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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جنوری ١٩

  سخنان چندش آور ابراھيم نبوی
 !سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران» دلقک «

  

جناح ھای آن بخورد به ھمين تفکر ارتجاعی و فاشيستی و ھذيان  حکومت اسالمی و ۀ ھرکسی که تنه اش به تنواقعاً  

 نخست حکومت اسالمی از کارد به دستان و حزب الھی ھای عربده کش آن ۀابراھيم نبوی، در دھ.  دچار می شودئیگو

ی  بود؛ يعنی ھمان سال١٣۶٧و از نزديکان الجوردی معروف به جالد اوين و يکی از معاونان وزارت کشور در سال 

کيد أگو ت و به ھمين دليل، او در اين گفت. که چندين ھزار زندانی سياسی را با فرمان امام شان خمينی، قتل عام کردند

 پای خودش ھم گير دارد که اين سال و کشتار زندانيان سياسی را فراموش کنيد و در موردش حرف نزنيد چون شخصاً 

با روی کار آمدن روحانی، بار .  ای در مورد اپوزيسيون گرفته استعالوه بر اين، او مواضع بسيار مشمئزکننده! است

 .ديگر البی ھای حکومت اسالمی و عوامل و عناصر امنيتی و ارتجاعی آن در خارج کشور به شدت فعال شده اند

  ... رو ياد کسی نيار، کسی يادش نيست، ولش کن تموم شد٦٧اعدام ھای : لينک سخنان چندش آور ابراھيم نبوی

DINR%3Fv%3Fwatch%2=uri_desktop&8CFNP5INRKE=v?watch/com.youtube.www://http

desktop=app&8CFNP5KE   

اکنون که نگاه ابراھيم نبوی، بار ديگر متوجه حکومت . ودم نوشته ب١٣٩٠ ابراھيم نبوی، در سال ۀمطلب زير را دربار

اسالمی، يعنی حکومتی که ابراھيم نبوی و ھم فکران او را پرورش داده و اکنون دل شان برای برگشت به دامن ھمين 

 پد؛ آن دوره نگاھش متوجهتارت اطالعات و سپاه پاسداران می حکومت آدم کش و تروريست و به جمع رفقايش در وز

 و کمک ھای مادی و معنوی آن بود که به اپوزيسيون راست می کردند و يا وعده ھايش را می دانند اکنون امريکادولت 

  !سرخورده شده اند» شيطان بزرگ«با بھبود روابط حکومت اسالمی با اين 

***  

  بھرام رحمانیۀنوشت! ؟»ما کمک می خواھيم! کلينتنخانم «: ابراھيم نبوی

  ١٣٩٠ان  آب٢۵چھارشنبه 
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  ابراھيم نبوی در زندان اوين در کنار رفيقش الجوردی معروف به جالد اوين

 

ثر ؤ از مھره ھای ماگرچه برخی ابراھيم نبوی را به عنوان يکی از چھره ھای طنزپرداز ايرانی می شناسند اما او، يکی

 مقام پيدا کرده ءول دفتر سياسی وزارت کشور ارتقاؤاسالمی بود به طوری که به پست مس امنيتی حکومت –سياسی 

  .ھم اکنون نيز او خود را فعال اصالح طلبان حکومتی می داند و حتی نسبت به خامنه ای نيز برخورد متفاوتی دارد. بود

 مقام پيدا می کنند بايد نخست وفاداری خود را به حکومت اثبات ء، کسانی که ارتقادر حکومت ھای مستبد و ديکتاتوری

د و راه اثباتش نيز، شرکت و نقش مستقيم يا غيرمستقيم در سانسور و اختناق، تعقيب و تھديد مخالفين حکومت، زندان نکن

د و پله ھای نو مقامات باالدست قرار گيرو شکنجه و اعدام آنان داشته باشد تا مورد توجه و تشويق و ارتقا مقام سران 

بر اين اساس، ابراھيم نبوی را يکی از اين عناصر حکومت اسالمی ديد . دنترقی را نيز به سرعت در حاکميت طی کن

 .که به پست مھمی در اين حکومت رسيده بود

ھمه . ھيم نبوی جوان است ھمين مطلب است يکی از افرادی که کنار اسدهللا الجوردی نشسته، ابراۀعکسی که ضميم

تعقيب و دستگير و را ن او حکومت اسالمی، دسته دسته مخالف وحشت و ترور بود ۀ شصت، دھۀمی دانيم که در دھ

 امنيتی به عنوان مدير سياسی وزارت –اعدام می کرد؛ در چنين شرايطی، ابراھيم نبوی، پست حساس و مھم سياسی 

وليت ؤ، طبيعی ست که بخشی از مساز اين رو.  کشور را به عھده داشتکشور و جانشين مدير کل اجتماعی وزارت

در ھمان زمان . دولتی او، مربوط به سازمان ھای زندان ھا می شد و با الجوردی از نزديک در ارتباط قرار می گرفت

 سيس شده بود و وزارتأه تزنخست وزيری ميرحسين موسوی و رياست جمھوری خامنه ای، وزارت اطالعات تا

ۀ ن و ھم چنين تخلياعتراضات و تعقيب و دستگيری مخالفوليت سرکوب اؤسکشور و وزارت اطالعات موازی ھم م

  .اطالعاتی زندانيان سياسی، اعدام آن ھا و يا آماده کردن آن ھا برای تواب سازی را عھده دار بوده است

 ١٣٩٠ ]عقرب[ آبان٢٠المی، روز جمعه ابراھيم نبوی، طنزگوی سابق سپاه پاسداران و وزارت اطالعات حکومت اس

، در سايت روزآنالين منتشر کرده و امريکا ۀن وزير خارج، نامه ای را خطاب به ھيلری کلينت٢٠١١بر م نو١١ر با براب

  .کمک کند» جنبش سبز« درخواست کرده تا به امريکا از دولت در آن نامه، رسماً 

 در امريکاسی و صدای  بی ھای تلويزيون فارسی بی  مصاحبه با شبکه ، در دوامريکا ۀن، وزير خارجخانم ھيلری کلينت 

، شرکت کرده و سخنانی را بر زبان آورده، از جمله کمک به ايرانيانی ١٣٩٠ آبان ۴ برابر با ٢٠١١بر و اکت٢۶تاريخ 

راست به وجود اين اظھارات او، يک تحرک تازه ای در ميان اپوزيسيون .  درخواست کمک می کنندامريکاکه از دولت 

 برای قتل سفير عربستان و بمب امريکائی مقامات ۀکه به گفت»  تروريستیۀتوطئ«اين اقدام به دنبال کشف يک . آورد

 به نيروی قدس  ريزی شده بود و رد پای آن ظاھراً   طرحامريکا ھای عربستان و اسرائيل در   خانه گذاری در سفارت 
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س جمھوری ئيھا اعالم شد که بارک اوباما، ر زمان با اين مصاحبه   ھم .رسيد، صورت گرفت سپاه پاسداران می 

ای از حکومت اسالمی خواسته است که برای انجام تحقيقات در مورد توطئه و تعقيب و مجازات  ، طی نامه امريکا

  . ھمکاری کند تا ظن دست داشتن حکومت ايران در آن از بين برودامريکااندرکاران آن با  دست 

 و با لحنی از تھديد برای حکومت اسالمی ايران، از ا ليبيۀچنين با توجه به نمون  ھای خود ھم  ن، در مصاحبه کلينتھيلری

، گفته اش آشکارا اين بود ا ليبيۀکيد به نمونأن با تدر واقع کلينت. سخن گفت» م ايرانکمک به مرد« برای امريکاآمادگی 

د و برای سرنگونی حکومت شان مبارزه کنند و ما بالفاصله اپوزيسيون که بعد از اين مردم ھر کشوری به پا خيزن

راست و ناسيوناليست و به ويژه نيروھای ناراضی وابسته به حکومت آن کشور را در کنار ھم می گذاريم و بالفاصله 

ک اين  و دولت ھای قدرت مند ديگر و ناتو متوسل می شوند تا برای برکناری حکومت به کمامريکاآن ھا، به 

آن ھا، بدين طريق مردم انقالبی و معترض را خانه نشين می کنند تا مانع تعميق و . اپوزيسيون راست و ليبرال بشتابند

اسی، اجتماعی و نظامی را فراھم می ي سۀاز سوی ديگر، اين زمين.  طبقاتی کارگران و مردم آزاده شوندۀگسترش مبارز

حمله کنند و سرانجام در )  ايرانمثالً ( کمک به مردم، به آن کشور فرضی ۀانکنند تا دولت ھای قدرت مند جھانی به بھ

ژی ي اين ستراتاحتماالً . ميان جنگ و کشتار و فرياد و ناله و ويرانه ھا، اپوزيسيون طرفدار خود را به قدرت برسانند

در واقع . پا می خيزند است که مردمان آن کشور برای سرنگونی حکومت شان به ئی غرب در رابطه با کشورھاۀتاز

. ژی جديدشان استي، در رابطه با کمک به اپوزيسيون ايرانی نيز در راستای ھمين ستراتامريکاموضع جديد دولت 

، آخرين مدل و الگوی دولت ھای امپرياليستی ا الگوی ليبيھرچند که ھر کشوری شرايط خاص خودش را دارد اما فعالً 

  .ردن انقالبات کارگری و مردمی و آزادی خواھانه و عدالت جويانه استبرای برکناری ديکتاتورھا و مھار ک

. بخواھند به کمک آنان بشتابد» مردم ايران« آماده است در صورتی که امريکاکيد می کند که أن، تبه ھمين داليل کلينت

، آن را »مايت نکرد؟ ھا ح  در جريان اعتراضات خيابانی جنبش سبز از آنامريکاچرا «ی که سؤالاو، در برابر اين 

 فعاالن و رھبران جنبش سبز از حمايت علنی از جنبش خودداری ۀ به توصيامريکا کند که  ناوارد دانسته و اضافه می

  . کرده است

داريوش : دھد ھا را نشان می  اسناد ويکی ليکس، دست کم در يک مورد از اين توصيه .  پايه نيست اين سخن البته بی

 دولت ۀ گذشته، به عنوان مشاور حقوقی ميرحسين موسوی به يک نمايندجنوری خروج از ايران در اميرارجمند، پس از

چرا که حکومت ايران »  طرف اپوزيسيون را نگيريدعلناً «کند که   که در استانبول با او ديدار داشته توصيه می امريکا

 ديگر امريکادھد که  ن نشان می ارات خانم کلينتاظھ. ه خواھد کرداز آن به عنوان مدرکی عليه موسوی و ديگران استفاد

 آماده است تا در موقع لزوم، حتی آشکار و علنی امريکاخواھد به چنين مالحظات ادامه دھد از اين رو، دولت  نمی 

  .حمايت خود را از اپوزيسيون راست حکومت اسالمی اعالم کند

 البی ھای حکومت اسالمی در ۀ کنندء و افشاامريکار فعال سياسی مخالف حکومت اسالمی د(» حسن داعی«به عالوه 

مالقات ھای پنھان اردشير اميرارجمند با ««، به نام ٢٠١١مبر  سپت٢٩ يادداشت کوتاھی در تاريخ ، در)اين کشور

 دادگاه فدرال در اختيارم قرار گرفته اند، ۀطبق گزارشات موثقی که در حاشي: ، از جمله نوشته است»ئیامريکامقامات 

ئی در واشنگتن مالقات کرده امريکا امسال، اردشير امير ارجمند به ھمراه تريتا پارسی با برخی از مقامات جوندر ماه 

در اين ديدار ھا، اميرارجمند خود را به عنوان سخنگوی جنبش سبز مردم ايران معرفی کرده و ضمن مخالفت با . است

  ».فاع نموده استتحريم، از حرکت اصالح طلبانه در چھارچوب نظام د

برطبق اسناد دادگاه فدرال، تا قبل از شروع جنبش سبز، تريتا پارسی برای مالقات بين «… : ، ھم چنين می نويسدئیدا

ئی با مجتبی ھاشمی ثمره، رحيم مشائی و ديگر نمايندگان احمدی نژاد فعاليت می کرد و اکنون ھمان امريکامقامات 

  ».اميرارجمند دنبال می کنداھداف را با دوره گردانی اردشير 
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از جمله مجتبی . ن، با واکنش ھای متفاوتی در داخل و خارج از کشور ھمراه بوده استين، اين سخنان کلينتبنابرا

 به اين سخنان واکنش نشان داده و از ئی آيت هللا مھدی کروبی در خارج کشور است که با انتشار ويديوۀواحدی، نمايند

  . در قبال حمايت از مردم ايران انتقاد کرده استامريکا سياست ھای متناقض دولت

چرا آقای اوباما بعد از انتخابات گفتند : ، می گويدامريکان و در انتقاد به دولت  در رابطه با سخنان کلينت واحدی،مجتبی 

ان وحشت کرده که ما حاضريم با دولت ايران مذاکره کنيم؟ اين باعث تقويت روحيه دولت سرکوبگر شد که در آن دور

فروشند نکرد؟ مثال شرکت   که فناوری سرکوب به ايران میئیھا  ھيچ اقدامی عليه شرکت امريکا چرا دولت -٢. بود

لمان و نه دولت اباشد اقدام به چنين کاری کرد و نه از طرف دولت   می امريکالمان که يکی از ھم پيمانان ازيمنس از 

توان به استناد اين دولت به  ياد کارتر را به عنوان ناظر قبول دارد که از آن جمله می  دولت ايران بن-٣. لمان توبيخ نشدا

 از ھمين اھرم برای انتخابات مجلس استفاده کند تا امريکا.  تونس اشاره کرداً د سالمت انتخابات در فلسطين و اخيرئيأت

  .صداقت دولت ايران برمال شود

، کمی ناراحت و »اپوزيسيون«ن و علنی کردن کمک به سخنان ھيلری کلينتوش اميرارجمند، از اين يا اين که داري

 دھه ھاست به عناوين مختلف به بخش ھای مختلفی از اپوزيسيون راست از امريکاھرچند که دولت . دلگير شده است

غيره  آذری، بلوچ، خوزستانی و  طيف ھای مختلف مشروطه خواه و سلطنت طلب گرفته تا ناسيوناليست ھای کرد،

 که با حضور ئیھا و سازمان ھا» شخصيت«فقط . اعالم نمی کندرا  نام آن ھا  و علناً کمک مالی می کند، اما رسماً 

 که شرکت می کنند و ھم چنين از ئی و سازمان سيا در کشورھای مختلف در کنفرانس ھاامريکانمايندگان آشکار و نھان 

از اين رو، . ب می توان به وابستگی و سرسپردگی آن ھا پی بردمواضع سياسی اين شخصيت ھا و سازمان ھا و احزا

حتی در ميان اپوزيسيون ليبرال، شوينيست ھا و ناسيوناليست ھای محلی، نه تنھا کم تر کسی حاضر است رسما و علنا 

 سياست ھا چون که اکثريت مردم ايران مخالف.  را اعالم کند، بلکه ھمواره تکذيب نيز می کنندامريکاگرفتن کمک از 

عالوه بر اعمال سياست ھای غيرانسانی و وحشيانه .  ھم به لحاظ تاريخی و ھم کنونی ھستندامريکاو عملکردھای دولت 

 در استثمار وحشيانه نيروی کار و تداوم کار مزدی، امريکاسيستم سرمايه داری جھانی و در راس ھمه امپرياليسم 

کومت پھلوی به عنوان ژاندارم منطقه، حمله به ويتنام، طراحی کودتای ھای  از حامريکاتاريخا حمايت ھمه جانبه دولت 

ی التين، ترکيه، پاکستان و غيره و ھم چنين در دھه ھای اخير بمباران يوگسالوی، اشغال امريکاخونين در کشورھای 

م ايران و منطقه و حتی نظامی افغانستان و عراق و بمباران ھای وحشيانه ليبی از جمله وقايعی ھستند که اکثريت مرد

 و متحدانش کشانده امريکاجھان را به مخالفت با سياست ھای سيستم سرمايه داری جھانی و در راس ھمه ھيات حاکمه 

بنابراين، ھر بخشی از اپوزيسيون حکومت اسالمی، رسما و علنا، وابستگی خود را به قدرت ھای بزرگ و . است

يران نيز ھر چه بيش تر منزوی می شود، عموما اين روابط خود را از جامعه  نشان دھد از جمله در جامعه اامريکا

  .پنھان نگه می دارند

 کلينتنباشد که آشکارا می گويد خانم » تحسين آميز«ابراھيم نبوی، شايد برای برخی ھا » شھامت«در چنين شرايطی، 

ابراھيم نبوی و دوستان مسلمانش، گوشه ای از شايد ھم اين سياست ! ما اصالح طلبان حکومتی به کمک شما نياز داريم؟

  !طنز تلخ تاريخ ما باشد

 به جنبش سبز و اين که رھبران جنبش سبز به شما امريکااخيرا اظھارات شما را در مورد کمک «: نبوی می نويسد

  ».گفته اند يا پيام داده اند که ما نياز به کمک نداريم

ر آينده با اين موضوع بيش تر مواجه خواھيد بود، نکاتی را درباره اخالق می خواھم برای شما که احتماال د. شنيدم«

اين نظر را از اين رو می دھم که من بخش . ايرانيان که چه در حوزه شخصی و چه در حوزه اجتماعی و سياسی بگويم

ولی . تيد، خوانده اماعظم ديدگاه ھا و اخالقيات و اصول و منش شما را می دانم و ھمه را از روی کتابی که شما نوش
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چون يک . شما اخالقيات ما را نمی دانيد و حتی اگر کتابی در مورد آن نوشته شده بود، قطعا به دردتان نمی خورد

اگر خيلی ھم فقير …  را که به آن اعتقاد دارد نمی زند، چه برسد که آن را بنويسدئیايرانی به اين سادگی حرف ھا

زندگی خوبه؟ اگر خيلی زندگی بدی داشته : وقتی شما از من می پرسيد.  خيلی پولداريمباشيم، سعی می کنيم نشان بدھيم

اگر بدانيد که ما . ای، بد نيست: و اگر زندگی خيلی خوبی ھم داشته باشيم، می گوئيم. ای، بد نيست: باشيم، می گوئيم

 از ھمسايه دالربدھيد، ما ھفته بعد دويست  در يک پاکت به ما ھديه دالرمشکل مالی داريم و برای کمک به ما مثال ھزار 

ی عتيقه می خريم و آن را به شما می دھيم تا روی تان کم بشود و ديگر به دالر ١٢٠٠مان قرض می کنيم و يک گلدان 

اگر توسط سه الت چاقوکش وسط خيابان مشغول کتک خوردن باشيم و ده تا زخم ھم برداشته باشيم، و . ما کمک نکنيد

نه، خيلی ممنون، خودم از عھده اين ھا : د و با يک اسلحه بگوئيد کمک می خواھيد، ما خواھيم گفتئيی ناتو بياشما يا آقا

شما نبايد به …… و بعد ممکن است زخمی بشويم يا حتی بميريم ولی به احتمال زياد از شما کمک نمی گيريم. برمی آيم

  ».نه، بعد کم کم قبول می کنيمحرف ما گوش کنيد، بايد اصرار کنيد، بعد ما می گوئيم 

نبوی، بعد از اين لوث بازی ھايش، ناگھان به صحرای کربال می زند و برای اين که دست کم بخشی از سران و مقامات 

حکومت اسالمی را نيز از خود نرنجاند يک دفعه به تعريف و تمجيد از حکومت اسالمی و رھبر جنايت کار آن می 

حکومت ايران حکومتی نسبتا عاقل است، آقای خامنه ای ھر چقدر به دين و مذھب ! کلينتن خانم«: پردازد و می نويسد

او آدم نمی کشد، . اعتقاد داشته باشد و غيرمنطقی رفتار کند، از بشار اسد و معمرقذافی و صدام حسين عاقل تر است

ی خودش را آتش ممکن است نزند، ولی اجازه نمی دھد مردم در ايران احساس آزادی کنند، کسی در ايران از گرسنگ

  …»ولی ايران روزبروز به عقب می رود

بی شک، نبوی بايد بھتر بداند که خامنه ای، در سازمان دھی و رھبری جنايات عليه بشريت ھيچ کم و کسری از بشار 

سه و سه سال اسد، قذافی، صدام حسن و غيره ندارد، بلکه عمق و ابعاد سياست ھای وحشيانه حکومت اسالمی در اين 

آقای نبوی، آيا شما چوبه ھای دار در زندان . حاکميتش از ھمه ديکتاتورھای جھان به مراتب بيش تر و گسترده تر است

. ھا و خيابان ھا نمی بينيد؟ مگر نمی دانيد ايران تنھا کشوری در جھان است که حتی کودکان را زندانی و اعدام می کند

حکومت اسالمی ايران، تنھا کشوری در . ، دومين کشور اعدام کننده در جھان استايران به نسبت جمعيت پس از چين

حکومت اسالمی . جھان است که زنان را به طور سيستماتيک سرکوب می کند و حکم قصاص و سنگسار صادر می کند

ر اين اساس، سال ب…  است وئیايران، تنھا کشوری در جھان است که ھمه قوانين متاثر از قوانين وحشيانه قرون وسطا

ھاست که نھادھای بين المللی مدافع حقوق انسان و آزادی ھايش در سطح بين المللی، از جمله سازمان گزارشگران 

بنابراين، . بدون مرز، خامنه ای را به عنوان دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و انديشه در جھان معرفی کرده است

 خامنه آدم می کشد و جانی تر از بن الدن، مالعمر، ھيتلر، قذافی، صدام اقای نبوی بر خالف ادعای دروغين شما،

  .حسين، پولپوت و خمينی است

من شکی ندارم که شما به ھمه اين جنايات حکومت اساليم واقف ھستيد اما چرا پرد ھپوشی و مسات مالی می کنيد تنھا 

ا نه از جناح اصطالح طلبان، بلکه حتی از جناح اصول يک دليل می تواند داشته باشد و آن ھم شما ھنوز بند ناف خود ر

چون که فکر می کنيد او به . اما شما مخالف سرسخت احمدی نژاد و دولت او ھستيد. گرا و شخص خامنه ای نبريده ايد

  . به ناحق، مثال جای شما را گرفته استئیناحق جای موسوی و مشا

آيا زمانی که ايشان و دوستانش : نيتی حکومت اسالمی، بايد پرسيد ام–به عالوه از شما به عنوان عضو سابق سياسی 

در خدمت دستگاه سانسور و اختناق و آدم کشی ھای حکومت اسالمی بودند چند نفر از فعالين سياسی و فرھنگی 

اپوزيسيون در داخل و خارج کشور توسط تروريست ھای حکومت شان ترور شدند؟ در حمله به کردستان، ترکمن 

 خوزستان، سيستان و بلوچستان چند ھزار انسان بی گناه جان خود را از دست دادند؛ چند صد ھزار نفر از خانه صحرا،
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و کاشانه شان آواره شدند؛ سازمان ھا و احزاب و نھادھای دمکراتيک را تعطيل و فعالين آن را دستگير و زندانی و 

نقالبی و کمونيست را چگونه دستگير و اعدام کردند؛ چگونه شکنجه و اعدام کردند؛ سعيد سلطان پور شاعر و نويسنده ا

به دفتر کانون نويسندگان حمله کردند و اسناد و اموالش را به تاراج بردند؛ چند صد روزنامه و مجله را تعطيل کردند؛ 

می که خلخالی چند ھزار صفحه کتاب دچار تيغ تيز سانسورچيان اسالمی شدند؛ چه قدر فيلم از نمايش باز ماندند؛ ھنگا

س زندان اوين، چند ھزار نفر اعدام شدند؛ در دھه ئيبه فرمان خمينی، در راس دادگاه ھای انقالب بود و الجوردی ر

 که شما ھا، ئی، چند ھزار نفر زندانی سياسی در زندان ھا کشور قتل عام شدند؛ سال ھا۶٧شصت به ويژه در سال 

ھا، سروش ھا و غيره از کارد به دستان حکومت بوديد و به ويژه خود شما گنجی ھا، سازگارا ھا، مھاجرانی ھا، کديور

شور بوديد ھم در طرح ھا و سياست س جانشين مديرکل اجتماعی وزارت کابراھيم نبوی، نخست مدير دفتر سياسی و سپ

در دسترس تان  امنيتی کشور نقش مستقيم داشتيد و ھم ھمه اسناد و مدارک کشور –گذاری ھای لحظه به لحظه سياسی 

پس شما از نزديک با ھمه جنايات حکومت تان به ويژه انواع و اقسام شکنجه ھا در زندان ھا، به زندانيان زن و . بود

چرا اکنون در نام ھبه کليتوتن آن ھا را نفی می کنيد و !  و به خوبی آگاھی داريد  داشتيدئیمرد، کوچک و بزرگ آشنا

   محدود کرده و ادعا می کنيد او آدم نمی کشد؟د خامنه ای فقط آزادی رائيمی گو

به نظر ابراھيم نبوی و ھم فکرانش در جناح اصالح طلبان حکومتی، آيا جنايات ھمان دوره ده سال نخست حکومت 

اسالمی عليه بشريت، کافی نيست که با اتکاء به معيارھا و ارزش ھا و قوانين جھان شمول بين المللی، ھمه عاملين و 

آيا سرکوب ھا و کشتار ھا و اعدام ھای امروزه ! ن را به عنوان جنايت عليه بشريت، بايد به محاکمه کشاند؟عامرين آ

حکومت اسالمی، ادامه ھمان سياست ھای ديروزی اين حکومت نيست؟ آيا خامنه ای امروزی ھمان خامنه ای دوره ای 

سرکوب ھا و کشتارھا و اعدام ھای آن دوره با اين نيست که ابراھيم نبوی مدير دفتر سياسی وزارت کشورش بود؟ آيا 

  !ر کرده و سناريو ھمان سناريوی سابق استئيدوره تفاوتی کرده است؟ مگر نه اين که جای برخی از جالدان تغ

اساسا چه انگيزه ای برای ابراھيم نبوی مطرح است که اين چنين خامنه ای را بی گناه می داند و در ميان ديکتاتورھا 

رھبر در ساختار حکومت .  روشن استسؤالاز نظر من جواب اين ! ه عاقل تر دارد، آدم کشی ھم نمی کند؟جايگا

بنابراين، ھر دو جناح .  می رودسؤال برود کل حاکميت زير سؤالاسالمی، قدرت مطلق دارد و اگر به طور جدی زير 

 اين است که بايد سياست ھای فراجناحی در پيش گيرد انتقاد اصالح طلبان به رھبر.  پرھيز می کنندمسألهآگاھانه از اين 

، اين سياست فراجناحی را کنار گذاشته و طرف اصول گرايان ٨٨از اين رو، انتقادشان به او اين است که در انتخابات 

خدشه به ھمين دليل، اطالح طلبانی چون نبوی، ھمواره اين مالحظه را دارند که جايگاه رھبری را زياد . را گرفته است

جناح اصالح طلبان، ھنوز ھم اين چشم اميد را دارند که روزی .  نبرندسؤالدار نکنند و کليت حکومت اسالمی را زير 

چنين انتظاری نيز زياد به دور از عقالنيت سياسی اصالح طلبان . رھبر، بار ديگر آن ھا را در حاکميت سھيم کند

از اين رو، آن ھا خصومت و دشمنی ديرينه ای با . به آن جمع استسياستی که ھمواره اصالح طلبان حواس شان . نيست

سرنگونی طلبان، به ويژه گرايش چپ اپوزيسيون که در اين دھه ھا، ھمواره خواھان سرنگونی کليت حکومت اسالمی 

  .با قدرت و ھمبستگی طبقاتی ھمه مزدبگيران و محرومان جامعه است، دارند

 دچار اشتباه نشده است پيشاپيش امريکاوستان خود نشان دھد که درباره کمک گرفتن از ابراھيم نبوی، برای اين که به د

من مطمئنم که بعد از انتشار اين نوشته توسط ھمه دوستانم متھم به ھزار اتھام سخت خواھم شد، «: چنين جواب می دھد

 امريکاوص دولت اياالت متحده ولی جنبش سبز ايران، و جنبش سکوالر ايران به طور جدی به حمايت جھان و به خص

 کمک مالی گرفتيم، در حالی که شما دالرحکومت ايران ما را بارھا متھم کرده است که از شما ميلياردھا . نيازمند است

ما از شما انتظار داريم به . سفانه اين کار را نکرديم و به ھمين دليل جنبش به شدت تحت فشار استأمی دانيد که ما مت
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کمک مالی، فنی و تکنولوژی، حمايت در زمينه پناھندگان، حمايت رسانه ای و حمايت جدی سياسی بکنيد جنبش ايران 

  …» و به حکومت ايران با ھمه قوا فشار بياوريد

  )com.roozonline.www://http، ١٣٩٠ آبان ١١با احترام، ابراھيم نبوی، (

  

نيز دوستان و ھم فکران ابراھيم نبوی، چه انتقادی به مواضع ايشان دارند و يا ندارند امر خودشان است و در اين جا 

نيز بر لزوم » جنبش سکوالر ايران«، از سوی »جنبش سبز ايران«اما او در عين حال، عالوه بر . ربطی به ما ندارد

به وجود می آورد که آيا روابط سکوالرھای سبز با  را سؤالکيد کرده است؛ اين أ تامريکا ۀت حاکمأحمايت ھای ھي

جنبش سکوالرھای ايران که اولی مذھبی است و ديگری سکوالر، اين قدر پيش رفته است که يکی از سخن گويان شان 

  .جوابی که بايد سکوالرھا بدھند! نيز ابراھيم نبوی است؟

را آغاز » جامعه خودمانی«مقاالت سياسی با موضوع ر زبان ظنزش، نوشتن سلسله ييابراھيم نبوی، مدتی ست که با تغ

در يکی از اين مقاالت، . در اين مقاالت نبوی در تالش است وضعيت جامعه ايران را تجزيه و تحليل کند. کرده است

در ميان اصول گرايان در زمان انتخاب به عنوان » معتدل ترين فرد«آيت هللا خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی را 

از اين رو، او در ھر . بنابراين، ابراھيم نبوی، ارادت خاصی به آيت هللا سيدعلی خامنه ای دارد. دانسته استرھبری 

 مذھبی –و موضع گيری اش کاله از سر برمی دارد، سر تعظيم فرود می آورد تا ھنوز ھم باورھای سياسی  نوشته 

  .خود را به خامنه ای و جناح حاکم اثبات کند

معروف را به دنبال » کيھان«ھيم نبوی، حتی عکس العمل مثبت رسانه ھای اصول گرا از جمله روزنامه اين نوشته ابرا

به ھمين . دانست» معتدل ترين فرد«ابراھيم نبوی آيت هللا خامنه ای را «: کيھان به مديريت شريعتمداری، نوشت. داشت

گو، بزرگ ترين اشتباه آيت هللا  و نبوی در اين گفت. گو نمود و با ابراھيم نبوی در اين مورد گفت» نت.العربيه«دليل 

 در دوران اصالحات سخن گفت که باعث شد آيت هللا خامنه ئیاز تندورھا. خامنه ای را حمايت از احمدی نژاد دانست

نبوی، مسير جنبش سبز را صحيح می داند و می گويد » .شمشير را از رو ببندد«ای برای برخورد با اصالح طلبان 

او تاکيد می کند که پذيرفتن خواسته ھای اصالح طلبان يا . نامه خاتمی در دوره رياست جمھوری درخشان استکار

انقالب ھا را انقالبيون خلق نمی کنند، «: انقالب اجتناب ناپذير دو گزينه پيش روی رھبر ايران است و می گويد

 کيھان، اعالم کرده که ابراھيم نبوی، نويسنده جرس، بنابراين، بی جھت نيست که روزنامه» .ديکتاتورھا خلق می کنند

اين در حالی است که کيھان در ھفته ھای قبل از آن، به منظور بھره برداری از پس . نفوذی وزارت اطالعات نيست

و غيره، برخی از  امريکائیلرزه ھای ماجرای سردار مدحی با نوری زاده و سلطنت طلبان و با مامورين 

  .خارج از کشور را نفوذی ناميده بود» !مشھورترين فعاالن سياسی؟«

مسابقه چه کسی درازگوش تر است به فينال رسيد «روزنامه کيھان، در يکی از شماره ھای خود در مطلبی تحت عنوان 

  .العات نيستابراھيم نبوی نفوذی وزارت اط» ضدانقالب«اعالم کرد که برخالف شايعات )  خبر ويژه–

نبوی، در مقاالت خود با حمله به جرياناتی که خواستار انقالب و سرنگونی حکومت اسالمی ھستند، آيت هللا خامنه ای 

رھبر حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی را که سی و سه است به ويژه پس از مرگ خمينی، در راس باندھای آدم 

، علنا دستور کشتار مردم ١٣٨٨ از جمله از روز بيست و نھم خرداد ماه کش و تبه کاران حکومت اسالمی قرار دارد و

اين ! سبب سرسختی وی شده است؟» تندروی اپوزيسيون«توصيف می کند که » ميانه رو و معتدل«را داد، فردی 

  !س سابق اشئيموضع نبوی چه تفسيری دارد غير از دلبستگی او، دست کم به حکومت اسالمی و ر
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 در اين مقاالت در مخالفت با سرنگونی حکومت اسالمی، در تالش است تا حکومت اسالمی را نظامی ابراھيم نبوی،

اصالح پذير معرفی کند و شرکت در مضحکه انتخابات آن را موجه جلوه دھد شرکت در آن را به جامعه توصيه می 

  .کند

م نبوی در کيھان، ھمواره در تالشند فضای چون اين دوستان سابق ابراھي. البته روزنامه کيھان، مبنای بحث ما نيست

بنابراين، ما نمی دانيم که آيا واقعا . سياسی داخل و خارج کشور را آلوده کنند تا از آب گل آلود ماھی خود را بگيرند

اما روشن است که ! ابراھيم نبوی نفوذی وزارت اطالعات حکومت اسالمی در ميان اپوزيسيون راست است يا نه؟

ی و نوشته ھای ابراھيم نبوی و ھم فکرانش مخالف سرنگونی طلبان و به نفع حکومت اسالمی، به ويژه به مواضع سياس

  .نفع جناح اصالح طلب آن است

او، در جوانی در انجمن اسالمی . کارنامه و سابقه فعاليت ابراھيم نبوی در حکومت اسالمی رده ھای مختلفی دارد

ود در زمان انقالب فرھنگی يکی از رھبران حزب هللا و چماق داران دانشگاه بوده دانشگاه شيراز فعال بود و گفته می ش

  .است

او، در اداره ای مرتبط .  امنيتی در ارگان ھای مختلف حکومتی خدمت کرده است–پس از آن در مشاغل مختلف نظامی 

 ھم زمان فعاليت مطبوعاتی خود با امنيت داخلی در وزارت کشور به عنوان يکی از کارمندان ارشد به کار مشغول بود

  .را از ھفته نامه سروش آغاز کرد

پس از آن وارد صدا و سيما شد و به عنوان کارمند و مشاور گزينش به طور ھم زمان در چند اداره دولتی کار می کرد 

؛ پس از آن ش از مديران دانشکده صدا و سيما بود را منتشر کردمسؤولو چند شماره از مجله گزارش فيلم که مدير 

اين مجله در . تحريريه به نوشابه اميری و ھوشنگ اسدی که پيش تر به حزب توده وابسته بودند واگذار می کنند

انتخابات رياست جمھوری، تبليغات وسيعی را برای خاتمی راه انداخت و در دور دوم نيز ويژه نامه ای برای خاتمی 

  .منتشر کرد

  .مه ھای زن، جامعه و ساير روزنامه ھای وابسته به جناح اصالح طلب کار کردابراھيم نبوی، پس از آن در روزنا

، به دليل فعاليت ھای مطبوعاتی به اتھام اقدام عليه امنيت کشور به ١٣٧٧نبوی به گفته خودش، رفتن به زندان در سال 

  :از جمله نوشته استخود در حکومت اسالمی، » مشاغل و فعاليت ھای اداری«او، از . مدت يک ماه بازداشت شد

  )١٣۵٩( کتابخانه مالصدرا در دانشگاه شيراز ئیعضو ھيات مديره دانش جو) ٣… 

  )١٣۶٠(تدريس تاريخ سياسی ايران به دانش آموزان عضو اتحاديه دانش آموزان در شيراز ) ۴

  )١٣۶٠(تدريس در رشته تاريخ ايران در دانشسرای مقدماتی دختران شيراز ) ۵

  )١٣۶١-١٣۵٩(دانشگاه شيراز ) عضو دفتر تحکيم(کزی سازمان دانشجويان عضو شورای مر) ۶

  )١٣۶۴- ١٣۶١(مدير دفتر سياسی وزارت کشور ) ٧

  )١٣۶۴(جانشين مديرکل اجتماعی وزارت کشور به مدت سه ماه ) ٨

  )١٣۶۶-١٣۶٣(عضو شورای طرح و برنامه شبکه اول سيما ) ٩

  )١٣۶۵-١٣۶۴ (معاون گروه فيلم و سريال شبکه اول سيما) ١٠

  )١٣۶۶ -١٣۶۵(مدير طرح و برنامه شبکه اول سيما ) ١١

  )١٣۶٧ - ١٣۶۶(س دانشکده صدا و سيمای جمھوری اسالمی ئيمشاور ر) ١٢

  )١٣۶٨ تا ١٣۶۵( آن ئیعضو شورای سردبيری ھفته نامه سروش و دبير سرويس سينما) ١٣

  )١٣۶٨-١٣۶٧(عضو تحريريه نشريه دانشگاه انقالب ) ١۴
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-١٣٧۶در سال (ی فائزه ھاشمی تا شماره سوم مسؤولراحی و راه اندازی و سردبيری روزنامه زن به مدير ط) ٣٩… 

١٣٧٧(  

  …)١٣٨٠(نويسندگی برای روزنامه محافظه کار جام جم) ۵١… 

 از دفاعيات او، از ئیبخش ھا. سرانجام نبوی نيز در رقابت و کشمکش دو جناح، برای بار دوم نيز مدتی بازداشت شد

 شباھت داشت که ابراھيم نبوی، به عنوان ھنرپيشه ئیلويزيون حکومت اسالمی پخش شد که بيش تر به فيلم ھای سينمات

اول، نقش تواب را در آن بازی می کرد و ايفای ھمين نقش سبب شد که او پس از آزادی، کار خود را در روزنامه ھای 

از جمله در ستون دائمی در روزنامه جام جم متعلق . غاز کندجناح رقيب اصالح طلبان، يعنی در جناح اصول گرايان آ

  .ی اشعری، کار کردمسؤولبه صدا و سيما و با مدير 

 و فعالين سياسی اصالح طلب از کشور، سرانجام او نيز مانند  ابراھيم نبوی، به دنبال خروج برخی از روزنامه نگاران

  .ج شد و ساکن بروکسل شدبقيه با ويزا و به صورت کامال قانونی از کشور خار

ابراھيم نبوی، پس از آن به ھمراه دوستان ھم فکرانش چون مسعود بھنود، فرشاد بيان، حسين باستانی، حسين درخشان، 

نوشابه اميری و ھوشنگ اسدی سايت روز را راه اندازی کردند و شرکتی تحت عنوان ايران گويا را تاسيس نمودند که 

پس از مدتی حسين باستانی نيز وارد تلويزيون بی بی سی شد و . نيز به آن ھا پيوستپس از مدتی نيک آھنگ کوثر 

  .در اين ميان، ابراھيم نبوی نيز در راديو زمانه کار گرفت. اداره روز به عھده نوشابه اميری گذارده شد

برای موسوی در رسانه  در ايران، شديدا ٨٨ابراھيم نبوی، در دوره نمايش انتخابات رياست جمھوری خرداد ماه سال 

با راه اندازی سايت جرس توسط .  که در آن برنامه ھفتگی داشت، تبليع می کردامريکاھای مختلف از جمله صدای 

  .عطاء هللا مھاجرانی و آيت هللا کديور، به عنوان يکی از اعضای اصلی آن، آغاز به کار کرد

بوی به سمت سردبيری اين تلويزيون برگزيده شده و ھم زمان در بروکسل، ن» تلويزيون رسا«اخيرا نيز با راه اندازی 

  .به انتشار مقاالت خود در جرس، روز و ساير سايت ھای اصالح طلب ادامه می دھد

در سايت جرس نوشت و در آن، عالوه بر کسانی که ، عليه مخالفين حکومت اسالمی »عوضی ھا«نبوی مطلبی به نام 

  . اشغال کرده بودند به اپوزيسيون سرنگونی طلب نيز حمله کردسفارت حکومت اسالمی در الھه را 

، با ابراھيم نبوی مصاحبه ای کرده که جواب ١٩٣۵ شماره – ١٣٨٨بھشت ي ارد۶ك شنبه، يھم چنين روزنامه اعتماد، 

م نبوی ياری ابراھياگرچه بس: مھسا حکمت، گفتگو کننده روزنامه اعتماد، او را چنين معرفی می کند. ھايش جالب است

 مسؤولن مجال با وی به عنوان يران می شناسند اما در ايکی از چھره ھای شناخته شده طنزپردازان ايرا به عنوان 

اسی که اگرچه گاھی گذری به طنز يم؛ گفتگوی سي به گفتگو نشست۶۴ تا ۶١اسی وزارت کشور در سال ھای يدفتر س

ک يش از پنج سال است که در بلژيس اصالحات بياسی نوي سم نبوی طنزپرداز ويابراھ. داشت اما کامال جدی بود

ن نامزد انتخاباتی يت نبوی از اين و علت حمايرحسين گفتگو حمالت متعدد فاطمه رجبی به ميبھانه ا. زندگی می کند

  .است

ران زندگی ي که خارج از ائیاسی ھايسنده ھا و سياری از نويبس. ديرانی ساکن خارج از کشور ھستي آقای نبوی، شما ا-

حی در رابطه با يا رای نمی دھند و اگر ھم رای بدھند، توضيم می کنند يا تحرياست جمھوری را يمی کنند انتخابات ر

  د؟يچرا شما از انتخابات دفاع می کن. آن نمی دھند

ر مکان ئيغن تيا. ران زندگی کنميرون از ايش آمد، مجبورم چندی در بيم پيط ناگواری که برايل برخی شرايمن به دل

ادتان باشد که من و کسانی مثل من، يگر ياز طرف د… ستياسی من نير مختصات فکری و سئي به معنی تغئیايجغراف

ما در فرصت مناسب . ميرون ھستيل برخی موارد در بيل مشکالت نه چندان قانونی و به دليم که به دليانی ھستيرانيا

  .ن زندگی می کند در مورد انتخابات فکر می کنمرايل مثل کسی که در اين دليبه ھم… ميبرمی گرد
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  د؟يران باز می گرديد اگر فضا عوض شود و اصالح طلبان به قدرت برگردند به اي شما فکر می کن-

ر ماه مرا احضار کرده يظاھرا دادگاه برای ت. ران برمی گردميمن حتی اگر اصالح طلبان به قدرت باز نگردند ھم به ا

ش تری ياما اگر اصالح طلبان به قدرت برگردند با خوشحالی ب. زم را معطل بگذارميقاضی عزاست و من قصد ندارم 

انه روی يران و بازگشت اصالح طلبی و مين مسائل زندگی ام بازگشت به ايکی از مھم تريمن البته . باز خواھم گشت

ل برمی گردم، حتی اگر اصالح طلبان عنی من در ھر حايستند، يکی نين ھا الزاما يه است، اما ايبه کشور و قوه مجر

  .ت می کنميدر ھر حال از اصالح طلبان حما. روز نشونديپ

اسی وزارت ي دفتر سمسؤولن است، شما يرحسيری مي که دوره نخست وز۶۴ تا ۶١ آقای نبوی، ظاھرا از سال - … 

  .ن شده استيرحسيان از مت تين سمت باعث حماين گونه خطور می شود که وجود شما در ايبه ذھن ا. ديکشور بود

دورانی بود که . من دلبستگی خاصی به گذشته شغلی خودم ندارم و حتی از آن دفاع ھم نمی کنم. ستيالبته که درست ن

ن باشد که من می دانم در آن ين حرف می تواند ايم، اما معنای ايرش بدھئيم تغيم سعی می کنيھمه ما به شکلی دار

اما اگر به . شان را می شناسميوه کار ايمن آقای موسوی و ش. کومتی چگونه اداره می شدستم حيروزھا چه خبر بود و س

 تا ١٣۶۵ن که من از سال يت مھندس موسوی بود و ايشان مورد حمايگذشته برگردم دوستی من با محسن مخملباف که ا

مات نقش دارد، ين تصمي در ات موسوی بوديا بی واسطه تحت حماي کار می کردم که با واسطه ئینماي با س١٣۶٨سال 

باف، جناب آقای احمدی نژاد است که من را به يا حتی قاليا حتی کروبی يل عالقه من به آقای موسوی ين دليالبته مھم تر

  .آقای موسوی عالقه مند می کند

کوتاه ادی يادی رنگ شد، موھای زيدست ھای ز. ر و ببند جوانان بودين دوران بگيرحسيری مي زمان نخست وز–… 

با توجه به . ند گشت ارشاد را جمع می کننديشان می گويحال ا. چ نگفتين در آن زمان سکوت کرد و ھيرحسيم… شد و

رات ئين جزء تغيرحسين رفتار آقای ميد که ايد اطالع داشته باشيد شاياسی وزارت کشور بودي دفتر سمسؤولن که شما يا

  ن ھم با آن رفتارھا مخالف بودند؟د در آن زمايا اعتقاد داريشان محسوب می شود 

ک خصلت ين تندروی به عنوان يا. ن موسوی نبوديرحسيشه مي حاصل اند۶٠ا جامعه در دھه يه جوانان يتندروی عل

ون چرا در آن روزھا انقالبی بودند و ين انقالبين که ايا. انقالبی در جامعه وجود داشت و اتفاقا وجه غالب جامعه بود

ز می کردند، البته نه جای دفاع دارد و نه اگر ھم جای دفاع داشته باشد من حاضرم از آن دفاع يرفتارھای خشونت آم

عی يزی که طبيکی اعدام کند، چيکی ترور کند، يکی بکشد، يکی بزند، يک جامعه انقالبی يعی است که در يکنم، اما طب

ند که قصد مبارزه با ياصالح بشوند و بگون شدن و آرامش افرادش ين است که جامعه انقالبی پس از ته نشيست اين

  …ن استيان اصالح ھميخشونت دارند و عذر بخواھند و خودشان را درست کنند و اصوال جر

ندگی ياری از کسانی که تفکرات جناح راست را نمايح مھاجری، احمد توکلی و بسيان، مسيده می شود فالحي شن–… 

  د؟ينيعلت را در چه می ب.  می کنندتيحی از موسوی حمايمی کنند حال به طور تلو

  …د در صداقت شان شک کردين باشد بايعی است، اگر جز ايعلتش کامال طب

 خودش است و مسألهدر اين گفتگو نيز می بينيم که نبوی، اوال از کانديداتوری موسوی حمايت می کند که باز ھم اين 

اسالمی دفاع می کند و ھنوز ھم اين اميد را دارد که روزی اما او، ھم چنان از کليت حکومت . ربط چندانی به ما ندارد

بعالوه او، به کسانی چون فالحيان که يکی از طراحان . به قوه مجريه حکومت اسالمی و يا ارگان ھای ديگر آن برگردد

 قتل ھای«س سعيد امامی، طراح قتل ھای موسوم به ئياصلی ترورھای داخل و خارج کشور در وزارت اطالعات و ر

صداقت شان شک « ياد می کند که نبايد در ئیدر وزارت اطالعات حکومت اسالمی بود، به عنوان آدم ھا» زنجيره ای

  !؟»کرد
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، ھمگام با ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣روز .  سپتامبر بروکسل است٢٣يکی از شاھکارھای ابراھيم نبوی، مربوط به واقعه 

 رانی احمدی نژاد در مقر سازمان ملل در نيويورک، در اعتراض ھزاران ايرانی در سراسر دنيا به حضور و سخن

. تجمع کرده بودند که يکی از سخن رانان آن، ابراھيم نبوی بود» جنبش سبز«بروکسل نيز تعدادی از ايرانيان طرفدار 

موسوی يکی از رھبران جنبش مردمی در ايران موسوم به جنبش سبز است «او، در صحبت ھايش اعالم می کند که 

من به …  دارم ولی اين دولت فعلی نمی تواند اين کار را به پيش ببرد وامريکان تمايل فراوان به ايجاد رابطه با م… و

  … و …» عنوان نماينده ملت ايران اعالم می کنم که 

چرا شما موسوی را رھبر : در اين تجمع، تنی چند از جوانان به مضمون سخنان او اعتراض می کنند و می گويند

 و نقش ۶٠ به اين بزرگی می دانيد؟ چرا خود را نماينده مردم ايران می خوانيد؟ چرا چيزی از سال ھای دھه جنبشی

  د؟ ئيموسوی در آن نمی گو

ت اين جوانان بود که در سايت ھای اينترنتی منتشر شده و ھم اکنون نيز در برخی از اين سايت ھا، سؤاالاين بخشی از 

، با اشاره به شال سبز رنگ او گفت اين ھم که نشانه اسالم »زن« يکی از اين جوانان در حالی که. قابل دسترسی است

 درصد جامعه ايران ۵ درصد جامعه ايران مسلمانند، شماھا ٩۵«: ناب محمدی است که به گردن انداخته ايد، او گفت

 باال می آورد که انگار در مسند و چنان با تندی دست خود را به سوی اين زن» .ھستيد، بريد ھر کار می خواھيد بکنيد

تعدادی از مردم حاضر دور آن ھا جمع می شوند و در اين ھنگام نبوی تندتر از قبل . واقعی قدرت قرار گرفته بود

و شعور ) با دست به سرش اشاره می کند(شما اين جايتان کار نمی کند «حرف زده و خطاب به اين جوانان می گويد که 

 درصد ھستيد و ۵ يه مشت کمونيست بودن و بايد می مردن و شما ھم ۶٠آن ھا در سال ھای « دھد و ادامه می» .نداريد

  »حق تون ھمونه

 شده است سؤال که ابراھيم نبوی در خارج کشور زندگی کرده چندين بار از او ئیاين در حالی ست که در اين سال ھا

شصت داريد؟ او، يا با بی شرمی و وقاحت تمام اظھار بی که شما چه اطالعاتی درباره کشتار زندانيان سياسی در دھه 

اطالعی کرده و يا با خشم گفته است که کمونيست ھا و مجاھدين چند درصد بيش تر نبودند و خوب ھم شد آن ھا را 

  .اعدام کردند

اکنون عشوه به اين ترتيب، با دانستن سابقه ابراھيم نبوی در حکومت اسالمی و موضع گيری ھايش در خارج کشور و 

، نبايد تعجب کرد که او اين چنين وقيحانه و بی شرمانه ھم به بارگاه رھبری حکومت امريکاھای شتری اش به دولت 

فردی که به خصوص در ميان سرکوب و کشتار و چماقداری . اسالمی و جناحی از آن دخيل ببندد و ھم به کاخ سفيد

ده و زبان و ذھنيش نيز در اين فضا شکل گرفته در واقع اپورتونيسم ھای بچه مسلمانان اسلحه و چماق به دست بزرگ ش

از اين رو، حاال ھر کس به او حقوق و امکان و قدرت بيش تری بدھد به سمت او . سياسی، تنھا يک وجه آن است

  .چرخش پيدا می کند و ھيچ پرنسيب سياسی، اخالقی و انسانی را ھم به رسميت نمی شناسد

حاال اين خوشحالی او .  درصد بودند و خوب ھم شد حکومت اسالمی آن ھا را کشت۵ کمونيست ھا نبوی، ادعا می کند

چون ھمان طور که در باال اشاره نيز اشاره . از اين اعدام ھای حکومت اسالمی در زندان ھا دور از انتظار نيست

ازان و يا در بھترين حالت از نظاره کرديم خود او در آن روزھای سياه، احتماال يکی از دست اندرکاران و زمينه س

 اين است که او، اوال، اين سؤالاما . حکومتی بود» مامور و معذور«گران اين طرح وحشيانه و جنايت کارانه به عنوان 

.  درصدی کمونيست ھا را از کجا درآورده است؟ اما من يک آمار واقعی در جامعه مان به او يادآوری می کنم۵آمار 

، آماری در دانشگاه ھا گرفته شد که نشان می داد چپ ھا و کمونيست ھا در اين مراکز ١٣۵٨اشد در سال اگر يادشان ب

از اين رو، حکومت شديدا به . علم و دانش، بيش تر از گرايشات راست و مذھبی ھستند و سنگر آن ھا محسوب می شود

راکز ھجوم آوردند و با سرکوب و کشتار شديد وحشت افتاد و به فرمان خمينی، عناصر حکومتی و حزب هللا به اين م
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به مدت دو سال نيز اين مراکز را تعطيل نمودند تا با » انقالب فرھنگی«دانشگاه ھا را تسخير کردند و با طرح سياه 

ر دروس درسی و غيره دانشگاه ھا را اسالمی کنند که ھنوز ھم ئيپاک سازی دانش جويان و اساتيد چپ و کمونيست، تغ

چون که خودش در آن روزھای . البته ابراھيم نبوی، بھتر از اين وقايع با خبر است. زويشان برآورده نشده استاين آر

پرتالطم با دوستان حزب الھی اش به جان دانش جويان داشنگاه شيراز افتاده بودند و اين که چند نفر را کشتند و زخمی 

کز آمار ايران اعالم کرد جمعيت کارگران ايران با خانواده آمار ديگر اين است که سال گذشته، مر. کردند، بماند

 کل جامعه   کارگرانئیباز ھم نبوی، شايد بداند علم مارکسيسم، علم رھا.  ميليون نفر است۴۵ھايشان، رقمی در حدود 

کتاتوری يعنی طبقه کارگر با استراتژی کارگری کمونيستی اش، نه تنھا خودش را از ستم و استثمار و دي. بشری است

.  خودش، کل جامعه را از تبعيض و ظلم و ستم رھا می کندئیاقليتی سرمايه دار و دولت آن ھا رھا می کند، بلکه با رھا

بنابراين، طبقه اکثريت به مثابه اکثريت جامعه ايران، در اتحاد با جنبش ھای ديگر، چون جنبش زنان، جنبش دانش 

ر دھد و ئيو روشنفکران و ھنرمندان مترقی، می تواند وضع موجود را تغ، بی کاران، جوانان، مردم تحت ستم ئیجو

نبوی و . جلو جنگ و کشتار، سرکوب و زندان، شکنجه و اعدام را بگيرد و دنيای نوينی درخور و شايسته انسان بسازد

شت جنايت آفريده ھم فکرانش بيش از سه دھه است در مقابل طبقه کارگر و گرايش چپ جامعه ايران ايستاده و جنايت پ

 درصدی نبوی ناشی از دشمنی و خصومت طبقاتی اش با طبقه کارگر و کمونيسم مطرح است ۵بنابراين، اين آمار . اند

  !و واقعيت ندارد

به . از سوی ديگر، حضور ابراھيم نبوی و ھم فکرانش در خارج کشور، سوپاپ اطميانی برای حکومت اسالمی است

 به راحتی به اين ھا کار و امکان داده و ميکروفون ھايشان را نيز جلو دھان اين ھا می ئیوادليل اين که رسانه ھا بورژ

گيرند که اوال آن ھا، ھم سياست ھای دست کم بخشی از حکومت اسالمی و ھم سياست ھای دولت ھای قدرت مند 

به .  سرنگونی طلب ھستندسرمايه داری را تبليغ و ترويج می کنند و ھم مخالف سرسخت نيروھای چپ و کمونيست و

نشست و برخاست ) ظاھرا چپ( اکثريتی – مذھبی با طيف توده ای –گذريم از اين که طيف ھای به اصطالح ملی 

 اکثريتی، مانند خود اين ھا، –از جمله داليلش اين است که طيف توده ای .  طبقاتی دارد–دارند، داليل مختلف سياسی 

ا دارند، مخالف سرنگونی اين حکومت ھستند و ھمواره از اصالح طلبان حکومتی سابقه ھمکاری با حکومت اسالمی ر

  .دفاع می کنند، پس ھم جھتی سياسی زيادی با ھمديگر دارند

يعنی ھم برای بقای . در واقع کسانی چون نبوی و ھم فکرانش به اصطالح ھم از توبره می خورند و از ھم از آخور

ان به جناح مقابل شان اين است که زياده روی می کنند و حق جناحی اصالح حکومت اسالمی می کوشند و انتقادش

 و متحدانش در قبال حکومت اسالمی دارند از امريکاطلبان را زير پا می گذارند؛ و ھم گوشه چشمی ھم به سياست ھای 

صول گرايان  از اصالح طلبان حکومتی و حتی بخشی از جناح حاکم ائیاين رو، اين طيف ھای رنگارنگ بورژوا

 اکثريتی و جمھوری خواھان و سطنت طلبان و ناسيوناليست ھای محلی، در صورت حمله –گرفته تا طيف توده 

 و متحدانش به ايران، ھم چون عراق و افغانستان و ليبی، نقش پياده نظام متجاوزان جنگ طلب را عھده امريکااحتمالی 

به ليبی مانند عراق و افغانستان، نيروھای زمينی خود را وارد جنگ  و ناتو در حمله امريکاچون که . دار خواھند شد

 سعی نمودند نيروھای قدافی را نابود کنند و راه را برای پيشروی ئیاين کشور نکردند و فقط با بمباران ھای ھوا

دود پنجاه ھزار نفر با اين وجود، در برخی از آمارھا آمده است که ح. نيروھای وابسته به شورای انتقالی ليبی باز کنند

ھم چنين گفته . از مردم ليبی، در اين بمباران ھای ناتو جان باختند و چندين برابر آن نيز زخمی و مصدوم و معلول شدند

 بسياری از نيروھای مزدور به ويژه مذھبی را از کشورھای ديگر جمع آوری کرده و در قالب امريکامی شود که 

به ھمين دليل نيز يکی از فرماندھان اين نيروھا در جنگ . رد جنگ اين کشور کرده بودنيروھای شورای انتقالی ليبی وا

 دستگير و به حکومت قذافی امريکائیليبی، سابقا از فرماندھان القاعده در جنگ افغانستان بوده که توسط نيروھای 
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ن ھا به ايران نيز حمله کنند قطعا نيروھای  و اسرائيل و ديگر متحدان آامريکااگر در آينده، احتماال . تحويل داده شده بود

 و موشک باران ھا وارد اين جنگ خواھند شد ئیزمينی خود را وارد اين جنگ نخواھند کرد و تنھا با بمباران ھای ھوا

و نقش نيروی زمينی را ھمانند ليبی، ھمان گرايشات و سازمان ھای ايرانی ايفا خواھند کرد که در باال بدان ھا اشاره 

 مذھبی شبيه حکومت ترکيه و ليبی مدنظر و آلترناتيو –ھم اکنون حکومت ھای به اصطالح حکومت ھای ملی . ديمکر

  . از خاورميانه است که مردم شان عليه ديکتاتورھا به پا برمی خيزندئیغرب برای آن کشورھا

 اين معنی که اگر تحوالت ايران، به. اما ابراھيم نبوی و دوستانش در جناح اصالح طلبان حکومتی، پای شان گير است

روندی غير از ليبی و به معنای واقعی مسيری خارج از سياست ھای امپرياليستی را طی کند و حکومت اسالمی با 

قدرت کارگران، زنان، دانش جويان، جوانان، بی کاران، محرومان و مردم آزاده سراسر ايران سرنگون گردد، 

  .نبوی و دوستانش نخواھد بودسرنوشت خوبی در انتظار ابراھيم 

 و دستگير ئی که حتی چندين دھه پس از سرنگونی دولت ھيتلر، شناسائیدر جوامع متمدن غربی، کم نبودند فاشيست ھا

 سالگی، ٨٧ کردند و او را در سن ئی از افسران ھيتلر را که در آرژانتين بود شناسا چندی پيش يکی. و محاکمه شدند

 سال پيش انجام داده بود، به پای ميز محاکمه ۵٠او را به خاطر جنايتی که . ادگاه آوردندروی صندلی چرخدار به د

  .کشاندند

ابراھيم نبوی و ھم فکرانش در جناح اصالح طلبان حکومتی، ھم چون جناح اصول گرايان حاکم، در ھمه جنايات 

سپس در ھشت سال دوران قدرقدرتی حکومت اسالمی با تمام قدرت شان به ويژه در ده سال نخست حکومت اسالمی، 

، در ھمه کشتارھای ھولناک و سياست ھای ١٣٨٨اصالح طلبان به رياست جمھوری محمد خاتمی و کمابيش تا سال 

 مسقيما دست داشتند، طبيعی ست که اين ھا ۶٧خانمان برانداز دھه شصت به ويژه قتل عام زندانيان سياسی در سال 

 ھيتلری، در مقابل مردم علنی و با برخورداری از ھمه امکانات دفاع از خود و وکيل روزی ھمانند فاشيست ھای آلمان

اين محاکمه نه برای انتقام . مدافع و بدون فشار محاکمه شوند تا ھمه حقايق پشت پرده اين ھمه جنايات شان روشن شود

، برای آينده جامعه بسيار ضروری گرفتن از آن ھا، بلکه برای روشن شدن حقايق و داليل و شيوه ھای کشتار و ترور

اما اگر کسی از من بپرسد پس از محاکمه و روشن شدن حقايق با اين ھا چه کار بايد کرد؟ جواب صريح و روشن . است

من اين است که آن ھا را حتی نبايد زندانی ھم کرد، بلکه آن ھا را آزاد گذاشت تا در جامعه آزاد، با ديدن مادران و 

به عالوه در حکومت آتی ايران، اگر گرايش چپ . ن کسانی را که کشته اند، ھمواره عذاب وجدان بکشندپدران و فرزندا

جامعه و طبقه کارگر دست باال را داشته باشد به نظر من نه تنھا بايد سريعا ھمه قوانين ضدانسانی و نابرابر و تبعيض 

 چون زندان اوين را نيز به موزه ئیزندان ھا. برچيده شوندآميز لغو گردد، بلکه به طور کلی زندان ھای سياسی نيز بايد 

  . تبديل کرد تا مورد بازديد توريست ھا و مردم قرار گيرند و يادآور ھمه جنايات حکومت ھای گذشته باشندئیھا

سرانجام، از يک سو ھر کسی و جريانی که با طرح ھا و سياست ھای قدرت ھای جھانی، ادعای مبارزه عليه حکومت 

. چرا که اوال چنين سياستی به ضرر مردم و مبارزه مستقل آن ھاست. المی را دارد، ھمواره بايد افشا و محکوم کرداس

دوما، نتايج سياست ھا و عمکردھای اين قدرت ھای جھانی به ويژه در عراق و افغانستان و ليبی در مقابل چشمان 

نه ثباتی و امنيتی و دموکراسی به مردم ستم ديده و زجر کشيده جامعه مان است که بر خالف ادعاھايشان، نه تنھا ھيچ گو

 که بر اين کشورھا وارد کرده اند و بازار بزرگی نيز ئیاين کشورھا نياورده اند، بلکه بر عکس عالوه بر ويرانی ھا

جنگ و برای شرکت ھای خود در بازسازی اين ويرانه ھا و غارت منابع طبيعی به وجود آورده اند در عين حال، 

اين ھا، واقعيت ھای غيرقابل انکاری ھستند که در مقابل . ترور، فقر و گرسنگی را نيز در اين کشورھا نھادينه کرده اند

از سوی ديگر، تجربه تاکنونی جامعه ايران، از جمله تجربه خود اصالح طلبان حکومتی نيز . جوامع جھانی قرار دارد

ه کار را نمی توان با بازی ھای انتخاباتی و اصالحات قطره چکانی از باال نشان داده است که اين حکومت جانی و تب
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 سياسی دولت ھای قدرت مند و ناتو و –از اين رو، بايد کليت حکومت اسالمی، آن ھم نه با دخالت نظامی . ر دادئيتغ

 آزادی خواه، برابری طلب شورای امنيت سازمان ملل، بلکه بايد با اراده و قدرت مستقيم و مبارزه جنبش ھای اجتماعی

 امن، آزاد، برابر و انسانی بتوانند سرنوشت خود و جامعه ئیو عدالت جوی ايران به زير کشيده شود تا مردم در فضا

  .شان را مستقيما به دست خويش رقم بزنند

  

  ٢٠١١ پانزدھم نوامبر -  ١٣٩٠سه شنبه بيست و چھارم آبان 

  

 

 

 


