
  !ک مشاجرهیک مشاھده، ی
  بروکسل– سپتامبر 23ون یآکسدر 

 
  »!ن استید و حقتان ھمیستیشترنی درصد ب5 مردند، شما ھم ید میست بودند و بای کمون60آنھا در دھھ «

یم نبویابراھ  
  

 نژاد در مقر سازمان ملل ی احمدیسخنرانحضور و ا بھ ی در سراسر دنیرانی اان سپتامبر ھمگام با اعتراض ھزار23روز 
کانون مدافعان  "یت و سازماندھن برنامھ بھ دعویا. مین عنوان شرکت کردی بھمیورک، ما ھم در بروکسل در برنامھ ایویدر ن

ان یرانی نفر از ا50حدود . ھ اروپا برگزار شدی اتحادی ساختمانھای روبرویعنیدان شومان یدر م" کی بلژ– رانی احقوق بشر
و نجاست ی ایستیونی کھ از مراکز راست صھکی در بلژیھودی ی سازمان ھایتھ ھماھنگیژول روبنفلد از کمک و یم بلژیمق
ن یمسئولنخست . ز در برنامھ حاضر بودندین یم نبویھد ابرایحزب سبزھا و ساز نده یک نمایست و یالیسوسک عضو حزب ی

ن ادامھ یر مدعوی سای و برنامھ با سخنران نژاد در سازمان ملل اعالم کردندی احمدیسفر و سخنرانمخالفت خود را با برنامھ 
  . دا کردیپ

کھ  بر گردن ی شال بلند سبزاه وی سیده در لباسیپوش. میدی دیبار بود کھ او را من ی اولی کرد، برای سخنرانینبودر ادامھ 
نکھ ی الیبدل او ابتدا اعالم کرد کھ. ا طنزپردازت عاشورا را داشت ی نوحھ خوان ھایش حال و ھوایکمابد و ی رسیتا زانوانش م

از  یمتن ( ھمان متن خواھد خواندیز رو ا،ن شدهیی تعت وقتی رعای شود، برای می وارد طنزپردازیدر صورت سخنران
 یموسو"اعالم کرد کھ ش یدر صحبت ھااو . )ع شدین مردم توزیلھ برگزارکنندگان بی برنامھ بوسیکھ در ابتدا یم نبویابراھ

 یلکا دارم ویجاد رابطھ با آمریل فراوان بھ ایمن تما.... ران موسوم بھ جنبش سبز است و ی در ای از رھبران جنبش مردمیکی
 از ییو صحبتھا... " . کنم کھ یران اعالم میه ملت اندیمن بعنوان نما... . و ش ببردینکار را بھ پیاند ا توی نمین دولت فعلیا
   )نقل بھ مضمون(.ن دستیا

 خود ی و پالکاردھامیر جمع حاضر بودک دیگر ساکن بلژی از جوانان دیز بھ ھمراه تعدادینما  ی نبویدر ھنگام سخنران
  . میت پخش کردین جمعیب ی اسالمی جمھوریافشا را در ییم و تراکت ھایشگاه عکس آماده کرده بودی نمارا با

 اش یان سخنرانیبود کھ پس از پاز یال برانگو سؤ ی نکات انحرافیحاوک جانبھ و یب، ی ما عجیبرا آنقدر ی نبویسخنران
  . می طرح کردییشھا اش  پرسیسخنراناز او درمورد نکات محترمانھ و م ی رفتینزد و

د؟ چرا ی خوانیمران یانده مردم ید؟ چرا خود را نمای دانی میبزرگ نی بھ ای را رھبر جنبشی شما موسوکھ چرام یدیما پرس
  د؟ یی گوینمدر آن  یموسوو نقش  60 دھھ ی از سالھایزیچ

 ییچ بھای بھ ھران ھمی، ما کھ در امیه بودبزرگ شدا یمتولد  ی موسویصدارت آقا ما بود کھ در دوره االت سؤ ازین بخشیا
ستاده ینجا ای نژاد، حاال ایاحمد ی ھایبی و نھ در مقابل عوامفری خاتمیم، نھ در مقابل دروغ ھا و لبخندھایسکوت را برنتافت

د یشا! د؟ کنم اعالیار مردم و موسوینده تام االختی خود را نمای نبوی آقا،"الح آزادباصط" یایم تا در روز روشن و در دنیبود
م یشقدم شدین پیبھ خاطر ھم!!! شان استی ای ھای از طنزپردازینھم بخشی شد باور کرد کھ ای نبود مینقدر جدیاگر اوضاع ا

 یم آقای دانیم اگر ما نمی گفتید وقتی دانی و کشتارھا نم60 از دھھ یچی ابتدا گفت کھ شما ھینبو یآقا ی ول.میتا سؤال کن
 ی شد او ھم از ماسک آقای تر میاالت ما جدؤ ھر چھ سبرافروختھ شد وکم کم  ! داند؟یمخوب ق سابق شما کھ ی رفیمنتظر

  . شدین و باوقار دورتر میسخنران مت
نرا بھ یما ا" .دید بگید بری تونیشما ھم م. می گی ممنیواسھ ھمو م ی تونیم"گفت کھ ه بود نده مردم خواندیخود را نماکھ  یو

دھھ  یحداقل در مورد کشتارھام یخواست و از او میم و دندان بر جگر گذاشتی گذاشت مشھور"دازطنزپر"ن ی ایحساب بداخالق
  .  بھ ما دھدیحیتوضو د؟ ین کشتار ھم نظرش را بگوآدر اصالح طلبان گر یدو  ی و نقش موسو60

 است کھ بھ گردن یدھ نشانھ اسالم ناب محمکنھم یاشاره بھ شال سبز رنگ او  گفت ابا  زن ی از رفقایکیکھ یدر حال
و چنان با " .دید بکنیھ خوایکار م د ھرید، بریران ھستیجامعھ ا% 5شماھا ، دنناران مسلمیجامعھ ا% 95: "گفت او ،دیھ اانداخت

بدور ما جمع شدند و در  از مردم حاضر ی تعداد.بود قدرت قرار گرفتھ یست خود را باال آورد کھ انگار در مسند واقع دیتند
 )با دست بھ سرش اشاره کرد( کند یتان کار نمینجایشما ا«ما اشاره کرد کھ  بھ یو.  زدی تندتر از قبل حرف مینبون ھنگام یا

د و حقتون یھست% 5 مردن و شما ھم ید میست بودن و بایشت کمونُ مھی 60  یھاسالدر  آنھا "ادامھ داد  و" .دیو شعور ندار
ن مسئلھ کھ یبا گفتن اما افت و ین وضع چندان ادامھ نیالبتھ ا ...  شدیًعا نبو واقینبو. ر کردیینجا اوضاع تغیا"!!! ھنھمو

. می کردیجھ خودداری نتین بحث بیاز ادامھ اد یخ را بدھی جواب تارید روزی باید ولی دھی ندارد اگر جواب ما را نمیاشکال
 ی ما را فرا میمان حفظ شود و عده ا"تحادا" کردند تا ی ما را بھ سکوت دعوت م"اتحاد" از بھ اصطالح طرفداران یعده ا

 یچ اتحادیَن بود کھ اوال ما ھیپاسخ ما ھم ا. میم و بحث کنیقرار بگذار) ی موسوینده آقاینما( یان برنامھ با نبویخواندند تا در پا
 جھ داده استیش نتیال پ س30 و  نداردی ما معنی براینیخم" وحدت کلمھ"َفتد؛ دوما اتحاد از نوع یم کھ بھ خطر بی نداریبا نبو

 بھ یَم؛ سوما چھ کسی شوی چھ متحد می و برایم با چھ کسید بدانی، ما باش کندینرا آزمایگر ایکبار دی داند یو نسل ما الزم نم
 یَبدھد؛ چھارما آقا عتیبو دست ھ یدییتأ) ی اسالمی جمھوریمساو (ی موسوی داده تا از طرف ما ھم بھ آقایندگی نمای نبویآقا
ح بدھد کھ ید در مقابل مردم توضی نقش داشتھ و بای اسالمیات جمھوریات و جنایھ اصالح طلب ھا در ادامھ حی ھم مثل بقینبو

اعالم کرده  َ و علناَسماشان ھم امروز ریم، ایندار" رستوران"و " کافھ"شان در ی بھ مذاکره با ایازی، ما ن استنقشش چھ بوده
ح ی خواستند بھ ما توضی می نبوی آقاینکھ ھمھ بھ جایو جالب ا...  و ، نھ در کافھالم استو مدافع اس یموسونده مردم و ینما

 کھ خودش آنجا بود و خالصھ، یونب! ل الزم دارد؟یم چرا آدم زنده وکیدی ما نفھمو باالخره! م؟ی ادهیدرست نفھم کھ ما بدھند



 ما یاما ھمان لحظھ برا !!!ح دادی توض)تیھرچند در اقل (نیدگاھش را نسبت بھ مخالفی مدنظر و د"یدمکراس"د یمختصر و مف
   دھد؟ ی را بھ ما وعده می چھ جامعھ اَ واقعای نبویآقاال طرح شد کھ ؤن سیا

 جا اندر مغزممشھور را س ین طنزنویاحرفھا و رفتار م ی توانستیار سخت بود و نمیبس ما یبرا ی نبویآقاقبول رفتار 
شان و مھمتر یفھم برخورد ام کھ یدی رسیجیم و بھ نتای کردینترنتی ایتھای در ساییم جستجویرگشتخانھ با دوستان کھ بھ ب. میدھ

 آسان انمیرا برا -مرگ است شان یو دگراندستھا ی کمونی کھ در آن سزای جامعھ ا– دھد یشان وعده می کھ ایاز ھمھ جامعھ ا
 نھ ی کردند از سالھای می را تداعییدادھای روانمی برابخششم کھ ھری روبرو شدینھ ایشیا شروع کردم با پی پدیکیاز و. کرد

 میدی دی در کمال ناباورمی رفتای پدیکی واما چند روز بعد کھ بھ سراغ. میادداشت کردی ھمان شب نکاتش را .60چندان دور 
   !!!ستی معلوم ن چرا؟؟؟اما !!!ا پاک شده بودی پدیکیاز صفحھ و یبھ زبان فارس» درخشان«نھ یشیتمام آن پ

 توان کماکان ھر چند بطور ید و میگر نرسی دیتھای دست شان بھ سایحذف کنندگان اطالعات مربوط بھ گذشتھ نبو یول
  :نکھی مانند ا*.افتین اطالعات دست یپراکنده بھ ا

  .  کردیل می تحصیراز در رشتھ جامعھ شناسی در دانشگاه ش59 تا 56در سال  یو
نھ ین زمیو در ا .بود رازیش دانشگاه) میعضو دفتر تحک( انی سازمان دانشجوی مرکزیعضو شورا  او 61 تا 59 سال یط

   .ک داشتی نزدین ھمکاری معیفور و مصطیلھ کدی، جمیاr مھاجران چون عطیکسانبا 
 منصرف َ بعدای ولآخوند شود د قصد داشتیشا. (راز پرداختی در شینیعلوم دل ی ماه بھ تحص8 بھ مدت 59در سال  ینبو

  ) !شد؟
  . راز بودیشنشگاه  کتابخانھ مالصدرا در داییره دانشجویت مدأیعضو ھ یون دوره یھمدر 

ھ ی اتحادیخ و فلسفھ و منطق بھ اعضای تاریرشتھ ھامدرس  یو ،سانسیو گرفتن مدرک لتا زمان انتقال بھ دانشگاه تھران 
   . ار داشت قری و در خدمت جھاد سازندگراز بودی دانش آموزان در شی اسالمیھا

ر ین مدیبود و بھ مدت سھ ماه جانش) یت ناطق نوریتحت ھدا( وزارت کشور یاسیر دفتر سی مد64 تا 61 ی سالھایطاو 
ما، معاون گروه ی طرح و برنامھ شبکھ اول سیعضو شورابھ عنوان ن سالھا ی ھمیالبتھ ط.  وزارت کشور بودیکل اجتماع

س ی بھ سمت مشاور رئ67 – 66و سرانجام در سال ا.  نقش کردیفایاما یس اول ر طرح و برنامھ شبکھیال و دبیلم و سریف
  .  بھ کار مشغول شدی اسالمی جمھوریمای و سی صدااه شگندا

 یاریبسجوانان  پس از آنکھ فارغ شد،  و مردم ی انقالبیروھایناز سرکوب آنکھ  پس ازارانش یگر ی ھمچون دی نبویآقا
ش را در خون فرزندان ادست و قلم پس از آنکھ ،  جبھھ ھا کردیراھ رفتن بھ بھشت یا بھ ھواآنھا ر داد و ی مغزیوشرا شست

  . بپردازد )یق فرھنگیبھتر است گفتھ شود تحم(و فرھنگ حرفھ ھنر کسره بھ یفرصت کرد کھ م گرفت و یتصم ،مردم شست
البتھ پس از ظھور دوم .  شدیینمایسو  ی، ھنریات گوناگون ادبینشر)  ھیریا تحری (یریعھده دار سردب یواز آن پس 

ج یبتدر در زندان یچند صباح کوتاھ فرانسھ  و نھ،ی مد گشت و گذار در مکھ،یکمبا وست و یخرداد بھ جبھھ اصالح طلبان پ
  . زان شدیآوشال سبز بھ ون بر تن کرد و امروز یسیرخت اپوز

ن یبا دانستن ا.  بردیپ ی نبوین آقایز امروزید آمیدکلمات تھ توان بھ عمق یمبھتر است کھ خچھ ین تاریادانستن با 
قلم بھ  ،گاه چماق بدست، قلم بھ مزدیچھ در جا.  بردیپاش نده ی آیبا وعده ھا یو توان بھ رابطھ گذشتھ یمخچھ بھتر یتار

  . کی سبزھا در بلژینده امروزی و نمایروزیفرمان د
. ه بود اش افتادیاد دوران جوانیدوباره د یشا.  شده بودینبو دوباره ی نبویآقاچرا  نداشت کھ ی ما تعجبیگر براید یآر... 

 نداشت تا ِ با امروز مای چندانیاختالف سن کھ ی زمانی نداشت کھ وی ما تعجبیبراگر ید. شد یمدوباره متولد داشت د ھم یشا
در آنروزھا کھ  یپُست! یجوان کارآمدچھ  .افتھ بودیارتقا گر ی دین پُست دولتیو چند  وزارت کشوریاسیت دفتر سیریمدمقام 

 نبرد یروزھا و شبھا در مشاجره با ما ید ھم نبویشا.  شدی داده نمیتکاران بزرگ بھ کسی با جنایی و ھم رأیبدون ھمراھ
ب ان انقالی از مجریکی کھ در کسوت یامیا. اد آورده بودیراز را بیدانشگاه شدر م رو خط امایان پی با دانشجویون واقعیانقالب

 ی از آندوره زنده اند تا شھادت دھند رشادت ھایادین زیمبارز. کرد یمفا یسرکوبگرانھ اراز نقش ی در دانشگاه شیفرھنگ
ن گزارش ی از اینکھ بر ھمگان آشکار شود کھ جملھ ای ایبرا. ده و طنزپرداز منتقد امروز راسنی را و نور سابقی وزِدسترو

. **می دھیم ع و اکنون ارجا، در آن دوره دوران انتخاباتش ازیپ ی خود جناب نبوی ھاگفتھست، شما را بھ یقت نیبرخالف حق
 و تبرئھرا  60ات دھھ ی جنادر یموسوًما نقش یمستقاصالح طلبان و   کند در آنھای می او سعکھ ییگفتھ ھا و نوشتھ ھا

  . ش خورده بودا یبل پُر سروصدا و توخال بھ طیتلنگرن خاطر بوده باشد کھ یھ اا ما بد برخورد او بیشا. دن کیالپوشان
 توسط ) در سرکوب حقوق بشرین سابقھ ایبا چن( ین آدمیچنچرا بھ ن سئوال را طرح نکرد کھ ی توان اینمدر انتھا 

 کش،ی بدون اشاره بھ گذشتھ تار کھ ھنوزیکس شود؟ یداده مکروفون یو مدان ید منام یخود را مدافع حقوق بشر م کھ یکانون
   ! کندی درصد مخالف خود در جامعھ م5در مقابل دھھا نفر صحبت از کشتن و  روشن روزدر 

کی بلژییتھ دانشجویکم  
www.committe2007.blogfa.com 
Emaim: committe.2007@gmail.com  

  
*http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%86%D8%
A8%D9%88%DB%8C 
http://www.doomdam.com/archives/000126.php 
** http://www.iran-telegraf.com/sazad/2009/06/post_382.html   
***http://www.mihan.net/news/index.php?option=com_content&view=article&id=665:2009-09-20-00-21-
42&catid=8:announcement 


