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قدرت تهمت در خدمت  
  

  3/11/97: سایت زیتون، روز چهارشنبه، مورخ :منبع
  

هاي متعددي مواجه با واکنش »بی بی سی فارسی«حسین باستانی در تلویزیون  ساخته ،»بهتان براي حفظ نظام«اخیر  پخش مستند
ه طی چهار دهه این امر است ک ه کردنِموجتبیین و  ،با برخی از نواندیشان دینی معاصر نیز گفتگو شدهمستند که در آن  نای لب 1.شد

 ر رفته است. اسالمکاه بهتان زدن و دروغ بستن و پرونده ساختن براي منتقدان نظام روا انگاشته شده و وسیعا ب ،براي حفظ قدرت ،اخیر
اعتباري و ت مبه نزد برخی از حضرات اندك حر ،اند که آبروي منتقد نظامبه درستی نشان داده ،پژوهان شرکت کننده در این مستند

تیغ به  ،»همباهت«فتواي برخی از فقها مبنی بر روا بودن  ،در این میان ،سفرا پایمال کرد. مع األ توان آن ندارد و در موعد مقتضی می
   2.ه استتر کرددستگشادهتر و مصمم مجهزتر و ،فقه بریده از اخالق کار بستنِه ایشان را در بسط و بو کف زنگیان مست داده 

ایشان در  اًاست. اخیر شده در این مستند چند بار ذکراز کسانی است که نامش  ،»کیهان«مدیر مسئول روزنامه  ،حسین شریعتمداري
ها و ها و بهتان زدنقصه پر غصه دروغ بستن 3مصاحبه کرده است.» خبرگزاري تسنیم«با سایت امنیتیِ  گویی برآمده وپاسخمقام 

  داقِبلکه برآنم تا به مص ،شهره عام و خاص است. بناي تکرار آنها را در این نوشتار ندارم ،شریعتمداري هاي درازآهنگسازيپرونده
  دنَکُخواجه پندارد که طاعت می

  ،دـنَکَخبر از معصیت جان میبی
  

گویی نتوانسته در این پاسخ ،»دار پرونده«و » پرونده ساز« ،»بازجوي سابق« ،به تعبیر جناب مهاجرانییِ  یدهم که شریعتمدارتوضیح 
شسته و بن بر سر شاخ نبلکه  ؛باشدن و گزافه مقام کند و دست کم در این چند دقیقه سخنانش مشحون از دروغ مراعات تاو نکوشیده 

  بریده است. 

                                                
  نگاه کنید به : 1.

https://www.youtube.com/watch?v=qIwgrSnxwLI&t=1083s  
؛ نوشته محمد »تهمت در خدمت دیانت« و فتواي برخی از فقها مبنی بر روا بودنِ بهتان بستن به اهل بدعت؛ نگاه کنید به مقاله محققانه » مباهته«براي آشنایی بیشتر با مقوله  .2

  سروش محالتی در لینک زیر: 
http://soroosh-mahallati.com/fa/148 

  داختم:از منظر خویش پر»  مباهته« منتشر شد؛ به نقد اخالقی » جرس« که در سایت » مباهته: حاشیه به جاي متن« و » نین بهتان منه بر اهل حقچاین«  نوشتارِدر دو  ،سالها پیش
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/227.pdf 
http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/234.pdf 

  هر دو مقاله اکنون در کتاب زیر قرار گرفته اند:
 نشر بنیاد سهروردي ،تورنتو ،1397 ،رفلسفه و هن ،شی دینییورق روشن وقت: جستارهایی در نواند  ،سروش دباغ

3. https://www.tasnimnews.com/fa/media/1397/10/22/1921112/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-
%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-
%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C 
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 درباره عبدالکریم سروش از نزدیک »کیهان«هاي روزنامه سازيها و پروندهزنیبالغ بر بیست و پنج سال است که با انواع دروغ 

ي آخر هابه یاد ماه ،هنگام دیدن مصاحبه ،همچنینزنده شد.  و ضمیرم در ذهن وقایعاي از آن پاره ،آشنا هستم. با مشاهده این مصاحبه
رهنگی ف قدیمی و از نیروهايفردي که خود را  ،دریکی از این جلسات افتادم.و جلسات بحث با برخی بازجویان اقامت خود در ایران 

رونده به من گفت که پ ،داد که با آثار قلمیِ عبدالکریم سروش و نگارنده آشناستو توضیح می کردوزارت اطالعات معرفی می
خانواده سروش دروزارت اطالعات را به دقت خوانده و با زیر و زبر آن آشناست. از ایشان درباره قصه جاسوسی آقاي سروش به 

این اتهامات را باور کردند؟ پاسخ داد:  ،کارشناسان امنیتیِ وزارتخانهآیا شمسی پرسیدم و اینکه  74در سال » یهانک«روایت روزنامه 
دامه اما چنین داوري و تشخیصی نداشتیم و نداریم. در ا ،سروش داشتیم و داریمعبدالکریم به رغم انتقاداتی که به مواضع فکري  ،نه

کسی  ،دزننهاي سنگینی که میبه رغم تهمتاز مصونیت آهنین برخوردارند و نقدر باز است و پرسیدم: پس چرا دست این افراد آ
ست. از منظر ا قضاییمربوط به دستگاه  ،ال نمی شودؤاینکه چرا از ایشان در این باب سایشان پاسخ داد:  ؟گریبانشان را نمی گیرد

 فتارهاياین سنخ ر برخورد با در عزمیروشن است که  !کنممنم که دارم با شما صحبت می ،نماینده رسمیِ نظام ،اطالعاتی و امنیتی
اي هانل انواع بهتها مشموِدهه رو هن قلمرفت و اهالی بر نهج دیگري پیش می مملکتر دمور اا و الّ ،داري وجود نداشته و نداردشریعتم

در  شاعوانو خطاهاي شریعتمداري و  بطکید بر این امر است که خأخاطره تشدند. غرض از ذکر این جریده شریعتمداري واقع نمی
  دفاع کند.  کارنامه تواند از آندر خلوت هم نمی ،تییاست که یک نیروي امنر آنقدر آشکااین میان 

  
جِ خاطره دیدار عوم بستن به هاشمی رفسنجانی و نقل افزون بر دروغ» کیهان«مدیر مسئول  ،اي مذکوردر مصاحبه بیست و یک دقیقه

مهاجرانی درباره روایی بهتان زدن به منتقدان و  انکار سخنانی کهنیز و  ،1ایشان با عبدالکریم سروش در دوران ریاست جمهوري
 ،کند که عبدالکریم سروشادعا می وي – 2امري که با واکنش مهاجرانی مواجه شد –د بونقل کرده  از زبان شریعتمداريمخالفان 

ه در هایی کبراي موجه کردن نسبت ،به زعم خویش ،در ادامه. دندارپرونده » کیهان«در روزنامه  حسین باستانیعطااهللا مهاجرانی و 
کننده و به مصاحبهچند از آن  صفحاتی ، نشان دادنپرونده کند به تورق کردنِشروع می ،روزنامه خود به عبدالکریم سروش داده

  گنو یاد سخنی از ویتگنتشتاین در اثر گرانس ؛»از قیاسش خنده آمد خلق را«زیر لب زمزمه کردم:  ،هان صحنهای. با دیدن نبینندگا
توان زبانی خصوصی و جهت توضیح این مدعا که نمی ،»استدالل علیه زبان خصوصی«وي در مبحث افتادم.  3هاي فلسفیکاوش

رکت معانی واژگان در یک جامعه زبانی مشا صحت و سقمِ پیداییِدر وباشند  میاندر  زبانی شخصی ابداع کرد و باید دیگر کاربرانِ
ر ادهمین مق ،فرد است و نه جامعه زبانیِ بیرون از او خود ،معانیِ واژگان این مدعا که مرجع احرازِ ،در مقام تمثیل ،گویدمی ،کنند

نسخه دیگري از همان روزنامه را مالك  ،روزنامه منتشر شدهبر و موجه است که براي بررسی صحت و سقم سخنانی که در یک تمع
اي آن بر اعتباري ،مستقلی در کار باشد و مراجعه به نسخه دیگري از همان روزنامه معیار روشن است که باید مالك و !قرار دهیم

                                                
  ناظر به این دروغ حسین شریعتمداري منتشر شده:» انتخاب« به مطلبی که در سایت  نگاه کنید .1

www.entekhab.ir/fa/news/452927 
  لینک زیر: رد» ماجراي بهتان کیهان و توجیه غیر موجه« نگاه کنید به نوشته   .2

http://mohajerani.maktuob.net/ 
3. Philosophical Investigations 
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هاي مشحون از دروغ و افتراي روزنامه جناب شریعتمداري است که جهت موجه کردن مدعیاتحکایت  اکنونکند. فراهم نمی سخنان
ند!! بعید استناد می ک ،هاي دیگري از همان روزنامه که از آنها کپی گرفته شده و در پرونده قرار گرفتهبه نسخه ،خویش در دهه هفتاد

  دلی را هم پی کند. حتی خاطر ساده ،استناد دانم این شیوه نازل استشهاد ومی
  

 قدرت براي حفظهیچ مانع و رادعی  ،سفمع األ ،به نزد امثال شریعتمداري ،آمده» بهتان براي حفظ نظام«گونه که در مستند  همان
دینی غیر  نواندیشاناگر  نویسنده اي چون سعیدي سیرجانی غیر خودي است؛اگر  ؛ یعنیدر میان نیست و هر امري مباح استسیاسی 
 ،فی المثل ،رو . از اینیشان رواسته اب و بهتان هر گونه تهمت زدنِ ،شونداند و باید از صحنه اجتماع و سیاست حذف خودي

سفر کرده  چهار بار به اسرائیل تاکنون بیست و ،نواندیش دینی معاصر ،رکه محسن کدیو شدهمدعی » کیهان«شریعتمداري در روزنامه 
ر و اذیت جسمی آزا سلسله جنبانِبر صدر نشسته و  ،است که فقه و سیاست بریده از اخالق و شرمساري خجلتاسباب  حقیقتاً!! 1است

ظلوم م و کارگران فعاالن مدنی ،فعاالن سیاسی ،دانشگاهیان ،نویسندگان ،اعم از هنرمندان ،و روحی شهروندان شریف این مرز و بوم
  ». کافرم من گر از این شیوه تو ایمان داري« :2شده استدیده  رنجو 

  

                                                
  نوشته محسن کدیور در لینک زیر:» حفظ نظام با اسرائیلیات« مقالهگاه کنید به ن ،براي بسط این مطلب. 1

https://kadivar.com/?p=9215 
است چه  شود و قراراخیرا شبه مستندي را که درباره فعاالن کارگري از شبکه یک سیما پخش شد، دیدم. در حیرتم که این فیلم هاي رسوا براي چه کسانی پخش می  2.

، براي مدتی دستگیر شده 88س از انتخابات ریاست جمهوري سال گره اي از کار فروبسته ما بگشاید؟!! خاطرم هست اواخري که ایران بودم، یکی از دوستان عزیز که پ
  .پخش آن کردندبود؛ پس از آزادي برایم توضیح داد که با چه تهدیدات و تمهیداتی، در آن دوران از او به زور فیلم گرفتند و در موعد مقتضی، اقدام به 

منتقدانِ وضع موجود آنرا مفید و قانع کننده می یابد؛ با عنایت به تجربه تلخ درازآهنگ سیماي جمهوري  از نفر		اگر تصور رود که با پخش این مسما به مستندات، حتی یک
وي دیگر، د و نمی پذیرد. از ساسالمی و محافل امنیتی در این باب طی چند دهه اخیر؛ چنین اتفاقی به طورحتم نمی افتد و کسی این سنخ اعترافات اجباري را باور نمی کن

نیازي به مشاهده این شبه مستندات ندارند. با این حساب، اگر بنا را بر  م که دل در گروي این کارهاي نظام دارند و در زمره نیروهاي ارزشی به حساب می آیند؛کسانی ه
اغ گرفت. با سر» النصر بالرّعب« اجراي سیاست این بگذاریم که حکیم کار عبث نمی کند و البد حکمتی در انجام این سنخ کارهاست، به نظرم آنرا باید تنها در راستايِ 

یر جلوه گري نکنید؛ در غپخش چنین به اصطالح مستنداتی، به دیگر فعاالن سیاسی و مدنیِ منتقد، آشکارا پیام داده می شود که حد خود را بدانید و جریده روید و 
 .اینصورت سر و کارتان با بازداشت و زندان و اعتراف کردن است و ال غیر

اسالمی، اخیرا  اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعاالن کارگريِ شریف و شجاع، پس از شکنجه شدن و آزاد گشتن و پخش اعترافات اجباري شان از سیماي جمهوري
رخ داد. حقیقتا تاسف برانگیز است که انقالبی که یکی از شعارهاي محوري  57مجددا بازداشت شدند. این اتفاقات تلخ و تکان دهنده، در آستانه سالگرد انقالب بهمن 

افکندنِ  بود و داعیه عدالت پروري و عدالت گستري داشت؛ در چهل سالگی، از عمومِ آرمانهاي واالیش عدول کرده و افزون بر حصر و حبسِ و به زندان» آزادي« اش 
و روزنامه نگاران و دانشگاهیان و درویشان و روشنفکران و ...؛ چند صباحی است به سروقت کارگران مظلوم و بی پناه ناعادالنه فعاالن سیاسی و فعاالن محیط زیست 

.دیارمان رفته و بر این جماعت رنجیده حمله آورده است  

		تــــباز این چه ابر بود که ما را فرو گرف  

نــــــتنها نه من ، گرفتگی عالم است ای  

		غم گرفت دگر رنگ »سایه«گفتی که شعر   

نـــآري سیاه جامه ي صد ماتم است ای  
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هدي إ سألیا«زبانان: قول عرب به که ،نویسمحسین شریعتمداري می شِنکُ ش ونم اصالحِ تصحیح و به نیتاین سطور را نه 
 رشریعتمداري در زمره کسانی است که به تعبیر مک ناتون دآورد. یوس شدن یکی از شقوقی است که راحتی خیال میأ: م»الراحتین

 تهاي متعارف اخالقی خود را از دست داده و دروغ بستن و تهمشده و حساسیت 2دچار کوري اخالقی ،1نگاه اخالقیاثر خواندنیِ 
 ،و سال نباید داشت. چندي پیش امیدي به اصالح او در این وضعیت و سنّ ؛سازي بدل به طبیعت ثانویه او شده استزدن و پرونده

به او گفتم:  !»مداريشریعت«نه  ،نامید» نداريشریعت«را باید » کیهان«مدیر مسئول روزنامه به نظرم  به من می گفت: ذوقخوش دوستی
، رِّ اجراي احکام عبادي استم ،اما اگر مرادنداري است؛ ایشان شریعت ،شریعت بریده از اخالق و شهودهاي اخالقیِ عرفی است ،اگر مراد ،بله

  ؛ که: برنجانی عمیقااز خود بیازاري و  خلقی عظیم را نماز بگزاري و  اما چه سود که ؛مدارو شریعت زم استتمل ه آنایشان ب
  جز خدمت خلق نیستهعبادت ب

  تـبه تسبیح و سجاده و دلق نیس
  
یچ امري از هسیاسی که در جهت حفظ قدرت است آموزي از سرنوشت افرادي مثل شریعتمداري عبرت ،مراد از تحریر این نوشتار 

و  ،دهبیگانه و آلینه ش از خود ،جامعه کنونی ما هستند؛ جماعتی که سرمست از باده قدرتاخالقی در فروگذار نکرده و مجسمه بی
  هیچ خط قرمزي ندارند. ،هاي خودجهت تحقق آرمان

  
 شوروي باالي حزب کمونیست هاز مسئوالن رد ،بازجوي روباشوف ،گلتکین ،اثر خواندنیِ آرتور کستلر ،زظلمت در نیمرو رمان در
کند که علیه خود اعتراف دروغ روباشوف را مجبور می ،ثیرگذار آمدهأدر این رمان ت حشهاي مخصوصی که شرشیوه . وي با3است
یت حزب و و علیه امن حزب را تضعیف کند ،ار شدهاش پدیدبه سبب اعوجاجی که در نگرش سیاسی بر آن بودهبگوید که  و کند

مقاومتش االخره ب ،دادهاي بدهنگامی را پس میرد و بازجوییبسر میه که در شرایط بد زندانِ انفرادي ب ،کشور فعالیت کند. روباشوف
انداخت تهلکه  و خود را به ردچندي بعد آنها را در دادگاه علیه خویش فریاد کبه صورت مکتوب نوشت.  را اعترافات در ابتدادر هم شکسته شد و 

  بود.  گشتهامروز طراحی  منتقدبراي حذف همفکر دیروز و  و صرفاًبود ی که از بیخ و بن باطل سناریوی .اعدام شد و نهایتاً
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٥ 
 

 ،ران اسالمیایر و یا د ،اي دست یازيشیوهمستقر به هر  نظامِ به حذف منتقدانِ باشی و بازجو ،کند که در شوروي سابقفرقی نمی
هر امري به بازجویی بپردازي و براي اخذ اعتراف،  1»حاجی آقا«در کسوت  ،باشی و براي حفظ قدرت دارپرونده سازِبازجوي پرونده

    . 2»بصارفاعتبروا یا اولی األ«؛ در انتظار ما باشد بدي عاقبتو خدا نکند چنین سرنوشت  را مباح بدانی.

                                                
ان و فرهاد بهبهانی رکه  شرح  خاطرات زندان حبیب اهللا داو» داستان یک اعتراف« و » در مهمانی حاجی آقا«  ،  شامل دو بخش تحت عناوینِخاطره از زنداندو اثر اشاره به  . 1

امید « توسط انتشارات  شمسی  82اب در سال کتافرادي بودند که پس از انتشار نامه موسوم به نامه نود امضایی، دستگیر شدند.  از جمله ؛ این دو نفردر اواخر دهه شصت است
ر دوران دداوران  در مصاحبه اي گفت که . و نویسندگان به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب قرار گرفتند منتشر و  پس از چندي، به دستور مقامات قضایی جمع آوري شد» فردا

 . بودهنگام ضبط اعترافاتش حسین شریعتمداري را دیده زندان، 

 .2آیه  ،حشر سوره .2


