
 

  آقای ابطحی
  کتاب سوزان برلين
  کار فاشيست ها بود

  
حجت االسالم محمد علی ابطحی، از روحانيون روشنفکر پرورش يافته در جمهوری اسالمی 

از جمله رموز پر بيننده . در وبالگ پر بيننده ای که دارد، مطالب با ارزشی می نويسد. است
ما نيز به وبالگ و نوشته . سی استبودن مطالب و نوشته های وی کوتاه نويسی و نکته نوي

های وی عالقمنديم و به همين دليل نيز تصميم گرفتيم يکی از نوشته های اخير وی را نه نقد، 
  .بلکه تصحيح کنيم

واقع در بخش شرقی اين شهر که (ايشان نوشته است که در مقابل دانشگاه همبولت برلين 
 دارد که در آن و در زمان حاکميت دولت محوطه ای وجود) پايتخت آلمان دمکراتيک نيز بود
  ...دمکراتيک کتاب سوزانده شد و

آنچه که ايشان درباره محوطه مقابل دانشگاه معروف همبولت برلين نوشته است درست است، 
در باره کتاب سوزان در اين محوطه هم اشاره درستی کرده، اما زمان و عامل اين کتاب 

کتاب سوزان توسط نازی ها انجام شد نه در دولت يعنی . سوزان را اشتباه کرده است
حيف است که خوانندگان پرشمار وبالگ وی يک واقعه بزرگ تاريخی را . دمکراتيک آلمان

اتفاقا ضرورت دارد، اين خوانندگان واقعيت حادثه را . با اين اشتباه به حافظه خويش بسپارند
ای جديد انتشارات کتاب در دولت احمدی بدانند تا به اندازه ايشان نگران سرانجام ممنوعيت ه

نژاد و رفتن به سوی کتاب سوزان احتمالی در حاکميت يکدست و ريشه های فاشيستی اين 
  .نوع اقدامات را باشند

  
  : می نويسدوبلز در دفتر خاطرات خود گ و  صدراعظم آلمان شد١٩٣٣ ژانويه  درهيتلر

 از اقدامات رو فعال.  کمونيست ها را کشيدم نقشه مبارزه با،در جلسه ای که با پيشوا داشتم
ما در لحظه مناسب . دست به قيام بزنندها  نخست بايد کمونيست. رو خودداری می کنيم در

  . ضربه را خواهيم زد
  
را نازی ها به آتش کشيدند و ) ساختمان پارلمان آلمان( رايشتاک  همان سال فوريه٢٧

 سپتامبر از آن تقليد ١١کاری که بوش در ماجرای . (کمونيست ها را عامل آن معرفی کردند
  :گفت  نازی خطاب به کمونيست ها٢ مرد شماره "گورينگ"به اين بهانه سپس ) کرد

 قدرت دولت و پليس حداکثر  از مسلما.ماموريت من فقط خراب کردن و نابود کردن است«
 ما تا پای مرگ با . استنباط های غلط نکنيد!پس کمونيست های عزيزم. استفاده را خواهم کرد

  ».شما مبارزه خواهيم کرد
تقريبا چهار ماه و نيم پس از صدراعظم شدن هيتلر فرا ، ١٩٣٣ مه ١١اين لحظه مناسب در 

مانند دانشجويان بسيجی و (انان نازی عضو سازمان جواين شب تاريخی هزاران  در. رسيد
 ٢٠مبولت برلين حدود  مقابل دانشگاه ه،" ليندناونتر"مشعل بدست در خيابان ) لباس شخصی

  .سازمان داده بودوزير تبليغات هيتلر وبلز گاين تظاهرات را . اب را آتش زدندهزار کت
ن های و کتاب های  و حتی رماصرفنظر از آثار لنين، مارکس و انگلس کتاب های تاريخی

مراسم شهرهای ديگر آلمان نيز بصورت همزمان در . تحقيقاتی و علمی نيز به آتش کشيده شد
  .کتاب سوزان توسط نازی های محلی انجام شد



 

اين شعله ها نه تنها پايان قطعی يک دوره «:  بعدها و در توصيف نتايج اين واقعه گفتوبلزگ
يا ما بعنوان  .يک دوران نوين نيز پرتو می افکند بلکه بر آغاز ،کهن را روشن می سازد

  »!بزرگترين دولتمردان وارد تاريخ می شويم و يا بعنوان بزرگترين جنايتکاران
اميدواريم آقای ابطحی با قلم خويش اين اطالعات را در تصحيح نوشته قبلی خود به نوعی 

خواست و انتظاری دور از منعکس کند، زيرا می دانيم که انتشار اين متن در وبالگ ايشان 
  !شناخت اوضاع کنونی کشوراست

  


