزنامه نویس«٣۴ ی ی سرگشاده بانی نامه
اقدام ) تواند وجود داشته باشد و از نام او سوءاستفاده شود بته این فرد میال(» پرستو سپھری«تحت نام 

ی مزبور را ھمراه با یک توضيح جداگانه با در نظر گرفتن شخصيت و   نامهاو. به این کار غيراخالقی کرده بود
نکته قابل  . فرستاده بود فارسی زبانھا و نشریات مختلف دریافت کننده، به سایتفرد و یا افراد موقعيت 

خارج از کشور ھا و نشریات  دانست دقيقاً این مقاالت در کدام سایت تأمل این که پرستو سپھری در ایران می
در ! ھایشان را نيز در نظر گرفته بود حساسيت !ھا نامه را ارسال کرده بود ی آن چاپ شده و برای ھمه

 ھوشنگ اسدی ن، شياد و دروغگویدو بھم زشخصيت  پای رد ، به نامه پيوستاتیادداشت و توضيح
  : نوشته بود ، فرستاده بودصدای ماوی در توضيحی که برای سایت . به خوبی پيداست

  دوستان عزيز و گرامی صدای ما«
  .به شما سالم می کنم و برايتان آرزوی موفقيت دارم

در سايت " ؟چه کسانی تيغ زنگيان مست را تيز می کنند" براستی بعد از ديدن مطلبی تحت عنوان 
  :جمھوريخواھان الئيک به دو دليل حيرت کردم

با ] ھوشنگ اسدی و بانو[ خود من که در ايران و شيراززندگی می کنم توسط دو روزنامه نگاری-دوم... 
و ." سايت و جنبش شما آشنا شده ا م که د ر مقاله ياد شده موردبدترين توھين ھا وا فتراھا قرار گر فته اند

  . نويسنده محترم آن مقاله بدترين حمالت را به جنبش جمھوريخواھان ديده امد ر چندمقاله
بودکه به جنبش شما دلبسته اند وبرخی از آنھا ] افزونتر[حيرت من، در ھمکاران خارج از کشورم افسونتر

 امضا ء ٣۴ه اميدوارم اقدام به انتشار اين نامه فرما ئيد مگر اينک. ھم نا مه سرگشاده زير را امضا ء کرده اند
  .نشماريد" آزادی خواھان" کننده اين نامه رادر شمار 

  » شيراز– ايران ،٢٠٠٧ زوئن ١٣٨۶،٢ خرداد ١٢، پرستو سپھري، شنبه با احترام ويژه
  

وی .  استاش ھم ویژه اخالق بلکه ،اش ویژه نيست پرستو سپھری تنھا احترامکنيد  چنانکه مالحظه می
شود که من بدترین  ی مزبور کند به دروغ مدعی می تحریک به چاپ نامهبرای آن که سایت صدای ما را 

ھا قابل دسترسی  مقاالت من در روی سایتدر حالی که . ام  کرده»جنبش جمھوریخواھان«حمالت را به 
او . ام  نکردهصحبتیچه مثبت و چه منفی در مورد این جریان ھا  آنمن در ھيچ یک از است و 

 ھوشنگ اسدی و بانو را از ھواخواھان و مبلغين این ، عنوان یک ناظر و مطلعبهکند  ھمچنين تالش می
گوید که یکی از دشمنان   به این ترتيب او غيرمستقيم به مسئوالن سایت صدای ما می. جنبش معرفی کند

را به جنبش جمھوریخواھان کرده، مطلبی بر عليه یکی از دوستان و مبلغان شما » بدترین حمالت«شما که 
  . وشته استن

 دستگاه امنيتی و اطالعاتی جمھوری و ھمکاری با ساواکھوشنگ اسدی در کوله بار خود عالوه بر 
ھا سردبير نشریه گزارش فيلم بوده و به ھمين خاطر با  او مدت. ی دیگری ھم دارد اسالمی تجربه

. ریو نویسی ھم آموخته استھای زیادی از نزدیک آشنا بوده و البد چيزھایی در مورد سنا ھا و بدل ھنرپيشه
تواند از تجربياتش   و نمی نشان داد که شاگرد خوبی نبودهھم از نوع بدل آن»  ھنرپيشگی« ی   زمينهاما در

  و آزردگیباعث شرمندگیمطمئناً نه تنھا دست خودش را رو کرد بلکه با اشتباھاتش او . استفاده کند
 .  بودندتعدادی شد که فریب خدعه و نيرنگ او را خورده

ھا   خود به سایتیادداشتدر  کند بازی می نقش پرستو سپھری  نمایش مزبور دردرکه ھوشنگ اسدی 
او پيش از این نيز در قالب پرستو سپھری . کند را ارسال میسرگشاده  نامه شيرازمدعی شده بود که از 

سفيد کردن یکی از توابان ر ای به شرح زیر د کارنامه در این نقش اسدی. ایفای نقش کرده بودچند باری 
  ! ی سایت روز آنالین نيست»پرستو«البته او تنھا . دارد قزلحصار  و بدنام زندانشناخته شده



اش در روز  سروکله نقش پرستو سپھری با نوشتن یادداشتی در ١٣٨۵ بھمن ٢۶ در تاریخ ھوشنگ اسدی
محسن درزی یکی از توابان فعال »  سياسیزندانی « به اصطالح به معرفیدر این نوشته او. آنالین پيدا شد

تی چاپ ح حمزه فرا»گری دیازآن سال ھا و سال ھا«او که در کتاب »  داستان استادانه«حصار و  زندان قزل
در  ! از شيرازیپرستو سپھر در نقشاز فرانسه ھوشنگ اسدی  ،به توضيحات مندر واکنش . ، پرداختشده

دوباره کفش و کاله زندان فعال تواب محسن درزی  و مدافع سخنگو به عنوان ١٣٨۵ اسفند ٣روز پنجشنبه 
   .کرد و پا به ميدان گذاشت

 ھای که در مورد محسن درزی صورت گرفته بود در برابر افشاگری١٣٨۵ اسفند ٢٨در تاریخ  ھوشنگ اسدی
داستان  ، یک ماهظرفای و غير ژورناليستی برای سومين بار  دوباره به واکنش افتاد و در یک اقدام غيرحرفه

داستان برگزیده «ن این بار داستان او را به عنوا. چاپ کرددر روز آنالین ای جدید  با بھانهمحسن درزی را 
  ! سخنگوی ھيئت ژوری نيز پرستو سپھری بود. دمعرفی کر» سال

ر پرستو سپھری در شيراز اقامت ندارد بلکه د مبنی بر این که ٨۶ خرداد ١٢پس از توضيحات من در 
 شيرازیپای  برای آن که اسدی در واکنشی عجوالنهھوشنگ ، پردازد پاریس به رتق و فتق امور می

ند به ک  در روز آنالین چاپ میاو خرداد مطلبی به نقل از ١٧ند در تاریخ  را سفت کپرستو سپھریبودن 
  :شرح زیر

  ] 2007.06.07 [1386 خرداد 17 پنجشنبه - یپرستو سپھر

 برنامه راز برسمياز شتا .  بودیآن شب نوبت احمد رضا احمد.  شھر بزرگداشت ھاست ن روزھایتھران ا«
 خوانم و ی میھماني را به میسو فغفوريپس گ. ستي نیاما احمد رضا از دست دادن. را از دست داده بودم

  ». کنمی نقل مشرقاز روزنامه  مطلبش را

زب توده، ساواک و رژیم جمھوری در مکتب حچينی را  درس توطئه که  است کسیھوشنگ اسدی 
 چاپ شرق را که در روزنامه گيسو فغفوریکنيد مطلب خانم  چنانچه مالحظه می .اسالمی آموخته است

د که  را سفت کنی این که پای ادعایشکند و زیرش ھم برا  چاپ می» آنالینروز«شده بود برداشته و در 
  . دنویس شيراز است توضيح باال را میپرستو سپھری در 

 در پرستو سپھریخواھد ثابت کند که   در تالشی مسخره می١٣٨۶ خرداد ٣١او دوباره در تاریخ پنج شنبه 
ھوشنگ اسدی با این کارھایش آبروی . جاست وصل است  ھم که خود او در آنپاریسایران است و به 

او توجه مشمئز کننده ات به جعلي. به نظرم بایستی برای او کاری کرد. برد نشينان را ھم می» روز«نداشته 
  : کنيد

. ده استيچاپ رس] به[ در روزنامه اعتماد - م فرانسه ي مقیرانیسنده ای نو-ی رضا قاسمین حرف ھایآخر«
ن یبا ا.  زاده انجام شده است، ارزش چند بار خواندن را داردیران و توسط بابک مھدی که درایمصاحبه ا

شما  در دست انتشار است، ین رمان رضا قاسمیند که آخر خبر داده ادوستان ما از فرانسهح که يتوض
  ». کنمین گفت و گودعوت می به خواندن ارانیرا از ا

نجام  ای ا  به اصطالح مصاحبهپرستو سپھری به نام ٨۶ خرداد ٣٠ در تاریخ در اقدامی دیگر ھوشنگ اسدی
تا افتضاحی را »  بن بست خورده بهیجاھائ لم دريقاچاق ف مبارزه با« وان داد با جمشيد مشایخی تحت عن

 زن و یا ش نوشابه اميریًاحتماال در این امور از ھمکاری ھمسراسدی .  کندعکه باال آورده کمی رفع و رجو
تواند به جمشيد مشایخی تلفن زده و خود را پرستو   میخانم مربوطهًمثال . نيز برخوردار استدیگری 

نام تحت » روز«هللا زنگ زده و با او برای   از رھبران انصار حزب نمکی یکی چنانکه به مسعود ده. معرفی کند
دانند که سر مسعود ده نمکی را که با عناصر  ھا خوب می آن. کند مصاحبه می نوشابه اميری اصلی

از شيراز پرستو سپھری ھستم و من   : شود شيره ماليد و گفت اطالعاتی رژیم سر و سر دارد نمی
 کنند ولی بنده خدا جمشيد مشایخی يل با اسم اصلی و از پاریس مصاحبه میبه ھمين دل ؛زنم زنگ می

  .داند با چه کسانی روبرو است  چه میپيرمرد با آن حال نزار

 با مسعود رایگان یک بازیگر به ایران پرستو سپھریای تحت نام   به اصطالح مصاحبه١٣٨۶ تير ٢١عاقبت در 
  . گيرد بازگشته انجام می



 سفيد -١.  که پرستو سپھری کارھایش در زمينه تخصصی ھوشنگ اسدی استنکته جالب این
در آن فعال بوده  کار در زمينه سينما که ھوشنگ اسدی -٢کردن یک تواب و ھمکار درون زندان 

  . است

ای   مقاله١٣٨۶ تير ٣ شنبه یکاو در روز . ھوشنگ  اسدی دستش رو شده و تعادلش را از دست داده است
حسين شریعتمداری و حسن شایانفر نوشته و برای لوث کردن ھای سابقش  ولی نعمتب به  خطا»روز«در 

... خواھد که او را جاسوس فرانسه و اسرائيل و  شناسند می ھا که وی را به خوبی می  از آن،گذشته خود
  . ھم معرفی کنند

من آدم خوبی بودم و ھستم به این دليل که بگوید  در این خالصه شده که ھوشنگ اسدیی تالش  ھمه
 سعيد ھا» کيھانی«رود که پيش از این  او یادش می! دندھ حسين شریعتمداری و کيھان به من فحش می

ھای »  امامی خط« بود جاسوس اسرائيل خواندند و روزی نيست که بامبولی عليه شان رئيسامامی را که 
   .در نياورند فعلی  تشه دو آھای»  طلب اصالح«سابق و جنایتکار 

و در حالی که مشغول  ١٣٨۶ تيرماه ٢ عصراما از این ھا گذشته ھوشنگ اسدی آنقدر ھول است که شنبه 
مطلب کيھان را برای من فرستاد و به این ترتيب دستش »  تھرانی الھه«ی مزبور بود، تحت نام   مقالهنوشتن

اینقدر » الھه تھرانی«معلوم نيست چرا  .شده است پنھان الھه تھرانیم چه کسی پشت نارا رو کرد که 
ھای خارج از  ھای داخل کشور و سایت در روزنامهاو را مربوط به به ھوشنگ اسدی ارادت دارد و مسائل 

جا رحل اقامت  نکته جالب این که مطلب از فرانسه که ھوشنگ اسدی و بانو ھم در آن. کند دنبال میکشور 
  . ده است ارسال ش برای مناند گزیده
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 جوا ب دھيد که چرا دست در دادگاه مردماسم اینقدر داغ کرده اید؟ فردا که ایران آزادشود باید در برابر 
راستی آقای دست صدام به ایران حمله کردید و حاال با کيھان و وزارت اطالعت و سپاه ھم صدا شده اید؟ 

ی که باز کرده اید  دکانمصداقی چطور ھمه دوستان شما اعدام شدند وشما نجات پيدا کردید؟
ھمين .  و اعدام نشدمگه خوردمبرای پاسخ به وجدان تان نيست؟بجای ھمه اینھا خيلی راحت بگوئيدمن 

  ».به خدا راحت تر است
  

  انتشار دادایران گلوبال سایت  این مطلب را درالھه تھرانیھمان روز با نام  یا ھمزادش ھوشنگ اسدی
البد برای رضای خدا جانب ھوشنگ اسدی ! نه ھوشنگ اسدی راشناسد و  را میمدعی شد که نه من و 

 نکته جالب این که حساب امضاھای جعلی از .کند ه و ھمه جا مطالب مربوط به او را دنبال میرا گرفت
  :ی زیر توجه کنيد  به نوشته! امضا۴٣ امضاء نوشت ٣۴دستش در رفته بود و به جای 

  
 3 روزنامه نگار 43اما بعداز خواندن نامه . ھوشنگ اسدی رامن نه آقای مصداقی را می شناسم و نه «

  سئوال به ذھنم رسيد که اميدوارم آقای مصداقی جواب بدھند 
استدالل نامه روزنامه نگاران این است که شما به منبعی مانندکيھان استنادکرده اید که ماھيتش برای  –١

بوده اند که البته می دانيد " يھان واطالعاتک" شما جواب داده اید که مستندات شما . ھمه روشن است
با توجه به اینکه به استنادمطالب چاپ شده در ایندو روزنامه می توان کل . فرق زیادی با ھم ندارند

 و -.... یک نمونه اش چاپ نامه قالبی عزت اله سحابی اززندان است و-آزادیخواھان ایران را متھم کرد
   در وزارت اطالعات تھيه می شود، چگونه می توان به آنھا استناد کرد؟ھمگان قبول دارند که این مطالب

 اعدام شده اند؟ و – به نوشته خودتان – ممکن است بفرمائيد چگونه ھمه یا بيشتر یاران شما – ٢ 
  شمازنده مانده اید؟ 

ردن  جلدی شماچقدر شده است و چه کسی آن پرداخت کرده است؟ البته بھتر است گ4 ھزینه کتاب -٣
  »... ناشر نياندازید که

  
هللا سحابی و دو تن از امضا  رود که عزت  یادش می،ھوشنگ اسدی که در نقش الھه تھرانی فرو رفته

بالفاصله  )شھرام رفيع زاده و روزبه ميرابراھيمی( »روز آنالین« روزنامه نویس ٣۴کنندگان نامه سرگشاده 
ه و اعترافاتی را که ی دستگاه امنيتی را افشا کرد ين فرصت توطئه اول ھمان ایران دربعد از آزادی از زندان در

مقاالت  سال بعد از انتشار ٢١ ھوشنگ اسدی اما. تحت فشار برزبان آورده بودند، کذب اعالم کردند
 سال ۵-۴ و  سال پس از آزادی از زندان١٩ و کينه توزانه عليه روشنفکران و ھنرمندان ایرانی

ی سایت و روزنامه و مطلب نویسی به جای این و آن  و اداره ز کشور،بعد از حضور در خارج ا
ی دستگاه امنيتی و   را تکذیب و توطئه درج شده به نام او در کيھان ھواییمطالب یادش نبود که

بخشی از مقاالت او که در کيھان  من و درج روشنگریپس از او  !حسين شریعتمداری را افشا کند
و بعد از . از زبان دیگران افتادبه طور غير مستقيم و  تکذیب این موضوع آن ھم  یاد،ھوایی چاپ شده بود

گذشت یک سال از  روشنگری من یادش افتاد که فردی که تازه فوت کرده آن مقاالت را به نام او نوشته 
  عجيب نيست؟ . است

  
. ھان شده است پنالھه تھرانیھمين است که در پشت نقاب  و فرھنگ او ی اصلی ھوشنگ اسدی چھره

 ای  این ھمان فرھنگ لومپنی.کند بازی می آموخته و  در دستگاه ھای امنيتیھایی است که او بقيه نقش
  .بودشده  عليه روشنفکران ایرانی به صورت رتوش شده به کار گرفته  است که در مقاله

  
 از فرھاد جعفرییابد که وقتی فردی به نام  ھوشنگ اسدی که دستش رو شده آنقدر خود را تنھا می

که به اعتراف خود حتا مطلب )  وابسته به آستان قدس رضویروزنامه قدساز ھمکاران سابق  (مشھد
نویسد، ھول شده و ھمان را   میمطلبیمن در مورد ھوشنگ اسدی را نخوانده در حمایت از او و امثال او 

گوید کاری به  کند و می مایت میفرستد که ببينيد یک نفر پيدا شده که از من ح برای صغير و کبير می
ای از فرھاد جعفری  اسدی به عنوان دستخوش بالفاصله مقاله!  نداشته باشيدمن و وابستگان رژیمگذشته 

  ! کند چاپ می» ھمان ھفتهيم«را در روز آنالین به عنوان 
  
روز «تاب  کننده بخش معرفی ک او اداره. نسرین تبریزی استموضوع  بعدی که شاید جالب باشد ردمو

اما او در سایت روز .  معرفی شده استتھران ،محل اقامت وی نيز در ميان امضاھای مزبور.  است»آنالین
 به آدرسی در فرانسهخواھد برای معرفی کتابشان یک نسخه از آن را  آنالین از نویسندگان و ناشران می

رود که  ھا به آدرس فرانسه می ابعجيب نيست؟ او که در تھران است چرا کت! برای روز آنالین بفرستند
  !جا ھستند؟  آنھوشنگ اسدی و بانو

  :نویسد نسرین تبریزی می



 را یشه و ھنر مباحث نظری را که در حوزه اندیاتی کوشد کتاب ھا و نشریھنر روز، در بخش کتاب روز م«
.  کندیخود معرف درخور دارند را به خوانندگان ی مسائلیاسي و سیا در مسائل اجتماعی کنند یمنعکس م

ک یا نزدی غفلت از آثارمنتشر شده در گذشته دور ین به معنای روز خواھد بود و ایت با کتاب ھايارجح
ان ھا ھم در ین زیا ترجمه شده به ایگر ی دی به زبان ھایرانیدآورندگان ای منتشره از پدیکتاب ھا. ستين

نسخه کتاب ک ی ی معرفی توانند برایان آثار مد آورندگیناشران و پد.  خواھند داشتیژه ای ویکتاب روزجا
  .  بفرستندری زیبه نشان
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ھای انتشار یافته در  برخی از کتاببالفاصله  اقامت دارد تھرانبا آن که در یزی نکته جالب این که نسرین تبر
نکته جالب . جمله ھستندآن از  استکھلم باران درانتشارات ھای  کتاب !کند   از کشور را نيز معرفی میخارج
 دست یافته و ھای باران ھای استکھلم به کتاب زودتر از من و کتابفروشی در تھران نسرین تبریزیکه   این
    !دکن  را معرفی میھا آن

 -نوشته مھرانگيز کار»  حقوق زن  دربارهیگذار قانون«ھای  ًمثال او در سایت روز آنالین به معرفی کتاب
خانه :  ناشر-یکو، ناصر زراعتي ترجمه فرخنده ن-رک لوندي شیلینوشته و  طبسیبه سو ، انتشارات باران

ت، بوف یھدا فرانسه، -، نوشته رضا دانشور، انتشارات خاورانچ کجايمسافر ھ، ھنر و ادبات گوتنبرگ
وزارت ، رانی ای روزگاریروز،  لندن– انتشارات فصل کتاب -یماشااله آجودانسم يوناليکور و ناس

ال يمجموعه اشعار ل،  دختران بدی نامه اعتراف، انتشارات باران سوئد– ینوشته کامران جمال نظارت
را معرفی ... ز ویيژه فصل پای و،»باران« ی لنامهن شماره فصيزدھميس، اران سوئد انتشارات ب-یفرجام
  . کند می

 از تھران به معرفی آن ١۵ و ١۴ی  آمدن باران شماره  بالفاصله پس از در ١٣٨۶ تير ١۴او ھمچنين در 
  ! پردازد می

  
سه بار در یک مدت کوتاه  که در فرانسه چاپ شدهتی حھای دیگر حمزه فرا و سال ...  سال  کتاب از آن

نسرین وافر ی  عالقهدليل . شود ھای مختلف معرفی می به بھانهکه در تھران است  نسرین تبریزیتوسط 
ی معتبری ھست که کتابی را سه بار معرفی کند و بعد  آیا ھيچ نشریه. تبریزی به این کتاب مشخص نيست

؟  و به منبع مزبور اشاره کنديز سه بار دیگر معرفی کنددر اقدامی جداگانه داستانی را که در آن کتاب آمده ن
دھندگان ھلندی اگر بدانند   زد؟ بيچاره ماليات بار به معرفی یک کتاب بپردا۶یعنی در عرض کمتر از سه ماه 

  . کنند آید از غصه دق می ھاشان می چه بر سر پول
اشتباھی است کند  را رو می پرده عوامل پشتنشينان و » روز«اما نکته جالب که بيش از ھر چيز دست 

  . گذارد ھا مانند مجرمی ھستند که از خود رد پا می آن. شوند که مرتکب می
تی حپيش از آن که کتاب حمزه فرا ١٣٨۵ آذر ٩برد در روز پنج شنبه   به سر میایراننسرین تبریزی که در 

بيست و یک داستان از نویسندگان  در کنار معرفی کتابدر روز آنالین معرفی شود الاقل پخش شود و یا 
 به جای تصویر روی جلد کتابی ابوالحسن نجفی است، به اشتباه   که انتخاب و ترجمهمعاصر فرانسه

 را که حمزه فراحتی در کتابش تالش کرده حصار تواب معروف زندان قزل محسن درزیعکس  مزبور،
  : را در آدرس زیر ببينيدو باقی گذاشتن رد پا ن غفلت ای !کند  ی یک مبارز و قربانی را به او دھد چاپ می چھره
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« سندگان معاصر فرانسهیك داستان از نویست و يب

  
 یابوالحسن نجف: انتخاب و ترجمه

 :، چاپ اول 1384لوفر، يانتشارات ن: صفحه، تھران393
ك یست و يب. ات معاصر فرانسه استي ادبیانگر تنوع و غناين مجموعه، بیا

 گوناگون و سبك یدگاه ھای شده در كتاب، نشان دھنده دیداستان گردآور
ده است تا تفاوت سبك ھا را در يار متفاوت است و مترجم كوشي بسیھا

 یدارید:  گذردی روزمره می ماجراھا گاه در سطح زندگ.ترجمه منعكس كند
ده ي مشترك به ھم رسیجاد زندگی ای براییك زن و مرد كه گویان يزودگذر م

 گناه ی و گرفتن انتقام از پسر بی به مردی و خاموش زنیاند؛ عشق طوالن
 آنكه ی بیك سرباز فرانسویك سرباز روس و یان ي میوند دوستيآن مرد؛ پ

 محسن درزی
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عقد :  رودی روزمره فراتر مین داستان ھا از سطح زندگی ایگاه اما ماجراھا... گر را بفھمند ویكدیزبان 
 شوند، یك مبدل به كرگدن میك یك شھر ی، چگونه مردم ینی علوم دیك دانشجویطان و يان شيقرارداد م

  »... كه مقصد خود را گم كرده است وی با راه آھن و مسافریسفر طوالن
  

سه بار در بھمن و  وا رسيده و  شيراز در دست به دست شده و به پرستو سپھریھمين عکس بعداً
یعنی . کند  چاپ می که در کتاب حمزه فراحتی آمده،در کنار معرفی داستان جعلی محسن درزی ٨۵اسفند 

  . شود  بار مزین به عکس یکی از توابين فعال زندان می۴روز آنالین 
به تی حی فرا دانست که قرار است کتاب حمزه  از کجا می تھران درنسرین تبریزی. سؤال من این است

  ؟محسن درزی چاپ شودقزلحصار تواب زندان ی   تبرئه آن موضوعی راجع به انتشار یابد و در آلماندر زودی 
چرا ایشان که در ایران به سر . نشده بودمعرفی آنالین  در این تاریخ ھنوز کتاب حمزه فراحتی در سایت روز

که قرار بود داستانش در کتاب حمزه فراحتی چاپ رد از قبل تالش کرد به عکسی از محسن درزی ب می
 دست یابد؟ از چه طریقی در ایران به عکس محسن درزی دست یافته است؟  ،شود

  
ھم دارد که در صورت نياز در دیگری اسامی  او. نویسد و گاه مردانه گاه با اسامی زنانه میھوشنگ اسدی 

  .ه آن خواھم پرداختآینده ب
  

  ایرج مصداقی 
  

 ٢٠٠٨ فوریه
   

Irajmesdaghi@yahoo.com 
http://irajmesdaghi.ranesh.net 
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	نقش های گوناگون هوشنگ اسدی تواب فعال زندان
	مقاله جدید هوشنگ اسدی به نام «من شاهم» و همچنین مطلب او در رابطه با احمد اللهیاری و تلاش بیوقفهاش برای خاک پاشیدن در چشم حقیقت مرا وا داشت تا مواردی چند در رابطه با او را نوشته و پرده از بخشی از اقدامات او بردارم. هوشنگ اسدی متأسفانه همچنان مشغول توطئه چینی است.  
	سال گذشته با انتشار مقالهی روشنگرانهای تحت نام «چه کسانی تیغ زنگیان مست را تیز کردند» در نشریه وزین آرش http://www.arashmag.com/content/view/646/46/ با ارائه اسناد و مدارک به نقش هوشنگ اسدی در تئوریزه کردن بحث «تهاجم فرهنگی» پرداختم. هوشنگ اسدی که دفاعی در برابر نوشتههای کینهتوزانهاش علیه روشنفکران ایرانی نداشت بدون آن که توضیحی در رابطه با نوشته من ارائه دهد با خدعه و فریب متنی را تهیه کرد و بدون آن که مسئولیت آن را به عهده گیرد تعدادی از همکارانش در سایت روز آنلاین را به دفاع از خود پشت آن آورد. جوری هم وانمود کرد که انگار نه انگار که بانی این لشکرکشی خود اوست.  
	بعد از مرگ احمد اللهیاری، هوشنگ اسدی در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۶ مدعی شد که سلسله مقالات علیه روشنفکران ایرانی که در مقاله مزبور به آنها اشاره کرده بودم را احمد اللهیاری نوشته و به نام او ۲۱ سال پیش در کیهان چاپ کرده بود. تا روزی که اللهیاری زنده بود و میتوانست از خود دفاع کند، اسدی چنین چیزی نمیگفت حالا که وی مرده و دستش از دنیا کوتاه است، اسدی هم زبانش باز شده است! گویا تا زمانی که اللهیاری زنده بود از او خجالت میکشید چنین چیزی را بگوید. 
	البته این احتمال وجود دارد که اسدی با همکاری احمد اللهیاری و امثال او دست به کارهای مشابهی زده باشد. برای همین تا زمانی که وی زنده بود در این زمینه سکوت اختیار کرده بود تا مبادا رازهای پنهانی برملا شوند. 
	سال گذشته چیزی از لشکرکشی هوشنگ اسدی نگذشته بود که مشخص شد چند تا از امضاها، نامهای مستعاری هستند که پیشتر توسط هوشنگ اسدی و گردانندگان سایت روز آنلاین برای سرکیسه کردن پشتیبانان سایت و استفاده از بودجهی دولت هلند خلق شدهاند. مثلاً به نمونهی زیر توجه کنید: 
	پرستو سپهری و نسرین تبریزی دو تن از ۳۴ «روزنامه نویس» سایت روزآنلاین هستند که در دفاع از «هوشنگ اسدی و بانو» نامهی سرگشادهی مزبور را امضا کرده بودند. 
	با آنکه این دو به همراه دیگر امضاءکنندگان نامه مدعی شده بودند: «ما امضاء کنندگان اين نامه که به دليل فعاليت در زمينه هنر وادبيات د رداخل و خارج، اغلب فعالين عرصه مطبوعات و فرهنگ و هنر را از دور ونزديک می شناسيم،...» اما با پیگیری هایی که کردم، هیچکس در ایران آنها را نمیشناسد. حتا اعضای «انجمن صنفی مطبوعات»، «انجمن روزنامه نگاران مسلمان» و «کانون نویسندگان ایران» نیز شناختی از آنها ندارند. پای متنهایی که توسط روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی داخل کشور امضا میشود امضای آنها نیست. حالا چرا یک دفعه غیرتشان گل کرده و در لشکر کشی علیه من شرکت کرده بودند را باید از هوشنگ اسدی پرسید. در هیچ یک از فعالیتهای زنان در داخل کشور ردی از آنها نیست. نه در کمپین یک میلیون امضاء و نه در هیچ کجای دیگر. معلوم نیست این دو «نادره» که «به دليل فعاليت در زمينه هنر و ادبيات در داخل و خارج، اغلب فعالين عرصه مطبوعات و فرهنگ و هنر را از دور و نزديک» می شناسند مشغول چه کاری هستند که همهی فعالین در عرصه هنر و ادبیات را میشناسند ولی کسی خودشان را نمیشناسد؟!
	بانی نامهی سرگشادهی ۳۴«روزنامه نویس» و لشکرکشی سایت روز آنلاین خود هوشنگ اسدی بود که تحت نام «پرستو سپهری» (البته این فرد میتواند وجود داشته باشد و از نام او سوءاستفاده شود) اقدام به این کار غیراخلاقی کرده بود. او نامهی مزبور را همراه با یک توضیح جداگانه با در نظر گرفتن شخصیت و موقعیت فرد و یا افراد دریافت کننده، به سایتها و نشریات مختلف فارسی زبان فرستاده بود. نکته قابل تأمل این که پرستو سپهری در ایران میدانست دقیقاً این مقالات در کدام سایتها و نشریات خارج از کشور چاپ شده و برای همهی آنها نامه را ارسال کرده بود! حساسیتهایشان را نیز در نظر گرفته بود! در یادداشت و توضیحات پیوست به نامه، رد پای شخصیت دو بهم زن، شیاد و دروغگوی هوشنگ اسدی به خوبی پیداست. وی در توضیحی که برای سایت صدای ما فرستاده بود، نوشته بود: 
	هوشنگ اسدی در کوله بار خود علاوه بر همکاری با ساواک و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تجربهی دیگری هم دارد. او مدتها سردبیر نشریه گزارش فیلم بوده و به همین خاطر با هنرپیشهها و بدلهای زیادی از نزدیک آشنا بوده و لابد چیزهایی در مورد سناریو نویسی هم آموخته است. اما در زمینهی «هنرپیشگی» آنهم از نوع بدل نشان داد که شاگرد خوبی نبوده و نمیتواند از تجربیاتش استفاده کند. او با اشتباهاتش نه تنها دست خودش را رو کرد بلکه مطمئناً باعث شرمندگی و آزردگی تعدادی شد که فریب خدعه و نیرنگ او را خورده بودند. 
	هوشنگ اسدی که در نمایش مزبور در نقش پرستو سپهری بازی میکند در یادداشت خود به سایتها مدعی شده بود که از شیراز نامه سرگشاده را ارسال میکند. او پیش از این نیز در قالب پرستو سپهری چند باری ایفای نقش کرده بود. اسدی در این نقش کارنامهای به شرح زیر در سفید کردن یکی از توابان شناخته شده و بدنام زندان قزلحصار دارد. البته او تنها «پرستو»ی سایت روز آنلاین نیست! 
	هوشنگ اسدی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۸۵ با نوشتن یادداشتی در نقش پرستو سپهری سروکلهاش در روز آنلاین پیدا شد. او در این نوشته به معرفی به اصطلاح «زندانی سیاسی» محسن درزی یکی از توابان فعال زندان قزلحصار و «داستان استادانه» او که در کتاب «ازآن سال ها و سال های دیگر» حمزه فراحتی چاپ شده، پرداخت. در واکنش به توضیحات من، هوشنگ اسدی از فرانسه در نقش پرستو سپهری از شیراز! در روز پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۵ به عنوان سخنگو و مدافع محسن درزی تواب فعال زندان دوباره کفش و کلاه کرد و پا به میدان گذاشت. 

