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!به ابراهيم نبویی پاسخ  
 

  ١٣٨٨  آبان   ٢                                                                                                                     کيبلژ يیجوش دانتهيکم 

  
  گاه 

  آنچه ما را به حقيقت می رساند 
  خود از آن عاری است                      

  ١مارگوت بيكل                                                
 

 سپتامبر در بروکسل ٢٣همايی در گردنتيجه گفتگوی خود با آقای ابراهيم نبوی را  - از فعاالن کميته دانشجويی بلژيک -چندی پيش ما 

را » آنها کمونيست نبودند«آقای نبوی شبانه جوابيه ای تحت عنوان  ٢.منتشر کرديم» يک مشاهده، يک مشاجره«در نوشته ای با عنوان 

   ٣.نوشت و در وبالگ خود منتشر کرد

نکرد يک بار هم شده بر آدرس کميته  حتی فرصت  کهآقای نبوی آنقدر در نوشتن جوابيه اش عجله داشت و آنقدر دستپاچه بود

حزب کمونيست کارگری ايران و بی جهت ما را به  ؟يمه ا و چه کرد؟يمي و چه می گو؟ی کند و ببيند ما که هستيمکدانشجويی بلژيک کلي

د که چه به خوبی نشان می ده) يعنی تحقيق نکرده حرفی را زدن و کسی را منتسب به چيزی کردن(خود اين برخورد . نکندمنتسب 

  . رنج می برد» مواريث انديشه های ايدئولوژيک«ايشان از نوشته کسی از واقعيات فرار می کند و به قول 

با و  بسيار  و با خشم؛بدل کردو کمونيستها نسبت به کمونيسم دق و دلی خالی کردن فرصتی برای به آقای نبوی پاسخگويی به ما را 

نه معلوم است از کجا «ناکسانی که . ناکس خواندحتی موريت احزاب، کودک و أضای در حال مما را اع ی دروغتکيه بر گمانه زنی ها

ياوه های به ما تصميم نداريم در اين نوشته  ».دستور می گيرند و نه نشانه ای از آنان پيداست و به بادی می آيند و به بادی می روند

از اعضای زمانی که  -او را متهم کنيم که کماکان به متد دوره دانشجويی اش حتی نمی خواهيم . در مورد کمونيسم پاسخ دهيمآقای نبوی 

تا آنجايی که تاريخ سه دهه گذشته را مطالعه  ولی . برخورد می کندمخالفانشبه   - ۴بود» ان دانشگاه شيرازانجمن اسالمی دانشجوي«

خالفين اين بوده برخورد به م حمدی نژاد دراخامنه ای و ا از زمان خمينی ت جمهوری اسالمی و هميشگیروش دريافته ايم که کرده ايم 

  .نگذاشتباقی برايمان جای تعجبی ، بنابراين ».می گيرندايی دستورجمور بيگانه و ازأم«يا هستند» خس وخاشاک«است که يا

هستيد و % ٥شما هم  يه ُمشت کمونيست بودن و بايد می مردن و ٦٠ در سالهای  آنها "«آقای نبوی در جوابيه خود می نويسد 

 اينکه آقای نبوی در آن مشاجره چنين جمالتی ». چنين جمله ای را نگفتم و چنين نگاهی از من برنمی آيد، من اصوَال"حقتون همونه

 و از آنان می خواهيم که مصلحت ؛گفته يا نه را به بخشی از همان مدعوين وی در آن گردهمايی که شاهد ماجرا بودند رجوع می دهيم

کانون «از برخی مسئولين خوشی ِ دلخوشی از آقای نبوی داشته و نه  دِلنه  کسانی که .ايی را کنار گذاشته و حقيقت را بيان کنندگر

  .  که به هر قيمتی می خواهند خود را به ارابه موج سبز ببندنددارند»  بلژيک–مدافعان حقوق بشر در ايران 

جوابيه .  به اندازه کافی افشاگر است٦٧ و اظهاراتش در مورد قتل عام سالهای شصت و  جوابيه آقای نبوی،خودفوق نکات اما سوای 

باره، پوشاندن ان ايشان را به جرم دروغگويی چندمی تواند با تکيه بد کيفرخواستی که هر دادگاهی. نبوی کيفرخواستی عليه خود است

  . جنايات بزرگ و شارالتانيسم سياسی محکوم کند

 نويسنده بودم و به دليل اينکه سه چهار سالی از سياست بريده بودم، اصال خبر اين اعدامها را ١٣٦٧من در سال «: نويسدنبوی می 

راديويی با شرکت پيش ترها هم نبوی چنين ادعايی را در يک ميزگرد  ».ن را نمی دانستمآنشنيدم و حتی تا سالهای بعد هم واقعيت 

 در همان مصاحبه با تعجب می )٦٧از زندانيان شاهد کشتار  (آقای رضا عليجانی و رده بود ک)در راديو فرانسه(آقای رضا عليجانی 

عام و  آقای منتظری در اعتراض به اين قتلبرکناری روزنامه خوان بوده، در جريان نامه های  حداقل گويند که هرکس در آن روزگار

در  آقای نبوی  حال اينکه٥. از اين فاجعه بی خبر بوده اند١٣٧٦ا سال گويند که ت چگونه آقای نبوی می. مسائل مربوطه قرار گرفته بود



 همفکر و اخيرَاو جالب اينکه  ۶. بوده است۶٨ تا ۶۵طی سالهای آن روزگار تلخ و مرگ زده، يکی از اعضای سردبيری مجله سروش 

 انده در مجله سروش به چاپ رس٦٧ ماه سال را که در آبان" جراحی روح"يار شفيق ايشان آقای محسن مخملباف مدعی شده که داستان 

اين داستان را »  يک سردبير هنرمند حساس«نبوی بعنوان ال نيست که ؤآيای جای س ٧. نگاشته بود٦٧در اعتراض به کشتار سال 

می گويد يا نبوی و دروغ يا مخملباف  !ش نپرسيده باشد برای چه اين داستان را نوشته؟ ا شفيقيار و حتی يک بار هم از !؟نخوانده باشد

  !!!!! يا هر دو

چنين او  هم البته قبَال.  بود» بود و نه در مورد کشتگان دهه شصت٦٧در مورد کشتار سال «گفتگوی وی با ما  نويسد آقای نبوی می 

آقای نبوی اين بته ال موجود است؟قتل عام يندو اماهيت ه چه فرقی بين جاست کال اينؤس. استانجام داده در مورد اين کشتارها تفکيکی 

البته يادمان نرفته و نمی رود که خشونت دهه شصت خشونت يک دولت يا «:  در وبالگش چنين توضح داده استرا قبَال" فرق"

حکومت ظالم با يک گروه مظلوم قربانی نبود، بلکه خشونت دو گروه عليه همديگر بود که نيروی غالب نيروی مغلوب را بيشتر 

دقت کنيد از . به اندازه کافی اين جمالت مشمئز کننده است ٨».طبيعتا آنکه قدرت غالب يافت ظلم بيشتری کرد. اندکشت و آزار داد و ر

آيا قصد اين جمله می تواند چيزی کمتر از . نظر ايشان کسانی که طی سالهای شصت کشته شدند قربانی يک خشونت دو طرفه بودند

آن  قطن کرد دارد؟ فابي ما با مشاجرهدر نبوی آنچه که تفاوت ماهوی با فوق  جمالت مونمضآيا ؟ توجيه جنايات جمهوری اسالمی باشد

 و رک و صريح آنچه که در فکرش صبانی شود و عنان سخن از کف داده؛شد که عوجب و پرسشگر محضور چند جوان کنجکاو روز

يه دولت مردان ارتجاعی است و بينش کلاين تفکر.  زدايده هايی که اعمال سی سال پيش وی را رقمهمان افکارو. گذشت را بيان کندمي

  . محکوم می کنند آنها را،مقابل سرکوبکه ازيکسو مردم را سرکوب می کنند وازسوی ديگر به خاطر مقاومت مردم در

ی  مثل کشف گورهای دسته جمع٦٧ماجرای کشتار «:  بيندازيم٦٧به کشتار  نسبت ١٣٨٦در سال قای  نبوی نگاهی به برخورد آ

آنچه مهم است  .ديکتاتوری است، مثل روسيه، کامبوج، شيلی، چين، عراق و بسياری جاهای ديگر قربانيان در حکومت های مختلف

ايران زندگی می کنند، يا نسلی که امروز در ايران زندگی می کنند،  اين است که موضوعی با اين اهميت در حافظه ملی مردمی که در

محکوم کردن کسانی که خود محکوم . رسد فاصله ما با آن کشتار دارد به عمر يک نسل می. ه استخودش را از دست داد اهميت

يادآوری اين  نسلی می خواهد با. چيزی است که ديگر وجود ندارد دو نسل بر سر مالکيت بازی کننده اين فاجعه اند، به نظر من فقط

کشته شده اند و خودش هم اگر مانده بود کشته می شد و نسلی  وستانشجنايت اثبات کند که مبارزات مهمی کرده و قربانی شده و د

بسياری از آنان . که اين نيست به هيچ کدام از طرفين مبارزه قبلی اهميت نمی دهد و موضوع زندگی اش سالهاست ديگر می گويد که

عنوان  ست، بلکه نمی خواهند خودشان بهکنند، مشکل شان يادآوری فاجعه کشتار ني  را هر سال برگزار می٦٧که سالگرد قتل عام 

تنها عمل سياسی است که در طول سال انجام می  برای بعضی هم اين موضوع. کسانی که ممکن بود کشته شوند، فراموش شوند

انی کس. جريان است در اين ميان بازی، رقابت سياسی برسر هيچ و پوچ در. هنوز هستند و زنده اند دهند، تا به خودشان بگويند که

 به م ها از حکومت بيرون آمده بودند،کسانی را که پنج سال قبل از آن اعدا که شش سال قبل از آن اعدام ها از کشور بيرون آمدند،

اين بازی هر سال جريان دارد و فکر . نمی رسد اصلی  به اين دليل که دست شان به عامالن، تنها همدستی در جنايت متهم می کنند

   ٩)کيدات از ماستأت( ». شودرا سال تکرمی کنم هر

ايران  فرمان بی اهميت بودن اين فاجعه در تاريخ ١٠، باخبر شد۶٧ از جنايات کشتار به قول خودش بعد از دهسال نبوی حتی زمانی که 

ان جلوه مقتول را يکسقاتل و " بازی"تحت عنوان و پاشد ببر حقايق بزرگ تاريخی خاک می خواهد نبوی . و فراموشی آن را می دهد

 کسانی که برای دادخواهی و ثبت اين جنايت بزرگ در حافظه مردم مبارزه می کنند را تحقير کند و سرانجام کسانی را که دست  ودهد

  .  ، تبرئه کندن جامعه آغشته اندشان به خون شريف ترين فرزندان اي

  بدون شک بيرون کشيدن يک . نظام جمهوری اسالمی است چشم اسفنديار ۶٧نبوی می داند که پافشاری بر افشای کشتار تابستان سال 

 ديگر اين زنجيره جنايت را به حرکت ی در پی خود حلقه ها٦٧ کشتار تابستان حلقه از زنجيره جنايات نظام جمهوری اسالمی مثَال

پای همه جناح های . ان استسياسی قضايی اجرايی و قانونی آن در ميدينی پای کل نظام جمهوری اسالمی با همه دستگاه . درمی آورد

ابراهيم نبوی نيز بعنوان يکی از خادمان اين نظام از اينکه اين . آن بعنوان تکه هايی از پازل آمران و عامالن اين جنايات پيش می آيد

  . دل نگران استپرونده جنايت هر ساله گردگيری شود و حقايق آن به هر دليلی مانند مراسم های يادبود جان باختگان تر و تازه شود، 



نگاه امروزين » .چنين نگاهی از من برنمی آيد«: می نويسد» واجب القتل بودن کمونيستها«آقای نبوی در جوابيه اش در تکذيب جمله 

اما آيا نبوی آنگونه که ادعا می کند حداقل مسئوليت نگاه ديروزين . او را نسبت به يک جنايت بزرگ در البالی سطرهای فوق ديديم

له فقط مسئوليت اخالقی يا سياسی کسی که سالها فعاالنه برای أ صادقانه می گويد که چه بود و چه کرد؟ مس؟ا برعهده می گيردخود ر

له اين است که آقای نبوی مسئوليت مستقيم در سازماندهی بسياری از سرکوبهای أمس. استقرار جمهوری اسالمی کار می کرد، نيست

  .  داشت٦٤ تا ٥٧سالهای 

 - معتقد به جمهوری اسالمی –له اين نيست که شما به عنوان يک نويسنده يا روزنامه نگار يا سناريو نويس و طنزپرداز أنبوی مسآقای 

در آن دوره از خود مسئوليت اخالقی نشان داديد يا خير؟ شما در مورد مسئوليت مستقيم اجرايی تان در بسياری از سرکوبهای آن دوره 

 نفر مجروح و سه تن کشته ٤٩١نتيجه اش .  گوييد؟ با کمک امثال شما بود که انقالب فرهنگی در دانشگاه شيراز سازماندهی شده میچ

   ١١؟که جزو کشته شدگان بود. نام نسرين رستمی را تا کنون نشنيده ايد. بود

. ای مردم توضيح دهيد که وظيفه تيم تان چه بوديک بار هم شده بر.  بوديد٦٤ی از تيم ناطق نوری در وزارت کشور در سال يشما جز

نيروهای  انتظامی تحت فرمان تيم شما به چه کاری مشغول بودند؟ با چه نقشه ها . تيم تان برای برقراری نظم در سراسر کشور چه کرد

ه برای حفظ نظم هروئين را تيم شما با جوانان کردستان چه کرد زمانی  ک. و برنامه هايی دوران شاد کودکی مان را از ما گرفتيد

ی که ي آيا نبايد شما روزی بابت اين مسئوليتها مستقيم و اجرا؟مسئوليت شما آن موقع چه بود. ارزانتر از سيگار به آنجا روانه می کردند

  . گو باشيدداشتيد به مردم پاسخ

ز شما در مورد اعمال تان در دهه شصت خواهيم اما ا» منظورتان از نوشته های طنزتان چيست؟«آقای نبوی ما از شما نمی پرسيم که 

از قديم گفته اند يک سوزن به خود بزن يک . حداقل به ما بگوييد که اعمال شما در دهه شصت برخاسته از چه نگاهی بود. پرسيد

هی بود که کشتن کمونيستها بگوييد اين چه نگا. کمونيستها بپردازيد» آدمکشی های«اول خود را نقد کنيد بعد به نقد . جوالدوز به ديگران

  . بسته بود٦٧ز می دانست و چشمش را بر قتل عام يو مجاهدين، بهائيان و دگرانديشان را در آن سالها جا

ديروز و موج سبزی های امروز در آن کشتار باعث شده دوم خردادی  و نقش  اصالح  طلبان ٦٠کشتارهای جمهوری اسالمی در دهه 

از يکسو ديگر مانند سابق نمی توانند در مورد اين جنايات سکوت کنند از سوی ديگر . گير کنندتنگنايی  که امثال آقای نبوی در بد

علت اساسی اش . در آن سالها انتقادی به عمل آورندنگاه، تفکر و پايبندی شان به ايدئولوژی اسالمی از نقش و بهيچوجه حاضر نيستند 

   ١٢. خواهند کل اين نظام از بين رودنمیآنها . ی باور دارندهم اين است که اغلب آنان هنوز به نظام دين

از خود  حاضر نيست از موالی سبزپوش خود » یيايدئولوژی زدا«ادعايش مبنی بر آقای نبوی هم عليرغم برای مثال امروزه 

 نه يک ،جمهوری اسالمی« ر ااز کسی که هنوز طرفد. او را در ميدان مين تنها گذاردبه قول خودش ميرحسين موسوی فاصله بگيرد و 

 شما که خود را مخالف هر نوع نظام ايدئولوژيکی می دانيد، حرف حساب ؛باالخره آقای نبوی.  است» نه يک کلمه کمتر،کلمه بيشتر

ب کيد می کند و خواأدوران خمينی تطاليی تان با اين جمله موسوی چيست؟ او که مدام بر بازگشت به اسالم ناب محمدی و  ارزشهای 

شما در اين رابطه چه می گوييد؟ نکند شما نيز در چنين خواب و رويايی بسر می بريد؟ بويژه . آن سالها را دوباره برای مردم می بيند

 جامعه ،مگر در طول تاريخ. استفاده می کنيددر جوابيه تان » ديکتاتوری دينی«از کلمه » حکومت دينی«ی که زيرکانه به جای يآنجا

ما قسم شما  !!!دينی هم بوده که در قرن بيست و يکم دوباره شاهدش باشيمک اهد دمکراسی دينی و حکومت دمکراتيی شيبشری در جا

 را که  از زير شال سبز و بلند یيا دم خروس»  ويژه هرنوع نظام ايدئولوژيکی است و کشتاربيرحمی«يد يرا باور کنيم که می گو

  بيرون زده است؟ طرفداری شما از حکومت دينی ميرحسين موسوی 

اينجاست که برای ما رابطه بين  .ستاآقای نبوی بين رخت برکندن از خدمت به يک نظام ارتجاعی و پشت و رو کردن لباس خيلی فرق 

يک بار تاريخ گذشته . ی های آشکار شما در مورد گذشته با دروغهايی که در مورد آينده تحويل می دهيد، روشنتر می شوديدروغ گو

جدل و مشاجره اساسی ما و شما نه بر سر گذشته بلکه بر سر آينده ! ؟ل ما دزديد حال می خواهيد تاريخ آينده را هم بدزديدرا از نس

علت . علت اصلی عصبانيت تان هم از اين بابت است.  شما می خواهد برای جامعه ما ترسيم کندآينده ای که جريان سياسی. است

، نسلی که قرار بود هيچ پيوندی با نسل به خاطر اينکه فکر نمی کرديد. کرديد از اين رو استما ار که در جوابيه تان نثناسزاهايی که 

پدران و مادران شان را به زندان نسلی که کودکی شان را به بازی گرفتيد، و امثال شما  که زمانی شما نسلیين خود نداشته باشد، شپي



در مقابل شما قد علم کنند و شما را، » ناکسان«شاد محرومشان کرديد، دوباره به عنوان انداختيد يا روانه خاورانها کرديد و از زندگی 

 از اينکه عليرغم !اين است علت اصلی ناراحتی شما. اعمال شما را و بينش و تفکر شما را به مصاف بطلبند و از کمونيسم دفاع کنند

 ،روبرو شديدآنان  دوباره با بپاخيزی نسل جديدی از ،کرديد چپ از نيروهایاين همه قلع و قمعی که شما و ياران تان در حکومت 

 .گويند به حرف آنان در مورد حال و آينده نيز نبايد باور کرد دريافته  کسانی که در مورد گذشته دروغ میبخوبی نسلی که . نگرانيد

  

  
  ٢٠٠٩ اکتبر -کميته دانشجويی بلژيک 

 
 
  

 منابع و يادداشتها
  

 احمد شاملو ـ محمد زرين بال:  ترجمه-مارگوت بيكل : شعری از. تسكوت سرشارازناگفته هاس

 aspx.191-post/com.blogfa.2007committe://http                         :نوشته کميته دانشجويی بلژيک» مشاجرهيک مشاهده، يک «

 more#php.000765/archives/com.doomdam.www://http                                       :  پاسخ نبوی» نبودندآنها کمونيست «

 می کردند؟  تا جايی که من شخصا شاهد بودم، آن آيا انجمن های اسالمی مستقيما در حمله به دانشجويان شرکت: تابان. گفتگوی اخبار روز با ف

در بسياری . ها مستقيما در حمالت شرکت نکردند، اما در راهنمايی اوباش و يورش گران و شناساندن دانشجويان فعال به آن ها نقش مهمی داشتند

ه همين آقای ابراهيم نبوی در شيراز، عباس عبدی، بسياری از اصالح طلبان فعلی از جمل. از دانشگاه ها آن ها مستقيما در سرکوب شرکت کردند

 عليرضا علوی تبار و ديگران در تهران، در سرکوب 

  nid&588=id-news?php.1printsite/MG/info.iranglobal.www://http              .دانشجويان مستقيم و يا پشت پرده دخالت داشتند

  :ببينيدرا در لينک زير ) ٢٠٠٨-٨-٢٤(مصاحبه آقای نبوی با راديو فرانسه 
4asp.3345_article/104/articles/actufa/fr.rfi.www://http   

  php.000126/archives/com.doomdam.www://http                                               :اهيم نبویشرح حال حرفه ای سيد ابر

 / ٦٠ه زندانهای ده در مخملباف هنری ارآث نقش /  !دروغ يک شکافی کالبد  :  سه مقاله در اين ارتباط بخوانيد٤١در نشريه دانشجويی بذر شماره 

  pdf.fin%2041%20bazr/nl.bazrpdf.www://http                                   حقيقت؟ جراحی يا روح جراحی

 :١٣٨٨خرداد  ١٠ - نوشته ابراهيم نبوی» ده دليل برای رای دادن به موسوی«

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

  :١٣٨٦ شهريور ١٠ -نوشته ابراهيم نبوی »  از يک زاويه ديگر٦٧کشتار «

php.000301/archives/com.mdamdoo.www://http 

 که به خارج کشور آمده بودند از اين قتل عام با خبر شده اند و از ٧٨ يا ١٣٧٧نبوی در مصاحبه با راديو فرانسه می گويد که ايشان تنها در سال  

               :شنويدر برا در لينک زي) ٢٠٠٨-٨-٢٤(مصاحبه آقای نبوی با راديو فرانسه . کشتار چپ ها تا همين يکی دو سال قبل اطالعی نداشته اند
                                                          4asp.3345_article/104/articles/actufa/fr.rfi.www://http 

   ارژنگ سپاسی-»  رژيم جمهوری اسالمیِ"انقالب فرهنگی"قاومت دانشجويان در مقابل اول ارد يبهشت سالروز م«

1040=news?php.index/fa/org.brwska.www://http  

" اای آتشی افروخته در بيشه انديشه ه"گی در دانشگاه شيرازبه نام نبوی در دوران انقالب فرهندوست يار آقای مهاجرانی اخير  اگر مقاله البته  

)http://www.rahesabz.net/story/2508 (اما  دوزاری . زودتر چاپ شده بود شايد نبوی قضيه را جور ديگری رفع و رجوع می کرد

زبان به انتقاد گشود و از سکوت نسبت به  ٦٧ل در مورد کشتار سامهاجرانی . ديرتر از بقيه می افتد» دوری اش از سياست«نبوی به خاطر 

نگاه همانست و اين واقعيت اين است که اما . اينگونه سخن راندبه پيروی از مرشدش شايد در آينده نيز نبوی . جوان کشی در آن دوره انتقاد کرد

برای مثال . و داوری گذارندنقد در معرض  خود را خود چيزی بگويند و نگاهنقش آنان حاضر نيستند از از هيچيک کماکان زيرا . ندآقايان همان

برای حکم » دينی و علمی« شده، همان زمان کتابی در مورد سلمان رشدی نگاشته و داليل ٦٧که امروزه منتقد کشتار همين آقای مهاجرانی 

 . واليت فقيه می داندحتی ارتداد و مرگ وی را ارائه داده و حتی امروز نيز بدون خجالت خود را طرفدار حکومت دينی و 


