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ای، قبل از تعيين  ی آلوده دهد افرادی با چنين کارنامه ای است که اجازه می قبل از هر چيز اشکال در جامعه
ها را  مهوری اسالمی، دوباره تریبونسازی رژیم ج ی دستگاه تواب ی خود و روشنگری در باره تکليف با گذشته

کشند، درس  به دست گرفته و ضمن آن که برای روشنفکران، نيروهای مترقی و  انقالبی خط و نشان می
آیا نباید به خاطر تریبون دادن به چنين افرادی به انتقاد از خود پرداخت؟ آیا این است . اخالق و آزادگی بدهند

  توان دید؟ ن بی در و دروازگی را کجای جهان میمعنی آزادی بيان و اندیشه؟ چني
  
  

  
  :  مقدمه

شاید بسياری از اما . است برای سرکوب روشنفکران ایرانی و دستاویزی  بهانه» تهاجم فرهنگی«
به چه شکل و در کجا و توسط چه » تهاجم فرهنگی« مبحث روشنفکران و فعاالن سياسی ندانند که

   .تا مبنایی باشد برای فشردن گلوی روشنفکران ایرانی شد وریزهکسانی برای اولين بار طراحی و تئ
در فر که حسين شریعتمداری و حسن شایانبرای روشن شدن موضوع، بایستی به این مسئله پرداخت که 

در کجا و در اثر معاشرت با چه  اند بودهرژیم در » تهاجم فرهنگی«سردمدار مبارزه با دو دهه گذشته 
 ،ای را فرموله کردند و سپس در دوران فالحيان و سعيد امامی با اتکای به آن »توطئه«  کسانی، چنين تئوری

تا رژیم هست دانيم  و می .ها قربانی گرفتند توانستند از آن به جان روشنفکران ایرانی افتادند و تا می
چنانچه امروز . مبنای فشار بر روشنفکران باقی خواهند ماندهمچنان  ،ی دشمن و توطئه» تهاجم فرهنگی«

ليست طوالنی فشارد؛ به  چنگال خونين رژیم همچنان گلوی نویسندگان و روشنفکران ایرانی را میهم 
تهاجم «قراوالن فرهنگ غرب و  نویسانی که گاه و بيگاه تحت عنوان پيش  نویسندگان و روشنفکران و وبالگ 

که برای همگان ها و فشارها  و عامالن قتلبه جز آمران .در این ميان. شوند نگاه کنيد دستگير می» فرهنگی
؟ چه ندتيغ زنگيان مست را تيز کرد ؟ چه کسانیچه کسان دیگری مسئول هستنداند،  شناخته شده

  ؟...ها خط و ربط نشان دادند و به آندر پشت پرده کسانی 
  

از روی باشم،  با توجه به بضاعت اندک خود از منظر یک زندانی سياسی سابق، بدون آن که ادعایی داشته
تالش های تير جاودانه شدند،  احساس وظيفه و ادای دین به آزادیخواهان وطنم که بر سر دار و یا ميدان

و کمتر از آمده ه خدمت رژیم درکه بهایی را  و آن »ویژه« وابانسهم ت ها پاسخ داده و به این سؤال کنم می
  .برنتابدوشته قلمم از انصاف روی وارم در این ناميد .در این جنایت بزرگ روشن کنم شود، ها یاد می آن
   

از موضع ارتجاعی و عقب مانده، ویژگی حاکمان به قدرت رسيده در کشورمان بود و » غرب ستيزی«هرچند 
جا که  تا آناما  های فرهنگی و هنری داشتند، پيشرفتو » هنر«طوالنی در مخالفت با  ای   ها سابقه آن
به خدمت درآمده ساخته و » روشنفکران« با مساعدتهای رژیم  در زندان» نگیتهاجم فره«دانم تئوری  می

شد  پرداخته شد و از طریق بخش فرهنگی زندان که توسط حسين شریعتمداری و حسن شایانفر اداره می
ی  و کادرهای فعال آن و همکاری گسترده حزب تودهدستگيری رهبران این بحث پس از . به کار گرفته شد

او پس  .یکی از این افراد است عبداهللا شهبازی .یافتو دوام ، قوام نان با دستگاه سرکوب رژیمبخشی از آ
های گسترده با رژیم و دستخط  خاطر همکاری ای شد و به بالفاصله تبدیل به مسلمان دوآتشهاز دستگيری 

آزادی بالفاصله به  او پس از. به سرعت مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد ۴٢خطاب به خمينی در سال  ١پدرش
هایی که داشت به یکی از  وزارت اطالعات رژیم که به تازگی تشکيل شده بود پيوست و با توجه به توانایی

» تهاجم فرهنگی«و » توطئه«رژیم تبدیل شد و با پيش کشيدن تئوری » فرهنگی«خط دهندگان جریان 
بر . به رژیم جمهوری اسالمی تقدیم کرد» صاخال«آموخته بود، در طبق » حزبی«های  چه را که در آموزش آن

الملل، عضو سازمان  عامل صهيونيسم بين... های سياسی، روشنفکران و ، شخصيت» توطئه»  اساس تئوری
ی  های غربی، مأمور سيا و اینتليجنت سرویس، وابسته به فرقه و کارگزار کمپانی  فراماسونری، نماینده

مأموریت خود را در کشور به مرحله اجرا در » تهاجم فرهنگی«ی  پایهشوند که بر  معرفی می...  بهایيت و
 ]وابسته به وزارت اطالعات[ سياسي هاي در تأسيس مؤسسه مطالعات و پژوهش« شهبازی. آورند می

، در ١٣٧۴سال  در. گرفت ايفاي نقش نمود و به مدت يك دهه اداره امور پژوهشي اين مؤسسه را به عهده
عنوان مؤسسه تخصصي مطالعات تاريخ معاصر  به ٢اسناد بنياد مستضعفان و جانبازان تجديد سازمان مرآز

» فرهنگ سازی«و به » مؤسسه را به دست گرفت ايران نقش فعال ايفا نمود، معاونت پژوهشي آن
   .مشغول شد



 که تحت نظارت وزارت اطالعات و دستگاه ۶۶-۶۴های  های مختلف کيهان هوایی در سال اگر به شماره
تهاجم «، »غرب و غرب زدگی«شد، مراجعه کنيد با مقاالت بسياری در مورد  امنيتی رژیم منتشر می

و » روشنفکران«ها به قلم  غالب این نوشته. شوید مواجه می... های سياسی و ، تحليل گروه»فرهنگی
» قلم«پر رنگ  کيهان نيز حضور» نيمه پنهان«حتا بعدها در . باشد فعاالن سياسی به خدمت در آمده، می

  . شود این دسته افراد دیده می
یکی دیگر از کسانی بود که  ،و روزنامه نگار با سابقه کيهان حزب تودهاز اعضای مؤثر ، هوشنگ اسدی

همکاری با سيستم امنيتی از دیرباز . به خدمت رژیم درآمد و در بخش فرهنگی زندان به کار مشغول شد
، حزب توده مجبور به ساواکی او با  انقالب و بعد از برمال شدن رابطه اندکی پس از. برای او حل شده بود

  : گيری و رفع و رجوع این همکاری شد موضع
عضو حزب  هوشنگ اسدیدارد که  بدین وسيله اعالم می دبيرخانه کميته مرکزی حزب توده ایران«

ایران در   ی مخفی حزب توده هتوده ایران است و به دستور حزب و در انجام مأموریت محوله، از طریق شبک
  ٣» داخل ساواک رخنه کرده و در این رابطه موفق به خدمات مؤثری شده است

داند و  توانست باشد، خدا می به حزب توده چه می» داخل ساواک«از  هوشنگ اسدی» خدمات مؤثر«
حسين در بخش فرهنگی زندان قزلحصار به همکاری با  هوشنگ اسدی. »ی مخفی حزب توده شبکه«

شریعتمداری و حسن شایانفر پرداخت و با نوشتن مقاالتی در روزنامه کيهان هوایی در جهت تئوریزه کردن 
یابی به اسناد درونی رژیم نيست،  جایی که امکان دست از آن. قدم برداشت» تهاجم فرهنگی«ی  توطئه

مربوطه را » کوه یخ«عيت و نوک تواند بخشی از واق مجبورم تنها به اسناد انتشار یافته بسنده کنم که می
  ٤. نشان دهد

بند و باری  در رابطه با فساد و بی ۶۵ای در اول شهریور  ی خامنه  های نماز جمعه که خطبه هوشنگ اسدی
دوران پهلوی را شنيده بود، با تيزبينی که داشت موقعيت را مغتنم شمرده و به سهم خود به منظور تئوریزه 

مقاالتی را در زندان قزلحصار نوشته و در سه شماره کيهان هوایی به تاریخ  »تهاجم فرهنگی«کردن بحث 
حصار دارای  زندان قزل ۶۵توضيح این نکته ضروری است که سال . انتشار داد ١٣۶۵آبان  ١۴آبان و  ٧مهر،  ٣٠

شرح . نبودبهترین شرایط در طول دوران خمينی بود و بنا به دالیل مختلف تقریبًا فشار خاصی روی زندانيان 
  . ام آورده» زیستن نه مرگ نه«کامل آن را در جلد دوم کتاب 

. از من است آید یی که در پی میها قول در متن نقل ها نمایی برجستهتمامی الزم است اشاره کنم که 
   .ها، از من نيست قول های داخل نقل یک از زیرنویس هيچ

  
ی هوشنگ اسدی و  در معرفی نوشته ١٣۶۵مهر  ٣٠ی بيست و شش   نشریه کيهان هوایی در صفحه

  : نویسد جا مقاله نوشته شده است، می محلی که از آن
  : اشاره«

در چند دهه اخير امری است بسيار  ی عملکرد روشنفکران ایرانی جانبه ارزیابی همه
این ضرورت وقتی مشهودتر خواهد شد که زمينه تاریخی پيدایش روشنفکر به معنی . ضروری
ی  درباره زمينه در زندان قزلحصار» الف -هوشنگ«آقای . گيرد  مورد توجه قرار میاش  امروزی

روند تاریخی پيدایش این جریان و نيز عملکرد آن تا پيروزی انقالب اسالمی در ایران و سرانجام 
اند که  ای نگاشته از آغاز تا کنون، مقالهغربزدگی و ابتذال هنر روشنفکری و روشنفکرانه 

  ».ی آینده درج خواهد شد در این شماره و قسمت آخر، در شماره بخش اول آن
  

تهاجم «که بر اساس آن تئوری  هوشنگ اسدیی معرفی شده از سوی کيهان هوایی به قلم  مقاله
شد و در  »نيمه پنهان«جان گرفت و بعدها در روزنامه کيهان توسط تيم شریعتمداری، شایانفر، » فرهنگی

در آورد و به کشتار اعضای کانون  »هویت«حيان سر از برنامه تلویزیونی دوران سعيد امامی و فال
... ی قتل نویسندگان در سفر ارمنستان و نویسندگان و سرکوب جمعی مشورتی کانون نویسندگان و توطئه

  : شود انجاميد، چنين آغاز می
  

  ١ -درآمدی برعلل غربزدگی و ابتذال هنر معاصر«
  » تجدد ادبی«پيشتازان 

  » فرهنگ غرب«ان مبلغ
هرکدام برای . را مبادا دست کم بگيرید روشنفکران، ميراث دم و دستگاه طاغوتاین حضرات 

داری  کشند که دنيای سرمایه شاخ و شانه می امپریاليسمچنان برای ! خودشان غولی هستند
ها یک عمر  این آقایان و بعضًا خانم. آخر، ترک عادت موجب مرض است. اند کرده تب و لرزرا دچار 
  . جنگند می امپریاليسماست با 

شب و یا در والیت خودمان  اند اند و لنگر انداخته ینگه دنيا کنگر خوردهاین که حاال هم در 
  . ها شک کنيد آناصالت وطنی  کشند، گولتان نزند که در را خميازه می های پاریس زنده داری



همه  گذاشت همين حاال سر می !ریاليسمامپاین الکردار ] اگر! [هم که نگو پاکی و عفافاز 
بيخود نيست که برون گود . علم کرده بودند» قدیسين«هایی از این  های دنيا، مجسمه چهارراه
 نامزد جایزه اسکارکنيد الکی است که  آیا فکر می. طلبند می» هل من مبارز«اند و  نشسته

حکومت ایران را سرنگون  شوند و در جریاد معتبر فرنگستان یک شب در ميان می] شاملو[
آشنا نباشيد، نباید بخود » هنر«ها و آقایان را نشناسيد و با دنيای  کنند؟ تازه تا شما این خانم می

تکان . عجب دنيایی است »روشنفکری«جانم برایتان بگوید، این دنيای . جرأت اظهار نظر بدهيد
به همين خاطر . کنند ی قالب میزنند و جای قناری به مشتر ای پشه را روی هوا نعل می خورده

و ! کند ، امپریاليسم را زهره ترک میبامدادبوسيد، حاال هر  را می دست فرحاست آن یکی که 
زندانيان شالق را در زندان مشهد کنار گذاشت و به  ]نعمت ميرزازاده[ »آزرم«آن یکی که 

یا . استشده  )ببخشيد رجوی(الشعرای دربار سلطان مسعود غزنوی  زد حاال ملک
حاال در کرسی  ]اسماعيل خویی[بردند،  می ميکدهرا از  اش جنازهسومی که صبح به صبح 

چهارمی که در . دهد میمبارزه با ارتجاع رادیو بی بی سی درس  ضدامپریاليستیدانشکده 
 اش را حلوا حلوا جنازهحاال ] غالمحسين ساعدی[کرد، » خراب«تلویزیون شاه خودش را 

شاهنشاهی باز » سيمای«جمی که هر وقت الزم بود سوپاپ اطمينان انتقاد را در و پن. کنند  می
خالصه این ... زند که کمک مالی جمع کند و  می مزقونکرد، حاال برای فرنگی جماعت  می

از دور که نگاه کنی انگار واقعًا قضيه مبارزه است و علی آباد هم برای . حضرات دنيایی دارند
 زرورق تبليغاتها، چنان در  ام از این حضرات را هم در طول سالهرکد. خودش شهری است

های نطنز  با تحفه! رسد، بله اند که به نظرت می  چنان افتخاراتشان را در بوق کرده اند و آن  پيچيده
تفاقی است و یا اجباری و یا از سر ضرورت امروزشان در غرب اانگار که حضور   اصًال. روبرویی

اند که  به ناف این جماعت بسته سوابق مبارزاتی شوربا،هم چنان يای شلممبارزه در این دن
  . باید پيش تک تکشان لنگ بياندازد» گوارا چه«

اما هر چه باشد این جماعت به اسم . »اش و پاچه  مورچه چيه که کله«هرچند، به قول معروف 
وز هم که شده باید اسم و رسم هم دارند، باالخره یک ر. هم که شده، مال این آب و خاکند

اند؟  چه گلی به سر مردم زده ها آقایان و خانم جنابانکالهمان را قاضی کنيم و ببينيم که این 
از کجا  در طول سالها اسب هنرشان را به کدام آخور بسته بودند؟و  اند؟ راستی چه کرده

موضوع خيلی شيرین  اند؟ و این شان را کجا آویخته اند و الک اند؟ آرد که را بيخته ریشه گرفته
که خود البته بخشی » هنر معاصر«گردد به موضوعی بنام  خيلی خيلی شيرین و برمی. است

   ».از سرنوشتی است که در دورانی هفتاد و چند ساله بر ملت ما رفته است
  
اندیشان جمهوری جهل و  تاریک به نمایندگی از سویهوشنگ اسدی ای است که   چه در باال آمد مقدمه آن

های ادبی ماندگار ایران به رشته تحریر در آورده است تا در    برای حمله به روشنفکران و چهره جنایت
گردن  کردن دررسد، تيغ جنایتکاران را برای فرو  می» هنر معاصر«بعدی ضمن آن که به حساب  رهایسط

  : نویسد او در ادامه می. روشنفکران ایرانی تيز کند
  

  هنر معاصر«
ساختارهای سياسی  ی انقالب اسالمی و فروپاشی نظام جبار شاهنشاهی،روزپيبا ...

. و اقتصادی رژیم منفور پيشين که ریشه در مناسبات طالمانه و غيرانسانی داشت، برچيده شد
که حاصل تالش طوالنی و همه جانبه در عرصه فرهنگ، ميراث شومی باقی ماند اما 

عليرغم . به فساد کشيدن جامعه است رایهای تبليغی و فرهنگی رژیم گذشته ب دستگاه
، جان سختی آن، فرهنگ منحطدر محدود کردن این  انقالب اسالمیآسای  معجزهموفقيت 

های  گذرد، برخی جنبه سال که از پيروزی انقالب اسالمی می ٨چنان است که امروز پس از 
ز مسائل مورد در قشرهایی از جامعه، ا بند و باری جنسی بیو از جمله  انحطاط فرهنگی

در مورد این مساله  تریبون مقدس نماز جمعه رئيس جمهور اسالمی ایران از. ابتالست
  : گوید می

های  این بحث امروز برای جامعه ما یک بحث الزم است و یک مساله مورد ابتالست که از جنبه«
  ٥» گوناگون مورد توجه مسئولين امر قرار گرفته است

ی ریاست مجلس شورای اسالمی، از همين تریبون اعالم االسالم هاشمی رفسنجان حجت
مسائل مهم روز «ی تنها مبتال به جامعه ما نيست، بلکه این معضل حزو  دارد که این مسآله  می

ما و دنياست و مخصوصًا این مسئله برای دنيای اسالم اهميت زیادی دارد و در سرنوشت جوامع 
  .٦اسالمی تأثير زیادی دارد

و از جمله  فساد فرهنگیهای گذشته سبب اشاعه  یل گوناگونی که در سالجستجو در وسا
: رساند که  اند، پژوهشگر را به این نتيجه می بوده بندوباری جنسی بیبارزترین شکل آن یعنی 

کسانی که مجالت را منتشر  نگاران، بسياری از روشنفکران، شعرا، نویسندگان، روزنامه«



کردند  را اداره می سينماهانوشتند، کسانی که این  می استانقصه و دکردند، افرادی که  می
ها در خدمت  شدند، نه همه شان، بسياری از آن محسوب می روشنفکران جامعهو از 

بندباری و برداشتن مرز بين  حجابی و بی بی های غربی و دستگاه پهلوی درآمدند و سياست
  ٧. ویج کردندهای گوناگون تر  را با زبانزن و مرد و آزادی جنسی 

فساد به عنوان یک ابزار نيرومند فرهنگی در اشاعه  – نقش مستقيم هنرو به این ترتيب 
هنر معاصر و نشان » غرب زدگی«این ریشه یابی یعنی یافتن علل ...شود  آشکار می فرهنگی

استفاده دشمن از این  ...که تاکنون از آن غفلت شده،  بند و باری جنسی بیدادن نقش آن در 
وسيله هنوز هم ادامه دارد و استکبار با استفاده از بذری که نزدیک به یک قرن در خاک ميهن ما 

را عليه انقالب اسالمی تدارک ببيند و در این رهگذر از  جدیدی  توطئهکوشد تا  پاشيده می
هستند و با ترفندهای گوناگون  های سرشناسی که محصول نظام فرهنگی پيشين چهره

  . کند اند نيز بهترین استفاده را می ی برای خود کسب کردهکاذب» اعتبار«
هوشنگ اسدی . ی باال آنقدر گویا هست که نياز به توضيح در رابطه با سخافت نهفته در آن نباشد نوشته

در بين روشنفکران ایرانی پرداخته و در زیر » غرب زدگی«های تاریخی  ها به ریشه چينی  بعد از این مقدمه
  : نویسد چنين می» و علل غرب زدگی هنر معاصر زمينه«تيتر 

هنرمند غرب زده، برای بيان مقصود خود، ابزارهای هنری الزم، یعنی به این ترتيب  ...«
 - های هنری، مادیت فرهنگ ایرانی اگر این شکل. هنرهای مختلف را وارد فرهنگ بومی کرد

تنها جای کمترین بحثی باقی  شد، نه کرد و به وسيله بيان آن مبدل می اسالمی را اخذ می
ماند، بلکه هنرمندان با افزودن وسایل بيانی جدید به فرهنگ بومی، خدمتی شایسته در  نمی
همه این هنرها به بهترین نحو کرده بود، چنانچه امروز هم از  فرهنگ اسالمی ایرانحق 

هنرمند که  اما مسأله مهم اینجاست. شود استفاده می برای رساندن پيام انقالب اسالمی
فرهنگ شرق ، فرهنگ مورد عالقه خود، یعنی ابزار هنرکوشيد تا با استفاده از  می غرب زده
نظرات سياسی و  بدین دليل خيلی بيشتر از آن که آثار و نقطه. را در جامع ما تبليغ کند و غرب

البته بيش . فتهای ادبی غربی بود که به ميهن ما راه یا کتاب  اجتماعی غرب وارد ایران شود، این
در . از همه نقاشی طبيعت گرایی اروپایی به ایران رسيد که در جای خود به آن خواهيم پرداخت

های مشروطيت کشيد، سهم اول  ها در سال زمينه ادبی که ادامه آن به انتشار گسترده روزنامه
را به شکلی از هایی بود که ضمن انتقاد از جامعه آنروز ایران، راه حل معضالت  متعلق به کتاب

برخی –که » سياحت نامه ابراهيم بيگ«مثل . کردند اشکال گرایش به تمدن فرنگی پيشنهاد می
مستقيمًا از حاجی بابای اصفهانی نوشته جيمز موریه و  - اند آن را اولين نوول فارسی دانسته

های فکری  هکمدی الهدی دانته اقتباس شده است و ضمن انتقاد تند از دوران ناصری، اولين زمين
و این کتابی است که تقریبًا همه مورخان مشروطه، . سازد را برای پذیرش تمدن غرب آماده می

آخوندزاده هم، قبل از آن که . نقش آن را در تحول فکری جامعه ایران بسيار مهم ارزیابی کردند
ها  در آنهای خود زد که  نظرات سياسی خود را منتشر کند، ابتدا دست به انتشار نمایشنامه

حمله شده است و جالب اینجاست که شارحان این آثار در دوران بعدی،  به اسالم  شدیدًا
هستند که یکی ریشه در حزب توده و دیگری از  باقر مؤمنی و فریدون آدميتکسانی امثال 

  ٨» .اخالف یکی از بنيانگذاران فراماسونری در ایران است
  

ن به هم بافتن در ارتباط با مذمت روشنفکران ایرانی، به بحث بعد از کلی آسمان و ریسما هوشنگ اسدی
ی دوران حاج داوود  که بحث مورد عالقه »بند و باری جنسی و استعمار بی«اصلی پرداخته و زیر عنوان 

  : نویسد در زندان قزلحصار بود پرداخته و چنين می رحمانی
نر معاصر شد، توسط آن چنين به سرعت وارد ه عشق جنسیو تبع آن  زنانچرا مسأله «

به صورت یکی از موضوعات رایج هنری درآمد؟ از دیدگاه برهنگی و شهوترانی تبليغ گردید و 
های  که از بارزترین جلوه لباس و عریانیچرا که مسئله . مورد است تفکر مادی این سؤال بی

شش افراد ای شخصی بوده که به ظاهر و پو است، از این دیدگاه مسأله بندوباری جنسی بی
و همچنين مسئوليت  -بربنياد ليبراليسم غربی - آن  گيری درباره شود و بنابراین، تصميم مربوط می

توجه به . های فردی قرار دارد فرد است و به اصطالح در شمار آزادی  ناشی از آن به عهده
از  اهدافی که امپریاليسم  بندوباری جنسی رواج بیهای تاریخی  های فکری و ریشه زمينه

مسأله فقط به همين ظواهری که «دهد که  ها دست یافته است، نشان می این رهگذر به آن
، به این اندازه بدحجابی و لباس نامناسبشود، به  گاهی در گوشه و کنار شهرها دیده می

  .٩»تر از این دارد شود و مسأله ابعاد بسيار گسترده مسأله محدود نمی
های مستضعف  بزرگترین وابستگی ملت« :امام خمينیی  هجان مسأله اینجاست که به فرمود

ها از آن سرچشمه  است که سایر وابستگی وابستگی فکری و درونیها،  به ابرقدرت
تردیدی نيست که جهانخواران، برای بدست آوردن مقاصد شوم خود و تحت ستم «و  ١٠»گيرد می

  ١١» شورهای ضعيف ندارندک هجوم به فرهنگ و ادبکشيدن مستضعفين جهان، راهی بهتر از 



 هجوم به فرهنگ و ادب کشوربر بنياد این تفکر بود که استکبار در ایران هم، بهترین راه یعنی 
 -استعمار جهانی که در هر یک از کشورهای جهان به فراخور وضعيت تاریخی. را پيش گرفت
ان و به دنبال کرد، در اولين حضور جدی خود در ایر ای استفاده می ها از شيوه فرهنگی آن

، با دشمنی چنان قدرتمند روبرو است قلب مرکز اسالم برد که در شکست در نبرد تنباکو، پی
. ها را در حرمسرای شاه قاجار بشکند و فرو ریزد که فتوای یکی از مراجع آن قادر است حتا چپق

، در سراسر جهان اسالم و به ویژه ایران فرهنگ و اخالق اسالمیدشمن متوجه شد که 
با گرفتن این  اند بنابر این الزم بود شده رویين تنسنگری است که مردم با پناه گرفتن در آن 

از این پس . جانبه کشور آماده کند  ها را خلع سالح و زمينه را برای غارت همه ، آنسپر از مردم
تا تند ی حيل ممکن را بکار گرف بود که استعمار جهانی و عمال آگاه و ناآگاه داخلی آن، همه

، از بين برده روحانی جامعه را که ناشی از تفوق همه جانبه دین مبين اسالم بود  زمينه
جامعه به مادیگری و دور چرا که با گرایش . را جانشين کنند مادیت اخالقی و فلسفیو 

توان هر حکومت غاصب شرقی یا غربی را به آن  به آسانی می ی الهی شدن آن از نفخه
دانستند که به  غارتگران جهانی به درستی می. را برای هميشه هموار ساخت مسلط و راه غارت

شهوتران و ماده پرست و اسير شهوات اگر انسان درعمل، «: ی استاد شهيد مطهری گفته
هایش هم به حکم اصل انطباق با محيط، خود را با محيط روحی و  گردد، تدریجًا افکار و اندیشه

های متعالی خداشناسی و خداپرستی و خدادوستی  یعنی اندیشهکنند،  اخالقی او سازگار می
ها و  شهوترانی«: و به عبارت دیگر  ١٢.دهند می افکار پست مادیگریجای خود را به 
ها و غرق شدن در منجالب شهوت پرستی یکی از موجبات  افسارگسيختی

هایی از  شهای مادی، حتا در بخ و زمانيکه زمينه گرایش ١٣ »های فکر مادی است گرایش
چنانکه . ی رژیم ستمشاهی و امثال آن فراهم شده است جامعه فراهم شد، شرایط برای سلطه

ا که در حجابی رسو بیحقيقت این است که این وضع «: نوشت می استاد شهيد مطهری
داری   های پليد سرمایه افتيم، از مختصات جامعه ميان ماست و از اروپا و آمریکا هم داریم جلو می

. داران غرب است سرمایه های شهوترانیها و  پرستی  ی است و یکی از نتایج سوء پولغرب
حسن کردن اجتماعات انسانی و  ها برای تخدیر و بی بلکه یکی از طرق و وسایلی است که آن

بر مبنای این  ١٤».برند درآوردن آنها به صورت مصرف کننده اجباری کاالهای خودشتان به کار می
های غرب و یکی از  که از سوعات بندوباری جنسی بی«: استعماری بود که سياست موذیانه

هنر به طرق مختلف و از جمله به وسيله  ١٥» داری غربی است آثار مخرب و خبيث سرمایه
سنن و رواج آن نه تنها مستقيمًا با  شهوانیپرداختن به مسائل . وارد کشور ما شد معاصر

  . در هنر ایران قبل از مشروطيت هم جایی نداشت جامعه ما در تضاد بود، بلکه اسالمی
های تناور ادبيات جهان مبدل  متولد شد، باليد و به یکی از شاخه دامان اسالمهنر ایران که در 

شعر کالسيک ایران که . بود پوشيده و عفيفگردید و در کليت خود، بنا به تفکر اسالمی، هنری 
ا آفریده است، هرگز به مرزهای ممنوع که همانا برخی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان ر

حتا جایی که شاعر به . شود باشد، وارد نمی ها ها و هرزگی شهوات، برهنگینمایش 
گردد که مثًال مانند نظامی به شرح آبتنی شيرین در چشمه بپردازد،  ضرورت موضوع ناگزیر می

بسته  شهوانیاستفاده  هرگونه سوکند که راه  چنان از استعارات و الفاظ سمبليک استفاده می
چه  نگرد و آن می دیدگاه اسالمی به زن، از هنرمند اسالمیعلت امر، این است که . شود می

مثًال از نظرگاه فردوسی یکی از بزرگترین . است انسانی زنهای  برایش اهميت دارد، جنبه
پارسایی و شرم و . اندیشه است زن موجودی خردمند، هوشمند، دلير و پاک«: شاعران جهان

رویی در هرجای شاهنامه از صفات ضروری  آهنگ نرم داشتن و آهسته سخن گفتن و پوشيده
این یکی از  ١٦» آید که در کنار زیبایی، تکميل کننده صفات انسانی زن است زنان خوب بشمار می

 اما این. مباحث دلکش هنر پارسی است که در این مجال تنگ، فرصت پرداختن به آن نيست
عينًا همان عفاف و پوشيدگی حاکم  - هم - اشاره هم الزم است که در نقاشی ایرانی مينياتور

هایی که  در صحنه. و آرامش، خصيصه هميشگی آثار نقاشی است حجب و حيا و وقار«: است
شود، نظير صحنه استحمام شيرین در  به علت موضوع، هنرمند ناگزیر از نمودن برهنگی می

شود که برای تماشای  چنان در قوطه و لنگ و گيسوان بلند پوشيده می چشمه، تمامی اندام
است  سنت مبارکی و درست برخالف چنين ١٧» .ماند ، تقریبًا هيچ باقی نمیچشمان حریص

رو ارزیابی  شده و همچنين از این بندوباری جنسی وارد هنر معاصر برهنگی و تبليغ بیکه، 
  ». باشد ضروری میدوباری جنسی بن بیکلی نقش هر یک از این هنرها در 

  
اثرات یورش فرهنگی غرب بر هنر «ی خود زیر تيتر بزرگ  در بخش دوم مقاله هوشنگ اسدی

 ...و» هنر و هنرمند اسالمی«، »فرهنگ و اخالق اسالمی«فرسایی در مورد  پس از قلم »ایرانی
کند و مدعی  معرفی می» انیایر  دفتر نقاشی هزار ساله«کمال الملک را باعث و بانی از بين رفتن 

  : شود وارد هنر نقاشی ایران می» برهنگی و شهوترانی«شود که پس از او  می



اجتماعی برای زندگی نقاشان غرب زده و تبليغ آثار   رسوخ غرب به حدی رسيده بود که زمينه«
 -نی برهنگییع –غرب برای هنر ایرانی   ها فراهم بود و همين زمينه آماده بود که اولين تحفه آن

خانم مارکسيست بدن خویش جای خود را در آثار نقاشان باز کرد و کار به جایی رسيد که یک 
و نتيجه را به عنوان اثر هنری در یک نمایشگاه  را رنگ کرد و سپس بر بوم نقاشی غلطيد

دار امور فرهنگی دفتر فرح  یک مارکسيست دیگر که عهدهجنجالی به مردم عرضه کرد و 
  »... و  ده بود، از زن خود به عنوان مدل استفاده کردپهلوی ش

  
در ارتباط با شعر و شاعرانی چون شاملو، اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، یداهللا رویایی سپس   هوشنگ اسدی

  : کند چنين اظهار نظر می... و 
  

  شعر «
بود که و هم در آغاز تجدد ادبی . مصون نماند تعرضشعر کهنسال پارسی هم از دامان عفيف 

ترین  ترین کلمات را به شعر وارد کرد و به توصيف زشت ی قاجاری، رکيک شاهزادهایرج ميرزا 
ی  شعری که در ادبيات معاصر بر صفحه ترین وقيحدر اشعار خود پرداخت و  های جنسی صحنه

عفت قلم از شرح موضوع این . است» حجاب«کاغذ نقش بسته، از زبان همين شاعر و نام آن 
م دارد،  اما نام عفيفی که بر آن شعر کثيف گذاشته شده، ماهيت این شعر و امثال آن شعر شر

را نشانه  کدام سپر محافظ جامعه، دشمن از زبان هنردهد که  کند و نشان می را افشاء می
  . گرفته بود

مرداد و رواج رمانتيسم در  ٢٨به ویژه پس از شکست  شهوانیتمایل شعر معاصر به مسائل 
در این دوران که مصادف بود با اوج تبليغات ضد مذهبی در جامعه و . معاصر شدت گرفت ادبيات

مرداد در سنگر  ٢٨، معروفترین شاعرانی که تا قبل از کودتای های شهوانی پلشتیرواج انواع 
] اخوان ثالث[داشتند، به تبليغ شکست و زمستان  ضدامپریاليستیداعيه  »معروف«حزب 

و در ادامه همين . تا خاطره شکست را از یاد ببرند م معشوقه پناه بردندبه اندا پرداختند و
هایی هم به ميدان آمدند و از زبان زنان به شرح مسائل  بود که شاعره» روند مبارزاتی«

که قبًال عضو سازمان جوانان حزب توده بود و زمانی در فروغ فرخزاد . پرداختند شهوانی
عشق «: گوید کرد، خود در توصيف اشعار آن روز می ز میتاخت و تا ی اشعار شهوانی صحنه

در شعر امروز یک عشق سطحی است؛ این عشق در رابطه جنسی بين زن و مرد خالصه 
چند سال بعد . او شهره عالم است چنانی اشعار آن جاست فروغ، که جالب این  ١٨» .شود می

اما قبل . کرد آماده می لحانهمبارزه مسدر آمد که خود را برای  گروه مارکسيستیبه عضویت 
لو رفت و با سکوت مسئول عضوگيری فروغ، مسأله عضویت  گروهک »فروغ«از شروع فعاليت 

مارکسيسم دهد که  خود این ماجرا، بيشتر از هر چيز نشان می. او در این گروه مسکوت ماند
ود که ر بندوباری جنسی به همان راه می باهمه ادعاهای مبارزاتی خود، در رواج بی

و در ادامه همين راه بود که انواع و اقسام مجالت هنری افتتاح شد و تعداد زیادی از . امپریاليسم
معروف بود که کارگزاران این مجالت، مثًال . ها سر در آوردند از آن »دختران شاعر«

خود به اطفای شهوات حيوانی ، در ازای احمد شاملو و عباس پهلوان ها ترین آن سرشناس
و باالخره هم کار به جایی رسيد که یک شاعر . کردند گفتند و چاپ می این دختران شعر مینام 

مناسبات   شعری بی پرده درباره ]یداهللا رویایی[ ١٩معروف که مبلغ او رادیو تلویزیون بود
حتا رسوایی از آن حد هم گذشت و در ميان . گفت و آن را در شب شعری قرائت کرد جنسی

زو افتخارات در آمد و از عوامل نبوغ جدر اشعار تراف به انحرافات جنسی اع محافل شاعران،
پيچيد،  اگر انقالب اسالمی طومار این بساط را در هم نمیو معلوم نيست . شمرده شد

  » .کشيد کار به کجاها می
  

   :پردازد اندرکاران آن می و دستهنر سينما  به ،پس از رسيدن به خدمت شاعران ایرانی هوشنگ اسدی
  سينما«

های مردم و زبان هنری آن یعنی تصویر زنده بهترین  سينما به دليل وسعت ارتباط آن با توده
را تبليغ  عریانی توان جا که با این هنر، بهتر از وسایل دیگر می و از آن. برای تبليغ است  وسيله
. اند داده  انتوجه خاصی به این هنر نش استعمارگرانرا رواج داد،  بندوباری جنسی بیکرد و 

   :...سينما انجام شده است  به وسيله عریانیدر ایران نيز بيشترین تبليغ 
 بازاری و روشنفکریهای  در پی این سياست بود که سينمای ایران در هر دو بخش فيلم

ترین  مروج منحط و نمایشگاهی از زنان برهنهدر واقع ) ها مثل گاو نظر از برخی فيلم صرف(
سلطنت شاه کار سينمای ایران به جایی رسيد که در سالهای متأخر . بود روابط جنسی

ها  مقدس ترین حریم، کارگزاران فرهنگی رژیم منفور پهلوی جسارت پيدا کردند تا به ملعون
   »... .درازی کنند دست



  : نویسد ی آن می پرداخته و در مورد نویسنده» قيامت عشق«اسدی سپس به موضوع فيلم 
که کارمند عاليرتبه وزارت خارجه بود، بعد از پيروزی همسر این نویسنده که  جاست جالب این«

آنسوی دیگر . از کار در آمد و زن و شوهر از ایران فرار کردند جاسوس انگليسانقالب اسالمی 
بود، که در ادامه روند مبارزاتی خود، فيلم ] نصرت کریمی[ای سابق  یک تودهاین سکه، 

تر از آن است که نيازی به  نه ماهيت سينمای قبل از انقالب روشنخوشبختا. را ساخت محلل
دست پنهان توضيح داشته باشد، تنها الزم بود برخی نکات پنهان مانده  گفته شود، تا 

  ». ، بيشتر آشکار گرددبندوباری جنسی رواج بی در مقابله با مذهب و استعمار جهانی
از جمله پس از توضيح کوتاهی در مورد صادق سپس به داستان نویسی پرداخته و  هوشنگ اسدی

   :نویسد آذین و هوشنگ گلشيری می هدایت، ابراهيم گلستان، به
  

  : داستان نویسی«
اند، بيانگر این مسئله است که  های مختلف فکری انتخاب شده دقت در اسامی باال که از جناح... 

و . بوده است این کشورمنبع تغذیه داستان نویسی معاصر به هرحال خارج از مرزهای 
بوده که اغلب نویسندگان معاصر از  -غربی یا شرقی - درست به دليل همين تربيت اروپایی

خواسته و ناخواسته اند و در نتيجه  نگریسته به جامعه ما می ی فرهنگ بيگانه دریچه
 جزو اولين مسائل مربوط به زناناز همين روست که . اند در کشور بوده مبلغان آن فرهنگ

ساله که  به آثار ادبی دوران بيست. مضامينی است که وارد داستان نویسی معاصر شده است
اند، سرسام  ها پرداخته ها به زندگانی آن که داستان ای زنان بدکارهنگاهی بياندازید، از انبوهی 

ت دارند های معروف آن زمان که اکنون فقط از نظر تاریخ ادبيات اهمي تقریبًا همه داستان. گيرید می
اغلب نویسندگان این آثار هم پيرو غرب . نوشته شده است زنان بدکارهدر پيرامون زندگی 

جوانان و دختران دلبر و زیبایش که هر «: که در آن شيفته جامعه غربیهستند و به تمامی 
ها  های آن اند، چهره کدام کسيه کوچکی که محتوای خوراک و مشروب است را به پشت بسته

مرتبًا  زنان بدکارها، یعنی  ی مرکزی این داستان  سوژه ٢٠» .های آنان خندان ت و لبگلگون اس
به بعد،  ١٣٢٠از سال . گردد ها اضافه می به آن انگيز شهوتهای  شود و به تدریج صحنه تکرار می

شود که در  اصل تفاوتی با نگرش  به این جریان افزوده می بينش مارکسيستی در باره زن
از (، به دنبال پيوستن چند چهره سرشناس داستان نویسی ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از  .غربی ندارد

به دنبال رسيدن جریان . گيرد ای می چپ به راست این جریان نيروی تازه)  جمله صادق چوبک
از فرانسه به ایران و در پی آن مطرح شدن داستان نویسان امریکایی، یک جریان » رمان نو«

های دلخواه  یکی از سوژه. کند ر داستان نویسی معاصر جای باز مید» نگاری زشت«نيرومند 
های فساد  ترین و تباهترین جنبه یعنی زشت »زن شوهردار و فساد او«این داستان نویسان 

شد، در  که درمورد او خيلی هم تبليغ می مهشيد اميرشاهیها  در این سال. جنسی است
حافظ خود را بيه مردان محل  ند که چگونه اندام بیک یک داستان مرتبًا این موضوع را تکرار می

چنان  ]هوشنگ گلشيری[ ٢١آن نویسنده دیگر که خيلی هم ادعا داشت. نشان داده است
ارائه داد  -که کلفت شخصيت اصلی داستان اوست –تصویری از یک زن زحمتکش جنوب شهری 

در همين حال دو تن از . ترین اميال جنسی مرد است ی اطفاء پست که گویا زن تنها وسيله
معروفی است، چند ] علی دشتی[ ٢٢ها سناتور نویسندگان طبفات مرفه جامعه که یکی از آن

ها شهوترانی  اند و موضوع آن را بر خود داشته زنان آنچنانیکتاب داستان نوشتند که همگی نام 
نقدی بر  دوسیی رسوای فر مجلهها آنقدر مفتضح بود که  این کتاب. زنان اعيان و اشراف بود

در یک کاریکاتور، سر سناتور معروف را در ميان ها نوشت و برای نشان دادن ماهيتشان  آن
است که » راست«ی نویسندگان جناح  این مختصری باز کارنامه. قرار داد پاهای برهنه یک زن

ا و با همه ادعاه -یعنی چپ –اما در جناح دیگر . قلم از شرح بيشتر شاهکارهایشان شرم دارد
که در ] آذین به[  ٢٣فالن نویسنده و مترجم چپ. شان از جناح راست بهتر نيست شعارها وضع

پردازد که در زمان بزرگترین  رهبری یکی از جریانات چپ هم بود، به داستان زن جوانی می
آن دیگری . گذارد زیر پا میاحکام مذهبی را در یک غروب رمضان اضطراب و رنج و وحشت، 

داستانی در باره جریانات ] احمد محمود[ ٢٤فسران سازمان نظامی حزب توده بودکه خود از ا
کند و جابجا در  آغاز می تحریک کننده جنسینویسد و رمان را با یک صحنه  ملی شدن نفت می

کند و زنی که، عينًا از فالن کتاب مشهور شولوخف به داستان  رمان خود این صحنه را مکرر می
درباره یک زندانی سياسی رژیم پهلوی  ٢٥سومی . ی نزول اجالل کرده استی ایران این نویسنده

این رشته . گرداند شود و بازش می منجی او میای  فاحشهنویسد که بعد از آزادی بریده و  می
تقليد » اشتاین بک«های شهوی  اگر نویسنده دست راستی از صحنه. سر دراز دارد

   .دهد انجام می» شولوخف«تقليد از  کند، نویسنده چپی عين این کار را به می
االسالم  حجتحاال، این رویدادهای هنری معاصر را مقایسه کنيد با دوره بندی تاریخی که ... 

  » :در ایران ارائه کرده است بندوباری جنسی بیاز رواج  ای خامنه



  
ناکی را به خواننده گيری هول ای پرداخته و سرانجام نتيجه خامنهعلی  های سخيف سپس به تکرار صحبتاو 

  :کند القا می
تالش پيگير جمهوری اسالمی برای زودودن در شرایط کنونی جامعه، در حاليکه ...«

ها، همان  سياستهمان «از دامان جامعه ادامه دارد، روشن است که  ها پلشتی
ينند و توانند بنش را راه انداخته بودند، نمیفساد که آن روز در جامعه ایرانی آن  گراها سياست

ها را  گذاری پنجاه ساله، شصت ساله آن تفاوتی باشند که حاال انقالب بياید سرمایه تماشاگر بی
    ٢٦» .ناگهان دود هوا کند و از بين ببرد

از «ای  االسالم سيدعلی خامنه که بنابر اظهارات حجت »شبکه خطرناک فساد«هدف این ... 
: این است که   ٢٧»شود و تقویت میحمایت  گزاران غربی ضداسالمی سياستسوی تمام 

 ٢٨» بکشانند و آن حرکت قاطع انقالب در جلوگيری از فساد را خنثی کنند فساد مردم را به«
های ضد انقالب و حتا  ها، گروهک سلطنت طلبکه در آن  شبکه فسادهدف این 
خواهند  ها می آن«: است» یک چيز«، کنند های به اصطالح چپ هم متحد عمل می گروهک

رایج کشور  بينش سياسی. را از انقالب بگيرند نسل جوان. ما را سلب کنند المت جامعهس
و  حيوانات سرگرم کنند، مثل سلب کنندما را که در مرد و زن و جوان و پير رسوخ و نفوذ دارد، 

ها و  مثل همان مردمی که در همان کشورهایی هستند که به مسائل سياسی، اخالقی و ارزش
که در  آخورهای قبلیالت انسانی، غایت و توجه ندارند، سرگرم کنند به همان تحرکات و تحو

   ٢٩. دوران شاه و رژیم سلطنتی وجود داشته است
 های رنگارنگ خود، بار دیگر به همان ، به دنبال شکست توطئهامپریاليسم جهانی در واقع

توسل جسته  میانقالب اسالدر مقابله با  باری جنسی بندو بیاستفاده از  سالح قدیمی
اهللا  های قدیمی هم در ميدان هستند که انشاء است و چهره »هنر«ها نيز  یکی از سالح. است

  ». در فرصتی دیگر به آن خواهيم پرداخت
  

حکم  »صاحبان فتوا«هایی به  آیا جنایتکاران حاکم بر کشور و دستگاه امنيتی آنان با القای چنين تحليل
 »کيفرخواستی«و   مان را نگرفتند؟ آیا با اتکا به چنين نوشته ميهنقتل نویسندگان و روشنفکران 

نویسانی را » کيفرخواست«توان سهم چنين  نيستند؟ آیا می »االرض مفسد فی«روشنفکران ایرانی 
  در جریان کشتار روشنفکران و نویسندگان ایرانی نادیده گرفت؟ 

  
ی هوشنگ اسدی که زمينه ساز  ز نوشتهدر معرفی آخرین قسمت ا ١٣۶۵آبانماه  ١۴کيهان هوایی 

پردازد و   روزنامه کيهان که در آن به پرونده سازی برای روشنفکران ایرانی می» نيمه پنهان«اندازی بخش  راه
  : نویسد بود، چنين می»  هویت«ی تلویزیونی  برنامه

ی آقای هوشنگ  وسيله که به» زدگی و ابتذال هنر معاصر درآمدی برعلل غرب«در آخرین قسمت از مقاالت «
که به  -های فرهنگی کشور از چهره ی دو تن چهرهحصار به رشته تحریر درآمده است،  الف در زندان قزل –

نویسنده در پایان این مقاله وعده . ترسيم شده است -اند معرفی نشده واقعیاعتقاد نویسنده به صورت 
بسنده  دو تن چنين ادامه خواهد داد و تنها به این نایهایی  چهرهی  به بحث در بارهآینده  کرده است که در

ی این مقاالت،  شویم که در صورت دریافت ادامه برای ایشان، یادآور می توفيقضمن آرزوی . نخواهد کرد
  » .اقدام خواهيم کرد  مستقًال به درج آن
غالمحسين نی ی ماندگار داستان نویسی ایران یع پس از این معرفی، در مورد دو چهره هوشنگ اسدی

چنين  »ها از آینه انقالب نگاهی دوباره به چهره«در زیر تيتر بزرگ صادق چوبک و  ساعدی
  : نویسد می

معاصر در اکثریت خود،  »هنرمند«از مشروطيت تا انقالب اسالمی و به ناچار  –هنر معاصر «
جا که  آن از. به ایران اسالمی است - شرق و غرب –محصول هجوم فرهنگی جهان مادی کنونی 

 »سازی  بت«های شرق و غرب  های فرهنگی امپریاليست های رایج دستگاه یکی از شيوه
های فرهنگی طاغوت به  دستگاه. است، هنر و هنرمند نيز از این رهگذر مصون نمانده است

 اسالم زدایی های فرهنگی غرب در ایران به منظور تبعيت از اربابان خود ضمن پياده کردن زمينه
 های فرهنگی بتانواع و اقسام ) های قبلی این مطلب آمد رح مختصری از آن در قسمتکه ش(

ی  در طول ساليان دراز سلطه. اند که برخی هنرمندان نيز در شمار آنانند را برای مردم ما تراشيده
ها  شده و به آن  ها بت تراشيده ستمشاهی، چنان با انواع و اقسام وسایل تبليغی از برخی چهره

داده شده است که از نظر روانی ... و » بزرگ«، »برجسته» «نامی«اب دهان پرکنی چون الق
است بزرگترین شاعر معاصر هایی از جامعه باور دارند که فالنی  هنوز هم که هنوز است بخش

  ...و  داستان نویسترین  و دیگری مهم
دهد که این  می نگاهی کوتاه به رویدادهای سياسی پس از پيروزی انقالب اسالمی نشان

  از این روست که در ادامه. دليل نبوده است گذاری تبليغی بر روی برخی روشنفکران بی سرمایه



پردازیم و بقيه را  میروشنفکران برخی از این  سيمای واقعی مطالب گذشته به طرح
  . گذاریم به فرصتی دیگر می انشاءاهللا

که غالبًا پس از انقالب نوشته شده و چاپ شده  های مربوط به ادبيات معاصر را هنوز هم اگر کتاب
با عناوینی چون پيشگام، نویسنده بسيار  صادق چوبکها از  بينيد که در اغلب آن باز کنيد می

شده در سالهای اخير هم چوبک   های چاپ حتا در برخی از کتاب. نام برده شده است... مهم و 
با الهام از «اند که آثار او  ایران معرفی کرده و نوشته ترین داستان نویسان معاصر بين را یکی از واقع

  به زندگی مردم محروم و طبقه« و در این آثار » محيط ایران و زندگی واقعی ایرانی نوشته شده
. پرداخته شده است» دهند هایی از اکثریت افرادی که جامعه ایرانی را تشکيل می عوام و نمونه

ز آغازگران داستان نویسی نوین به سبک غربی در ایران است، ضمن قبول این واقعيت که چوبک ا
اما تبليغ او در شرایط فرهنگی کنونی سبب این خواهد شد که خواننده کم اطالع به دنبال این 

در قسمت عمده  صادق چوبکچرا که آثار . برو ببيندوتبليغات رفته و بجای آب خود را با سرآب ر
، از نظر سبک متعلق به فرویدیو دیدگاه او از نظر فکری اختصاص دارد  مسائل جنسیخود به 
از صادق چوبک که . است جنسی نویسیو افتادن آن به دامان  انحطاط ناتوراليسمدوران 

نظر فن و تسلط به داستان نویسی از بهترین داستان نویسان ایرانی است، سه دوره مشخص 
به حزب  چنانی روشنفکران آنی دیگر از اول او هم مانند برخ  در دروه. در زندگی داشته است

جا که به دکان و دستگاه باالی شرکت نفت وصل  مرداد، از آن ٢٨پس از کودتای . توده روی آورد
رسيد، ترجيح داد در پس بی اعتنایی اشراف منشانه خود  سنگر ] الوف[شد و به آالف و علوف 

رفت و هنوز هم که هنوز  انگلستان در دوران سوم، صادق چوبک ایران را رها کرد و به. گيرد
در دوران اول، . بناچار از سير زندگی او جدا نيست  آثار صادق چوبک هم. جاست است در آن

. دهد کارنامه صادق چوبک را تشکيل می» تنگسير«های کوتاه و رمان بلند  برخی از داستان
در برابر » زار محمد«به مقاومت « تنگسير«و . های کوتاه از نظر فنی ارزش دارند داستان

اما توجه به برخی مسائل، . پردازد که منصفانه باید گفت رمان نيرومندی است ها می  انگليسی
به بعد، به دنبال کودتای شاه  ١٣٣٢های  از سال. کشد این رمان پيش می  تری را در باره بحث مهم

بود محافل آشکار و پنهان در ایران  آمریکا به جای انگلستانآن جانشينی   آمریکا که نتيجه –
و در چهارچوب رقابت  تطهير آمریکاسپس برای . آمریکا قدرت را در ایران در دست گرفتند

ها انجام  های محدودی از طرف محافل آمریکایی عليه انگليسی های استکباری، افشاگری قدرت
ر ایران را معرفی انگلستان د  مثًال اسماعيل رائين در کتابی سه جلدی، لژهای فراماسيونی. شد

روشن . های متعددی ارائه داد کرد و ليست مفصلی از اسامی اعضاء این لژها، همراه با عکس
در همين چارچوب . بود که انتشار چنين کتابی بدون اجازه و اشاره رژیم منفور گذشته ممکن نبود

 تنگستان به شرح مقاومت مردم» شيرمحمد«در داستان کوتاهی به نام  رسول پرویزیابتدا 
به صورت داستان بلند  صادق چوبک سپس همين داستان توسط. پرداخت ها انگليسیدر برابر 

پس از چندی بر مبنای داستان این کتاب فيلمی هم ساخته شد و در . درآمد »تنگسير«
همين موضوع   که یک سریال تلویزیونی هم درباره سينماهای تهران به نمایش درآمد به اضافه این

چوب زدن به استعمارگر پير روشن بود که این . تهيه و پخش شد» دليران تنگستان«بنام 
های ابرقدرتها و حداقل بدون موافقت و تمایل  توانست خارج از دایره رقابت نمیانگلستان 
مستقيمًا عامل چنين  صادق چوبکاین سخنان به این معنی نيست که . رژیم باشد آمریکایی

ارتباط رسول  و همچنين ی او به محافل باالی شرکت نفتوابستگسياستی بوده، اما 
آثار دور دوم زندگی صادق چوبک به غير از چند . گذارد جای چون و چرا را باز می پرویزی با دربار

که در  ناتوراليسممایه گرفته است، مناسبات جنسی   داستان کوتاه از دیدگاه فرویدی در باره
تبدیل شد سبک مورد عالقه چوبک است و از  شت نگاریزمسير خود به انحطاط کشيده و به 

پيگيری چوبک در . های او حکومت دارد بر فضای داستان بيمارگونه جنسیاین رهگذر مسائل 
بيمار شود که  ی دوم او پيدا می رسد که کمتر شخصيتی در آثار دوره جا می این روش به آن

تردیدی نيست که مردم . آن عمل نکنداقدام به این یا  انگيزه جنسینباشد و یا به  جنسی
  نيستند که در آثار چوبک معرفی جنسی  وازدهواقعی ایران، این شخصيت های مریض و 

و معرفی او به شکل رایج و آن هم در شرایطی که مردم واقعی ایران مسلسل به دست . ند شده
شخصی چوبک  دوران سوم، زندگی هنری و. جنگند، خالی از انصاف است با شرق و غرب می

  » . سکوتی که تا به امروز نيز ادامه یافته است. سکوت: یک کلمه بيشتر نيست
غالمحسين ی روشنفکر بزرگ ایرانی، زنده یاد  سپس تيغ از نيام کشيده و به جان خاطره هوشنگ اسدی

  : افتد که در تبعيد دق کرد، می ساعدی
ذاشتن بر ستمشاهی بود و البته از هر چند سکوت نویسندگانی مانند چوبک به معنای صحه گ«

اما نویسندگان دیگری بودند که نه تنها رسمًا . رفت زندگی اشرافی چوبک جز این هم انتظار نمی
 ، حتا پس از پيروزی انقالب اسالمی خود را کامًال در اختياررژیم جنایتکار گذشته را تأیيد کردند

پيش رفتند که حتا به مقام شامخی چون  این قبيل نویسندگان تا آن جا. گذاشتند انقالب ضد



از این ) گوهر مراد( غالمحسين ساعدی دکتر. رسيدند عضویت در شورای ملی مقاومت
 انقالب ضداما از آن جا که  به مرده چوب زدالبته نباید به قول معروف . دست نویسندگان است

ی دمکراتيک ملی متعلق  های سرسپرده آمریکا مانند جبهه گروهکخارج نشين و به ویژه 
بسازند،  مبارز و بزرگای  کوشند از او چهره می اهللا متين دفتری و منافقين به آقای هدایت

و از قبلش برای فریفتن این و آن نورسيده سود بجویند، الزم است در مسير بررسی برخی 
ی  ون زندگی و آثارشان، واقعيات موجود در بارهو چند و چ» هنر معاصر«های معروف  چهره

ای  را علم کنند، در جلسه مرده ساعدی کنند که سعی میمنافقين . ساعدی را مطرح کنيم
او   درباره منوچهر هزارخانیاند، از زبان  تشکيل داده شورای مقاومت ملیکه از هواداران 

» رگترین نویسندگان و هنرمندان ما بوددانيد که دکتر ساعدی یکی از بز تان می همه«: گویند می
کوشند تا برای  نان بخورند، می مرده ساعدی برای این که از انقالبيون منافقين و دیگر ضد ٣٠
ساعدی «: نویسد می ضد انقالب. خبران و غافالن او را مبارزی ضد رژیم شاه خائن جا بزنند بی

و زندگينامه او را به این شکل رقم  ٣١ »طعم زندان و شکنجه را در زمان رژیم پهلوی چشيده بود
های سانسور و سرکوب رژیم شاه را  ساعدی پيه هرگونه فشار و تعدی مقامات و ارگان«زند؛  می

در اوایل تابستان « : کند ضمن اشاره به ماجرای دستگيری ساعدی اضافه می ٣٢» به خود ماليد
: و گویا ساعدی ٣٣» شکنجه بود نيز بازداشت شد و برای مدتی در زندان اوین تحت ١٣۵٣سال 

به دنبال «  :و ظاهرًا ٣٤» های انقالبی وفادار ماند زندان و شکنجه را تحمل کرد ولی به آرمان«
از  »قهرمان سازی«و البته این خط  ٣٥» المللی از زندان آزاد شد اعتراضات وسيع در سطح بين

ساعدی در فروردین . بود ساعدی که توضيح خواهيم داد دليلش چيست، از خود او شروع شده
منظورتان از روشنفکر کيست « : ای در رد افشاگری انقالبيون مسلمان نوشت ضمن مقاله ١٣۵٨

هایی که جان بر کف  آن  خوانده یا هنر آموخته بودند یا همه و چيست؟ آیا منظورتان مشتی درس
را به سر خم   چال سياهترین  شدند و تيره با شجاعت کامل در مقابل هيچ نوع تهدیدی مرعوب نمی
خریدند و  دادند و هر خطری را به جان می کردن و پوزه بر خاک ماليدن در مقابل قدرت ترجيح می

که البته آقای  ٣٦» امپریاليسم آمریکا نداشتند نشانده شکستن رژیم دست ی جز درهمهدف
یدی مرعوب داند که در مقابل هيچ نوع تهد ساعدی خودش را جزو جان برکفان با شجاعت می

چوب را که اند  حساسيت ساعدی در باره این مسأله بی علت نبود، از قدیم گفته. شدند نمی
سينه زنی روشنفکران آن ، آقای ساعدی هم از وقتی انقالب چوب ...برداری گربه دزده

واقعيت این . ها گذشته مبارزاتی خود را الپوشانی کند را برداشت، کوشيد با این جنجال چنانی
رژیم جنایتکار پهلوی در اوج ددمنشی خود به پير و جوان چنگ و  ١٣۵٣که در اواخر سال  بود

های  گروهکدر همين سال، برخی از . کرد داد و به صغير و کبير رحم نمی دندان نشان می
شد در بوق و  ، برخی از آثار ساعدی را که در ایران حتا از تلویزیون شاه هم پخش میمقيم خارج
رژیم شاه هم که خود . ها برداشت انقالبی کنند شيدند از اشارات مبهم مندرج در آنکردند و کو

بهتر از همه از حال و روز آقای ساعدی خبر داشت، او را دستگير کرد و هنوز دو سه ماهی از 
نگذشته بود که معلوم  - کند ضد انقالب حاال تبليغش را می –دستگيری و مقاومت آقای ساعدی 

ها را به سرخم کردن و پوزه بر خاک ماليدن در برابر  چال اعدی تيره ترین سياهشد بله آقای س
   !قدرت ترجيح داده است

 -به دنبال مصاحبه تلویزیونی ساعدی با مقام امنيتی معروف یعنی ثابتی ١٣۵۴فروردین  ٢٩روز 
حسين دکتر غالم«: در مقدمه مصاحبه آمده بود. متن این مصاحبه در روزنامه کيهان چاپ شد

ساعدی نویسنده و نمایشنامه نویس معروف در طی یک مصاحبه نقطه نظرها و عقاید خود را در 
در این مصاحبه نویسنده از دیدگاهی انتقادی به آثار . زمينه هنر و سياست و جامعه تشریح کرد

  » :...مصاحبه از آقای ساعدی سؤال شده بود  در ابتداء» اندازد ای می خود نگاه دوباره
ی دمکراتيک ملی، سخنان دکتر منوجهر  که در زندان جمهوری اسالمی به اسناد جبهه شنگ اسدیهو

دیگری از همکاری خود با جنایتکاران جمهوری اسالمی و  برگ  !دارددسترسی ... هزارخانی، آرشيو کيهان و 
تر غالمحسين های زنده یاد دک هایی از پاسخ ی خود بخش دستگاه امنيتی آن را رو کرده و در نوشته

های تنظيم شده از  به پرسش ]فرسای ساواک اخذ شده بود های طاقت که تحت فشار و شکنجه[ساعدی
  : نویسد آورد و سپس به کنایه می سال قبل درج شده بود، می ١١ی کيهان  سوی ساواک را که در روزنامه

های انقالبی  رمانبه آ«کند و  را تحمل می» دان و شکنجهزن«و به این ترتيب آقای ساعدی « 
مثًال در سال . البته ایشان بيشتر از یک بار این وفاداری را نشان داده است  !ماند می» وفادار
] اجل[در دربار شاه خائن بود اجله » کبوترها«در حال سازمان دادن جناح  فرح پهلویکه  ١٣۴٨

این دعوت جواب مساعد  روشنفکر کشور را دعوت کرد که به دیدار او بروند از جمله کسانی که به
به دست بوسی  دوست مبارزشان احمد شاملوکه همراه . بود ساعدیدادند آقای 

 »مبارزاتی«برای جا انداختن همين زمينه . رفتند» علياحضرت هنر پرور و فرهنگ دوست«
ای از ساعدی بسازد که گویا انتشار آثار او در دوران گذشته ممنوع  کوشد چهره میانقالب  ضد
جا که هنوز مردم به یاد دارند که این آثار آزادانه در دسترس همگان بوده  اما از آن. است بوده



با وجود سانسور شدید «: کند تا ناآگاهان را بفریبد پهلو مسأله را مطرح  می است، به شکل دو
اش نيز هر یک در لحظاتی به مدت کوتاه  بر روی صحنه  توسط  رژیم پهلوی چندین نمایشنامه

در تأتر سنگلج که پس از چند اجرای محدود، ساواک از نمایش آن » دیکته و زاویه«از جمله . آمد
داستان آشغالدونی که تحت «و یا  ٣٧» عزاداران بيل«و » چوب بدستان ورزیل«جلوگيری کرد و 

این  ٣٨» روی پرده آمد و در دوران رژیم پهلوی در ایران اجازه نمایش نيافت» دایره مينا«عنوان 
واقعيت این است که همه آثار ساعدی بدون استثناء در . عاها البته همگی خالف واقع استاد

که به ادعای نویسنده » دیکته و زاویه«نمایش . زمان شاه خائن در ایران منتشر شده است
از تلویزیون سراسری رژیم  ١٣۵۴انقالبی، گویا ساواک از نمایش آن جلوگيری کرده در سال  ضد

در همين سال که دستگاه سانسور رژیم منفور گذشته مو را از . ه استگذشته پخش شد
های آن به اصطالح  نوشته ساعدی چاپ شد و نسخه» شنویم ما نمی«کشيد، کتاب  ماست می

دانيد  ساواک هم زیر سبيلی از این مسأله گذشت و البته همه می. به فروش رسيد» زیر ميزی«
کرد و  اش استفاده می های مورد عالقه انداختن کتاب برای جا» زیر ميزی«که ساواک از روش 
فيلم . زد که خوب به مغز و دل خواننده بنشيند ها رنگ و روغن انقالبی می بدین وسيله به آن

هم ابتدا در جشن هنر شيراز در حضور فرح نمایش داده شد و سپس به اکران » دایره مينا«
ت که سلطنت طلبان فراری هم که طبيعتًا از این قضيه تا بدان حد آفتابی اس. عمومی درآمد

اوضاع و احوال آن روزگار بهتر اطالع دارند در جریان هياهویی که پس از مرگ ساعدی به راه افتاد 
دادشان درآمد . کوشيدند به او رنگ و لعابی انقالبی بزنند» شورای ملی مقاومت« و هواداران

  و در اعتراض نوشتند؛ 
هایش هم اجرا شد و  رژیم سابق نوشته شد و بعضی از نمایشنامهآثار ساعدی در زمان « 

  ٣٩».شد شد، رفع هم می شد و یا اگر می چندان ممانعت یا مخالفتی با ادامه کارش نمی
چاپ شده  ۵۴فروردین  ٢٩ی تلویزیونی ساعدی که در کيهان  مصاحبه سپس با اشاره به هوشنگ اسدی

  :نویسد بود می
جانانه از زندان بيرون آمد و درست برای لوث   »مقاومت«پس از آن به هر حال آقای ساعدی «

ی اعتراضات  نتيجه ۵۴، آزادی او را در سال ضد انقالبیکردن این مسأله است که نویسنده 
باالخره باید هر جور شده جریانات . ای هم غير از این ندارد و چاره. داند المللی می وسيع بين

ساعدی به سواحل دریای خزر رفت و از آزادی، آقای  پس. مفتضح را ماست مالی کرد
بعد . پرید گساری افراطی پرداخت بطوریکه عقل داشت از سرش می ها به باده مدت

  شد که شش شماره» الفبا«هم به تهران برگشت و در دستگاه اميرکبير مشغول انتشار نشریه 
ا که فقر مردم را در داستانی که ج پرداخت تا آن جنسی نویسی از آن را منتشر کرد و یکسره به

ساعدی درست . رقم زدجنسی و شهوانی ترین مسائل  در همين الفبا نوشت، از پشت زشت
به  دعوت ناشران آمریکاییبه « : که جنبش انقالبی در ایران آغاز شده بود ١٣۵۶در تابستان 

. برای او ترتيب یافت هایی برای بررسی اوضاع سياسی ایران آمریکا رفت و در این کشور کنفرانس
 احمد شاملو دوازده ایرانشهر با  ساعدی پس از آمریکا به انگليس رفت و از شماره اول تا شماره

ی  جاست که ساعدی در همان مصاحبه یاد شده، در باره جالب این ٤٠» .همکاری نزدیک داشت
ند زیرا که خود نوکر از ماهيت این بلندگوها مردم با خبر« : خارج از کشور گفته بود های گروهک
بنابر این هر گروهی چه مارکسيست و چه غيرمارکسيست و چه بلندگوهای بيگانه . استعمارند

ها را دشمن خود  آن. های من بکنند مورد تأیيد من نخواهد بود ای از نوشته اگر سوءاستفاده
انواع و  رفت و با نوکران استعماراما به محض خروج از کشور به سراغ همان  ٤١» دانم می

 چپ آمریکاییزد، اما بيش از همه با جریانات  های مقيم خارج الس خشکه گروهکاقسام 
در حوزه  ویالی ساکت و شيک شاملوهمکاری کرد و سرانجام هم به لندن رفت و زندگی در 

در بستر توفانی خود پيش رفت و  های روی آب کف انقالب بدون توجه به این. لندن را ترجيح داد
غالمحسين ساعدی «: نزول اجالل فرمودندها  ساعدی و همپالگیر این هنگامه آقای درست د

نویسنده معروف ایران که برای شرکت در مبارزات خارج کشور، به آمریکا و بعد انگليس رفته بود 
به تهران بازگشت و به محض بازگشت، در شرایطی که شاه خائن فرار  کرده و ایران یکپارچه 

 ٤٢» هنوز اتفاق مهمی نيافتاده»  :ای گفت از امام خمينی بود، ساعدی در مصاحبهآماده استقبال 
همين طور هم شد او . روشن بود که ساعدی با آن سابقه مبارزاتی جایش در کنار انقالب نيست

اهللا متين دفتری چهره معروف  هدایتکه توسط » دمکراتيک ملی ایران  جبهه«بالفاصله به 
در مقابل این » مقاومت«پيوست و به قول همين آقای متين دفتری  علم شده بود آمریکایی

و البته « ٤٣بهمن توسط امثال ساعدی شکل گرفت  ٢٢از روز ) یعنی انقالب اسالمی(دشمن 
او . دمکراتيک و نشریه آزادی مربوط به امروز و دیروز نيست  سابقه همکاری ساعدی با جبهه

ای شده  از طرف جبهه مأمور و مسئول تهيه نشریه ١٣۵٨ همراه با ناصر پاکدامن که در ایام عيد
و به این ترتيب آقای ساعدی که در زمان دیکتاتوری خونين پهلوی  ٤٤» بود، آزادی را به راه انداخت

چه آمد، فراتر نرفت و سرانجام هم به تأیيد رهبری های  اش از حد آن» مبارزه«به اصطالح 



فعاالنه مبارزه با انقالب  ١٣۵٧بهمن سال  ٢٢از همان خردمندانه شاهنشاه آریامهر ختم شد، 
دست ترین سالهای رژیم پهلوی در یک  اسالمی را آغاز کرد و همين آقای ساعدی که در خونين

: نوشت ۵٨کرد، در مرداد  را صبح می »جهان نو«های  ، شبجام باده و در یک دست زلف یار
که در مقابل این یورش تنها به حالت تدافعی  تمام آزادمردان و آزاد زنان است  اکنون وظيفه«

ها نيز یورش بياورند، یورش در برابر یورش، حمله در برابر حمله چناق در برابر  قناعت نکنند آن
بستن نشریات ضدانقالبی از قبيل منظور ایشان از یورش،  ٤٥» چماق چشم در برابر چشم

شد  می عليه انقالب که آزادانه چاپ میبود و جالب اینجاست که با این اعالم جنگ رسآیندگان 
آمد، آقای ساعدی اعتقاد داشت که آزادی نيست انگار که آزادی فقط در همان   و به بازار می

از الی قبای عمو سام  های حضرت عباسش دم خروش است که با همه قسم» آزادی«نشریه 
انی امثال ساعدی از روشنفکر. ای بيش نيست پيدا بود و و روشن بود که همه اینها بهانه

و به ناچار پس از یک . که ربطی به مردم مسلمان ایران نداشت شدند آبخشوری سيراب می
وقتی هم که مردند، نه . بوددامان امپریاليسم عمر ادعای مبارزه به خاطر مردم، جایشان در 

بيل ، چرا که این قشان را جار زد ها مرگ دوباره تسليت روزنامه  قلب مردم بلکه صفحه
 اند مردهایستند قبل از جدا شدن روح از کالبدشان،  که در مقابل انقالب مردم می» روشنفکران«

  ».والسالم. هایی از این قبيل خواهيم پرداخت و انشاءاهللا در ادامه بحث به چهره
  

او  .ی دیگری پی گرفته است ی مبحث فوق را امروز در خارج از کشور به گونه ادامه هوشنگ اسدیظاهرًا 
در ارتباط با من و کتاب چهار » گویا«نویس سایت  و خبرنامه» الین روز آن«اخيرًا در مقام یکی از گردانندگان 

ای تحت   ام در مقاله  کرده ی اصلی وی را رو که در آن چهره، »نه زیستن نه مرگ«جلدی خاطرات زندانم 
  : نویسد می» شاه آمد«عنوان 

کند، تا خود و همفکرانش را قهرمان  ليف میأتار جلدی چهآن آقايی است که کتابی  شاه«
  ٤٦ ».را در مسند خيانت بنشاند" ديگران"های جمهوری اسالمی معرفی کند و  قهرمانان زندان

  
» نه زیستن نه مرگ«در رابطه با من و کتاب  هوشنگ اسدیچه  البته ذکر این نکته ضروری است آن

مطرح کرده  و بر اساس خط مشخصی فریبی ا به منظور عوامنوشته، تهمت و افترایی بيش نيست و آن ر
ما در سينه » قهرمانان«دانم و معتقدم  نمی» قهرمان«ای را  چرا که من نه تنها خود بلکه هيچ زنده. است

توابان و گردانندگان  ، هوشنگ اسدی را یکی از»نه زیستن نه مرگ«اما در جلد دوم کتاب . اند خاک آرميده
ام و مسئوليت او و امثال او در ارتباط با  معرفی کردهدان و همکاران سابق ساواک بخش فرهنگی زن

های او در  با توجه به فعاليت. ام های انجام گرفته از سوی رژیم را بيش از توابان معمولی معرفی کرده جنایت
؟ آیا آن گونه رفی کنممع» خائنان«ی  وی را در زمره نداشتمآیا حق ای از آن در باال ذکر شد  زندان که گوشه

 تهمت زني، پرونده سازي و«کنند، به  که او و دیگر توابان فعال در خارج از کشور و حاميانشان تبليغ می
ام یا حقایقی را که امثال هوشنگ اسدی و حاميانشان از آن هراس دارند، برمال  پرداخته» ترور شخصيت

  ام؟ کرده
حق ) های زندانم به کنار ها و تجربه ها، شنيده دیده(ای  نتشار یافتهها و اسناد ا آیا با توجه به چنين نوشته

چون او را بر » دیگرانی«های جمهوری اسالمی، هوشنگ اسدی و  داشتم در کتاب خاطرات خود از زندان
ها  ام؟ آیا طلبکاری امروز آن ی افرادی چون او به خطا رفته بنشانم؟ آیا در معرفی چهره» قهرمانان«مسند 
  نيستند؟» دشنامی«حدو مرز آنان ندارد؟ آیا چنين افرادی شایسته هر  پرنسيبی بی از بی نشان

. پردازد در خارج از کشور می» فرهنگ سازی«رسالت جدیدی را به دوش گرفته و به امروز  هوشنگ اسدی
ای از   ههای جمهوری اسالمی که با شم جنایتکاران رژیم در زندان همکار پيشينو » خشونت«این مبلغ ضد 

ام به اشاره و با کنایه چنين  ی او در زندان را رو کرده کارهای او آشنا شدید در مورد من که بخشی از چهره
  : نویسد می

  
ايم و با همان زبان  پوشيده "حقوق بشر" و" آزادی"جباران هستيم ما که امروز لباس  تا«

ها  دشنام "رئيس قبيله"مان تا به فر. شهره ترين مروج آنست" کيهان"دهيم که  دشنام می
 و" سرداران" و" شهيدان"اهل قبيله خود را  چيم تايپ الفاظ می ها را در لباس شعر و تهمت و

جلدی استبداد سرداران ميدان توپخانه را در  ٢۵ "نيمه پنهان" همان. ديگران را خائن بدانيم
اشقش بود و نام مقدسش کنيم که روزی باکره بود و نسل ما ع می" روسپی" حجم کمتر ارزانی

  ٤٧».بود" انقالب"
  

ی  به مردم و جامعه» خائن«نامد،  می» دیگران«که خود را  هوشنگ اسدیچه در باال آمد،  آیا با توجه به آن
آیا اگر کسی با ام؟  آیا حقی را پوشانده  ام؟ تهروشنفکری ایران نبوده است؟ آیا در مورد او چيزی به گزاف گف

چه که  عمل کرده است؟ آیا در آن "رئيس قبيله"ی او و امثال او گرفت به فرمان  چهره سند و مدرک نقاب از
 هوشنگ اسدیشود؟ آیا با وصفی که در باال آمد  دیده می» ناسزایی«و » تهمت«به صورت مستند آمده، 



ن نویسان کيهان و از بينانگذاران آن نبوده است؟ کسی را که دارای چني» پنهان  نيمه« همکارخود 
خواهی و  و آزادی» آزادی«سپارد و دم از  ی مشعشعی است و امروز همه چيز را به فراموشی می گذشته

، »القرا ام«دیروز در درون زندان  هوشنگ اسدیزند و طلبکار هم هست چه باید ناميد؟  می» حقوق بشر«
در خارج از کشور زهر خود را به  کرد و امروز  گردن روشنفکران ایرانی تيز مید آوردن بر تيغ رژیم را برای فرو

ای  در مقاله ٨۵بهار و تابستان  ١٢و  ١١ی  شماره باراندر فصلنامه  هوشنگ اسدی. ریزد ای دیگر می گونه
  : نویسد میروشنفکران ایرانی در مورد  »این سگان هار«تحت عنوان 

درند،  می ان خود رامخالفگلوی  هستند کهخود شاهان مستبد کوچکی روشنفکران ایران در اکثریت «
آقای سپانلوی عزیز بدتان نياید آن . هستند بدترین دشمنان آزادی اما دهند، فریاد آزادی سر می

کوشم که تک  می کنج غربت و من امروز در. ی فرهنگی استبدادی هستيم مایيم که زائيده های هار سگ
  »های وحشم را بکشم تک دندان

و  »روشنگری«ی  و ظاهرًا از زاویه» نقد«کنند تا در لباس  تالش میو مانند ایشان، امروزه  هوشنگ اسدی
 .مسئوليت ناپاک خود را ادامه دهند» استبداد درون«انداز انسان مدرن و طرح مبارزه با  مثًال از چشم

  
» کيفرخواست نویس«و  »اللهی دو آتشه حزب«بيست سال پيش از موضع یک  هوشنگ اسدی

  : رژیم، چنين نوشته بود
به ایران  -شرق و غرب –جهان مادی کنونی  هجوم فرهنگی، محصول در اکثریت خود نرمند معاصره«

  »اسالمی است
همان ساز را به شکل دیگری در خارج از ! »آزادیخواه و منتقد«امروز بعد از بيست سال از موضع یک انسان و 

جر به رضا دادن به جانيان حاکم بر کشور کوک کرده و برای آلوده کردن محيط و پراکندن سم نااميدی که من
  :نویسد شود، می ميهنمان می

درند،  که گلوی مخالفان خود را میشاهان مستبد کوچکی هستند  در اکثریت خودروشنفکران ایران «
  ».دهند، اما بدترین دشمنان آزادی هستند فریاد آزادی سر می

است و هر روز آن را به شکل   »خود در اکثریت«در همه حال دشمن روشنفکران ایرانی  هوشنگ اسدی
  . دهد کند، ارائه می ایجاب  »روز«و شمایلی که اقتضای 

بوده و آثار این دندان بر بدن فرهنگ و هنر و » دندان وحش«داند که دارای  خود می هوشنگ اسدی
ع خواهد جا بياندازد که همه به نوعی دارای این نو روشنفکران کشورمان باقيست، برای همين می

هاست در حالی که بقيه  آن» تک تک«ها بودند و مزیت او بر بقيه این است که در حال کندن » دندان«
های رژیم که » طلب اصالح«این همان سياستی است که به اصطالح  !ها هستند خواهان نگهداری آن

هنگی تبليغ های فر اند با برخورداری از اهرم  داشته ۶٠ی  بيشترین نقش را در سرکوب و کشتار دهه
در خارج از » مصلح اجتماعی«و » آزادیخواه«هوشنگ اسدی در واقع این سياست را از موضع یک . کنند  می

  . است که او به دوش گرفته است ای »رسالت فرهنگی«این . برد کشور پيش می
رار داده  و ترین باندهای رژیم، روشنفکران و تبعيدیان را مورد هدف ق دیروز به عنوان بلندگوی سياهاو 
مبارزه در  ضرورتو یا از سر  اجباریتفاقی است و یا امروزشان در غرب اانگار که حضور «: نوشت می

و امروز که خود پایش به خارج از کشور رسيده، ادعاهای دیروزش را فراموش کرده و » شوربا این دنيای شلم
 »به خاک غربت کوچانده« او را» دست استبداد«شود که  زند و مدعی می می »کنج غربت«و دم از  
  ! است

  : سال پيش به منظور پرونده سازی برای روشنفکران وطن نوشته بود ٢٠او 
شب زنده و یا در والیت خودمان  اند اند و لنگر انداخته ینگه دنيا کنگر خوردهاین که حاال هم در «

  » .ها شک کنيد نآاصالت وطنی  کشند، گولتان نزند که در را خميازه می های پاریس داری
کند و رو به  تکيه می» های پاریس داری زنده  شب«سال باز هم روی همان  ٢٠و  امروز  پس از گذشت 
  : نویسد محمد علی سپانلو می

مانند آن خانه  - گردید وقتی شبی در یک مهتابی  های تهران بر می به شب های پاریس شبشما بعد از «
  »...کنيد  نوشخواری می -دروس

 
. آوردن خود، کارهای بسا بيشتری کرده است» اسالم«نيت و » خلوص«برای نشان دادن  نگ اسدیهوش

در » رومن روالن«نوشته » زندگی تولستوی«ی دیگری تحت عنوان معرفی و نقد کتاب  مثًال او در نوشته
ر روزنامه این نوشته ابتدا د. »تولستوی و اسالم«نویسد به نام  مقام یک مسلمان دو آتشه، مطلبی می

 ١٣۶۶مرداد  ٢٨به تاریخ   ٧٣٩ی  شود و سپس در کيهان هوایی شماره چاپ می ١٣۶۵شهریور  ١٣اطالعات 
به  ١٣٨۵بهمن  ٧در تاریخ » بازتاب«ذکر این نکته الزم است که دو دهه بعد، سایت . یابد دوباره انتشار می

» )ص(اهللا  تولستوی و محمد رسول« کشف دوباره مطلب هوشنگ اسدی نائل آمده و مطلبی را تحت عنوان
و » روز آنالین«ی  برد و در اداره هوشنگ اسدی که خارج از کشور به سر می ٤٨. دهد انتشار می

ماسک جدیدی  اش بنا بر مسئوليت دهد و خود ادامه می» رسالت فرهنگی«نویسی سایت گویا به  خبرنامه



ولين نفری بود که به چنين کشفی نائل شد و حق و بيند که توضيح دهد او ا به چهره زده به صرف خود نمی
  : نویسد در معرفی نقد هوشنگ اسدی می ٧٣٩ی  کيهان هوایی شماره !حقوق خود را طلب کند

به  حصار زندان قزلدر  »هوشنگ اسدی«آید نقد کتابی است که از سوی  چه در پی می آن«
به بعد » رومن روالن«اثر » ستویزندگی تول«وی با نقادی کتاب . ی تحریر در آمده است رشته

بر او ) ص( شخصيت رسول اکرم مذهبی و روحانی این نویسنده بزرگ و تأثير عميقی که
ها،  در پنهان ساختن ابعاد مثبت این چهره» رندان روزگار«پردازد و از این که  داشته است می
ها دال بر شناخت  نویسنده کنند نتيجه می گيرد که ترجمه آثار متعدد از این گونه تالش کرده و می

ای از حقایق،  شان نيست بلکه به این وسيله فقط وجهی از وجوه متعدد و گوشه دقيق
  ». مانند ها هنوز ناشناخته باقی می شود و ابعاد گفتنی این شخصيت برخوانندگان معلوم می

  
  : نویسد در معرفی کتاب چنين می هوشنگ اسدی

ه ویژگی اصلی تولستوی یعنی روح عميقًا مذهبی او یعنی از این رو سبب شگفتی نيست ک... «
دستگاه فرهنگی از خوانندگان ایرانی پنهان نگهداشته شده بود چرا که ... شخصيت راستين او 

ی  سلطه وظيفه این دستگاه به عنوان ابزار اساسی. کار داشت» مذهب«طاغوت با نفس 
» زندگی گاليله«مونه از کتاب معروفی مانند در ميهن اسالمی ما این بود که برای ن امپریاليسم
استفاده کند و قلم یکی از کارگزاران . دليل در ایران تبليغ نشده بود اش هم البته بی که نویسنده

فرهنگ کشيد و حاال مبلغ  بر دوش می علم مارکسيسمفرهنگی خود که در جوانی 
را  »مذهب«اری کند تا یکسره شده بود از جنایات کليسا بهره برد آریامهری –اميریاليستی 

یعنی یکی از ( - بهانه، جنایتی از جنایات کليسا. ضد بشر و ضد ترقی و ضد علم نشان بدهد
به  »مذهب«بود و هدف،  -)راه را بر مادی گری نوین کشود شهيد مطهریدالئلی که به قول 

رهبر انقالبی روشن بود که در کشوری مانند ایران که . طور عام و نه کليسا و نه مسيحيت
برد این قبيل تبليغات کدام هدف را نشانه گرفته است و درست  آن در تبعيد به سر می مذهبی

 -این مسيحایی آزاد -بود که هرگز سيمای واقعی تولستوی سياست فرهنگیدر راستای این 
معرفی نشد و حتا یکی از آثار مذهبی او که به حکایت کتاب در دست طغيان عليه مسيحيت 

انقالب  اکنون به یمن. ... ج و مدد جستن از روح واقعی مذهب بود، به فارسی در نيامدرای
در جریان آزاد تبادل فرهنگی . سپرده شده است گورآن سياست فرهنگی به  اسالمی
یکی از این حقایق ارتباط تولستوی با ملل شرق و به . شود چه بسا حقایق که آشکار می جامعه

  » ....ویژه با مسلمانان است
 پایانپردازد و در  می »سوساليسم«سپس  در نقد خود از زبان تولستوی به ضدیت هيستریک با  او 

  : گذارد  امضای خود را به شکل زیر پای نوشته اش می
  » ١٣۶۵تابستان ) خراسانی(هوشنگ اسدی  -زندان قزلحصار«
  

ی دیگری  به گونه امروز. مقایسه کنيد ٨۵مدل  هوشنگ اسدی، را با ۶۵مدل  هوشنگ اسدی
  همکاری با ساواک، حزب توده و رژیم جمهوریاو که . است  روشنفکران ایرانی را هدف قرار داده

در است  یک ماهبيش از که  »روسپی و باکره«ی  را یک جا در سوابق خود دارد در مقاله اسالمی
  : نویسد باقی مانده، می» گویا«ی نخست  صفحه

. خواستند می پيراهن دريده استبداد برتن او را ته شاهی بر سر وتاج شکس" شاهک"ها  ميليون«
". انقالبی"او بود و يگانه " شاه شکن"تصرف کند که تنها  باکره را" خود"خواست  هرکس می

توانست  بودند و عقوبتشان جز مرگ نمی" ضد انقالب" ديگران، هرکه بودند، چون با او نبودند،
  . باشد

" حق" ای که فقط آن را انديشه بنا بر" شاهکی" هر. پوشيدند" رانسردا"جامه " ها کوتوله"
، باکره را سرداران يک روزههمه اين  و. فراتر رفت " ابوذر" و " چه"و" مزدک"دانست، از  می
کرد که بکارت او را در بستر  پيدا می" صاحبی. "شد می" تصرف"باکره مقدس بايد . خواستند می

ها در  کوتوله. و گريست های آسمان نگاه کرد باکره به ستاره .ادی بدرداستبداد به نام انقالب و آز
کردند،  همان حال که مشتی نثار رقيب می و درکوبيدند  ها سالح در دست پای می خيابان

کردند،  ند، مرگ مخالفان را طلب میدکشي کتابی را که دوست نداشتند به آتش می
ها از سراسر خاک  صف. ناميدند می "راستين انقالب" خواندند و خود را فرزندان سرود آزادی می

  ٤٩».خواستند هيچ چيز جز تصرف باکره نمی. آمد پهناور به جانب باکره می
خوانندگان عزیزی که در زندان نبودید و عملکرد این دسته افراد را به چشم خود ندیدید و با پوست و گوشت 

ی سياسی ایران این گونه بود که  آورید، آیا صحنه نمی را به یاد ۶٠تا  ۵٧های  خود لمس نکردید؛ آیا سال
همان حال  کوبيدند و در پای می ،ها سالح در دست ها در خيابان کوتوله«کند؟ آیا  هوشنگ اسدی ترسيم می
ند، مرگ مخالفان را طلب دکشي کردند، کتابی را که دوست نداشتند به آتش می که مشتی نثار رقيب می

  »  ؟ناميدند می" راستين انقالب" خواندند و خود را فرزندان می کردند، سرود آزادی می



ها مشتی نثار رقيب کرد و کتابی را که دوست نداشت به آتش کشيد و  کدام گروه سياسی در آن سال
همراه با باندهای سياه  هوشنگ اسدیو همکاران  حزب تودهمگر نه این که . مرگ مخالفان را طلب کرد

ی متحد  جبهه«کردند و همراه رژیم به مخالفانشان  ها نبود فریاد می که با آنهر کس را  مرگ رژیم،
ها نبودند که مرگ مخالفانشان را  کردند؟ مگر آن را تبليغ می مرگشانکردند و  خظاب می» ضدانقالب

  جشن گرفتند؟
  : نویسد ، می»روسپی و باکره«ی  در ادامه مقاله هوشنگ اسدی

 .با آزادی خوابيد" روی برگ سرخ گلی" و سرانجام" ، سيب را چيدیاز شاخه بازيگر دور"باکره «
به بستر آلوده استبداد  دانست او را می. لرزيد، پنهان کرد فرزندانش را در کالله گل که از توفان می

، هرلحظه  هزاران هزار دست. ها جايش را گرفته بودند يکی رفته بود و ميليون. کشاند خواهند
 و ها گروه ها و آدم .ها متفاوت، شعارها ديگر بود پرچم. به بستر خود بکشد برمی آمد تا او را

و فقط در يک چيز ريختند  احزاب ، خون هم را می ها و جماعات و دستجات و سازمان
 هنوز سپيده سر نزده بود که باکره مقدس را .خواستند همه باکره را برای خود می. مشترک بودند

دريدند و در بستر استبداد باکره  با فرياد آزادی حنجره می. ر کشيدندکه ما عاشقش بوديم به بست
  ».کردند را بی سيرت می

ها و  دستجات و سازمان و ها گروه ها و آدم«کدام یک از  ،آورید را به یاد می ۶٠تا  ۵٧کسانی که دوران 
غ نشان دهد پيش از آن ؟ آیا هوشنگ اسدی قصد آن ندارد به درو»ريختند احزاب ، خون هم را می جماعات و

را بریزد این خود » احزاب ها و جماعات و دستجات و سازمان و ها گروه ا وه آدم«که جمهوری اسالمی خون 
ریختند؟ آیا به این وسيله با ظرافت شریک جرم برای جنایتکاران حاکم بر  ها بودند که خون هم را می آن

  کند؟ کشورمان درست نمی
سال پيش هوشنگ اسدی در  ٢٠چه  ی لحن به کار رفته در این مطلب را با آندوستان و خوانندگان گرام

عریان «و » زشت نگاری«آن روز روشنفکران را به . نوشت در کنار هم قرار دهيد زندان جمهوری اسالمی می
شتباه نکنيد هر دو به ا. کند می... و » دریدن بکارت«امروز خود صحبت از کرد و  متهم می... و » نویسی
شایانفر، گردانندگان امروز  فرصت طلبی او حتا صدای حسين شریعتمداری و حسن . است» روز«فراخور 

ها که خوب او را  البته آن. کيهان و همکاران دیروزش در بخش فرهنگی زندان قزلحصار را در آورده است
ذکری از سوابق همکاری ها بدون این که  آن. دری کنند تر از آنند که به ضرر خود پرده شناسند، زرنگ می

هوشنگ اسدی با خودشان بکنند تنها به روابط سابق وی با حزب توده و دستگاه جهنمی ساواک اشاره 
  : نویسد کيهان می. کنند می

جرم جاسوسي آه پس از انقالب هم به  نفوذي ساواك در حزب تودههوشنگ اسدي، جاسوس «
ر شد، در يك مقاله سكسي در سايت گويا نيوز دستگي» حزب توده ايران«براي ساواك و همكاري با 

را با عقده هاي فروخورده  انقالبي و رويكردهاي اسالميآوشيده تا عصبانيت خود از محبوبيت مستمر 
 ٥٠»خويش به تمسخر گيرد

  
چنين نوشته  هوشنگ اسدیدر معرفی  ١٣۶۶مرداد  ٢٨به تاریخ  ٧٣٩ی  اما کيهان هوایی در در شماره

  : بود
خود از کسانی است که در » درآمدی بر علل غرب زدگی و ابتذال هنر معاصر«نویسنده مقاالت  به هر حال

بعدها به دنبال . هنر مترقی و مردمی رشد کرد و خود به تبليغ و ترویج آن پرداخت» اکثریت«دامان به زعم 
ازنگری به در زندان در ب ، وی نيز دستگير شد ودستگيری سران حزب توده و فعالين این تشکيالت

به انتقاد از آن پرداخت و به  - ها نظير بسياری دیگر از سران گروهک – اش ی فکری و عقيدتی گذشته
و نگارش  -هر چند محدود – فضای فرهنگی زنداناستفاده از . اش اقدام کرد تصحيح مواضع گذشته

و ت ورزید هایی است که هوشنگ اسدی به آن مبادر مقاالت و نقدهای مختلف از جمله فعاليت
  ».ها بود یکی از آن» درآمدی بر علل غرب زدگی و ابتذال هنر معاصر«

همراه و همفکر قبلی  فرخ نگهداردست به دامان » روسپی و باکره«ی   عاقبت در مقاله هوشنگ اسدی
  : نویسد شود و می و امروزش می

افتادن نسلمان را انتظار ور  - فرخ نگهدار به گفته تلخ -تا هستيم و. ما هنوز عاشقيم...«
خود  فرزندان باکره از کالله گلسرخ بال خواهند گشود و اين بار مادر. کشيم، در انتظاريم می

. سخت نگرانم. نگرانمو من  .را دشنام خواهند داد و براه آزادی خواهند رفت" انقالب"
يگر کرده بيينم که لباس د را می و کوتوله های پيرو آنها" قبايل کهن سال استبداد"روسای 

آماده اند تا باکره آزادی بر فراز ايران بال بگشايد و او را اين بار . دهند سر می" آزادی"اند و فرياد 
  ٥١» .تصرف کنند "آزادی" به نام

  
» فریاد آزادی«کرده و » لباس دیگر«ای از آن به شکل مستند رفت،  ای که ذکر گوشه چه کسی با سابقه

قبایل کهن سال «روسای » های پيرو کوتوله«ایم  و امثال من شده کنيد من دهد؟ مالحظه می سر می
» های پيشگام شمشاد  شاخه«و » آزادیخواه«اند  هوشنگ اسدی و فرخ نگهدار شده و» استبداد



تنها راه بهروزی مردم ایران و رسيدن به آزادی هم این است . »نفرت«و » خشونت«و مبلغ ضد 
حرف اصلی هوشنگ اسدی هم این است که چرا . شنام دهندد» انقالب«که ابتدا به مادر خود، 

  .ام ناميده» سردار«، موسی خيابانی را »فرخ نگهدار«به جای او و 
   

او در مصاحبه با مجله زنان در . نيز از نگاه او متأثر است هوشنگ اسدی، همسر »نوشابه اميری«حتا 
نگاری است که  کند روزنگامه وید و اضافه میگ  اش می از تأثير همسرش هوشنگ اسدی بر زندگی ٧۵تيرماه 

مردان «اش از آن روز را که ربطی به مطلب  او خاطره. پيش از انقالب در مصاحبه با خمينی شرکت داشت
  : کند در زندگی او ندارد، چنين بيان می» تأثير گذار

ی که رهبر انقالب بود که حضورش به اتاق حال و هوای دیگری داده بود؛ مرد مردیمهم خيره شدن در «
مان صحبت از  و آن گاه که نوبت سؤال کردنم رسيد، بين. ... با چشمانی سخت نافذ. اسالمی ایران بود

آقا اندکی جا  احمد سيد . آب دهانش را قورت داد صدر بنی. سکوت بر اتاق حاکم شد. رفت استبدادامکان 
. کسی پشت سرم نفسی عميق کشيد ».اسالم دیکتاتوری ندارد« :اهللا گفت به جا شد و حضرت آیت

سن حاال که به . دانستم که چه کردم واقعيت آن است که در آن روز خود نيز نمی. دانم چه کسی بود؟ نمی
کسان  ميراث نيست و آزادی شنوم که گویی در سرزمين ما خوانم و کم نمی ام و کم نمی  رسيدهعقل 

که اکنون آن امام  کنم دانند، مدام فکر می می رگمستحق م ای جز خود را صاحبان هر اندیشهبسياری 
هر آری، . را چگونه آموختتحمل سخن مخالف گذرد، درس بزرگ  می راه شيری آسمان]کهکشان[بر 

  ٥٢» .توانست خون مرا حالل کند کس جز امام خمينی می
راف خود در جایی که نيازی به مجيز گویی نيست و فشاری روی فرد نيست، نوشابه اميری که به اعت

معرفی  »تحمل سخن مخالف«را مظهر  خمينیرسيده است،  »سن عقل«ها کرده و به  تجربه
دانستم و با پوست و گوشتم یک دهه جنایت و کشتار به فرمان  اگر تاریخ معاصر کشورمان را نمی. کند می

ه مورچه هم کند که آزارش ب صحبت می» قدیسی«کردم او در باره  خمينی را لمس نکرده بودم، فکر می
مانده بود که خمينی  ای انسان فرهيختهراستی شما که گذشته را به خاطر دارید آیا . نرسيده است

  اش را حالل نکرده باشد؟ خون
  

حسين غالماو در مورد زنده یاد  ۶۵ی سال  کافيست نوشته هوشنگ اسدیی  برای شناخت چهره
 شاهرخ مسکوبدر وصف  ٨۴در سال  که» در سوگ کشته خویش«را بگذارید کنار نوشته  ساعدی

  : نویسد اسدی می. نوشته است
و دیگرانی که رفتند و خود ما که خواهيم رفت،  ساعدیو  هدایتمسکوب و قاتالن «

گرگان حتی . و همه تنها و تنها از این رو که با اندیشه هم مخالفيم .نيستند، مائيمها  حکومت
های فرزانه که بوی عطر  اما ما انسان .یمدرید اگر بودیم، وقت گرسنگی یکدیگر را می

مان اگر گران نيست، مرتب و نظيف است  ایم، لباس های شيک آمده دهيم، با اتوموبيل می
هر کدام از یک مثقال تا چند خروار حرف و نوشته و ادعا داریم و . گرسنه نيستيمهيچکدام اصال 

 های عملی و فکری رهبران نحلههای کهنه و نو نيستيم،  اگر مدعيان نجات جهان با نسخه
مشت نمونه : برای نجات سرزمين مادری از چنگال امپریاليسم و استبداد در ميانمان کم نيست

همه رهروان ناچار یک . به خاک غربت کوچانده دست استبدادهمه ما را . خروار مردمان ایرانيم
     ٥٣» مسرنوشت شوميو همه ميراث دار یک . فقط و فقط با هم اختالف نظر داریم. راهيم

را در رابطه با غالمحسين ساعدی نوشته بود و در باال آمده  هوشنگ اسدییک بار دیگر مطلبی که 
ا این درصد از ه نيست؟ آیا گرگ »گرگ«و بدتر از  »گرک«آیا او اسدی  هوشنگی  بخوانيد، بنا به گفته

ای را راجع به زنده یاد  ای از خبث طينت نيست کسی که چنان نوشته دورویی را دارند؟ آیا این نشانه
، دیگران را قاتل او معرفی  غالمحسين ساعدی نوشته حاال طلبکار شده ضمن زیر سؤال بردن نقش حکومت

  کند؟
ن خود و پيش برد نظرات و اهدافش و در در مکتب حزب توده پرورش یافته، برای مطرح کرد هوشنگ اسدی

نگاه . جایی که منافعش اقتضا کند ممکن است هر دروغی را به عنوان حقيقتی مسلم به شما قالب کند
  : نویسد چه می »زودتر بمير رفيق«ی   کنيد رو به فيدل کاسترو در مقاله

رود که در آنها زندانی  یهائی نم نلسون ماندال به سرزمينرفتار تو را چگونه توجيه کنم وقتی «
» .برگزيد آری نلسون همان که قدرت را به عاشقان قدرت واگذاشت و دفاع از حقيقت را. سياسی هست

٥٤  
عام زندانيان سياسی و هنگامی که هنوز  ماندال پس از قتلکه کاسترو هنوز به ایران نرفته و  جالب آن
ی خمينی بزرگترین دشمن  گل بر مقبره ها بر زمين خشک نشده بود به ایران رفت و حتا خون آن

! هم دارد؟ زندانی سياسیهایی نبود و نيست که  آیا ایران جزو سرزمين .آزادی و بشریت گذاشت
از رفتارهای ماندال را   که بعضی ضمن آن. اشتباه نشود من نه دشمنی با ماندال دارم و نه دوستی با کاسترو

برای رژیم را در کاسترو گری نمایندگان  البی. کنم مایت نمیکنم، از رفتارهای کاسترو هم ح محکوم می
ی ایران از نزدیک و به  کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و در جریان پایمال کردن حقوق مردم رنجدیده



جا روشن ساختن دروغی است که در لباس  قصد من در این. ام ها مجادله هم کرده ام و با آن چشم خود دیده
  . شود تحویل داده میحقيقت به مردم 

اما . المللی سفرش را لغو کرد سال پيش هم قرار بود به ایران برود که با فشارهای بين ٣تازه نلسون ماندال 
شاید به زعم آقای . همان موقع به عربستان سفر کرد و ميهمان خاندان سلطنتی عربستان سعودی بود

شود،  جا نقض می دارد و یا حقوق بشر در آنی کشورهایی که زندانی سياسی  اسدی عربستان در زمره
  .نيست

  
ام،  اش آورده های گذشته های مستقيمی که از مقاله قول را با نقل هوشنگ اسدی امروز یها درفشانی

ی  توهين مضاعف به جامعه! نقص و تمام عيار از پررویی است  این شاهکار و نمایشی بی. مقایسه کنيد
ی بسيار مهم و درخور تأمل و  مه، اما در پایان این گفتار، باید به این نکتهبا این ه. روشنفکری ایران است

   :توجه، اشاره کنم
این نوشته . شان نيست و امثال ایشان و اندازه و عيار قباحت و وقاحت هوشنگ اسدیی من اصًال  مسئله

نش برای لوث کردن تنها با این انگيزه نگاشته شده که نشان دهم جمهوری اسالمی و حاميان و وابستگا
، چگونه و با چه  زندانجامعه و ی نيروهای انقالبی در  رنگ کردن مقاومت جانانه های مبارزاتی، برای کم ارزش

  . کنند ریزی و اجرا می را برنامه اشان های پيچيده و مزورانه سياستابزاری و توسط چه کسانی، 
اند تا در راستای لوث کردن  گری وارد شدهها از در دی هوشنگ اسدیامروز امثال بایستی توجه کرد 

شبه مدرنيستی  ظاهرو در پوشش نقد،  زور به کنند میتالش  ها آن .دهای مبارزاتی انجام وظيفه کنن ارزش
   !چه خيال باطلی و هاشان بپوشانند بر فریبکاری
و با اعتباری در   های ارزنده ی اخير تالش سه دهه - در همين دو .خالفت با نقد و انتقاد نيستموضوع م

ی نقد اندیشه و فرهنگ از سوی روشنفکران، فعاالن سياسی و هنرمندان ایرانی مخالف نظام  زمينه
های گوناگون تحقيقی، علمی و ادبی و هنری انجام گرفته و تأثير  ارتجاعی جمهوری اسالمی، در شکل

  .ای گوناگون دیده توان در عرصه مثبت، مشخص و معين آن را، هرچند محدود و ناچيز، می
خورد و آن جا انداختن این  به چشم میاز سوی رژیم هم یک خط مشخص و روشن در پوشش نقد اما 

مخالف بوده و مسئله است که تمامی روشنفکران، مبارزان، هنرمندان و کسانی که با جمهوری اسالمی 
و این یعنی گيج کردن و ! دهستن »خود شاهان مستبد کوچکی«اند،  پنهان با آن در ستيز بوده آشکار یا

این یعنی برافراشتن سدی . این یعنی قطع کردن پيوند جوانان با نيروهای انقالبی. مأیوس کردن نسل جوان
های  خواهانه نسل های خونين و گرانبهای چندین دهه مبارزات آزادی ها و تجربه که بتواند راه بر انتقال آموزه

من بارها در پيوند با . ها، دشوار کند کم تا مرز ناممکن ربندد، دستپيشين به نسل جوان را، اگر نتواند ب
 ی آن، به ویژه در ميان اپوزیسيون و ایرانيان خارج از کشور، تالش های پيچيده شناخت دقيق رژيم و سياست

ها  نتا اهميت حياتی این موضوع را تا حد امکان با ارايه اسناد و بررسی و تحليل کردن آ ام پافشاری کرده و
بينانه و هوشيارانه از ماهيت جمهوری اسالمی،  پيروزی در مبارزه با رژیم، در گروی درک واقع. گوشزد کنم
این . شود کار گرفته می هایی است که از سوی آن و حاميان و وابستگانش به ها و روش ها و شيوه سياست

  .آن حساس و هوشيار بودهدر رفتن نيروها، نسبت به  ها را باید شناخت و  پيش از به ترفند
  

  ٢٠٠٧مارس 
  

Irajmesdaghi@yahoo.com 
 

  : توضيح ضروری
 »های ایرانی در برلين آرشيو اسناد و پژوهش«های مورد استفاده قرار گرفته در این نوشته از  نشریه

های پيگير مسئوالن این مرکز که با  ز زحمات و کوششدر اینجا الزم است ضمن قدردانی ا. تهيه شده است
اند، از دوست خوبم خانم گلرخ جهانگيری  ای گرانبها را در خارج از کشور فراهم کرده امکاناتی محدود گنجينه

  . که زحمت پيدا کردن این اسناد را متحمل شد، سپاسگزاری کنم
  

 . درج شده است آرش ٩٩-٩٨ی  این مقاله در نشریه شماره
                                                  

ای خطاب به خمينی  وی در نوشته. و به دنبال شورش خوانين فارس، دستگير و اعدام شد ۴٣اهللا خان شهبازی پدر وی، در سال  حبيب   ١
  .ی جانبازی است خود را سرباز و فدايی او معرفی کرده بود و اعالم داشته بود که برای برقراری احکام اسالم و قرآن آماده

 به همراه همسرش کرد بر روی اسناد و مدارک کار میدر مرکز مزبور به عنوان کارمند که  از کارمندان سابق دربار صانعی منوچهر  ٢
کشته شده بودند، کشف ضربه چاقو  ١٣در حالی که با  اسفند ٣در روز بعد  ۵شدند و جسدشان  مفقود ٧۵ بهمن ٢٨در فيروزه کالنتری، 

  .مشغول به کار بود رکزيد امامی نيز در همين مهمسر سع فهميه دری گورانی .شد



                                                                                                                                                 
بر ! کند ای را نيز تکذيب می وجود چنين اطالعيه هوشنگ اسدینکته جالب اين که . ١٣۵٨خرداد  ٧به تاريخ  ١٩ی  نامه مردم شماره   ٣

اما اين شماره ناپديد شده . هست» نامه مردم«های نشريه  های وابسته به حزب توده اکثريت قريب به اتفاق شماره روی اينترنت و سايت
  !هايی که پيگيری کردم نيز اين شماره موجود نيست در آرشيو مراکز فرهنگی و پژوهشی و کتابخانه. است

ی گزارش فيلم پی گرفت و مدتی نيز سردبير اين  از زندان آزاد و فعاليت مطبوعاتی خود را در نشريه ۶٧هوشنگ اسدی در سال    ٤
وی تا کنون صحبتی در مورد مقاالتی که . ی اميری از کشور خارج و مقيم فرانسه شد همراه همسرش نوشابه ٨١سال وی در . نشريه بود
  !به ميان نياورده استيافته های رژيم انتشار  نوشته و در روزنامه بر عليه روشنفکران ايرانی  در زندان
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