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  و جنگ قدرتی که در پشت آن" جمھوری مداحان"نگرانی از 
 ! جريان دارد

  

ناميده است، درميان رقبای جناح حاکم و " جمھوری مداحان"المی آن را  جمھوری اسۀنگرانی از آن چه که روزنام

در حقيقت جناح ناراضی و موردحمله، از فرصتی که پاسخ سرمداح . روحانيون نزديک به آن ھا باال گرفته است

وجود آورد، بھره جسته و به يک ضدحمله ه  ب-منصورارضی- بيت رھبری و نھادھای امنينیۀمعروف و نظرکرد

ھم فحش می داده " امام سوم"را الگوی خويش دانسته و مدعی شد که " امام حسين"وی در پاسخ خود، . ادرت ورزيدمب

البته در پشت اين مناقشه و فحش ھای سياسی که با استفاده از تريبون مراسم عزاداری و صدا و سيما صورت . است

اين فرصت را برای اين "امام حسين" پيش کشيدن پای او با. گرفته است، نبردقدرت و تصفيه حساب سياسی نھفته است

و جلب حمايت بخش ھائی از روحانيون، " امام سوم"جناح فراھم آورد تا تحت عنوان دفاع از مقدسات و توھين به 

 مھم در اين ضدحمله بيش از خودمداحان مخاطبان غيرمستقيم ۀاما نکت. حريف متعرض و ھتاک را به بادحمله بگيرد

  . يان آن ھا و در رأسشان بيت خامنه ای استيعنی حام

فرمان باندھای وابسته به کانون قدرت اند، که ه  ھمه می دانند که مداحان امروزه بيانگرلمپنيسم مذھبی و چماق گوش ب

پای ديگرشان ھم به سپاه و دستگاه ھای . شمار می رونده  وی بۀيک پايشان به در بارخامنه ای وصل است و نظرکرد

طوری که ه شمارمی روند؛ به ی موازی گره خورده و بخشی از ابواب جمعی و مھمات پرسروصدای آن ھا بتامني

اين جماعت که اکنون برای خود دم و دستگاھی به ھم . ھروقت و به ھر سو که  دلشان خواست آن ھا را کيش می دھند

؛ در ايام مذھبی، !رايشان تأسيس کرده استزده اند و حتی حاکميت برای پرورش نسل جديدی از مداحان دانشگاه ھم ب

دکانشان حسابی گرم است و مضمون اصلی آن ھم، سوای معرکه گيری برای .... اول محرم و ۀويژه در مراسم دھه ب

اصطالح مردم و جوانان، تصفيه حساب با رقبای جناح حاکم است که بنا به مقتضای لمپنيزم مذھبی با تندترين و ه جلب ب

  . رين الفاظ ھمراه است تا حدی که مواجھه رودر رو و متعارف با آن ھا را مشکل می سازدگاھی رکيک ت

اصطالح سکوالر ه پيشتر ھا خامنه ای در ديدارباآن ھا، ضمن حمله به کسانی که از روضه خوانی ھا و مراسم مذھبی ب

 مداحان گفته بود در نظام اسالمی مريکائی است، خطاب بهازعم وی از  نشانه ھای بارزاسالم ه دفاع می کنند که ب

حمايت بی چون و چرا از ولی : مقصود از سياسی بودن ھم روشن است. روضه خوانی بدون ورودبه سياست معناندارد
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اين ترتيب مجالس روضه خوانی و عزاداری آغشته ه ب.  سياست ھای جناح رقيبیفقيه و دفاع از اصول گرايان و افشا

  .  شده استبه تصفيه حساب ھای سياسی

 ميليون تومانی برای ھر شب مداحی ھستيم که نشان ٢٠ -١۵ليست ھای  ی تصادفی ھم نيست که اين روزھا شاھدافشا

رسم است که چک آن را داخل پاکت می گذارند و به (می دھد، که ھم سياست است ھم تجارت و پول پارو می کنند  

 اين جماعت در اين ۀ  فسادھای پشت پردۀری ھای تازه در بارگءعالوه براين افشا!). عنوان ھديه پيشکش می کنند

چرا که جناح مخالف به خوبی از نقش اين لمپن ھای . شمارمی روده روزھا نيز تصادفی نيست و  بخشی از ضدحمله ب

رياست حمھوری احمدی نژاد را وقتی که با    سال ھای آخرۀخصوص تجربه مذھبی در جنگ قدرت آگاه ھستند و ب

يادداريم که ه اين که چگونه توسط باندھای حاکم عليه احمدی نژاد کيش داده شدند و ب:  به ياد دارند،ه ای در افتادخامن

 بيت رھبر را که خوداين حضرات در آن زمان حامی سرسختش ۀچگونه و با چه زبان رکيکی رئيس جمھوری برساخت

  . بودند، خراب کردند و سرجايش نشاندند

نشان " جمھوری مداحان"ۀ ر تحقق يافتن نظريط از خ جمھوری اسالمیۀول روزنامؤو ھشدارمديرمساما ابرازنگرانی 

با  می کند دمی دھد، جناح رقيب که حمايت بخشی از روحانيون را که تاخت و تازمداحان رونق دکان آن ھا را نيز تھدي

  . ت آمده برای ضدحمله بھره می جويددسه ر اين عرصه مثل احمدی نژاد خلع سالح نيست و از فرصت بخود دارد، د

  

  :  قابل توجه در اين ماجراۀدونکت

او ه  آن که طرف اصلی اين ضدحمله ولو به طورغيرمستقيم، بيت خامنه ای و شخص ولی فقيه و نھادھای نزديک باول

عنی جنگ در باالترين سطوح قدرت ي. است که حامی مستقيم مداحان ھستند و مداحان نيز به حمايت آن ھا دل گرم اند

  . جريان دارد

يکی ھمان ريل اصلی و :  آن که دين زدائی و سکوالريزه شدن جامعه به نحوطنزآميزی از دو ريل پيش می روددوم

قيم جامعه است در برابردست اندازی ھای دين به حوزه ھای خصوصی و عمومی و  ت مسۀطبيعی مقاومت و مبارز

گری ءدوم  به شکل غيرمستقيم يعنی مذھب زدائی  از طريق خودمذھب حاکم و خودافشا. گی جوانب زندۀخالصه ھم

 دزدی یاين مذھب زدائی با افشای اين که چگونه مذھب تبديل به ابزار و دکان قدرت و سوء استفاده شده به  افشا. ھايش

ه و يا قداست زدائی ب*  رھبرۀنظرکردمثل تجاوز به نوجوانان توسط قاری . ديگر مبادرت می ورزند کيھا و فسادھای 

اين وقايع در کل نشان می دھند که مذھب چگونه با نشستن بر سکان قدرت ناگزيراست ". امام سومشان"دست خود از 

در  زمانه ای که مذھب سياسی و مدعی حاکميت بايد به موزه سپرده شود  و برای محترم . از خودپرده برداری کند

 و   عمومی  و قدرت سياسی تن دھدۀا و باورھای آزاد افرادجامعه به زيست در خارج از حوزماندن تن درحدگرايش ھ

طوراجتناب ناپذير با يک جنبش بنيان کنی که سکوالريزه شدن جامعه يکی از مطالبات اصلی آن  است ه گرنه نه فقط ب

 نی حکم تاريخ مبنی بر سپرده شدمواجه خواھد شد، بلکه در قالب طنزتاريخی، خود ناگزيرخواھد بود که در اجرا

  !پردازدبمذھب سياسی به موزه،  مشارکت کرده و به راززدائی و پرده برداری از خويستن 

 اين تحوالت در چھارچوب روندی صورت می گيرد که افول و گنديدگی ۀاين نکته را ھم بايد در پايان افزود، که ھم

 ھم چون فازنھائی -ازل ترين و مبتذل ترين شکل خود ارائه می گردد که از قضا توسط مداحان به ن- کامل اسالم سياسی

  . منطقه، در جريان استۀيک پارادايم گنديده و در حال افول، نه فقط در ايران که در گستر

  

http://www.entekhab.ir/fa/news/298085  
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   !دعا استجابت و عاشورا

 و آئينی مراسم طريق از تا  اند کوشيده شيعيان ويژه هب که دوری زمان به .داشت تعلق گذشته تاريخ به عاشورا زمانی

 گويا امروزه اما .نگھدارند زنده را اش اطرهخ .. خودشکافتن فرق و آتش ھای گداخته از عبور و افشانی خون و شمايل

 .کنند می وجود عرض و  آمده ميدان به واقعی معنی به و اند گرفته جان ھا شمايل و شمشيرھا ، ھا کتل ھا، علم آن

 خوانده قرن چندين که دعائی .آيند فرومی که است کودک تا بزرگ از پيکرھا و ھا گردن بر که ھوا در نه » شمشيرھا«

 می گفته که خدائی جانب از گويا  - کربال جا ھر و عاشوراست روز ھر - کربال عرض کل و عاشورا، يوم کل ،شد می

 شده واقع مورداجابت خرهباال جھنم، و بھشت خالق و ھوا در زمين و آسمان ۀنگھدارند و ھست ھم الرحمين ارحم شود

 العاشورا رروزيوم ھر و جا ھمه …و انستانغاف و انپاکست تا و عراق ِموصل و کربال تا سوريه ِحلب و شام از ؛ است

 و عهيش فرق ميان در …و کردن تکه تکه و سربريدن و کشتار !اند شده نائل خود بزرگ آرزوی به دعاکنندگان و شده

 حسين سرگذشت که طوری هب !ندازدبي لنگ برابرش در بايد واقعی عاشورای دیيتراژ که است شده مغلوبه چنان سنی

 ۀاحمقان خم و پيچ از ای گوشه ھم اين گويا  .رسد نظرمی به شاھانه پذيرائی يک برابرآن در شبيت اھل و یفرزندعل

 آن .بيفتد نفس از طرف يک که وقتی تا کنيم، کشتارمی و کشت و افتيم می ھم جان هب :است شدن انسان دردناک تاريخ

 از اجتناب  و فاجعه از عبور برای درسی عنوان به نه را اش هخاطر و ياد سال ساليان و کرده يستقد را واقعه آن گاه

 تا داريم می گرامی ، انتقام ھای شعله نگھداشتن زنده و امان مظلوميت ۀماند دل هب حسرت با بلکه خشونت، رتکرا

 مايلش و ھا سوگواری و ھا آئين نشيند،ب فرو اگر ھم کنونی کشتارھای و دیيتراژ آيا .فرابرسد انتقام ۀلحظ که روزی

   ….باره دو که زمانی تا …داشت خواھد را خود ھای

 :گويند می ھا سخن و ھستند تمرين آينده کودکان ھم و ھا بزرگتر برای ھم ھا، آئين و ھا شمايل که باشيم يادداشته هب

 از شدن ورد يا بربريت سوی به است راھی دميزاد،آ جنون کشيدن تمسخر به يا انتقام باشد، چه محتوايش که آن به بسته

  !آن

  روزبه تقی    ٢٠١۶ /١٠/١۶
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