نقش ھای گوناگون ھوشنگ اسدی تواب فعال زندان
مقاله جدﯾد ھوشنگ اسدی به نام »من شاھم« و ھمچنين مطلب او در رابطه با احمد اللھياری و تالش
بیوقفهاش برای خاک پاشيدن در چشم حقيقت مرا وا داشت تا مواردی چند در رابطه با او را نوشته و پرده
از بخشی از اقدامات او بردارم .ھوشنگ اسدی متأسفانه ھمچنان مشغول توطئه چينی است.
سال گذشته با انتشار مقالهی روشنگرانهای تحت نام »چه کسانی تيغ زنگيان مست را تيز کردند« در
نشرﯾه وزﯾن آرش  /http://www.arashmag.com/content/view/646/46با ارائه اسناد و مدارک
به نقش ھوشنگ اسدی در تئورﯾزه کردن بحث »تھاجم فرھنگی« پرداختم .ھوشنگ اسدی که دفاعی در
برابر نوشتهھای کينهتوزانهاش عليه روشنفکران اﯾرانی نداشت بدون آن که توضيحی در رابطه با نوشته من
ارائه دھد با خدعه و فرﯾب متنی را تھيه کرد و بدون آن که مسئوليت آن را به عھده گيرد تعدادی از
ھمکارانش در ساﯾت روز آنالﯾن را به دفاع از خود پشت آن آورد .جوری ھم وانمود کرد که انگار نه انگار که
بانی اﯾن لشکرکشی خود اوست.
بعد از مرگ احمد اللھياری ،ھوشنگ اسدی در تارﯾخ  ٣بھمن  ١٣٨۶مدعی شد که سلسله مقاالت عليه
روشنفکران اﯾرانی که در مقاله مزبور به آنھا اشاره کرده بودم را احمد اللھياری نوشته و به نام او  ٢١سال
پيش در کيھان چاپ کرده بود .تا روزی که اللھياری زنده بود و میتوانست از خود دفاع کند ،اسدی چنين
چيزی نمیگفت حاال که وی مرده و دستش از دنيا کوتاه است ،اسدی ھم زبانش باز شده است! گوﯾا تا
زمانی که اللھياری زنده بود از او خجالت میکشيد چنين چيزی را بگوﯾد.
البته اﯾن احتمال وجود دارد که اسدی با ھمکاری احمد اللھياری و امثال او دست به کارھای مشابھی زده
باشد .برای ھمين تا زمانی که وی زنده بود در اﯾن زمينه سکوت اختيار کرده بود تا مبادا رازھای پنھانی
برمال شوند.
سال گذشته چيزی از لشکرکشی ھوشنگ اسدی نگذشته بود که مشخص شد چند تا از امضاھا ،نامھای
مستعاری ھستند که پيشتر توسط ھوشنگ اسدی و گردانندگان ساﯾت روز آنالﯾن برای سرکيسه کردن
پشتيبانان ساﯾت و استفاده از بودجهی دولت ھلند خلق شدهاند .مثال ً به نمونهی زﯾر توجه کنيد:
ھوشنگ اسدی در ﯾک کار زشت و غيراخالقی در زﯾر نامهی سرگشادهی مزبور امضای آرﯾنا اميرسليمانی از
ھلند و اميرعزتی از فنالند را نيز اضافه کرده بود .چيزی نگذشت که دست او در اﯾن کار زشت رو شد و بنا
به اعتراف امير عزتی ،مشخص گردﯾد آرﯾنا اميرسليمانی نام مستعار اوست که بنا به توصيهی سردبير
»روزآنالﯾن« برای خود انتخاب کرده است .عزتی که بند را آب داده و ﯾکی از »راز« ھای »روز« نشينان را
برمال کرده بود بالفاصله با ﯾورش گردانندگان »روز« مواجه شد و مطلب مزبور را به زعم خود از وبالگ »موج
نو« حذف کرد .ولی خوشبختانه سند فوق در حافظهی گوگل باقی ماند و روسياھی به چھرهی ھوشنگ
اسدی ماند .خود در اﯾن آدرس که ھمچنان در حافظه گوگل باقی است اعتراف اميرعزتی را ببينيد:
http://66.102.9.104/search?q=cache:NdjvBs5pl58J:www.newwave.blogfa.com/post171.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
اما مگر ھوشنگ اسدی از رو میرود؟ از ھمان موقع ھر ھفته دو مطلب را در ﯾک شمارهی »روز« ﯾکی به
نام آرﯾنا اميرسليمانی و دﯾگری امير عزتی که به اعتراف نوﯾسنده ھر دو ﯾک نفر ھستند چاپ میکند تا
مثال ً در ذھن خوانندگان بیخبر از ھمه جا اﯾن تصور را به وجود آورد که گوﯾا اﯾنھا دو نفر ھستند .البته
بسياری از قلم زنان از اسامی ھنری برای خود استفاده کرده و میکنند اما نه اﯾن که در ﯾک شمارهی
نشرﯾه با چند نام بنوﯾسند.
پرستو سپھری و نسرﯾن تبرﯾزی دو تن از » ٣۴روزنامه نوﯾس« ساﯾت روزآنالﯾن ھستند که در دفاع از
»ھوشنگ اسدی و بانو« نامهی سرگشادهی مزبور را امضا کرده بودند.
با آنکه اﯾن دو به ھمراه دﯾگر امضاءکنندگان نامه مدعی شده بودند» :ما امضاء کنندگان اين نامه که به دليل
فعاليت در زمينه ھنر وادبيات د رداخل و خارج ،اغلب فعالين عرصه مطبوعات و فرھنگ و ھنر را از دور ونزديک
می شناسيم «...،اما با پیگيری ھاﯾی که کردم ،ھيچکس در اﯾران آنھا را نمیشناسد .حتا اعضای

»انجمن صنفی مطبوعات«» ،انجمن روزنامه نگاران مسلمان« و »کانون نوﯾسندگان اﯾران« نيز
شناختی از آنھا ندارند .پای متنھاﯾی که توسط روزنامه نگاران و فعاالن فرھنگی داخل کشور امضا
میشود امضای آنھا نيست .حاال چرا ﯾک دفعه غيرتشان گل کرده و در لشکر کشی عليه من شرکت
کرده بودند را باﯾد از ھوشنگ اسدی پرسيد .در ھيچ ﯾک از فعاليتھای زنان در داخل کشور ردی از آنھا
نيست .نه در کمپين ﯾک ميليون امضاء و نه در ھيچ کجای دﯾگر .معلوم نيست اﯾن دو »نادره« که »به دليل
فعاليت در زمينه ھنر و ادبيات در داخل و خارج ،اغلب فعالين عرصه مطبوعات و فرھنگ و ھنر را از دور و
نزديک« می شناسند مشغول چه کاری ھستند که ھمهی فعالين در عرصه ھنر و ادبيات را
میشناسند ولی کسی خودشان را نمیشناسد؟!
بانی نامهی سرگشادهی »٣۴روزنامه نوﯾس« و لشکرکشی ساﯾت روز آنالﯾن خود ھوشنگ اسدی بود که
تحت نام »پرستو سپھری« )البته اﯾن فرد میتواند وجود داشته باشد و از نام او سوءاستفاده شود( اقدام
به اﯾن کار غيراخالقی کرده بود .او نامهی مزبور را ھمراه با ﯾک توضيح جداگانه با در نظر گرفتن شخصيت و
موقعيت فرد و ﯾا افراد درﯾافت کننده ،به ساﯾتھا و نشرﯾات مختلف فارسی زبان فرستاده بود .نکته قابل
تأمل اﯾن که پرستو سپھری در اﯾران میدانست دقيقاً اﯾن مقاالت در کدام ساﯾتھا و نشرﯾات خارج از کشور
چاپ شده و برای ھمهی آنھا نامه را ارسال کرده بود! حساسيتھاﯾشان را نيز در نظر گرفته بود! در
ﯾادداشت و توضيحات پيوست به نامه ،رد پای شخصيت دو بھم زن ،شياد و دروغگوی ھوشنگ اسدی
به خوبی پيداست .وی در توضيحی که برای ساﯾت صدای ما فرستاده بود ،نوشته بود:
»دوستان عزيز و گرامی صدای ما
به شما سالم می کنم و برايتان آرزوی موفقيت دارم.
براستی بعد از ديدن مطلبی تحت عنوان" چه کسانی تيغ زنگيان مست را تيز می کنند؟" در سايت
جمھوريخواھان الئيک به دو دليل حيرت کردم:
 ...دوم -خود من که در ايران و شيراززندگی می کنم توسط دو روزنامه نگاری]ھوشنگ اسدی و بانو[ با
سايت و جنبش شما آشنا شده ا م که د ر مقاله ياد شده موردبدترين توھين ھا وا فتراھا قرار گر فته اند ".و
د ر چندمقاله نويسنده محترم آن مقاله بدترين حمالت را به جنبش جمھوريخواھان ديده ام.
حيرت من ،در ھمکاران خارج از کشورم افسونتر]افزونتر[ بودکه به جنبش شما دلبسته اند وبرخی از آنھا
ھم نا مه سرگشاده زير را امضا ء کرده اند .اميدوارم اقدام به انتشار اين نامه فرما ئيد مگر اينکه  ٣۴امضا ء
کننده اين نامه رادر شمار " آزادی خواھان" نشماريد.
با احترام ويژه ،پرستو سپھري ،شنبه  ١٢خرداد  ١٣٨۶،٢زوئن  ،٢٠٠٧ايران – شيراز«
چنانکه مالحظه میکنيد پرستو سپھری تنھا احتراماش وﯾژه نيست ،بلکه اخالقاش ھم وﯾژه است .وی
برای آن که ساﯾت صدای ما را تحرﯾک به چاپ نامهی مزبور کند به دروغ مدعی میشود که من بدترﯾن
حمالت را به »جنبش جمھورﯾخواھان« کردهام .در حالی که مقاالت من در روی ساﯾتھا قابل دسترسی
است و من در ھيچ ﯾک از آنھا چه مثبت و چه منفی در مورد اﯾن جرﯾان صحبتی نکردهام .او
ھمچنين تالش میکند به عنوان ﯾک ناظر و مطلع ،ھوشنگ اسدی و بانو را از ھواخواھان و مبلغين اﯾن
جنبش معرفی کند .به اﯾن ترتيب او غيرمستقيم به مسئوالن ساﯾت صدای ما میگوﯾد که ﯾکی از دشمنان
شما که »بدترﯾن حمالت« را به جنبش جمھورﯾخواھان کرده ،مطلبی بر عليه ﯾکی از دوستان و مبلغان شما
نوشته است.
ھوشنگ اسدی در کوله بار خود عالوه بر ھمکاری با ساواک و دستگاه امنيتی و اطالعاتی جمھوری
اسالمی تجربهی دﯾگری ھم دارد .او مدتھا سردبير نشرﯾه گزارش فيلم بوده و به ھمين خاطر با
ھنرپيشهھا و بدلھای زﯾادی از نزدﯾک آشنا بوده و البد چيزھاﯾی در مورد سنارﯾو نوﯾسی ھم آموخته است.
اما در زمينهی »ھنرپيشگی« آنھم از نوع بدل نشان داد که شاگرد خوبی نبوده و نمیتواند از تجربياتش
استفاده کند .او با اشتباھاتش نه تنھا دست خودش را رو کرد بلکه مطمئناً باعث شرمندگی و آزردگی
تعدادی شد که فرﯾب خدعه و نيرنگ او را خورده بودند.
ھوشنگ اسدی که در نماﯾش مزبور در نقش پرستو سپھری بازی میکند در ﯾادداشت خود به ساﯾتھا
مدعی شده بود که از شيراز نامه سرگشاده را ارسال میکند .او پيش از اﯾن نيز در قالب پرستو سپھری
چند باری اﯾفای نقش کرده بود .اسدی در اﯾن نقش کارنامهای به شرح زﯾر در سفيد کردن ﯾکی از توابان
شناخته شده و بدنام زندان قزلحصار دارد .البته او تنھا »پرستو«ی ساﯾت روز آنالﯾن نيست!

ھوشنگ اسدی در تارﯾخ  ٢۶بھمن  ١٣٨۵با نوشتن ﯾادداشتی در نقش پرستو سپھری سروکلهاش در روز
آنالﯾن پيدا شد .او در اﯾن نوشته به معرفی به اصطالح »زندانی سياسی« محسن درزی ﯾکی از توابان فعال
زندان قزلحصار و »داستان استادانه« او که در کتاب »ازآن سال ھا و سال ھای دﯾگر« حمزه فراحتی چاپ
شده ،پرداخت .در واکنش به توضيحات من ،ھوشنگ اسدی از فرانسه در نقش پرستو سپھری از شيراز! در
روز پنجشنبه  ٣اسفند  ١٣٨۵به عنوان سخنگو و مدافع محسن درزی تواب فعال زندان دوباره کفش و کاله
کرد و پا به ميدان گذاشت.
ھوشنگ اسدی در تارﯾخ  ٢٨اسفند ١٣٨۵در برابر افشاگریھای که در مورد محسن درزی صورت گرفته بود
دوباره به واکنش افتاد و در ﯾک اقدام غيرحرفهای و غير ژورناليستی برای سومين بار ظرف ﯾک ماه ،داستان
محسن درزی را با بھانهای جدﯾد در روز آنالﯾن چاپ کرد .اﯾن بار داستان او را به عنوان »داستان برگزﯾده
سال« معرفی کرد .سخنگوی ھيئت ژوری نيز پرستو سپھری بود!
پس از توضيحات من در  ١٢خرداد  ٨۶مبنی بر اﯾن که پرستو سپھری در شيراز اقامت ندارد بلکه در
پارﯾس به رتق و فتق امور میپردازد ،ھوشنگ اسدی در واکنشی عجوالنه برای آن که پای شيرازی
بودن پرستو سپھری را سفت کند در تارﯾخ  ١٧خرداد مطلبی به نقل از او در روز آنالﯾن چاپ میکند به
شرح زﯾر:
پرستو سپھری  -پنجشنبه  17خرداد [2007.06.07] 1386
»تھران اﯾن روزھا شھر بزرگداشت ھاست  .آن شب نوبت احمد رضا احمدی بود .تا از شيراز برسم برنامه
را از دست داده بودم .اما احمد رضا از دست دادنی نيست .پس گيسو فغفوری را به ميھمانی می خوانم و
مطلبش را از روزنامه شرق نقل می کنم«.
ھوشنگ اسدی کسی است که درس توطئه چينی را در مکتب حزب توده ،ساواک و رژﯾم جمھوری
اسالمی آموخته است .چنانچه مالحظه میکنيد مطلب خانم گيسو فغفوری را که در روزنامه شرق چاپ
شده بود برداشته و در »روز آنالﯾن« چاپ میکند و زﯾرش ھم برای اﯾن که پای ادعاﯾش را سفت کند که
پرستو سپھری در شيراز است توضيح باال را مینوﯾسد.
او دوباره در تارﯾخ پنج شنبه  ٣١خرداد  ١٣٨۶در تالشی مسخره میخواھد ثابت کند که پرستو سپھری در
اﯾران است و به پارﯾس ھم که خود او در آنجاست وصل است .ھوشنگ اسدی با اﯾن کارھاﯾش آبروی
نداشته »روز« نشينان را ھم میبرد .به نظرم باﯾستی برای او کاری کرد .به جعليات مشمئز کننده او توجه
کنيد:
»آخرﯾن حرف ھای رضا قاسمی -نوﯾسنده اﯾرانی مقيم فرانسه  -در روزنامه اعتماد ]به[ چاپ رسيده است.
مصاحبه ای که دراﯾران و توسط بابک مھدی زاده انجام شده است ،ارزش چند بار خواندن را دارد .با اﯾن
توضيح که دوستان ما از فرانسه خبر داده اند که آخرﯾن رمان رضا قاسمی در دست انتشار است ،شما
را از اﯾران به خواندن اﯾن گفت و گودعوت می کنم«.
در اقدامی دﯾگر ھوشنگ اسدی در تارﯾخ  ٣٠خرداد  ٨۶به نام پرستو سپھری به اصطالح مصاحبه ای انجام
داد با جمشيد مشاﯾخی تحت عنوان » مبارزه با قاچاق فيلم در جاھائی به بن بست خورده« تا افتضاحی را
که باال آورده کمی رفع و رجوع کند .اسدی احتماال ً در اﯾن امور از ھمکاری ھمسرش نوشابه اميری و ﯾا زن
دﯾگری نيز برخوردار است .مثال ً خانم مربوطه میتواند به جمشيد مشاﯾخی تلفن زده و خود را پرستو
معرفی کند .چنانکه به مسعود ده نمکی ﯾکی از رھبران انصار حزبﷲ زنگ زده و با او برای »روز« تحت نام
اصلی نوشابه اميری مصاحبه میکند .آنھا خوب میدانند که سر مسعود ده نمکی را که با عناصر
اطالعاتی رژﯾم سر و سر دارد نمیشود شيره ماليد و گفت :من پرستو سپھری ھستم و از شيراز
زنگ میزنم؛ به ھمين دليل با اسم اصلی و از پارﯾس مصاحبه میکنند ولی بنده خدا جمشيد مشاﯾخی
پيرمرد با آن حال نزار چه میداند با چه کسانی روبرو است.
عاقبت در  ٢١تير  ١٣٨۶به اصطالح مصاحبهای تحت نام پرستو سپھری با مسعود راﯾگان ﯾک بازﯾگر به اﯾران
بازگشته انجام میگيرد.

نکته جالب اﯾن که پرستو سپھری کارھاﯾش در زمينه تخصصی ھوشنگ اسدی است -١ .سفيد
کردن ﯾک تواب و ھمکار درون زندان  -٢کار در زمينه سينما که ھوشنگ اسدی در آن فعال بوده
است.
ھوشنگ اسدی دستش رو شده و تعادلش را از دست داده است .او در روز ﯾک شنبه  ٣تير  ١٣٨۶مقالهای
در »روز« خطاب به ولی نعمتھای سابقش حسين شرﯾعتمداری و حسن شاﯾانفر نوشته و برای لوث کردن
گذشته خود ،از آنھا که وی را به خوبی میشناسند میخواھد که او را جاسوس فرانسه و اسرائيل و ...
ھم معرفی کنند.
ھمهی تالش ھوشنگ اسدی در اﯾن خالصه شده که بگوﯾد من آدم خوبی بودم و ھستم به اﯾن دليل که
حسين شرﯾعتمداری و کيھان به من فحش میدھند! او ﯾادش میرود که پيش از اﯾن »کيھانی«ھا سعيد
امامی را که رئيسشان بود جاسوس اسرائيل خواندند و روزی نيست که بامبولی عليه »خط امامی« ھای
جناﯾتکار سابق و »اصالحطلب« ھای دو آتشه فعلی در نياورند.
اما از اﯾن ھا گذشته ھوشنگ اسدی آنقدر ھول است که شنبه عصر  ٢تيرماه  ١٣٨۶و در حالی که مشغول
نوشتن مقالهی مزبور بود ،تحت نام »الھه تھرانی« مطلب کيھان را برای من فرستاد و به اﯾن ترتيب دستش
را رو کرد که چه کسی پشت نام الھه تھرانی پنھان شده است .معلوم نيست چرا »الھه تھرانی« اﯾنقدر
به ھوشنگ اسدی ارادت دارد و مسائل مربوط به او را در روزنامهھای داخل کشور و ساﯾتھای خارج از
کشور دنبال میکند .نکته جالب اﯾن که مطلب از فرانسه که ھوشنگ اسدی و بانو ھم در آنجا رحل اقامت
گزﯾدهاند برای من ارسال شده است.
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efshagari dar bare houshang asadi
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To:

ttp://www.kayhannews.ir/860402/8.htm
?aghay mesdaghi benazar shoma chera keyahan in doshmani kinetozane ra ba asadi darad
الھه تھرانی ﯾا بھتر است بگوﯾم ھوشنگ اسدی تواب معروف اوﯾن ،قزلحصار و گوھردشت )البته غالباُ در
بندھای جھاد زندان( در تارﯾخ  ٣ژوئن نظر زﯾر را به ساﯾت دﯾدگاه فرستاده بود که در بخش نظرات آن چاپ
شد.
ارسالکننده :الھه تھرانی کد نظر elahetehrani22@yahoo.com 8745 :تارﯾخ ارسالJun 2007 03 :
»الاقل نظرھای منفی درمورد اقای مصداقی جاسوس رجوی را ھم بگذارﯾد تا زﯾاد معلوم نشود که دﯾدگاه
ارگان مخفی سازمان کثيف و جناﯾت پيشه مجاھدﯾن خلق است .چه شده؟ چرا از ﯾک مطلب بدون

اسم اﯾنقدر داغ کرده اﯾد؟ فردا که اﯾران آزادشود باﯾد در برابر دادگاه مردم جوا ب دھيد که چرا دست در
دست صدام به اﯾران حمله کردﯾد و حاال با کيھان و وزارت اطالعت و سپاه ھم صدا شده اﯾد؟ راستی آقای
مصداقی چطور ھمه دوستان شما اعدام شدند وشما نجات پيدا کردﯾد؟ دکانی که باز کرده اﯾد
برای پاسخ به وجدان تان نيست؟بجای ھمه اﯾنھا خيلی راحت بگوئيدمن گه خوردم و اعدام نشدم .ھمين
به خدا راحت تر است«.
ھوشنگ اسدی ﯾا ھمزادش ھمان روز با نام الھه تھرانی اﯾن مطلب را در ساﯾت اﯾران گلوبال انتشار داد
و مدعی شد که نه من را میشناسد و نه ھوشنگ اسدی را! البد برای رضای خدا جانب ھوشنگ اسدی
را گرفته و ھمه جا مطالب مربوط به او را دنبال میکند .نکته جالب اﯾن که حساب امضاھای جعلی از
دستش در رفته بود و به جای  ٣۴امضاء نوشت  ۴٣امضا! به نوشتهی زﯾر توجه کنيد:
»من نه آقای مصداقی را می شناسم و نه ھوشنگ اسدی را .اما بعداز خواندن نامه  43روزنامه نگار 3
سئوال به ذھنم رسيد که اميدوارم آقای مصداقی جواب بدھند
 –١استدالل نامه روزنامه نگاران اﯾن است که شما به منبعی مانندکيھان استنادکرده اﯾد که ماھيتش برای
ھمه روشن است .شما جواب داده اﯾد که مستندات شما " کيھان واطالعات" بوده اند که البته می دانيد
فرق زﯾادی با ھم ندارند .با توجه به اﯾنکه به استنادمطالب چاپ شده در اﯾندو روزنامه می توان کل
آزادﯾخواھان اﯾران را متھم کرد -ﯾک نمونه اش چاپ نامه قالبی عزت اله سحابی اززندان است و -....و
ھمگان قبول دارند که اﯾن مطالب در وزارت اطالعات تھيه می شود ،چگونه می توان به آنھا استناد کرد؟
 – ٢ممکن است بفرمائيد چگونه ھمه ﯾا بيشتر ﯾاران شما – به نوشته خودتان – اعدام شده اند؟ و
شمازنده مانده اﯾد؟
 -٣ھزﯾنه کتاب  4جلدی شماچقدر شده است و چه کسی آن پرداخت کرده است؟ البته بھتر است گردن
ناشر نياندازﯾد که« ...
ھوشنگ اسدی که در نقش الھه تھرانی فرو رفته ،ﯾادش میرود که عزتﷲ سحابی و دو تن از امضا
کنندگان نامه سرگشاده  ٣۴روزنامه نوﯾس »روز آنالﯾن« )شھرام رفيع زاده و روزبه ميرابراھيمی( بالفاصله
بعد از آزادی از زندان در ھمان اﯾران در اولين فرصت توطئهی دستگاه امنيتی را افشا کرده و اعترافاتی را که
تحت فشار برزبان آورده بودند ،کذب اعالم کردند .اما ھوشنگ اسدی  ٢١سال بعد از انتشار مقاالت
کينه توزانه عليه روشنفکران و ھنرمندان اﯾرانی و  ١٩سال پس از آزادی از زندان و  ۴-۵سال
بعد از حضور در خارج از کشور ،و ادارهی ساﯾت و روزنامه و مطلب نوﯾسی به جای اﯾن و آن
ﯾادش نبود که مطالب درج شده به نام او در کيھان ھواﯾی را تکذﯾب و توطئهی دستگاه امنيتی و
حسين شرﯾعتمداری را افشا کند! او پس از روشنگری من و درج بخشی از مقاالت او که در کيھان
ھواﯾی چاپ شده بود ،ﯾاد تکذﯾب اﯾن موضوع آن ھم به طور غير مستقيم و از زبان دﯾگران افتاد .و بعد از
گذشت ﯾک سال از روشنگری من ﯾادش افتاد که فردی که تازه فوت کرده آن مقاالت را به نام او نوشته
است .عجيب نيست؟
چھرهی اصلی ھوشنگ اسدی و فرھنگ او ھمين است که در پشت نقاب الھه تھرانی پنھان شده است.
بقيه نقشھاﯾی است که او در دستگاه ھای امنيتی آموخته و بازی میکند .اﯾن ھمان فرھنگ لومپنیای
است که در مقاله عليه روشنفکران اﯾرانی به صورت رتوش شده به کار گرفته شده بود.
ھوشنگ اسدی که دستش رو شده آنقدر خود را تنھا میﯾابد که وقتی فردی به نام فرھاد جعفری از
مشھد )از ھمکاران سابق روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی( که به اعتراف خود حتا مطلب
من در مورد ھوشنگ اسدی را نخوانده در حماﯾت از او و امثال او مطلبی مینوﯾسد ،ھول شده و ھمان را
برای صغير و کبير میفرستد که ببينيد ﯾک نفر پيدا شده که از من حماﯾت میکند و میگوﯾد کاری به
گذشته من و وابستگان رژﯾم نداشته باشيد! اسدی به عنوان دستخوش بالفاصله مقالهای از فرھاد جعفری
را در روز آنالﯾن به عنوان »ميھمان ھفته« چاپ میکند!
مورد بعدی که شاﯾد جالب باشد موضوع نسرﯾن تبرﯾزی است .او اداره کننده بخش معرفی کتاب »روز
آنالﯾن« است .محل اقامت وی نيز در ميان امضاھای مزبور ،تھران معرفی شده است .اما او در ساﯾت روز
آنالﯾن از نوﯾسندگان و ناشران میخواھد برای معرفی کتابشان ﯾک نسخه از آن را به آدرسی در فرانسه
برای روز آنالﯾن بفرستند! عجيب نيست؟ او که در تھران است چرا کتابھا به آدرس فرانسه میرود که
ھوشنگ اسدی و بانو آنجا ھستند؟!
نسرﯾن تبرﯾزی مینوﯾسد:

»ھنر روز ،در بخش کتاب روز می کوشد کتاب ھا و نشرﯾاتی را که در حوزه اندﯾشه و ھنر مباحث نظری را
منعکس می کنند ﯾا در مسائل اجتماعی و سياسی مسائلی درخور دارند را به خوانندگان خود معرفی کند.
ارجحيت با کتاب ھای روز خواھد بود و اﯾن به معنای غفلت از آثارمنتشر شده در گذشته دور ﯾا نزدﯾک
نيست .کتاب ھای منتشره از پدﯾدآورندگان اﯾرانی به زبان ھای دﯾگر ﯾا ترجمه شده به اﯾن زﯾان ھا ھم در
کتاب روزجای وﯾژه ای خواھند داشت .ناشران و پدﯾد آورندگان آثار می توانند برای معرفی ﯾک نسخه کتاب
به نشانی زﯾر بفرستند.
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http://www.roozonline.com/archives/2007/03/002982.php
نکته جالب اﯾن که نسرﯾن تبرﯾزی با آن که در تھران اقامت دارد بالفاصله برخی از کتابھای انتشار ﯾافته در
خارج از کشور را نيز معرفی میکند! کتابھای انتشارات باران در استکھلم از آن جمله ھستند .نکته جالب
اﯾن که نسرﯾن تبرﯾزی در تھران زودتر از من و کتابفروشیھای استکھلم به کتابھای باران دست ﯾافته و
آنھا را معرفی میکند!
مثال ً او در ساﯾت روز آنالﯾن به معرفی کتابھای »قانونگذاری درباره حقوق زن« نوشته مھرانگيز کار-
انتشارات باران ،به سوی طبس نوشته وﯾلی شيرک لوند -ترجمه فرخنده نيکو ،ناصر زراعتی -ناشر :خانه
ھنر و ادبات گوتنبرگ ،مسافر ھيچ کجا ،نوشته رضا دانشور ،انتشارات خاوران -فرانسه ،ھداﯾت ،بوف
کور و ناسيوناليسم ماشااله آجودانی -انتشارات فصل کتاب – لندن ،روزی روزگاری اﯾران ،وزارت
نظارت نوشته کامران جمالی –انتشارات باران سوئد ،اعترافنامهی دختران بد ،مجموعه اشعار ليال
فرجامی -انتشارات باران سوئد ،سيزدھمين شماره فصلنامهی »باران« ،وﯾژه فصل پاﯾيز و ...را معرفی
میکند.
او ھمچنين در  ١۴تير  ١٣٨۶بالفاصله پس از در آمدن باران شمارهی  ١۴و  ١۵از تھران به معرفی آن
میپردازد!
کتاب از آن سال  ...و سالھای دﯾگر حمزه فراحتی که در فرانسه چاپ شده در ﯾک مدت کوتاه سه بار
توسط نسرﯾن تبرﯾزی که در تھران است به بھانهھای مختلف معرفی میشود .دليل عالقهی وافر نسرﯾن
تبرﯾزی به اﯾن کتاب مشخص نيست .آﯾا ھيچ نشرﯾهی معتبری ھست که کتابی را سه بار معرفی کند و بعد
در اقدامی جداگانه داستانی را که در آن کتاب آمده نيز سه بار دﯾگر معرفی کند و به منبع مزبور اشاره کند؟
ﯾعنی در عرض کمتر از سه ماه  ۶بار به معرفی ﯾک کتاب بپردازد؟ بيچاره ماليات دھندگان ھلندی اگر بدانند
چه بر سر پولھاشان میآﯾد از غصه دق میکنند.
اما نکته جالب که بيش از ھر چيز دست »روز« نشينان و عوامل پشت پرده را رو میکند اشتباھی است
که مرتکب میشوند .آنھا مانند مجرمی ھستند که از خود رد پا میگذارد.
نسرﯾن تبرﯾزی که در اﯾران به سر میبرد در روز پنج شنبه  ٩آذر  ١٣٨۵پيش از آن که کتاب حمزه فراحتی
پخش شود و ﯾا الاقل در روز آنالﯾن معرفی شود در کنار معرفی کتاب بيست و ﯾک داستان از نوﯾسندگان
معاصر فرانسه که انتخاب و ترجمهی ابوالحسن نجفی است ،به اشتباه به جای تصوﯾر روی جلد کتاب
مزبور ،عکس محسن درزی تواب معروف زندان قزلحصار را که حمزه فراحتی در کتابش تالش کرده
چھرهی ﯾک مبارز و قربانی را به او دھد چاپ میکند! اﯾن غفلت و باقی گذاشتن رد پا را در آدرس زﯾر ببينيد:
http://www.roozonline.com/archives/2006/11/000505.php
»بيست و ﯾك داستان از نوﯾسندگان معاصر فرانسه
انتخاب و ترجمه :ابوالحسن نجفی
393صفحه ،تھران :انتشارات نيلوفر ،1384 ،چاپ اول :
اﯾن مجموعه ،بيانگر تنوع و غنای ادبيات معاصر فرانسه است .بيست و ﯾك
داستان گردآوری شده در كتاب ،نشان دھنده دﯾدگاه ھای گوناگون و سبك
ھای بسيار متفاوت است و مترجم كوشيده است تا تفاوت سبك ھا را در
ترجمه منعكس كند .ماجراھا گاه در سطح زندگی روزمره می گذرد :دﯾداری
زودگذر ميان ﯾك زن و مرد كه گوﯾی برای اﯾجاد زندگی مشترك به ھم رسيده
اند؛ عشق طوالنی و خاموش زنی به مردی و گرفتن انتقام از پسر بی گناه
آن مرد؛ پيوند دوستی ميان ﯾك سرباز روس و ﯾك سرباز فرانسوی بی آنكه

محسن درزی

زبان ﯾكدﯾگر را بفھمند و ...گاه اما ماجراھای اﯾن داستان ھا از سطح زندگی روزمره فراتر می رود :عقد
قرارداد ميان شيطان و ﯾك دانشجوی علوم دﯾنی ،چگونه مردم ﯾك شھر ﯾك ﯾك مبدل به كرگدن می شوند،
سفر طوالنی با راه آھن و مسافری كه مقصد خود را گم كرده است و«...
ھمين عکس بعداً دست به دست شده و به پرستو سپھری در شيراز رسيده و او سه بار در بھمن و
اسفند  ٨۵در کنار معرفی داستان جعلی محسن درزی که در کتاب حمزه فراحتی آمده ،چاپ میکند .ﯾعنی
روز آنالﯾن  ۴بار مزﯾن به عکس ﯾکی از توابين فعال زندان میشود.
سؤال من اﯾن است .نسرﯾن تبرﯾزی در تھران از کجا میدانست که قرار است کتاب حمزهی فراحتی به
زودی در آلمان انتشار ﯾابد و در آن موضوعی راجع به تبرئهی تواب زندان قزلحصار محسن درزی چاپ شود؟
در اﯾن تارﯾخ ھنوز کتاب حمزه فراحتی در ساﯾت روزآنالﯾن معرفی نشده بود .چرا اﯾشان که در اﯾران به سر
میبرد از قبل تالش کرد به عکسی از محسن درزی که قرار بود داستانش در کتاب حمزه فراحتی چاپ
شود ،دست ﯾابد؟ از چه طرﯾقی در اﯾران به عکس محسن درزی دست ﯾافته است؟
ھوشنگ اسدی گاه با اسامی زنانه مینوﯾسد و گاه مردانه .او اسامی دﯾگری ھم دارد که در صورت نياز در
آﯾنده به آن خواھم پرداخت.
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