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  حميد محوی

  ٢٠١۶ نومبر ٢٧
  

  نگاھی به کتاب
  »اعترافات حسين بروجردی. پشت پرده ھای انقالب اسالمی«

  

 بين حسين بروجردی و مصاحبهً به شکل تقريبا » اعترافات حسين بروجردی. پشت پرده ھای انقالب اسالمی « کتاب

در فرمای پی دی اف در انترنت   » بنياد فرھنگ ايران در فرانسه«توسط ) عضو قديمی حزب توده(بھرام چوبينه 

، زيرا مداخالت بھرام چوبينه بسيار مختصر و فقط »مصاحبه«البته در مورد شکل کتاب نمی توانيم بگوئيم . منتشر شده

عالوه بر اين خالف کتابھای ديگر که بھرام چوبينه . است تا حسين الجوردی بتواند به گزارشاتش ادامه دھدبھانه ای 

 ٢٣برای مثال پيشگفتار او برای کتاب (خيلی سخاوتمندانه و با قلم پر توانی که دارد ده ھا برگ پيشگفتار نوشته است 

جوئی او در مورد کتاب اعترافات حسين بروجردی می ولی صرفه )  صفحه می شود۴٧سال اثر علی دشتی، بالغ بر 

 و از آنجائی که مسائل فرھنگی و ميان فرھنگی ايران به  تواند ترديدھائی را در مورد محتوای کتاب به ذھن متبادر کند

» بنياد فرھنگ ايران در فرانسه«  سال زندگی ام در فرانسه با چيزی به نام ٣٨موضوعات دائمی من تعلق دارد، طی 

در ھر صورت به تمام ...  و حدس زدم که اين بنياد نيز بايد يکی از ھمان محافل خود برگزيده باشد رو نشده بودمه روب

ند، و سليقۀ  سياست حاکم در ا روزگارھایکه از آخرين اوباش محافل ايرانی در فرانسه بھتر است مظنون باشيم چون

جو کردم و با ديدن صفحه آرائی  و ر انترنت سايت اين بنياد را جستپس د. فرانسه نيز چيزی جز اين را بر نمی تابد

سايت با سر ستونھای تخت جمشيد و استوانۀ منشور کوروش کبير، ھويت اين بنياد برايم روشن شد و دريافتم که چرا تا 

  .کنون افتخار آشنائی با اين بنياد در فرانسه نسيبم نشده بود

سريع خوانده می شود، و بيشتر شرح واقعه است، و بی گمان برای ايرانيھائی  صفحه است ولی خيلی ۶۴۴کل کتاب 

ً ھيچ نسبتی نداشته اند و آن را عمال در ايران زندگی نکرده اند، می تواند جذبه ھای ۵٧مثل من که با جريان انقالب 

  . يد ترور می شدند به بعد نيز به فھرست اسامی افرادی اختصاص دارد که با۴٢٩خاصی داشته باشد، از صفحۀ 

يکی از وقايع مھمی که حسين بروجردی روايت می کند، ماجرای ھولناک آتش زدن سينما رکس آبادان با صدھا قربانی 

بروجردی چگونگی عمليات تروريستی را شرح می دھد، خود او به شکل غير مستقيم در آتش زدن سينما رکس . ست

جرای اين طرح به دست آقای خامنه ای واليت فقيه کنونی به دست آبادان شرکت دارد، بر اساس روايت او حکم ا

زيرا . عامالن اين ترور سپرده شده بوده است، البته بايد دانست که روايتھای مختلفی در رابطه با اين ماجرا وجود دارد
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ه سر می برد و برخی اين عمليات تروريستی را به خود رژيم وقت نسبت می دھند، يعنی رژيمی که در بحران عميقی ب

در پی چاره جوئی، بی اعتبار جلوه دادن حريف، و برای جلوگيری از فاجعه و سرنگونی خويش دست به اعمال 

ًبه سخن ديگر، آتش زدن سينما رکس آبادان، ترور زير پرچم دروغين بوده تا متعاقبا رژيم حاکم را  .تروريستی می زند

؟ ولی برای  حسين بروجردی، اين کار، کار اسالمگرايان ...بوده يا آخوندھاحاال رژيم پھلوی . متھم کنند، و يا بر عکس

  .بوده است

يکی از مسائلی که اين کتاب را ابھام انگيز می کند، فقدان تاريخ دقيق رويدادھاست، که با تاريخ نشر خود کتاب شروع 

 تاريخ ديگری قيد نشده و يا ٢٠٠٢بستان جز تاريخی که بھرام چوبينه برای پيشگفتارش قيد کرده، يعنی تاه می شود، ب

 و رويدادھای مرتبط به دوران پناھندگی اش  ًرويدادھا غالبا به شکل قبل و بعد انقالب مشخص شده اند. خيلی به ندرت

 و به ھمکاری مستقيم دولت فرانسه و  ًدر فرانسه و خصوصا عمليات تروريستی در تھران به ھدف سرنگونی رژيم

  .پنتاگونی بی تاريخ استاپوزيسيون ھای 

*****  

  حسين بروجردی از مبارزه برای مردم ستم ديده

  تا

  ھمکاری با طرح ھای امپرياليستی 

   امريکاو ھمکاری با سگ ھای خانه زاد امپرياليسم 

  خيانت حسين بروجردی به ايران در جنگ ايران و عراق

  پناھندۀ سياسی در فرانسه

  رنگونی رژيم يا ھمکاری سگ ھای ھارو بازگشت مخفيانه به ايران برای س

در اعترافات حسين بروجردی، می بينيم که راوی از آغاز تا امروز پستی بلنديھای بی شماری را پشت سر گذاشته، از 

بنياد « ًدفاع و مبارزه برای مردم ستم ديده تا ھمکاری با امپرياليسم جھانی و عمال مزدور آن عليه ايران که بعضا پشت 

  .با سوء استفاده از تاريخ کشورمان ايران پنھان شده اند» ران در فرانسه فرھنگ اي

انقالب بھمن «که بر اساس تحليل برخی کمونيستھای ايرانی » انقالب اسالمی«حسين بروجردی در شرح وقايع پيشا 

» انقالب«دوران تلقی می شود، و در »  سال پيش١۴٠٠ربوده شده توسط بازماندۀ ھمان راھزنان کاروان ھای مکه در 

و قتل مخالفان و » انقالب اسالمی«نشان می دھد که تا چه اندازه بازاريھا و طبقۀ روحانيت از اوباش و بزھکاران برای 

خطرناک تشخيص داده شده بودند در داخل و خارج از کشور استفاده کرده » انقالب اسالمی«يا آنانی که از ديدگاه اھالی 

  .اند

ت مبارزه عليه مواد مخدر أابق بزھکاری را کشف می کنيم که در انقالب اسالمی به رياست ھيافراد ھروئينی با سو

  . گماشته می شوند و امور امنيتی و نظم شھر نيز به دست دزدان با سابقه و چاقوکشھا سپرده می شود

يری اش در رابطه با و پس از دستگ» شھاب«پس از جدائی حسين بروجری از جريان به اصطالح انقالبی به فرماندھی 

می بينيم که او اسرار نظامی و طرح ھای جنگی ايران را مخفيانه برای ... کودتای نوژه و عبور از شکنجه و زندان

بختيار در فرانسه می فرستاده، يعنی ھمان فردی که روزی روزگاری خود حسين بروجردی در پی ترور او در فرانسه 

ولی حاال . رو می شود و به ايران باز می گردده  نخستين گام خود با شکست روبگسيل شده بوده که البته اين طرح در

اسرار محرنامۀ جنگی ايران را  از طريق واسطه ھايش برای  بختيار در فرانسه می فرستد، و اين عمليات جاسوسی را 

ن بھانه که بختيار برای  کار نيک توجيه می کند و می گويد که برای جلوگيری از ادامۀ جنگ و به ايۀنيز به مثاب
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ًيعنی با خوش نيتی و احتماال انتقام از شکنجه گران و دورانی که . جلوگيری از فروش اسلحه به ايران و عراق اقدام کند

 و عالوه بر اين نمی دانيم که آيا  ولی گزارشات او در اين زمينه چندان روشن نيست! در اسارت رژيم به سر برده است

ر می رسيده يا نه، ولی آنچه مسلم است اين است که گزارشات او پيش از ھمه به دست عراق می گزارشات به بختيا

که نظاميان ايران  تا اين. رو می شده استه ًافتاده و به ھمين علت طرح ھای جنگی ايران فورا با پاتک ھای عراقی روب

  ...حدس می زنند که اطالعاتشان از داخل به خارج درج پيدا می کند

لمان و فرانسه، سرانجام از ايران اھايش در ه ن بروجردی با تبانی دوستانش در ھمان جمھوری اسالمی و رابطحسي

در فرانسه از سوی اپوزيسيونھای پنتاگونی  به . لمان و سپس از فرانسه درخواست پناھندگی می کندافرار می کند و به 

  .يت را می پذيردمأموراو نيز اين ... ندازد راه بيه يت می دھند که به ايران برود و بلوا بمأموراو 

توجه داشته باشيم که ھمين حسين بروجردی و اپوزيسيون ھائی که جمھوری اسالمی را به تشويق اوباش متھم می دانند، 

ه بزنند از ھمين اوباش استفاده می کنند، يعنی سرنگونی رژيم ب» انقالبی«خودشان نيز وقتی می خواھند دست به عمل 

محسن سگ سبيل، قمار خانه دارھا و :  و فرانسه، اپوزيسيون ھای ايرانی پنتاگونی، و به کمک امريکاھمکاری 

، »عزيز لبوئی«، »امير کله پز«، »حسن اسکيمو«، »مھدی بيتل«، »ُبرات ترکه«، »بيژن کرمانی«ولگردھائی مثل 

  .سيار طوالنی ستب» دموکراتيک الئيک«فھرست اوباش و چاقوکش ھا و قداره بندان 

بايد از خودمان بپرسيم، بايد از دولت فرانسه با ھزاران خروار داعيۀ حقوق بشر و تمدن و آزاديخواھی و تمدن مدرن 

بنياد «ًبپرسيم که چگونه ممکن است، فردی مثل حسين بروجردی پناھندۀ سياسی در فرانسه به اتفاق احتماال ھمين 

حسن « و » امير کله پز«تفاده از نمادھای فرھنگ ايران، و سپس به اتفاق با سوء اس» فرھنگ ايران در فرانسه

  در طرح به پا کردن بلوا شرکت داشته باشد؟  »  نقطه از تھران١٠٠«و امثال اينھا در » اسکيمو

 چنين پرسشی از جمله برای آنانی که به ھر نحوی با کشور فرانسه سروکار دارند، و خاصه آنانی که بر حسب انتخاب

 و نمی دانند که چنين سياستھائی از سوی  يا اتفاق در فرانسه زندگی می کنند از اھميت خاصی می تواند برخوردار باشد

و حضور گروه ھا و محافل ) به بھانۀ مبارزه عليه ارتجاع مذھبی و جز اينھا(کشور ميزبان عليه کشورشان 

ايرانی، که در اکيپاژشان به محسن سگ سبيل نيازمندند تا اپوزيسيونھای تروريست مزدور و با سوء استفاده از ھويت 

  چه اندازه می تواند در زندگی روزمره و سرنوشتشان تأثيرات مخرب داشته باشد

*****  

  انقالب يا تروريسم زير پرچم دروغين

  روی دوم سکۀ منع نقد دين

  

  )ارتکاب به گناه آنتوان قديس اثر ژروم بوش(بذر خباثت 
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انندگان توضيح مختصری را ضروری می دانم، سطور زيرين بخشی ست از يک نوشتۀ وسيعتر، که برای اطالع خو(

می خواھم نشان دھم که حرکات تروريستی در پيشا و پسا دوران انقالب بر باد : در اينجا به ھدف خاصی ضميمه کردم 

 و از ميان برداشتن شکاف طبقاتی به رفتۀ ملت ايران برای دستيابی به قانون،  آزادی، پيشرفت، رفاه، عدالت عمومی

 و به  و منع نقد دين است» حکم ارتداد« شنيع ترين نوع تروريسم روزمره در نظام بھيمی، روی دوم سکۀ ۀمثاب

  )بنيادھا و کھن الگوھای دين باز می گردد

  

  ميوۀ تازه و اشتھا آور سرانجام پوسيده از آب درآمد و پناھگاھی شد برای موجودات نازل

  )ارتکاب به گناه آنتوان قديس اثر ژروم بوش(

  

، به کوشش و ويرايش بھرام چوبينه، می بينيم »اعترافات حسين بروجردی. پشت پرده ھای انقالب اسالمی« در کتاب 

به يک سری عمليات تروريستی دست می زنند، از يکسو عليه » مبارز انقالبی«که طبقۀ روحانيت با تشکيل گروه ھای 

از درون روحانيت با خمينی و نظريۀ واليت فقيه مخالف بودند و به دليل نفوذی که در مردم داشتند بايد عناصری که 

 و يا  ًحذف می شدند، و از سوی ديگر ايجاد نارضايتی بين مردم که بعضا به شکل فاجعۀ ھولناک سينما رکس آبادان

 از پول دزدی از بانک و معامله با فروشندگان برخی و از سوی ديگر با استفاده(...) تخريب کارخانۀ شير پاستوريزه 

و در باغ سبز نشان دادن به مردم، » انقالب«اجناس مھم برای کاھش قيمتھا، به ھدف جلب رضايت عمومی به نفع 

  . خود می گيرده صورت عملی ب

ت در سطح عمومی، با زيکی مخالفان در درون طبقۀ روحانيت و ايجاد نارضايتی و وحش ھر دو زمينه، يعنی حذف فدر

ه منع نقد دين و تخريب تمرين فکری و در نتيجه توقف انديشه و شناخت، و نبود قانونمندی به مفھوم واالگرايانۀ آن روب

  . رو ھستيم

زيکی رقيب مذھبی برای تثبيت انديشۀ واحد پيرامون نظريات و شخصيت روح هللا به اين معنا که می توانيم حذف ف

ًرا مستقيما در چشم انداز موضوع منع نقد دين مد ) ھم از استقالل شخصيتی برخوردار نبوده استکه چندان (خمينی 

می بينيم که منع نقد دين که در اشکال جلوگيری از تعابير مختلف از دين تبلور می يابد و سپس به شکل . نظر قرار دھيم

 شناخت و پيشرفت تبديل می شود، در نتيجه چنين  فراگير در ھمۀ زمينه ھا نفوذ کرده و به عامل بازدارندۀ،گسترده

ِجای نقد ه سنتی در باب منع نقد دين، موجب گزينش اعمال خرابکارانه و گستردن چتر وحشت در سطح عمومی ب
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يعنی ھمان موضوعی که ما بارھا به آن اشاره کرده ايم، يعنی اعمال زور، . وضعيت موجود در روند انقالبی می شود

اين خصوصيت ماتريکس دين در دوران انقالب بھمن .  يگانه دليل و برھان حقانيت دينۀ به مرگ به مثابشکنجه و تھديد

فعال می گردد، و سپس در اشکال مختلف برای اسالمی ) حزب مؤتلفه( به شکل تروريسم به نفع منافع بازاريھا ۵٧

 ھای وزارت ارشاد تا اسيد پاشی به زنان بد امر به معروف و نھی از منکر، گشتی: سازی جامعه به کار برده می شود 

  )...و نه ھنوز بی حجاب(حجاب 

رژيم حاکم به اندازۀ کافی خطاکار خطا، خيانتکاری و بی عدالت نبوده و می بايستی به شکل مصنوعی فاجعه به بار 

گوئی . ا بدان متھم کندتا رژيم حاکم ر) البته اگر تعبير حسين بروجردی ھا از اين واقعه صحت داشته باشد(بياورند 

خطا، فساد ناشی از سرمايه داری وابسته، رژيم دست نشاندۀ سازمان سيا، کشور استعمار زده، شکاف طبقاتی، استبداد 

ر و تحول را تحميل کند و می بايستی پشت حرکات جعلی ييو يا ھر عنصر باطل ديگری وجود نداشته تا ضرورت تغ

ن سينمای رکس آبادان يک نمونه از ودھا انسان در سالصسوزاندن : موضع بگيرندزير پرچم دروغين و اتھامات جعلی 

ًيعنی تقريبا ھمين روشی که اپوزيسيونھای پنتاگونی در جبھۀ آتالنتيستھا طی جنبش سبز  با . اين حرکات جنون آسا ست

لوژی دينی سرمايه داری فئودالی گوئی جمھوری اسالمی ايران و دستگاه دين و ايدئو. کشتن ندا آقا سلطان به کار بستند

انقالب «و برده داری اسالمی به اندازۀ کافی جای انتقاد ندارد و بايد به دروغ و تھمتھای ناروا متوسل شوند، و اگر 

ًسينما رکس آبادان را آتش می زند، اپوزيسيون ھای پنتاگونی نيز جنبش سبز راه می اندازند و احتماال ندا » اسالمی

در واقع ترفند بی اعتبار سازی حريف برای کسب قدرت، آتش زدن . رسانند برای تداوم شورش به قتل میآقاسلطان را 

 و من بارھا ھمخوانی و ھم  سينما رکس آبادان و قتل ندا آقا سلطان به پيکرۀ انديشه و ايدئولوژی يگانه ای تعلق دارد

ا حقيقت است که قربانی می شود و به ھمراه قتل حقيقت، نقد می بينيم که در اين ميان تنھ. پيمانی آنھا را نشان داده ام

  )١. (البته ما سعی می کنيم که نقد پيشگام قربانی نشود. پيشگام

  

  :تيتر متن پژوھشی در دست نگارش ) ١

   عامل بازدارندۀ تمدن و شکوفائی رانش مرگۀدر باب رابطۀ ديالکتيک منع توھين به مقدسات و منع نقد به مثاب
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