ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﻧﺑوی!
ﮔﺎه
آﻧﭼﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﯽ رﺳﺎﻧد
ﺧود از آن ﻋﺎری اﺳت
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ﻣﺎرﮔوت ﺑﯾﻛل

ﭼﻧدی ﭘﯾش ﻣﺎ  -از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻣﯾﺗﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﻠژﯾﮏ  -ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﻔﺗﮕوی ﺧود ﺑﺎ آﻗﺎی اﺑراھﯾم ﻧﺑوی را در ﮔردھﻣﺎﯾﯽ  23ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر در
ﺑروﮐﺳل در ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺑﺎ ﻋﻧوان »ﯾﮏ ﻣﺷﺎھده ،ﯾﮏ ﻣﺷﺎﺟره« ﻣﻧﺗﺷر ﮐردﯾم 2.آﻗﺎی ﻧﺑوی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺟواﺑﯾﮫ ای ﺗﺣت ﻋﻧوان »آﻧﮭﺎ
3
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﺑودﻧد« را ﻧوﺷت و در وﺑﻼگ ﺧود ﻣﻧﺗﺷر ﮐرد.
آﻗﺎی ﻧﺑوی آﻧﻘدر در ﻧوﺷﺗن ﺟواﺑﯾﮫ اش ﻋﺟﻠﮫ داﺷت و آﻧﻘدر دﺳﺗﭘﺎﭼﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﻓرﺻت ﻧﮑرد ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﺷده ﺑر آدرس ﮐﻣﯾﺗﮫ
داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﻠژﯾﮏ ﮐﻠﯾﮑﯽ ﮐﻧد و ﺑﺑﯾﻧد ﻣﺎ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾم؟ و ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾم؟ و ﭼﮫ ﮐرده اﯾم؟ و ﺑﯽ ﺟﮭت ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﮐﺎرﮔری
اﯾران ﻣﻧﺗﺳب ﻧﮑﻧد .ﺧود اﯾن ﺑرﺧورد )ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﮑرده ﺣرﻓﯽ را زدن و ﮐﺳﯽ را ﻣﻧﺗﺳب ﺑﮫ ﭼﯾزی ﮐردن( ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد
ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ از واﻗﻌﯾﺎت ﻓرار ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﮫ ﻗول ﻧوﺷﺗﮫ اﯾﺷﺎن از »ﻣوارﯾث اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ« رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرد.
آﻗﺎی ﻧﺑوی ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای دق و دﻟﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﮐردن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳم و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑدل ﮐرد؛ و ﺑﺎ ﺧﺷم ﺑﺳﯾﺎر
و ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر ﮔﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ ھﺎی دروغ ﻣﺎ را اﻋﺿﺎی در ﺣﺎل ﻣﺄﻣورﯾت اﺣزاب ،ﮐودک و ﺣﺗﯽ ﻧﺎﮐس ﺧواﻧد .ﻧﺎﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ »ﻧﮫ ﻣﻌﻠوم
اﺳت از ﮐﺟﺎ دﺳﺗور ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻧﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از آﻧﺎن ﭘﯾداﺳت و ﺑﮫ ﺑﺎدی ﻣﯽ آﯾﻧد و ﺑﮫ ﺑﺎدی ﻣﯽ روﻧد «.ﻣﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﻧدارﯾم در اﯾن
ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﺎوه ھﺎی آﻗﺎی ﻧﺑوی در ﻣورد ﮐﻣوﻧﯾﺳم ﭘﺎﺳﺦ دھﯾم .ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﺧواھﯾم او را ﻣﺗﮭم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﻣﺗد دوره داﻧﺷﺟوﯾﯽ اش
 زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از اﻋﺿﺎی »اﻧﺟﻣن اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎه ﺷﯾراز« ﺑود - 4ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﻧش ﺑرﺧورد ﻣﯽ ﮐﻧد .وﻟﯽ ﺗﺎ آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦﺳﮫ دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐرده اﯾم درﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾم ﮐﮫ روش ھﻣﯾﺷﮕﯽ و ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از زﻣﺎن ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﺎ ﺧﺎﻣﻧﮫ ای و اﺣﻣدی ﻧژاد در
ﺑرﺧورد ﺑﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن اﯾن ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﯾﺎ »ﺧس و ﺧﺎﺷﺎک« ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ »ﻣﺄﻣور ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و از ﺟﺎﯾﯽ دﺳﺗور ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،«.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑراﯾﻣﺎن
ﺟﺎی ﺗﻌﺟﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت.
آﻗﺎی ﻧﺑوی در ﺟواﺑﯾﮫ ﺧود ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد »"آﻧﮭﺎ در ﺳﺎﻟﮭﺎی  60ﯾﮫ ُﻣﺷت ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑودن و ﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﻣردن و ﺷﻣﺎ ھم  %5ھﺳﺗﯾد
و ﺣﻘﺗون ھﻣوﻧﮫ" ،ﻣن اﺻوﻻَ ﭼﻧﯾن ﺟﻣﻠﮫ ای را ﻧﮕﻔﺗم و ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﯽ از ﻣن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد «.اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﻧﺑوی در آن ﻣﺷﺎﺟره ﭼﻧﯾن
ﺟﻣﻼﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﻧﮫ را ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ھﻣﺎن ﻣدﻋوﯾن وی در آن ﮔردھﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎھد ﻣﺎﺟرا ﺑودﻧد رﺟوع ﻣﯽ دھﯾم؛ و از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧواھﯾم
دل ﺧوﺷﯽ از آﻗﺎی ﻧﺑوی داﺷﺗﮫ و ﻧﮫ دل ِﺧوﺷﯽ از ﺑرﺧﯽ
ﮐﮫ ﻣﺻﻠﺣت ﮔراﯾﯽ را ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ و ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ِ
ﻣﺳﺋوﻟﯾن »ﮐﺎﻧون ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اﯾران – ﺑﻠژﯾﮏ« دارﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﻗﯾﻣﺗﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧود را ﺑﮫ اراﺑﮫ ﻣوج ﺳﺑز ﺑﺑﻧدﻧد.
اﻣﺎ ﺳوای ﻧﮑﺎت ﻓوق ﺧود ،ﺟواﺑﯾﮫ آﻗﺎی ﻧﺑوی و اظﮭﺎراﺗش در ﻣورد ﻗﺗل ﻋﺎم ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺷﺻت و  67ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ اﻓﺷﺎﮔر اﺳت.
ﺟواﺑﯾﮫ ﻧﺑوی ﮐﯾﻔرﺧواﺳﺗﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧود اﺳت .ﮐﯾﻔرﺧواﺳﺗﯽ ﮐﮫ ھر دادﮔﺎھﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑدان اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﺟرم دروﻏﮕوﯾﯽ ﭼﻧدﺑﺎره،
ﭘوﺷﺎﻧدن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑزرگ و ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﯾﺳم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﮑوم ﮐﻧد.
ﻧﺑوی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﻣن در ﺳﺎل  1367ﻧوﯾﺳﻧده ﺑودم و ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮫ ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﯽ از ﺳﯾﺎﺳت ﺑرﯾده ﺑودم ،اﺻﻼ ﺧﺑر اﯾن
اﻋداﻣﮭﺎ را ﻧﺷﻧﯾدم و ﺣﺗﯽ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌد ھم واﻗﻌﯾت آن را ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗم «.ﭘﯾش ﺗرھﺎ ھم ﻧﺑوی ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﯾﯽ را در ﯾﮏ ﻣﯾزﮔرد
رادﯾوﯾﯽ ﺑﺎ ﺷرﮐت آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻠﯾﺟﺎﻧﯽ )در رادﯾو ﻓراﻧﺳﮫ( ﮐرده ﺑود و آﻗﺎی رﺿﺎ ﻋﻠﯾﺟﺎﻧﯽ )از زﻧداﻧﯾﺎن ﺷﺎھد ﮐﺷﺗﺎر  (67در ھﻣﺎن
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﺟب ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ھرﮐس در آن روزﮔﺎر ﺣداﻗل روزﻧﺎﻣﮫ ﺧوان ﺑوده ،در ﺟرﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑرﮐﻧﺎری آﻗﺎی ﻣﻧﺗظری در
اﻋﺗراض ﺑﮫ اﯾن ﻗﺗل ﻋﺎم و ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوطﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭼﮕوﻧﮫ آﻗﺎی ﻧﺑوی ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺳﺎل  1376از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﯽ ﺧﺑر
ﺑوده اﻧد 5.ﺣﺎل اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﻧﺑوی در آن روزﮔﺎر ﺗﻠﺦ و ﻣرگ زده ،ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﺳردﺑﯾری ﻣﺟﻠﮫ ﺳروش طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی  65ﺗﺎ 68
ﺑوده اﺳت 6.و ﺟﺎﻟب اﯾﻧﮑﮫ اﺧﯾراَ ھﻣﻔﮑر و ﯾﺎر ﺷﻔﯾق اﯾﺷﺎن آﻗﺎی ﻣﺣﺳن ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف ﻣدﻋﯽ ﺷده ﮐﮫ داﺳﺗﺎن "ﺟراﺣﯽ روح" را ﮐﮫ در
آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل  67در ﻣﺟﻠﮫ ﺳروش ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧده در اﻋﺗراض ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل  67ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ ﺑود 7.آﯾﺎی ﺟﺎی ﺳؤال ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺑوی
ﺑﻌﻧوان »ﯾﮏ ﺳردﺑﯾر ھﻧرﻣﻧد ﺣﺳﺎس« اﯾن داﺳﺗﺎن را ﻧﺧواﻧده ﺑﺎﺷد؟! و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ھم از ﯾﺎر ﺷﻔﯾق اش ﻧﭘرﺳﯾده ﺑﺎﺷد ﺑرای ﭼﮫ اﯾن
داﺳﺗﺎن را ﻧوﺷﺗﮫ؟! ﯾﺎ ﻣﺧﻣﻠﺑﺎف دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﯾﺎ ﻧﺑوی و ﯾﺎ ھر دو!!!!!
آﻗﺎی ﻧﺑوی ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد ﮔﻔﺗﮕوی وی ﺑﺎ ﻣﺎ »در ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل  67ﺑود و ﻧﮫ در ﻣورد ﮐﺷﺗﮕﺎن دھﮫ ﺷﺻت« ﺑود .اﻟﺑﺗﮫ ﻗﺑﻼَ ھم
او ﭼﻧﯾن ﺗﻔﮑﯾﮑﯽ در ﻣورد اﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ﺳؤال اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻓرﻗﯽ ﺑﯾن ﻣﺎھﯾت اﯾﻧدو ﻗﺗل ﻋﺎم ﻣوﺟود اﺳت؟ اﻟﺑﺗﮫ
آﻗﺎی ﻧﺑوی اﯾن "ﻓرق" را ﻗﺑﻼَ در وﺑﻼﮔش ﭼﻧﯾن ﺗوﺿﺢ داده اﺳت» :اﻟﺑﺗﮫ ﯾﺎدﻣﺎن ﻧرﻓﺗﮫ و ﻧﻣﯽ رود ﮐﮫ ﺧﺷوﻧت دھﮫ ﺷﺻت ﺧﺷوﻧت
ﯾﮏ دوﻟت ﯾﺎ ﺣﮑوﻣت ظﺎﻟم ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔروه ﻣظﻠوم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻧﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺧﺷوﻧت دو ﮔروه ﻋﻠﯾﮫ ھﻣدﯾﮕر ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾروی ﻏﺎﻟب ﻧﯾروی
ﻣﻐﻠوب را ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺷت و آزار داد و راﻧد .طﺑﯾﻌﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻗدرت ﻏﺎﻟب ﯾﺎﻓت ظﻠم ﺑﯾﺷﺗری ﮐرد 8«.ﺑﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻓﯽ اﯾن ﺟﻣﻼت ﻣﺷﻣﺋز
ﮐﻧﻧده اﺳت .دﻗت ﮐﻧﯾد از ﻧظر اﯾﺷﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺷﺻت ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺧﺷوﻧت دو طرﻓﮫ ﺑودﻧد .آﯾﺎ ﻗﺻد اﯾن ﺟﻣﻠﮫ
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﯾزی ﮐﻣﺗر از ﺗوﺟﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ﻣﺿﻣون ﺟﻣﻼت ﻓوق ﺗﻔﺎوت ﻣﺎھوی ﺑﺎ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﻧﺑوی در ﻣﺷﺎﺟره
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﮐرد دارد؟ ﻓﻘط آن روز ﺣﺿور ﭼﻧد ﺟوان ﮐﻧﺟﮑﺎو و ﭘرﺳﺷﮕر ﻣوﺟب ﺷد ﮐﮫ ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷود و ﻋﻧﺎن ﺳﺧن از ﮐف داده؛ و

رک و ﺻرﯾﺢ آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﻓﮑرش ﻣﯽ ﮔذﺷت را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد .ھﻣﺎن اﻓﮑﺎر و اﯾده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘﯾش وی را رﻗم زد .اﯾن ﺗﻔﮑر
و ﺑﯾﻧش ﮐﻠﯾﮫ دوﻟت ﻣردان ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ از ﯾﮑﺳو ﻣردم را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم در ﻣﻘﺎﺑل
ﺳرﮐوب ،آﻧﮭﺎ را ﻣﺣﮑوم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑرﺧورد آﻗﺎی ﻧﺑوی در ﺳﺎل  1386ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر  67ﺑﯾﻧدازﯾم» :ﻣﺎﺟرای ﮐﺷﺗﺎر  67ﻣﺛل ﮐﺷف ﮔورھﺎی دﺳﺗﮫ
ﺟﻣﻌﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن در ﺣﮑوﻣت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف دﯾﮑﺗﺎﺗوری اﺳت ،ﻣﺛل روﺳﯾﮫ ،ﮐﺎﻣﺑوج ،ﺷﯾﻠﯽ ،ﭼﯾن ،ﻋراق و ﺑﺳﯾﺎری ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر .آﻧﭼﮫ
ﻣﮭم اﺳت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺎ اﯾن اھﻣﯾت در ﺣﺎﻓظﮫ ﻣﻠﯽ ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ در اﯾران زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﯾﺎ ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ اﻣروز در اﯾران
زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اھﻣﯾت ﺧودش را از دﺳت داده اﺳت .ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﮐﺷﺗﺎر دارد ﺑﮫ ﻋﻣر ﯾﮏ ﻧﺳل ﻣﯽ رﺳد .ﻣﺣﮑوم ﮐردن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧود ﻣﺣﮑوم ﮐﻧﻧده اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ اﻧد ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﻓﻘط ﺑﺎزی دو ﻧﺳل ﺑر ﺳر ﻣﺎﻟﮑﯾت ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر وﺟود ﻧدارد .ﻧﺳﻠﯽ ﻣﯽ
ﺧواھد ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾن ﺟﻧﺎﯾت اﺛﺑﺎت ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزات ﻣﮭﻣﯽ ﮐرده و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷده و دوﺳﺗﺎﻧش ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد و ﺧودش ھم اﮔر ﻣﺎﻧده
ﺑود ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺷد و ﻧﺳﻠﯽ دﯾﮕر ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﮐدام از طرﻓﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻗﺑﻠﯽ اھﻣﯾت ﻧﻣﯽ دھد و ﻣوﺿوع زﻧدﮔﯽ اش ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت
ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﺎن ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮕرد ﻗﺗل ﻋﺎم  67را ھر ﺳﺎل ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﺷﮑل ﺷﺎن ﯾﺎدآوری ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺧودﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن ﺑود ﮐﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﻓراﻣوش ﺷوﻧد .ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ھم اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﺳت ﮐﮫ در طول ﺳﺎل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧودﺷﺎن ﺑﮕوﯾﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ھﺳﺗﻧد و زﻧده اﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﺎزی ،رﻗﺎﺑت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرﺳر
ھﯾﭻ و ﭘوچ در ﺟرﯾﺎن اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷش ﺳﺎل ﻗﺑل از آن اﻋدام ھﺎ از ﮐﺷور ﺑﯾرون آﻣدﻧد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻗﺑل از آن اﻋدام
ھﺎ از ﺣﮑوﻣت ﺑﯾرون آﻣده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ھﻣدﺳﺗﯽ در ﺟﻧﺎﯾت ﻣﺗﮭم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ دﺳت ﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ ﻧﻣﯽ رﺳد.
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اﯾن ﺑﺎزی ھر ﺳﺎل ﺟرﯾﺎن دارد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧم ھر ﺳﺎل ﺗﮑرار ﺷود) «.ﺗﺄﮐﯾدات از ﻣﺎﺳت(
ﺣﺗﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺑوی ﺑﮫ ﻗول ﺧودش ﺑﻌد از دھﺳﺎل از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﮐﺷﺗﺎر  67ﺑﺎﺧﺑر ﺷد 10،ﻓرﻣﺎن ﺑﯽ اھﻣﯾت ﺑودن اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﯾران و ﻓراﻣوﺷﯽ آن را ﻣﯽ دھد .ﻧﺑوی ﻣﯽ ﺧواھد ﺑر ﺣﻘﺎﯾق ﺑزرگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧﺎک ﺑﭘﺎﺷد و ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺑﺎزی" ﻗﺎﺗل و ﻣﻘﺗول
را ﯾﮑﺳﺎن ﺟﻠوه دھد و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای دادﺧواھﯽ و ﺛﺑت اﯾن ﺟﻧﺎﯾت ﺑزرگ در ﺣﺎﻓظﮫ ﻣردم ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد را ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم
ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﺳت ﺷﺎن ﺑﮫ ﺧون ﺷرﯾف ﺗرﯾن ﻓرزﻧدان اﯾن ﺟﺎﻣﻌﮫ آﻏﺷﺗﮫ اﻧد ،ﺗﺑرﺋﮫ ﮐﻧد.
ﻧﺑوی ﻣﯽ داﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر اﻓﺷﺎی ﮐﺷﺗﺎر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  67ﭼﺷم اﺳﻔﻧدﯾﺎر ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﺳت .ﺑدون ﺷﮏ ﺑﯾرون
ﮐﺷﯾدن ﯾﮏ ﺣﻠﻘﮫ از زﻧﺟﯾره ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺛﻼَ ﮐﺷﺗﺎر ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  67در ﭘﯽ ﺧود ﺣﻠﻘﮫ ھﺎی دﯾﮕر اﯾن زﻧﺟﯾره ﺟﻧﺎﯾت
را ﺑﮫ ﺣرﮐت درﻣﯽ آورد .ﭘﺎی ﮐل ﻧظﺎم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ھﻣﮫ دﺳﺗﮕﺎه دﯾﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺿﺎﯾﯽ اﺟراﯾﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ آن در ﻣﯾﺎن اﺳت.
ﭘﺎی ھﻣﮫ ﺟﻧﺎح ھﺎی آن ﺑﻌﻧوان ﺗﮑﮫ ھﺎﯾﯽ از ﭘﺎزل آﻣران و ﻋﺎﻣﻼن اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﭘﯾش ﻣﯽ آﯾد .اﺑراھﯾم ﻧﺑوی ﻧﯾز ﺑﻌﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺧﺎدﻣﺎن
اﯾن ﻧظﺎم از اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﭘروﻧده ﺟﻧﺎﯾت ھر ﺳﺎﻟﮫ ﮔردﮔﯾری ﺷود و ﺣﻘﺎﯾق آن ﺑﮫ ھر دﻟﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣراﺳم ھﺎی ﯾﺎدﺑود ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮕﺎن ﺗر و
ﺗﺎزه ﺷود ،دل ﻧﮕران اﺳت.
آﻗﺎی ﻧﺑوی در ﺟواﺑﯾﮫ اش در ﺗﮑذﯾب ﺟﻣﻠﮫ »واﺟب اﻟﻘﺗل ﺑودن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ« ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد» :ﭼﻧﯾن ﻧﮕﺎھﯽ از ﻣن ﺑرﻧﻣﯽ آﯾد «.ﻧﮕﺎه
اﻣروزﯾن او را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻧﺎﯾت ﺑزرگ در ﻻﺑﻼی ﺳطرھﺎی ﻓوق دﯾدﯾم .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﺑوی آﻧﮕوﻧﮫ ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺣداﻗل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧﮕﺎه
دﯾروزﯾن ﺧود را ﺑرﻋﮭده ﻣﯽ ﮔﯾرد؟ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑود و ﭼﮫ ﮐرد؟ ﻣﺳﺄﻟﮫ ﻓﻘط ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ
ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑرای اﺳﺗﻘرار ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐرد ،ﻧﯾﺳت .ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی ﻧﺑوی ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺑﺳﯾﺎری
از ﺳرﮐوﺑﮭﺎی ﺳﺎﻟﮭﺎی  57ﺗﺎ  64داﺷت.
آﻗﺎی ﻧﺑوی ﻣﺳﺄﻟﮫ اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده ﯾﺎ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﯾﺎ ﺳﻧﺎرﯾو ﻧوﯾس و طﻧزﭘرداز – ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ  -در آن دوره از ﺧود ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺷﺎن دادﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر؟ ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺟراﯾﯽ ﺗﺎن در ﺑﺳﯾﺎری از
ﺳرﮐوﺑﮭﺎی آن دوره ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد؟ ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎ ﺑود ﮐﮫ اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﺷﯾراز ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷد .ﻧﺗﯾﺟﮫ اش 491
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ﻧﻔر ﻣﺟروح و ﺳﮫ ﺗن ﮐﺷﺗﮫ ﺑود .ﻧﺎم ﻧﺳرﯾن رﺳﺗﻣﯽ را ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﺷﻧﯾده اﯾد .ﮐﮫ ﺟزو ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﺑود؟
ﺷﻣﺎ ﺟزﯾﯽ از ﺗﯾم ﻧﺎطق ﻧوری در وزارت ﮐﺷور در ﺳﺎل  64ﺑودﯾد .ﯾﮏ ﺑﺎر ھم ﺷده ﺑرای ﻣردم ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﺗﯾم ﺗﺎن
ﭼﮫ ﺑود .ﺗﯾم ﺗﺎن ﺑرای ﺑرﻗراری ﻧظم در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﭼﮫ ﮐرد .ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗظﺎﻣﯽ ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن ﺗﯾم ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﺎری ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد؟
ﺑﺎ ﭼﮫ ﻧﻘﺷﮫ ھﺎ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ دوران ﺷﺎد ﮐودﮐﯽ ﻣﺎن را از ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﯾد .ﺗﯾم ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺟواﻧﺎن ﮐردﺳﺗﺎن ﭼﮫ ﮐرد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﻧظم
ھروﺋﯾن را ارزاﻧﺗر از ﺳﯾﮕﺎر ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رواﻧﮫ ﻣﯽ ﮐردﻧد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻣﺎ آن ﻣوﻗﻊ ﭼﮫ ﺑود؟ آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺷﻣﺎ روزی ﺑﺎﺑت اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎ
ﻣﺳﺗﻘﯾم و اﺟراﯾﯽ ﮐﮫ داﺷﺗﯾد ﺑﮫ ﻣردم ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷﯾد.
آﻗﺎی ﻧﺑوی ﻣﺎ از ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﭘرﺳﯾم ﮐﮫ »ﻣﻧظورﺗﺎن از ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی طﻧزﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟« اﻣﺎ از ﺷﻣﺎ در ﻣورد اﻋﻣﺎل ﺗﺎن در دھﮫ ﺷﺻت
ﺧواھﯾم ﭘرﺳﯾد .ﺣداﻗل ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ در دھﮫ ﺷﺻت ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ از ﭼﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑود .از ﻗدﯾم ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﯾﮏ ﺳوزن ﺑﮫ ﺧود
ﺑزن ﯾﮏ ﺟواﻟدوز ﺑﮫ دﯾﮕران .اول ﺧود را ﻧﻘد ﮐﻧﯾد ﺑﻌد ﺑﮫ ﻧﻘد »آدﻣﮑﺷﯽ ھﺎی« ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ ﺑﭘردازﯾد .ﺑﮕوﯾﯾد اﯾن ﭼﮫ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑود ﮐﮫ
ﮐﺷﺗن ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ و ﻣﺟﺎھدﯾن ،ﺑﮭﺎﺋﯾﺎن و دﮔراﻧدﯾﺷﺎن را در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺟﺎﯾز ﻣﯽ داﻧﺳت و ﭼﺷﻣش را ﺑر ﻗﺗل ﻋﺎم  67ﺑﺳﺗﮫ ﺑود.
ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ در دھﮫ  60و ﻧﻘش اﺻﻼح طﻠﺑﺎن دوم ﺧردادی دﯾروز و ﻣوج ﺳﺑزی ھﺎی اﻣروز در آن ﮐﺷﺗﺎر
ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﮫ اﻣﺛﺎل آﻗﺎی ﻧﺑوی در ﺑد ﺗﻧﮕﻧﺎﯾﯽ ﮔﯾر ﮐﻧﻧد .از ﯾﮑﺳو دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺑق ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در ﻣورد اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺳﮑوت ﮐﻧﻧد از
ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮭﯾﭼوﺟﮫ ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد از ﻧﻘش و ﻧﮕﺎه ،ﺗﻔﮑر و ﭘﺎﯾﺑﻧدی ﺷﺎن ﺑﮫ اﯾدﺋوﻟوژی اﺳﻼﻣﯽ در آن ﺳﺎﻟﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﮫ ﻋﻣل آورﻧد.
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ﻋﻠت اﺳﺎﺳﯽ اش ھم اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب آﻧﺎن ھﻧوز ﺑﮫ ﻧظﺎم دﯾﻧﯽ ﺑﺎور دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽ ﺧواھﻧد ﮐل اﯾن ﻧظﺎم از ﺑﯾن رود.
ﺑرای ﻣﺛﺎل اﻣروزه آﻗﺎی ﻧﺑوی ھم ﻋﻠﯾرﻏم ادﻋﺎﯾش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر »اﯾدﺋوﻟوژی زداﯾﯽ« از ﺧود ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳت از ﻣوﻻی ﺳﺑزﭘوش ﺧود
ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد و ﺑﮫ ﻗول ﺧودش او را در ﻣﯾدان ﻣﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﮔذارد .از ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ھﻧوز طرﻓدار »ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﮫ

ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،ﻧﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﻣﮫ ﮐﻣﺗر« اﺳت .ﺑﺎﻻﺧره آﻗﺎی ﻧﺑوی؛ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺧود را ﻣﺧﺎﻟف ھر ﻧوع ﻧظﺎم اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯽ داﻧﯾد ،ﺣرف
ﺣﺳﺎب ﺗﺎن ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻠﮫ ﻣوﺳوی ﭼﯾﺳت؟ او ﮐﮫ ﻣدام ﺑر ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺣﻣدی و ارزﺷﮭﺎی طﻼﯾﯽ دوران ﺧﻣﯾﻧﯽ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ
ﮐﻧد و ﺧواب آن ﺳﺎﻟﮭﺎ را دوﺑﺎره ﺑرای ﻣردم ﻣﯽ ﺑﯾﻧد .ﺷﻣﺎ در اﯾن راﺑطﮫ ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد؟ ﻧﮑﻧد ﺷﻣﺎ ﻧﯾز در ﭼﻧﯾن ﺧواب و روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺳر
ﻣﯽ ﺑرﯾد؟ ﺑوﯾژه آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾرﮐﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی »ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ« از ﮐﻠﻣﮫ »دﯾﮑﺗﺎﺗوری دﯾﻧﯽ« در ﺟواﺑﯾﮫ ﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻧﯾد .ﻣﮕر در
طول ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺷری در ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺎھد دﻣﮑراﺳﯽ دﯾﻧﯽ و ﺣﮑوﻣت دﻣﮑراﺗﯾﮏ دﯾﻧﯽ ھم ﺑوده ﮐﮫ در ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم دوﺑﺎره
ﺷﺎھدش ﺑﺎﺷﯾم!!! ﻣﺎ ﻗﺳم ﺷﻣﺎ را ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾﯾد »ﺑﯾرﺣﻣﯽ و ﮐﺷﺗﺎر وﯾژه ھرﻧوع ﻧظﺎم اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ اﺳت« ﯾﺎ دم ﺧروﺳﯽ را
ﮐﮫ از زﯾر ﺷﺎل ﺳﺑز و ﺑﻠﻧد طرﻓداری ﺷﻣﺎ از ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ ﻣﯾرﺣﺳﯾن ﻣوﺳوی ﺑﯾرون زده اﺳت؟
آﻗﺎی ﻧﺑوی ﺑﯾن رﺧت ﺑرﮐﻧدن از ﺧدﻣت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧظﺎم ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﭘﺷت و رو ﮐردن ﻟﺑﺎس ﺧﯾﻠﯽ ﻓرق اﺳت .اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺎ
راﺑطﮫ ﺑﯾن دروغ ﮔوﯾﯽ ھﺎی آﺷﮑﺎر ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎ دروﻏﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣورد آﯾﻧده ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھﯾد ،روﺷﻧﺗر ﻣﯽ ﺷود .ﯾﮏ ﺑﺎر
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔذﺷﺗﮫ را از ﻧﺳل ﻣﺎ دزدﯾد ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺗﺎرﯾﺦ آﯾﻧده را ھم ﺑدزدﯾد؟! ﺟدل و ﻣﺷﺎﺟره اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﻧﮫ ﺑر ﺳر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ
ﺑر ﺳر آﯾﻧده اﺳت .آﯾﻧده ای ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ﺗرﺳﯾم ﮐﻧد .ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻋﺻﺑﺎﻧﯾت ﺗﺎن ھم از اﯾن ﺑﺎﺑت
اﺳت .ﻋﻠت ﻧﺎﺳزاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ در ﺟواﺑﯾﮫ ﺗﺎن ﻧﺛﺎر ﻣﺎ ﮐردﯾد از اﯾن رو اﺳت .ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻓﮑر ﻧﻣﯽ ﮐردﯾد ،ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ھﯾﭻ
ﭘﯾوﻧدی ﺑﺎ ﻧﺳل ﭘﯾﺷﯾن ﺧود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ و اﻣﺛﺎل ﺷﻣﺎ ﮐودﮐﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﺑﺎزی ﮔرﻓﺗﯾد ،ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﭘدران و ﻣﺎدران
ﺷﺎن را ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧﺗﯾد ﯾﺎ رواﻧﮫ ﺧﺎوراﻧﮭﺎ ﮐردﯾد و از زﻧدﮔﯽ ﺷﺎد ﻣﺣروﻣﺷﺎن ﮐردﯾد ،دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﻧﺎﮐﺳﺎن« در ﻣﻘﺎﺑل ﺷﻣﺎ ﻗد
ﻋﻠم ﮐﻧﻧد و ﺷﻣﺎ را ،اﻋﻣﺎل ﺷﻣﺎ را و ﺑﯾﻧش و ﺗﻔﮑر ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺻﺎف ﺑطﻠﺑﻧد و از ﮐﻣوﻧﯾﺳم دﻓﺎع ﮐﻧﻧد .اﯾن اﺳت ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺗﯽ
ﺷﻣﺎ! از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻠﯾرﻏم اﯾن ھﻣﮫ ﻗﻠﻊ و ﻗﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﯾﺎران ﺗﺎن در ﺣﮑوﻣت از ﻧﯾروھﺎی ﭼپ ﮐردﯾد ،دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺑﭘﺎﺧﯾزی ﻧﺳل ﺟدﯾدی
از آﻧﺎن روﺑرو ﺷدﯾد ،ﻧﮕراﻧﯾد .ﻧﺳﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺧوﺑﯽ درﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﮔذﺷﺗﮫ دروغ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺑﮫ ﺣرف آﻧﺎن در ﻣورد ﺣﺎل و
آﯾﻧده ﻧﯾز ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎور ﮐرد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﻠژﯾﮏ – اﮐﺗﺑر 2009
ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﯾﺎدداﺷﺗﮭﺎ
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ﺳﻛوت ﺳرﺷﺎرازﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ھﺎﺳت .ﺷﻌری از :ﻣﺎرﮔوت ﺑﯾﻛل  -ﺗرﺟﻣﮫ :اﺣﻣد ﺷﺎﻣﻠو ـ ﻣﺣﻣد زرﯾن ﺑﺎل
http://committe2007.blogfa.com/post-191.aspx
»ﯾﮏ ﻣﺷﺎھده ،ﯾﮏ ﻣﺷﺎﺟره« ﻧوﺷﺗﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﻠژﯾﮏ:
http://www.doomdam.com/archives/000765.php#more
»آﻧﮭﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﻧﺑودﻧد« ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺑوی:
ﮔﻔﺗﮕوی اﺧﺑﺎر روز ﺑﺎ ف .ﺗﺎﺑﺎن :آﯾﺎ اﻧﺟﻣن ھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐردﻧد؟ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﺷﺧﺻﺎ
ﺷﺎھد ﺑودم ،آن ھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺣﻣﻼت ﺷرﮐت ﻧﮑردﻧد ،اﻣﺎ در راھﻧﻣﺎﯾﯽ اوﺑﺎش و ﯾورش ﮔران و ﺷﻧﺎﺳﺎﻧدن داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﮫ آن ھﺎ ﻧﻘش
ﻣﮭﻣﯽ داﺷﺗﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری از داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ آن ھﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺳرﮐوب ﺷرﮐت ﮐردﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ﻓﻌﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﯾن آﻗﺎی
اﺑراھﯾم ﻧﺑوی در ﺷﯾراز ،ﻋﺑﺎس ﻋﺑدی ،ﻋﻠﯾرﺿﺎ ﻋﻠوی ﺗﺑﺎر و دﯾﮕران در ﺗﮭران ،در ﺳرﮐوب
http://www.iranglobal.info/MG/printsite1.php?news-id=588&nid
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﯾﺎ ﭘﺷت ﭘرده دﺧﺎﻟت داﺷﺗﻧد.
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ آﻗﺎی ﻧﺑوی ﺑﺎ رادﯾو ﻓراﻧﺳﮫ ) (2008-8-24را در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺑﺑﯾﻧﯾد:
http://www.rfi.fr/actufa/articles/104/article_3345.asp4
http://www.doomdam.com/archives/000126.php

 -6ﺷرح ﺣﺎل ﺣرﻓﮫ ای ﺳﯾد اﺑراھﯾم ﻧﺑوی:
 -7در ﻧﺸﺮﯾﮫ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺬر ﺷﻤﺎره  41ﺳﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﯾﮏ دروغ !  /ﻧﻘﺶ آﺛﺎر ھﻨﺮی ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف در
http://www.bazrpdf.nl/bazr%2041%20fin.pdf
زﻧﺪاﻧﮭﺎی دھﮫ  / 60ﺟﺮاﺣﯽ روح ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ ﺣﻘﯿﻘﺖ؟
» -8ده دﻟﯾل ﺑرای رای دادن ﺑﮫ ﻣوﺳوی« ﻧوﺷﺗﮫ اﺑراھﯾم ﻧﺑوی  10 -ﺧﺮداد :1388

http://www.doomdam.com/archives/000646.php

» -9ﮐﺷﺗﺎر  67از ﯾﮏ زاوﯾﮫ دﯾﮕر« ﻧوﺷﺗﮫ اﺑراھﯾم ﻧﺑوی  10 -ﺷﮭرﯾور :1386
http://www.doomdam.com/archives/000301.php

 -10ﻧﺑوی در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ رادﯾو ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﻧﮭﺎ در ﺳﺎل  1377ﯾﺎ  78ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎرج ﮐﺷور آﻣده ﺑودﻧد از اﯾن ﻗﺗل ﻋﺎم ﺑﺎ ﺧﺑر
ﺷده اﻧد و از ﮐﺷﺗﺎر ﭼپ ھﺎ ﺗﺎ ھﻣﯾن ﯾﮑﯽ دو ﺳﺎل ﻗﺑل اطﻼﻋﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ آﻗﺎی ﻧﺑوی ﺑﺎ رادﯾو ﻓراﻧﺳﮫ ) (2008-8-24را در
http://www.rfi.fr/actufa/articles/104/article_3345.asp4
ﻟﯾﻧﮏ زﯾر ﺑﺷﻧوﯾد:
» -11اول ارد ﯾﺑﮭﺷت ﺳﺎﻟروز ﻣﻘﺎوﻣت داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑل "اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽِ" رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ«  -ارژﻧﮓ ﺳﭘﺎﺳﯽ
http://www.brwska.org/fa/index.php?news=1040

 -12اﻟﺑﺗﮫ اﮔر ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺧﯾر آﻗﺎی ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ ﯾﺎر دوﺳت ﻧﺑوی در دوران اﻧﻘﻼب ﻓرھﻧﮕﯽ در داﻧﺷﮕﺎه ﺷﯾرازﺑﮫ ﻧﺎم "ای آﺗﺷﯽ اﻓروﺧﺗﮫ در ﺑﯾﺷﮫ
اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ" ) (http://www.rahesabz.net/story/2508زودﺗر ﭼﺎپ ﺷده ﺑود ﺷﺎﯾد ﻧﺑوی ﻗﺿﯾﮫ را ﺟور دﯾﮕری رﻓﻊ و رﺟوع
ﻣﯽ ﮐرد .اﻣﺎ دوزاری ﻧﺑوی ﺑﮫ ﺧﺎطر »دوری اش از ﺳﯾﺎﺳت« دﯾرﺗر از ﺑﻘﯾﮫ ﻣﯽ اﻓﺗد .ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ در ﻣورد ﮐﺷﺗﺎر ﺳﺎل  67زﺑﺎن ﺑﮫ
اﻧﺗﻘﺎد ﮔﺷود و از ﺳﮑوت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟوان ﮐﺷﯽ در آن دوره اﻧﺗﻘﺎد ﮐرد .ﺷﺎﯾد در آﯾﻧده ﻧﯾز ﻧﺑوی ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻣرﺷدش اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺳﺧن راﻧد.
اﻣﺎ واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﮕﺎه ھﻣﺎﻧﺳت و اﯾن آﻗﺎﯾﺎن ھﻣﺎﻧﻧد .زﯾرا ﮐﻣﺎﮐﺎن ھﯾﭼﯾﮏ از آﻧﺎن ﺣﺎﺿر ﻧﯾﺳﺗﻧد از ﻧﻘش ﺧود ﭼﯾزی ﺑﮕوﯾﻧد و ﻧﮕﺎه
ﺧود را در ﻣﻌرض ﻧﻘد و داوری ﮔذارﻧد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ھﻣﯾن آﻗﺎی ﻣﮭﺎﺟراﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروزه ﻣﻧﺗﻘد ﮐﺷﺗﺎر  67ﺷده ،ھﻣﺎن زﻣﺎن ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﻣورد
ﺳﻠﻣﺎن رﺷدی ﻧﮕﺎﺷﺗﮫ و دﻻﯾل »دﯾﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ« ﺑرای ﺣﮑم ارﺗداد و ﻣرگ وی را اراﺋﮫ داده و ﺣﺗﯽ اﻣروز ﻧﯾز ﺑدون ﺧﺟﺎﻟت ﺧود را
طرﻓدار ﺣﮑوﻣت دﯾﻧﯽ و ﺣﺗﯽ وﻻﯾت ﻓﻘﯾﮫ ﻣﯽ داﻧد.

