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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٢
  

  حکومت اسالمی ايران،
 !ھای مافيائی ھا، مداحان و گروه ھا، الت  حکومت چاقوکش

  

ھای کالن  ھا، در سياست ھای محالت و کاله مخملی  ھا و جاھل ھا، التدر ايران امروز، مداحان، قاريان قرآن، آخوند

ھا در حکومت  ھا و الت مداحان و چاقوکشبنابراين . ای و گاھی درجه يک را دارند حکومت اسالمی نقش برجسته

 مداحان و ھا، ھا، الت عبارت ديگر، حکومت اسالمی ايران، حکومت چاقوکش به! ھا چندگانه دارند اسالمی ايران نقش

  !ئیھای مافيا گروه

ای گرفته تا دادن  توافق ھسته م؛ از صحبت مداحان راجع بهيشنو ھای اخير، اخبار مختلفی درباره مداحان می در سال

ھای جنگ داخلی سوريه تا دخالت در روابط ديپلماتيک، تبليغات  ست جداگانه برای انتخابات مجلس، حضور در جبھهيل

ظاھرا بعضی از اقشار مذھبی جامعه مداحان را ...  رھبر حکومت اسالمی ايران تا ترک اعتياد وای گسترده برای خامنه

. رنديز بر عھده بگياجتماعی ن - ھای سياسی ھا نقش آورند كه اكنون قرار است آن حساب می ھای مرجع به جزو گروه

زبان بياورند از زبان مداحان شنيده  بهتوانند  عبارت ديگر، آن سخنان رکيکی که شايد سران حکومت اسالمی نمی به

  .شود می

دھند و نرخ مداح  ھای مذھبی وقت می ھيأت  از دو ماه قبل از محرم به برخیبسياری از مداحان ھم مدير برنامه دارند و

د ھای مذھبی بعد از تمام شدن مراسم برای سال بعد ھم از مداح مور ھيأتکنند، مرسوم است که برخی از  را اعالم می

  .کنند خوانی می ھای محرم روضه  در شبھيأتھای بزرگ بين يک تا سه  مداح. گيرند نظرشان وقت می

نى را گرم و اشك مردم را جارى يل خاندان وحى، مجالس حسيبت و ذكر فضايت، كه با ذكر مصيمداحان اھل ب

  .ند عاشورا و مذھب و حکومت اسالمی ايران ھست سازند،از عوامل مھم بقاء فرھنگ مى

ھاى ائمه در مجالس جشن و عزا  ھا وشھادت ام والدتيشود كه در ا كسانى گفته مى عى، بهيمداح، در اصطالح ش

ه خوانان يمرث ولى اغلب، به. پردازند ت آنان مىيا در مظلوميل و مناقب محمد و آل محمد، يخواندن اشعارى در فضا به

 .اننديگر بت، اھل مجلس را مىي مصه و ذكريشود كه با خواندن شعر مرث  مى نى گفتهيحس

ستاده در كنار يا كه  ت و مصائب آنان را خواند، آنيح اھل بيشعر، مدا ش منبر بهيستاده در پيخوانى كه ا روضه: مداح«

  )لغت نامه،دھخدا( .»آواز بخواند ت را بهي اھل ب حيا روان در كوى و بازار، اشعار مدايمنبر در مجالس روضه خوانى، 
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ھا حفظ كرده مكتب  ن روضهيھا و ا هين گريا...د الشھدا استيد الشھدا، براى حفظ مكتب سيروضه س«نى نيز يخم ر يتعب به

  ) ٦٩ص  ،٨فه نور، ج يصح( .»را

مراتب  ای، عالوه بر مجلس گرم کنی روزھای عاشورا و غيره، به ھا در دوره رھبری خامنه اما نقش روضه خوان

  .تر شده است تر و سياسی مھم

اما جانشين او . هللا خمينی، نقش چندان موثری نداشتند مثابه يک گروه متشکل مذھبی در دوره آيت مداحان بهاما 

دليل نداشتن کاريزمای و جايگاه محکم در ميان  ای به شايد خامنه. مداحان داده است ای به ای، جايگاه ويژه خامنه

  .خود در پيش گرفت روی سياسی وابسته بهھا، راھکار ديگری را برای بسيج ني روحانيون و حوزه

 فروردين ١١او، . ه استمداحان اعطا کردای را به اش، نقش ويژه و برجسته ای در طول دوره رھبری هللا خامنه آيت

 تغييرخواھد باورھا را  دشمن می«: آنان گفت  زھرا در جمع مداحان، خطاب به گرد والدت فاطمه مناسبت سال به، ١٣٩۵

. ... امکان تداوم نظام اسالمی را کارآمدی را، باور به کارآمدی نظام اسالمی را، باور به اسالم را، باور به ر بهبدھد؛ باو

توانيد اثر بگذاريد،  عنوان مداح، می ھا است و شما به  است که جنگ روانی دشمن در اين ميدانئیھا ھا آن ميدان اين

نقش سياسی مداحان اشاره کرده و آن را  او در ادامه سخنانش به. »قويت کنيد فکری ت توانيد اين جوان را از لحاظ بنيه می

  .خواھد که نقش ھدايت مردم را ايفا کنند رسالت اصلی آنان دانسته و بر مبنای آن از آنان می

 او .ھستيم جديد شيوه و سبک با سياسی مداحان از وسيعی طيف آمدن باال شاھد ای، خامنه هللا آيت رھبری آغاز از

 سنت خالف بر مداحان اين .کند می دعوت خويش به وابسته سياسی مختلف مداحان از مذھبی ھای مناسبت در معموال

 ايفا دينی خطيب از باالتر گاه و ارز ھم نقشی و داشته مستقلی منبر خود آمد، می منبر کنار در که خوانی روضه تاريخی

 .کنند می

ھای رايج  برداری مستقيم از سبک ترانه ھای موسيقی مختلف و گاه کپی اده از سبکعالوه، اين طيف از مداحان با استف به

آنان در ايجاد اندوه و شادی مانند ايجاد گردونه چرخان در . شوند جلب توجه سطح وسيعی از جوانان می ايرانی موفق به

اشت، با استقبال وسيعی از جوانان ای در بين مذھبيان ند زدن با صدای بلند که سابقه زنی و يا دست ميان مجلس سينه

ھا و نيز تحصيالت  جھت عدم برخورداری از تحصيالت دينی سنتی در حوزه در مقابل، اين مداحان به. اند مواجه شده

 .مطالعات دينی، نقش مھمی در انتشار خرافات مذھبی دارند دانشگاھی مرتبط به

شايد علت اين .  دينی ھم ارز روحانيان برای آنان شده استمداحان سبب ايجاد نوعی مرجعيت ای به شيوه توجه خامنه

ای پس  خامنه. ھای علميه دانست ای در بين روحانيان سنتی و حوزه توان در ضعف پايگاه اجتماعی خامنه موضوع را می

و در اعتبار ا. ھای علميه بنا نھد از حدود سه دھه از رھبری خود ھنوز نتوانسته است که پايگاه محکمی در حوزه

ای منتشر  از او نه آثار فقھی برجسته. ھا محدود است اش از حوزه قدرت مالی وسيع او و حمايت مادی ھا صرفا به حوزه

ھای  ھای علميه شده و نه ديگر شاخصه ای در بين اساتيد حوزه پرورش شاگردان برجسته شده و نه تا کنون موفق به

ايجاد پايگاه دينی  ای ناگزير به از اين جھت، خامنه. توان در او يافت ھا را می مراجع با نفوذ در ساختار سنتی حوزه

بھترين  مداحان نقش اين جايگزين را به. عنوان ولی فقيه بر آن استوار سازد جايگزينی بود که اعتبار دينی خود را به

ھای مداحی در  يجاد رشتهمداحان سبب افزايش بسيار زياد تعداد آنان و ا ای به توجه ويژه خامنه. وجه ايفا کردند

 .ھا از جمله دانشگاه علمی کاربردی شد دانشگاه

. ھای علميه و روحانيان سنتی گشت شان با حوزه نيازی آنان و بريدن رابطه خويش سبب بی ای، با ارتباط مداحان به خامنه

ا اکنون مداحان وابسته ام. ای بود نوعی تحت نظارت روحانيان بوده و نقش آنان حاشيه در دوره سابق مداحان به

تر از روحانيان ايفا  ارز و گاه مھم رھبری حکومت اسالمی، دارای اعتباری مستقل از روحانيان بوده و نقشی ھم به
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ھای مخالف با  مراجع دينی حوزوی دارای گرايش طور علنی به رھبری به افزون بر آن، مداحان وابسته به. کنند می

هللا منتظری و نقش ويژه آنان در  شيوه برخورد آنان با آيت. کنند ظ رکيک از آنان ياد میای حمله برده و با الفا خامنه

ھا با خانواده ھاشمی   يا برخی مواقع برخورد تند آن.ھای بارز اين امر است بيت او از نمونه ايجاد جريان تھاجم به

 ...رفسنجانی و

ر جريان پوپوليستی دينی و سياسی در ايران ياری فراوان رسانده ايجاد پايگاه دينی مستقل برای مداحان به تقويت و انتشا

به عبارت . و زمينه انتشار وسيع خرافات دينی و دخالت باورھای دينی در امور سياسی کشور را فراھم آورده است

ای علميه ھ ای با حوزه زا و رقابتی سران حکومت اسالمی و در راس ھمه خامنه  جھت از رابطه بحرانتغييرديگر، اين 

 .دھد خبر می

 تأکيدعرصه سياست،  ريزی خانه مداحان حکومت اسالمی، درباره ورود مداحان به فاطمی معاون ھماھنگی و برنامه

در حال حاضر تنھا دو، سه نفر حرف . تعارف رھبر ما تنھاست مداح بايد پشتيبان رھبرش باشد؛ چرا که بی«: کرد

قط حاج منصور ارضی، حاج حسين سازور و حاج سعيد حداديان بايد خودشان را اند؛ چرا ف زنند و بقيه سکوت کرده می

مگر بقيه خواب ھستند؟ چرا فقط حاج محمود کريمی و حاج محمد طاھری . خرج کنند و سينه خودشان را سپر بال کنند

سوزانه و خيرخواھانه   نقد بايد دلکه اين نکته توجه کرد که نوع گفتن، ادبيات انتقاد و اين البته بايد به. بايد مايه بگذارند

  .»باشد ھم مھم است

اين سياست، . از جمله اين راھکارھا يکی سازماندھی مداحان و اعطای منزلت مذھبی، سياسی و اقتصادی بود

تر شده و  که نقش اين جماعت در عرصه اقتصادی و سياسی صريح طوری نژاد تشديد شد به خصوص در دوره احمدی به

 .ھا در قالب جامعه مداحان تھران يا سازمان بسيج مداحان رسميت يافت ھای آن حتی ارتباط

 با ئی جلدی آشنا٢١اند و اخير مجموع  ھای خود عزم جدی نشان داده در ھمين راستا، مداحان برای گسترش فعاليت

 .منتشر شده است» قديم االحسان«ه مؤسساصول مداحی از سوی 

ھای اقتصادی و فرھنگی مداحان گسترش يافته و دانشکده  خانه مداحان ايران، فعاليتس ئير گفته حسن آھی نايب بنا به

ايجاد چنين تشکالت حکومتی، برای بسيج . پذيرد کار دانشجوی برادر و خواھر می کاربردی آن نيز با آغاز به - علمی 

ھای مردمی  کوالر و سازمانافکار عمومی و ايجاد سد و مانع و تنگنا در مقابل پيدايش و پويش جامعه مدنی و س

 .گيرد صورت می

شان و تبليغ رھبری حکومت  ھا و آمار و ارقام البته برای اين که مداحان را خوب بشناسيم و درباره مبالغ دريافتی آن

ريزی  که اکنون معاون ھماھنگی و برنامه» حاج مھدی فاطمی«اسالمی و غيره آشنا شويم بھتر است آن را از زبان 

  .حان کشور بشنويمخانه مدا

 ميليون پول ۶٠٠ريزی خانه مداحان کشور درباره ماجرای دريافت  ، معاون ھماھنگی و برنامه١٣٩٤مھر ماه سال 

  .توسط يکی از مداحان را تشريح کرد

من تا حدودی در «:  ميليون پول توسط يکی از مداحان توضيح داد و گفت۶٠٠ درباره ماجرای دريافت فاطمی،

جا يک فردی که خودش مولتی  رود و آن يک شھرستان می و قضيه از اين قرار بود که يکی از مداحان بهجريانش ھستم 

 سؤالاما .  تھران خود کند و ھم خانه بخردھيأتدھد تا او بتواند ھم خرج  مداح می ميلياردر است، اين پول را خودش به

يک مداحی کمک کند، اشکال کار کجاست؟ چرا  واسته بهتوانند ببينند؛ حاال يک نفر خ ھا نمی جاست که چرا بعضی اين

  »نظر ھستند؟ بين و تنگ قدر کوتاه ھا اين بعضی
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حاج مھدی «از ... اند سه نسل قبل او مداح و اھل حوزه بوده.... کند   سال است، مداحی می٣٠قريب به  گزارش ايلنا، به

 کشور است، درباره موضوعات مختلفی چون تفاوت ريزی خانه مداحان که اکنون معاون ھماھنگی و برنامه» فاطمی

ھای جديد در مداحی، نرخ مداحی در  ھا در مجالس عزاداری، سبک ن آمدن کيفيت مداحیئيھای سنتی و جديد، پا مداحی

چنين  حاج مھدی ھم. مقامات کشور از سوی برخی از مداحان و پاکت گرفتن برخی از آنھا پرسيديم کشور، توھين به

 کرد که ورود تأکيدبر اين موضوع  توسط يکی از مداحان توضيح داد و  ميليون پول۶٠٠جرای دريافت ما درباره

کاری برخی  موازی  ھم داشت؛ از انتقاد بهئیاو البته انتقادھا. گری ندارد مداحان به بحث سياست منافاتی با امر ستايش

 .زند رند و ھر کسی در اين حوزه ساز خودش را میکه ھمه از يک نفر حرف شنوی ندا اين ات در حوزه مداحی تامؤسس

 درباره سطح   تفصيلیئیوگو ، در گفت)ريزی خانه مداحان کشور معاون ھماھنگی و برنامه(حاج مھدى فاطمی

بنده نه فقط در جايگاه مداح و شاعر، بلکه «: ھای سنتی و جديد، اظھار داشت چنين تفاوت مداحی ھای امروز و ھم مداحی

 چند جھت؛ گستردگی،  توان از عضو کوچکی از خانه مداحان بر اين باور ھستم که وضعيت مداحی را میعنوان  به

که ھم اکنون  طوری پراکندگی و کميت بررسی کرد؛ در حال حاضر مجالس ما اصال قابل قياس با مجالس قديم نيست؛ به

تر و مثل قديم نيست که در يک  ھا متراکم جمعيت. تر از قبل شده است تر شده وتعدد مجالس ھم بيش مجالس پرشور

.  نفر دور ھم جمع شوند و فقط در تھران دو، سه مجلس داشته باشيم که مخاطب زيادی داشته باشد۵٠ يا ٣٠مجلس

خصوص قشر جوان، خيل عظيمی پای مجالس  اکنون خوشبختانه به دليل استقبال گسترده آحاد مردم شريف ايران به ھم

 .»ندھست) ع( سيدالشھداء

» سيد علی مومنی«نام  يکی از دوستان مداح جوان ما به«: ريزی خانه مداحان کشور ادامه داد معاون ھماھنگی و برنامه

اإلسالم  که اين داستان را از زبان پدر بزرگوارشان حجة او ھم انتقاداتی مشابه وارد شده بود به دليل اين که از قضا به

 ھمان جواب را   نوعی خواست به ای قديمی جامعه مداح ھستند، شنيده بود و میحاج آقا سيدمحمود مؤمنی که از خطب

را » رقاصم، رقاصم، رقاص عباسم«منتقدان خود بدھد که شايد در نحوه بيان نتوانسته بود منظور را برساند، آن شعر  به

مصنوعی را از دھان بيرون گفت؛ روزی مرحوم شيخ رضا سراج دندان  خوانده بود، البته پدر من در مقام نصيحت می

زنم را ديگران تقليد   که من سر منبر میئیکه حرفا آورده بود و گفته بود اين دندان قالب دھن من است، کنايه از اين

  .»نکنند، زيرا ممکن است؛ اين حرف از سوی ديگری خريداری نداشته باشد

آقا محسن طاھری، حاج علی  ، حاج )عرشی(ضیکه در راس مداحان مشھور کشور حاج منصور ار اين او با اشاره به

تری  فرد، بين مردم دارای اقبال بيش دليل داشتن سبک و سياق منحصر به پور بودند که به پور احمد انسانی و حاج رضا

که در  اين عزيزان داشته و دارند؟ و حتی با اين برويد علت را جستجو کنيد و ببينيد چرا مردم گرايش به: بودند، گفت

گری کمی مشکل باشد، ولی باز ھم با  دليل سن باال برای اين بزرگواران پيگيری امور جامعه ستايش ل حاضر شايد بهحا

  .»دار ھستند قدم و پرچم ھمت و غيرت و دلسوزانه برای تربيت شاگرد، در اين عرصه، پيش

ه قديم مؤسس تأسيسر ارضی، با شخص حاج آقا منصو: ريزی خانه مداحان کشور عنوان کرد معاون ھماھنگی و برنامه

کند و  شناسی، آشنائی با ادبيات آئينی برگزار می ھای مداحی، مقتل  مداحان جوان، کالسئیافزا اإلحسان در راستای دانش

با بھره گيری از زحمات شاعر جانباز حاج محمود ژوليده، دکتر حاج سيد علی قريشی، حاج جواد حيدری و حاج 

حال اثرات بسيار مثبت و مشھودی  ريزی مدون و اصولی، با تالش دلسوزانه تا به ، با برنامهوقفه مصطفی روحانی، بی

 .»اند جای گذاشته را در اين راه از خود به

اندازی  که با ھمت مرحوم استاد حاج علی آھی و تحت مديريت حاج محسن طاھری، خانه مداحان راه فاطمی با بيان اين

ھای   حاج حسن آھی، حاج ابراھيم صديق، حاج داوود نورصالحی با برگزاری کالسدر ادامه، با زحمات: شد، گفت
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شنبه؛   جامعه مداح در روز يکھيأتاندازی انجمن ادبی، پايگاه بسيج، دارالقرآن و جلسات ھفتگی  آموزش مداحی، راه

ھای کالن جامعه  ال سياستدھی و اعم دوش حاج حميد بھاری افتاده موج مثبت و جديدی در جھت يت آن بهمسؤولکه بار 

 .»ستايشگری کشور به راه انداخته است

 رزمندگان، بسيج ھيأتگری تشکيل شده، که خانه مداحان،  نام شورای ستايش در حال حاضر شورائی به:  عنوان کرداو

که خروجی ام  مداحان، بنياد دعبل، کانون مداحان، در اين شورا عضو ھستند، اما بدون تعارف ھنوز من متوجه نشده

کاری بايد يک نفر راس ھرم قرار بگيرد و دور تا دورش سايرين حلقه بزنند و ھرکدام  جای موازی به. کار کجاست

. که ھر کس ساز خودش را بزند گوشه پرچم را بگيرند و بلند کنند؛ ھمه بايد از يک نفر حرف شنوی داشته باشند نه اين

که در ظاھر تمامی دوستان متفق بر اين امر ھستند، اما در عمل بزرگواران  خواھند کرد تأئيددوستان مداح و شاعر من 

ھاست، ولی چاره  سوزی آن يت و دلمسؤولخاطر احساس  ھا را با يک دست بردارند و اين ھم به سعی دارند تمام ھندوانه

 .»کار اين رويه حال حاضر نيست

اج حسين سيب سرخی و حاج رضا ھاللی چرا معروف  نکنند؛ حسؤالدوستان «: مداحان جوان گفت فاطمی، خطاب به

خانواده سيب سرخی .  داشتند که ديگران نداشتندئیھا درون خود چيزھا اين را به ذھن بسپرند که حتما آن. شدند و ما نه

خانواده نوکرھای سيدالشھداست؛ برادر مرحوم ايشان حاج مجيد سيب سرخی از مداحان و جانبازان دفاع مقدس بوده و 

 .»ھا انداخته است ھای زيارت عاشورا و حال درونی او بوده که اسمش را بر سر زبان ا رضا ھاللی چلهي

اگر مداحان نبايد در حوزه سياست دخالت کنند، «: چنين درباره دخالت مداحان در امور سياسی کشور، گفت فاطمی، ھم

نژاد  کنند؟ يادم ھست؛ آقای احمدی ضور پيدا میشود در مجالس روضه ح ھا موقع انتخابات که می چرا تمامی کانديدا

گويند از احساسات دينی  رسد، می مداحان می که نوبت به چرا فقط زمانی. رفت  میھيأت و آن ھيأتزمان انتخابات اين 

  ؟»گويند؛ دين از سياست بايد جدا باشد که می شود؟ و يا اين استفاده می سوء

:  اشاره کرد و گفتھيأتای در خصوص  سخنان رھبرشان خامنه احان، بهريزی خانه مد معاون ھماھنگی و برنامه

اصال امام .  سکوالر نداريمھيأتھای رزمندگان سراسر کشور فرمود ما  ھيأتن مسؤوالحضرت آقا در ديدار با «

 و راننده چطور از نانوا. شود ما داد که دين ما فقط در سجاده عبادت خالصه نمی با قيامش اين درس را به) ع( حسين

دھند، اما اين حق از مداحان بايد سلب شود آيا مداحان عضوی از آحاد اين جامعه  در مورد سياست نظر می.. تاکسی و

بينيم، ولی حتی  ھای بسياری را می چھره... س جمھور، نماينده مجلس وئينيستند؟ چطور ما از بين روحانيون در قامت ر

 . »...ط مداحان اين ھمه ھياھو را بايد شاھد باشيمدر مورد اظھار نظر درباره سياست توس

که آيا برای مداحی نرخ   که در حال حاضر چه تعداد مداح در کشور داريم و اينسؤالاين  چنين در پاسخ به فاطمی، ھم

  ھزار مداح داريم که از اين تعداد١٠٠در کشور طبق آمارھای گرفته شده بالغ بر : مشخصی وجود دارد يا خير؟ گفت

 ٢٠٠ البته برخی آمارھای غير رسمی تا. ای مشغول انجام وطيفه ھستند ھا به صورت دائمی و حرفه  ھزار نفر آن٢٢

 .اند ھزار مداح را ھم عنوان کرده

گرفتن توسط مداحان درست ) پول( ريزی خانه مداحان، با طرح اين پرسش که آيا آيا پاکت معاون ھماھنگی و برنامه

خوانی برای حضرت  وقتی که روضه) ع( له درست است، چه اشکالی دارد؟ زمان امام صادقب«: است يا خير؟ گفت

ھا ھرچه طال و جواھر دارند، بياورند بعد فرمود؛ اين برای اين دنيا باشد، در آن   خواند، حضرت فرمودند؛ زن روضه

 .»شود  برکت زندگی ھم میبلکه باعث. بنابراين گرفتن پول و پاکت کار اشتباھی نيست. کنيم دنيا جبران می

پرسند که آيا طی کردن نرخ از سوی  ھا می ريزی خانه مداحان، با طرح اين پرسش که برخی معاون ھماھنگی و برنامه

 .»...خير حرام نيست؛ البته بايد اين را در نظر گرفت که ھر کاری يک نرخی دارد«: مداحان، حرام است؟ گفت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 مثل حاج منصور، حاج محسن ئیترھا جوانان بايد جلوی استادان و بزرگ«کرد که حاج مھدی فاطمی، در پايان توصيه 

 آقای طاھری و حاج حسين سازور زانو بزنند و در مقابل بزرگان ما بايد دست  طاھری، حاج محمودکريمی و حاج

 .»طور ھست بحمد ھمينھا ياد بدھند که  آن به. جوانان را بگيرند و اگر ھم کاری را بلد نبودند، پدرانه رفتار کنند

بنابراين . تواند بدون پيامدھای سياسی و اقتصادی و ايدئولوژيکی باشد توسعه و رسميت يافتن جماعت مداحان نمی

عجيب نيست اگر اين جماعت اينک رسما خواھان سھم ويژه سياسی ھم شده و تمايل خود برای ارائه ليستی در انتخابات 

  .اند مجلس ابراز کرده

گرايان را تھديد کرده  خابات اخير مجلس شورای اسالمی، سعيد حداديان يکی از مداحان مشھور تھران اصولدر انت

ھا جدا کرده و با فھرست جداگانه در انتخابات مجلس حاضر  بودند در صورت نرسيدن به وحدت، حساب خود را از آن

احان قصد ارائه ليستی برای حضور در انتخابات  موضع خود گفت مدتغييرالبته چندی بعد ھمين فرد، با . خواھند شد

 .خواھند وارد مجلس شوند آتی مجلس شورای اسالمی را ندارند و نمی

کنند تا در عرصه ديپلماسی  البته نبايد تصور کرد البته اين تنھا ابراز نظر سياسی مداحان نبوده و نيست مداحان تالش می

ھای جنگ ايران و عراق  بود  مونه، صادق آھنگران، که از مداحان جبھهبرای ن. و سياست خارجی نيز داری اثر باشند

» توھينی«در تاريخ انقالب اسالمی دانسته و گفته چنين » ننگی«نيز قدم زدن محمدجواد ظريف و جان کری در ژنو را 

گرگ «نقالبی با سابقه نداشته يک نفر از يک کشور ا«: او در ھمين راستا افزود. به مردم ايران قابل توجيه نيست

 .»کرده، قدم بزند» عام قتل«ھا آدم را  که ميليون» خونخواری

 سؤالس سازمان بسيج مداحان کشور ھم ديپلماسی و سياست خارجی دولت يازدھم را به زير ئيحاج محمد فراھانی ر

توانند از طريق  د که میبا شروع مذاکرات در دولت جديد و نوع نگاه دولتمردان، امر بر برخی مشتبه ش«: گويد برده می

. » را به کشور باز کنندامريکا و با به فراموشی سپرد اصول انقالب راه نفوذ امريکامذاکرات پلی بزنند به رابطه با 

 امريکاکه از ساير مداحان در ميدان  آيد نيز برای اين شمار می منصور ارضی که يکی از مداحان شناخته شده تھران به

او يعنی رفسنجانی «:خواندن رفسنجانی برای او آرزوی مرگ کرد و گفت» کفتار«و » پير «ستيزی کم نياورد با

غيرتش از او  پرست و بی ای از اطرافيان پول کند و عده  میامريکااظھارات نادرستی درباره حذف شعار مرگ بر 

 .دشو  که ياد شد ختم نمیئیھا عرصه البته کارکرد اين مداحان تنھا به. کنند حمايت می

انداختن رعب و وحشيت در جامعه، سرکوب روانی، سرکوب پنھان و حتی سرکوب عريان  چنين در عرصه راه ھا ھم آن

ھای مداح در   اين نکته فرمانده نيروی انتظامی بر نقش برخی از جماعتتأئيددر . اند نمايش گذاشته نيز آمادگی خود را به

 دانشگاه تھران و آقايان پناھيان و سعيد ھيأتھای  بچه«: ی گفتا او در مصاحبه.  کردتأکيد ٨٨ھای سال  سرکوب

متعرض تقلب انتخاباتی ( ھا ھمان جمعيت بيرون آمد و در شکستن روحيه اين. حداديان آمدند و تظاھراتی راه انداختند

 .»بسيار موثر بود) ٨٨سال 

کانديدای انتخابات دھمين دوره مجلس  ی، علی قريش١٣٩٤ اسفند ١گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنيم،  به

شورای اسالمی در نشست خبری که پيش از ظھر امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، در خصوص اخبار منتشر 

مدار در تھران از  قاطبه مداحان واليت: گرايان اظھار داشت شده مبنی بر عدم حمايت جامعه مداحان از ليست اصول

نوان ليست خوب و مورد وفاق جمعی ياد کردند و از آن ليست برای پيروزی جريان ع گرايان به ائتالف اصول

  .کنند  حمايت میئیگرا اصول
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 که ھم اکنون ھم ئیالمللی با ديپلماسی خنده و مھربانانه با کشورھا دولتی که در عرصه بين: قريشی خاطرنشان کرد

مردم خود نيز ھمين ديپلماسی پياده کند و دولتی که کنند، بايد با  ھا را در خصوص ايران اعمال می بدترين روش

  .ديپلماسی خنده و مھربانانه برای بيرون مرزھا دارد بايد فکری به حال کشور کند

به  مردم و دولت  اولين ھدف دولت بايد اين باشد که فاصله خود را با مردم کم کند؛ در اين دولت فاصله بين : وی گفت

 .شود خوبی حس می

ويژه  به. ھا صرفا جنبه جناحی و رقابتی دارد چرا که قطعا سوخت و ساز آن. گيرد  بحث ھا را کسی جدی نمیالبته اين

  .گيرد ھا با طرح چنين مسايلی اوج می شان در پيش است بحث و رقابت جناح  که به اصطالح انتخاباتئیھا در دوره

ثروتمندان جامعه ... «: رفته، نوشته است» ھل بيتسراغ يکی از پيرغالمان ا به«قول خودش  خبرنگار ايسنا، که به

است يا از ) ع( اھل بيت دانم از سر عشق به کنند؛ حاال نمی حساب و کتاب کار را خراب می ھای بی ھستند که با دادن پول

کشند و در جيب مداح   ميليون تومانی می٣اما وقتی برای نيم ساعت مداحی کردن چک . سر چشم و ھم چشمی

 شب ٢٠برای «: برخی از بانيان مساجد» پيرغالمان اھل بيت«گفته ھمين  به. »گذارند ند و نامش را ھم صله میگذار می

کند؛ چرا که از حضور  او پرداخت می  ميليون تومان به٣٠رانی يک سخنران معروف در ايام ماه مبارک رمضان  سخن

. »کند گيری پيدا می ھم کمک به مسجد نيز افزايش چشمشود و حتی س او تعداد نمازگزاران و مستمعان چندين برابر می

خواھد نامی از او  يکی از کسانی که قرابت زيادی با برخی مداحان معروف دارد و البته نمی«: افزايد ھمين رسانه می

 ۴٠ شب مداحی ١٠ھای معروف و نامی برای  دھه اول محرم امسال يکی از مداح: گويد باره می آورده شود در اين

 ميليون تومان افزايش داشته ١۵او پرداخت کردند  ليون تومان صله گرفت که در مقايسه با مبلغی که سال گذشته بهمي

خوانی بين  گزارش پايگاه خبری تحليلی عصر قانون دستمزد برخی مداحان برای يک شب مداحی و نوحه به. »است

  . ميليونی در نوسان است٢٠٠ تا ١٠٠

 ھزار ۵٠٠قيمت پايه برای مداحان معمولی شھر تھران از شبی صد ھزار تومان آغاز و تا ...«: روزنامه جام جم نوشت

ھای نو را  ًرسد، اما برخی مداحان معروف و سرشناس که معموال در ھر شب اشعار جديد و سبک تومان ھم می

که برخی از مقامات حکومتی  با وجود اين. »خوانند، ممکن است بيش از اين ارقام بابت مداحی يک شب دريافت کنند می

س ئيگيرند ولی حجت االسالم مرتضوی ر می» صله«اند که مداحان دستمزدی نگرفته و برای عرضه خدمات خود  گفته

سازمان تبليغات اسالمی چھارمحال و بختياری پيش از اين با ناخرسندی از رفتار برخی از مداحان پيش از اين گفته 

 .»گيرند  شده دستمزد میتعيينرابر نرخ  ب١٠ تا ٧مداحان استان «: است

ھای  شود و مداحان خواستار گسترش فعاليت در عرصه ھای اقتصادی مداحان به اين امور منحصر نمی البته فعاليت

س خانه مداحان با ئير چندی پيش حسن آھی نايب. و احيانا امور اعتباری خواھند بود» تعاونی«چون امور  ديگری ھم

ھای اقتصادی را برای   عضو دارد خانه مداحان قرار است از امسال فعاليت١٧٠٠خانه مداحان که  اين اشاره به

. »اندازی شرکت تعاونی مصرف و نيز شرکت تعاونی اقتصادی است ھا راه بخشی از اين برنامه.  آغاز کندئیدرآمدزا

 .شود کامل می قدرت به- ثروت-بدين ترتيب چرخه منزلت

کارگيری درآمدھای نفتی با دادن امتياز و  ھای رانتی مثال با به ھای اجتماعی حکومت تصاددانبررسی برخی از اق بنا به

ھای مستقل از دولت يا  خود را تشکيل داده و مانع تشکل» جامعه مدنی ويترينی«ھای اجتماعی،  برخی از گروه رانت به

 اقدامات انقالبی و خردمندانه  ھای شيفته گروه«توزيع رانت ميان شھروندان و تشکيل . شوند ھای اعتراضی می تشکل

دھد که  ھای گوناگون نشان می پژوھش. سازی است ھای ديگر اين گروه ھا از جلوه برای جلب حمايت آن» رھبر

  . اجتماعی است چنين سرمايه  مدنی مستقل از دولت و ھم ھای رانتی مانعی برای پيدايش جامعه سازی حکومت گروه
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هللا  تيحضرت آ«: قی امام جمعه تھران، گفته استيصد سپاه آمده بود خبرگذاری وابسته بهدر گزارش فارس نيوز 

د و نماز خوان ي كه انقالب و قانون اساسی ھم نباشد، نه تنھا مردم مقی كند و در صورتیم ما اگر حكمين زعيای، اخامنه

 در اجرای فرمان آن بزرگوار یادادند لحظه خودشان اجازه نمی نيز با غيرت دينی به» ھای محله داش«ما، بلكه حتی 

  »!تسامحی و تساھلی كنند

 دارالتبليغ -چه در خاطراتش آمده  چنان-چه شيخ محمد يزدی نيز. پايه نيست پيشينه و بی تھديد صديقی، چندان بی

. را بکار گرفتندھا  خزعلی و جنتی برای تسخير دانشگاه اھواز ھمين الت. ھا برچيد شريعتمداری را با کمک ھمين الت

ھای انقالب مملو  ھمين کميته. آورد ياد می خمينی را به خوبی ماشاهللا قصاب و گروه ضربتش و خدماتش به مھدی کنی به

صف شکن و پياده . ھا، بعدھا منبع مھم جذب نيرو برای سپاه پاسداران، بسيج و نيروی انتظامی حکومت شدند از الت

- لباس طلبه ھمين جماعت الت است که گاه به. ای نيستند نتظری و مراجعی که مطيع خامنههللا م امثال آيت نظام حمله به

يا . شوند اند، گاه لباس شخصی، گاه بازجو و گاه در چھره کارمند دادگاه انقالب ظاھر می آيند، گاه سپاھی کماندو در می

  .مانند آيت هللا مالحسنی امام جمعه اروميه

مخ و  رابطه شعبان بی. کردند عنوان گارد شخصی روحانيت بازی می  نقش مھمی را بهھا در حکومت پھلوی نيز الت

جزئی از تاريخ مکتوب ايران تبديل شده است، نماد ھمين   پنھانی نيست بهطيب حاج رضائی با امثال کاشانی که پديده

دولت   البته نقش. جتماعی استھای ايران، توسعه نيافتگی اقتصادی،سياسی، فرھنگی و ا منبع تغذيه الت. مطلب است

  .ھا ھم بسيار مھم است نفتی در توليد شبکه الت-رانتی

زبان سياسی امروز  ، خشونت زبانی بهئیگرا مردساالری و اسطوره. ھاست ای نيز عمدتا در دست الت ھای تعزيه ھيأت

ھا از قديم  الت . و آخوندھا ھستندھا زمان الت مداحان واسطه، نقطه وصل و ارتباط ھم. و حتی ديپلماسی بدل شده است

دين با توقعات و . دھد داليل گوناگونی ھم اين امر را توضيح می. ھای روحانيت بودند االيام يکی از مخاطبين و پايگاه

  .ھای اين گروه سنخيت زيادی دارد خواسته

ا از زبان آخوند و آخوندھا از ھ گاھی الت. ديگر بسيار دشوار است بدين ترتيب، تفکيک اين دو گروه اجتماعی از يک

پردازی  الھدی و جنتی و غيره عرصه ھمين نوع زبان ھای شيخ محمد يزدی و علم رانی سخن. گويند ھا سخن می زبان الت

مداحان ... ای و يوسف ميرشکاک و ده نمکی و  کيھان از سوی خامنهمسؤولچنين حسن شريعتمداری مدير  ھم. است

يا مداحی در ). حداديان، انصاريان(عجيب نيست اگر التی به چھره مداح درآيد. ت ھستندحلقه واسطه ميان واعظ و ال

  ...لباس الت ظاھر شود مانند رويانيان، سردار قاسمی و

ھا گارد ويژه  توان از آن می. ھای گوناگون و حتی متضاد را دارندزمان نقش ھای زيادی برای ايفای ھم ئیھا توانا الت

ھا را زير نام  ، يا حتی آن)سپاه پاسداران( ، نيروی ارتش ظاھرا رسمی تشکيل داد)ھا لباس شخصی( رھبر تشکيل داد

کارگردان  ھا از اين ھم باالتر است، چه قابليت تبديل شدن به اما توان اين الت). بسيج( نيروی ميليشيای ملی پنھان کرد

  ...و) حسين شريعتمدار و شھريار زرشناس(ندهنگار و نويس و روزنامه) يوسف مير شکاک(، شاعر)ده نمکی(سينما

 است اما حاضر است ديگران را ھم قربانی رھبران خود ئیت ھرچند خود قربانی جامعه توسعه نيافته و واپس گراال

شود و  هللا االعظمی مرجع تلقيد که در راس ھرم قدرت آخوندی قرار دارد شروع می سلسله مراتب آخوندی از آيت .کند

خوان و سرانجام مداحان را  هللا، آخوند، طلبه، واعظ، پيش نماز، روزه چون آيت ھای مختلفی ھم در نقشتدريج  به

گيران حتی  رماالن و جن. آخوندی ھستند -ترين رتبه در مدارج مقامات مذھبی در واقع مداحان دارای پائين. آفريند می

طلسم و يا رفع و رجوع ترديدھا و چند دلی مراجعين ھا، شکستن  خوان ھم ندارند و کارکرد آن منزلت مداح و روزه

ساده و ارزان است، مداح مولد و مروج ادبيات مبتنی بر روايات  اگر رمال در جستجوی راه حل. دل است ساده
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تحريک شور و ھيجانات . خصوص امامان شيعه است ھای دينی و به آفرين از چھره ای سوزناک و حزن اسطوره

. ھاست ای ھستند، گفتمان تکراری آن ھای مذھبی که در کنار خدا دارای جايگاه ويژن شخصيتو برجسته کرد  روانی

انگار آدم و عالم برای دشمنی با . ھای جماعتی است که خود نيز چندان سر و سامانی ندارند گفتمانی که پر از ناھنجاری

  .اند اين جماعت ساخته

 ھزار روحانی و مداح برای ١٣ش از يب«: واد مخدر، عنوان كرده بود در ستاد مبارزه با ممسؤولك مقام ي، ١٣٩۴سال 

  .»اند دهياد آموزش ديه از اعتيری اوليشگيپ

ادی را برای يھای ز اد است كه نگرانیيكی از معضالت مھم در جامعه ما اعتي، ١٣٩۴گزارش نشريه آرمان در سال  به

ران، نگران مواد يونی ايلي م٧٩ت ي درصد از جمع٩٢كه حدی  جاد كرده است بهيرانی ايھای ا ن و خانوادهمسؤوال

 ٧/٩٠ ھزار معتاد وجود دارد كه ٣۵٠ون و يليك ميدر كشور ما . كنند آن نگاه می ك دغدغه اصلی بهيعنوان  مخدرند و به

ده كنن دين كشور توليتر گی بزرگيران در ھمسايوقتی ھم كه كشور ا. ھا زن ھستند  درصد آن٣/٩ھا مرد و  درصد آن

 مصرف مواد مخدر در جامعه نگران مسألهقدر ھم كه برای  عنی افغانستان قرار گرفته است، ھر چهيا، يمواد مخدر دن

 .باشيم باز كم است

گر يب اجتماعی ديك آسيم بر ھزار و يرمستقيم و غيطور مستق اد بهي درصد معتادان در كشور ما، متاھل ھستند و اعت۶٣

ای  اد مانند خورهياه اعتيمعضل س. اثرگذار است... شدن افراد، طالق، فقر و ری، زندانیمانند كودك آزاری، ھمسرآزا

ك دوره چھار ساله دوبرابر ين زنان در ياد در بيحدی كه آمار اعت جان تمام اقشار و طبقات اجتماعی افتاده است به به

 ١٠ده كه در كشور روزی ي رسئیجا ار بهك. ده استي درصد رس٢/٩ درصد به ٢/۵افته و آمار زنان معتاد از يش يافزا

ست، يچند آمار كمی كافی ن اد فقط استناد بهيبرای درك بھتر معضل اعت. دھند اد جان خود را از دست میينفر در اثر اعت

ن يا. شود ش میيش از پيدگی ماجرا بيچيرد و پيگ خود می دی بهيھای جد اد صورتكيگذرد معضل اعت ھر روز كه می

 الگوی مصرف، مشكالت مصرف تغييرن يدا كرده است كه ايادی پيھا و مواد مخدر صنعتی رواج ز ردانروزھا روانگ

تر از سوی جوانان مورد  شيتی كه دارند بيل ماھيدل ن مواد بهيا. تر كرده است دهيچيتر و پ شيمواد مخدر در كشور را ب

ادامه . شان را گرفته است اد دامنيشوند كه اعت ر متوجه میيلی ديافتند، خ رند و كسانی كه در دام آن میيگ استفاده قرار می

شان از رواج مواد ين دائم در اظھارنظرھامسؤوالد و يآ ن میئياد در جامعه پايشود كه سن اعت ن ختم میيا ن ماجرا بهيا

 ماجرا سر نياد در كشور ما بود، ايت اعتيف كوچكی از وضعين تنھا توصيا. دھند ھا خبر می در مدارس و دانشگاه

ن يشود ا ث، پرسشی كه مطرح میين ھمه حرف و حديگنجد اما بعد از ا ن گزارش نمیيدرازی دارد كه در حوصله ا

  د كرد؟ياست كه حاال چه با

 سال است آمار اعتياد با ھمه ھشدارھای کارشناسان و ٢٠تا اين جا گزارش آرمان اشکالی ندارد ھر چند که بيش از 

 که تنھا از عھده ئیھا و ھنرھا است نمايش» اسالمی و الھی«ن ثابت مانده است شايد يک معجزه چنا افزايش جمعيت، ھم

دھند که اگر  برای مثال، در رابطه با بيکاری آمار می. آيد ش بر میمسؤولھای  سران و مقامات حکومت اسالمی و ارگان

جويان و سربازان نيز  دار و دانش و زنان خانه. آيد حساب می ھنگام آمارگيری فرد برای چند روزی ھم کار کند شاغل به

 حداقل دستمزدھای تعيينيا ھنگام . گردد ن اعالم میئيآيد بنابراين آمار بيکاری در ايران، ھمواره پا حساب نمی بيکار به

تورم کند تا بگويند دستمزد کارگران متناسب با  ن و غيرواقعی اعالم میئيکارگران، بانک مرکزی تورم را بسيار پا

تر از مخارج واقعی آنان است و اين  نئيکم يک سوم پا ھمين دليل، دستمزد کارگران ايران دست به.  شده استتعيين

اند   و بيکاری و فقر ھم سبب شدهمسألهاين . کند  نمیتأمينھايشان را  ھا و خانواده وجه زندگی آن ھيچ دستمزدھای ناچيز به

فروشی، طالق، بزھکاری، اعتياد، فرار از خانه، کودک خيايانی و غيره  تنھای اجتماعی مانند خودکشی،  که آسيب
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البته اين نوع ھنرھا در نزد سران و . مراحل ھشداردھنده و خطرناکی برسند سرعت از مرزھای معمولی بگذرند و به به

 .ناپذير است کران و پايان ھای حکومت اسالمی، خدادادی و بی مقامات و ارگان

بحث ساده در اين مورد اين است که برای مبارزه با مواد مخدر در . ث ترک اعتياد توسط مداحان برگرديمبح اما اگر به

 درمان معتادان -٢ويژه جوانان؛   زندگی شھروندان بهتأمين -١: ت اصلی دارنديجامعه چھار نوع ھدف و اقدام کلی اھم

کنندگان کالن مواد مخدر وضع  عليه باندھا و توزيع قوانين سختی - ۴.  فرھنگ سازی در جامعه-٣. که قربانی ھستند

  . کار را زندانی و شکنجه و اعدام کرد  سودجو و تبهئیکرد نه اين که معتادان، يعنی اين قربانيان باندھای مافيا

 ای و انسانی اد گسترش يابد و از نظر پزشکی حرفهياين معنی است كه مراكز ترك اعت ت از معتادان نخست بهيھدف حما

دوم اين که طرحی عملی و وسيع در رابطه با اشتغال و کم کردن بيکاری و بيمه مکفی برای ھمه بيکاران . عمل کند

گری و روشنگری وسيعی در را با به مضرات و خطرات ويرانگر اعتياد در سطح  سوم اين که آگاه. کشور وضع گردد

ن معضل خانمانسوز يگيرد تا شھروندان برای مقابله با اھا، مدارس، راديو، تلويزيون صورت  ويژه در رسانه کشور به

  . آشنا گردند

ھا برخوردار گردد دستگير و شکنجه و زندانی  جای اين که از اين حمايت اما در حکومت اسالمی ايران، اين قربانيان به

. صلی آن نيز کاری ندارندکنند و با عوامل اصلی و پيشگيری ا عبارت ديگر، قربانی را قربانی می به. شوند و اعدام می

 ئیھای مافيا کار و شبکه  شايد يک دليل مھم در گسترش اعتياد در جامعه ايران، اين است که اغلب باندھای تبه

  . مقامات حکومتی ھستند ھا سرکوب و عناصر نزديک به کننده مواد مخدر در دست ارگان توزيع

يعنی اکنون آخوندھا و مداحان . نقی بر محاحان باز کرده استبدين ترتيب حکومت اسالمی ايران، بازار جديد و پررو

  . تر اين قربانيان را پريشان کنند و شستشوی مغزی دھند ا ند تا ھرچه بيش دست ھم داده به دست

 ھزار نفر از ١٣ش از يری ستاد مبارزه با مواد مخدر، از آموزش بيگ شيركل دفتر امور فرھنگی و پي، مد١٣٩۴سال 

: ن رابطه گفته استيزاده، در ا عارف وھاب. اد خبر داديه از اعتياول» ریيگ شيپ« مداحان كشور در امر ون ويروحان

اد باالخص برای يه از اعتيری اوليگ شيون و مداحان كشور در جھت پيت روحانيری مناسب از ظرفيگ در راستای بھره

غات اسالمی در يا مواد مخدر با ھمكاری سازمان تبلری ستاد مبارزه بيگ شيقشر نوجوان و جوان، اداره كل فرھنگی و پ

 ھزار نفر از گروه ھدف مذكور نمود تا بتواند ١٣ش از يآموزش ب ، اقدام به)٩۴( و پنج ماھه سال جاری) ٩٣( سال گذشته

 استفاده اد اقشار مختلف جامعه باالخص نوجوانان و جوانان كشوريری از اعتيگ شيگذار در راستای پتأثيرل ين پتانسياز ا

ری از مصرف يگ شينی و علمی پيراھكارھای د تر نگاھی به شيھای ارائه شده ب كه محتوای آموزش نيان اياو با ب. كند

ن اقدام ادامه يغات اسالمی منعقد کرد تا ايای را با سازمان تبل ز تفاھم نامهيستاد در سال جاری ن: مواد مخدر دارد، گفت

  .ھا قرار خواھد گرفت ار آنيه شده و در اختيھای آموزشی مناسبی تھ تهنه بسين زميداشته باشد كه در ا

 ٥١:  ھزار مداح، گفت٤٨ش از ي بئیشناسا غات اسالمی با اشاره بهي مذھی و مداحان سازمان تبلھيأتس اداره ئير

گاه در  آموزش٤غات اسالمی در کشور فعال ھستند که يصورت خصوصی و با مجوز سازمان تبل آموزشگاه مداحی به

  .تھران است

غات اسالمی در رابطه ي مذھبی و مداحان سازمان تبلھيأتس اداره ئي رئیم غالمرضايگزارش خبرگزاری مھر، ابراھ به

تعداد مداحان کل کشور که : اند گفت  و ثبت شدهئیغات اسالمی شناسايبا تعداد مداحان کل کشور که از سوی سازمان تبل

  . نفر است٦٤ ھزار و ٤٨ شده ئی شناساغات اسالمیياز سوی سازمان تبل
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ن افراد کسانی ھستند که يت می کنند، اما اي نفر در تھران فعال٥٩٥ ھزار و ٥از تعداد مداحان کل کشور : او افزود

ای  ان مردم دارای وجھهيھا شرکت کرده و م  شده و به طرق مختلف در برخی آزمونئیتوسط کانون مداحان شناسا

  .ھستند

: ادآور شديکه کانون مداحان تا کنون در دو دوره انتخابات خود را برگزار کرده است  نيا ا اشاره به بئیغالمرضا

ن يھای کشور برگزار شد و دوم ھا و شھرستان  در سراسر استان١٣٨٥ن دوره انتخابات کانون مداحان در سال ينخست

  . شھرستان صورت گرفت٣٢٠ در ١٣٨٩دوره آن بھمن ماه 

 یئات مذھبير اداره ھيمد. ل خرداد ماه برگزار شودين دوره انتخابات کانون مداحان قرار است اوايسوم: ح کردياو تصر

ن ي مورد است که ا٥١ھای کل کشور  آموزشگاه: ھای مداحان در کل کشور گفت آمار آموزشگاه و مداحان با اشاره به

ت يغات فعالير پوشش سازمان تبلي خصوصی ھستند که با مجوز و ز- صورت تخصصی  ھای مداحی به آموزشگاه

  .کنند کنند و تمام مباحث مداحی را ارائه می می

چند نمونه از   قابل توجه است بهیزد تعداد آموزشگاه مداحيھا چون  که در برخی استان ني بر اتأکيد، با ئیغالمرضا

 مورد، در ٤ھا در تھران  ن آموزشگاهيبرای مثال تعداد ا. ھای مداحی دارای مجوز اشاره کرد ھا و تعداد آموزشگاه استان

ک مورد، خراسان رضوی سه مورد، ياری يک مورد، در اصفھان پنج مورد، در چھارمحال بختيجان شرقی يآذربا

ک يک مورد، مرکزی يستان و بلوچستان سه مورد، کرمان سه مورد، گلستان سه مورد، مازندران يسمنان پنج مورد، س

  . مورد ھستند٢١زد يمورد و 

س مداحی در يھا برنامه تدر اری از استانيد در تھران و بسيترد بی: ح کردي مذھبی و مداحان تصرھيأتر اداره يمد

کنند در  ت میيغات فعالينه ھا و مساجد به صورت خودجوش وجود دارد اما تعداد ثبت شده که با مجوز سازمان تبليحس

  .ن چھار مورد استيتھران ھم

ھا، تبليغ مداوم اسالم و حکومت اسالمی و در  ای دارند نقش اصلی آن ژه و مھمی در نزد خامنهالبته مداحان، جايگاه وي

عھده دارند و دائما خرافات  چنين نقش شستشوی مغزی جوانان را به مداحان، ھم. ای و اطرافيان اوست راس ھمه خامنه

  .ھا حکومت را بپذيرند  اوامر و سياستدارند که اين جوانان کورکورانه ھا فعال نگه  حدی در ذھن آن مذھبی به

و از طيف مداحان جوانی که زمانی » عبدالرضا ھاللی«هللا بھمنی از مريدان  ، اين را روح»ھا اتاق فکر دارند مداح«

اگر چه نگفته است اعضای اين اتاق فکر چه کسانی . گفته است» خبرآنالين«نژاد خيلی نزديک بودند، به  احمدی به

که طيف مداحان سياسی معروف چه نقش و حضوری در اين اتاق فکر دارند؛ گر چه اخبار و شواھد حاکی ھستند و اين 

اگر چه . اند و چندان تابع خانه يا کانون مداحان نيستند از اين است که مداحان سياسی مشھور تا کنون مسير خود را رفته

ھايش  طور که از صحبت کند اما آن  میتأئيدفکری را س کانون مداحان و مديرعامل خانه مداحان وجود چنين اتاق ئير

  .پيداست، اين نھادھا نقش نظارتی چندانی به ويژه درباره مداحان ندارند

ويژه درباره مداحان   اين نھادھا نقش نظارتی چندانی، به«: ، در گزارشی نوشته است١٣٩٥روزنامه شرق در مھر 

، »محسن طاھری«اين در حالی است که . دانند رگونه نقدی مبرا میھا را از ھ مشھور سياسی ندارند و برعکس، آن

با ما خيلی مشورت . ارضی و حداديان برای خودشان تشکيالت دارند«: س سابق خانه مداحان، پيش از اين گفته بودئير

 شده و  اختهھا ھم مشخص و شن ليدرھای آن. گذارند خواھند بگيرند، نمی کنند و ھمه را در جريان تصميمی که می نمی

طيف اين آقايان  ھاست با آقای ابوترابی ارتباط نزديک دارد و به خود آقای حداديان سال. سری افراد سياسی ھستند  يک

  ».گذارند مشورت می ھا به آقای ارضی و دوستان ديگر ھم کسانی دارند که مسائل سياسی را قطعا با آن. نزديک است
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 ئیدر زمان ما يک چيزھا«: گفت» شرق«کند به   میتأئيداين که آيا وجود اتاق فکر را  در پاسخ به» محسن طاھری«

  ».گذشته است و من درباره االن خبری ندارم تحت اين عنوان وجود داشت اما مربوط به

کنند ولی اين که يک نفر از باال  ی مئیھا شوند، صحبت گاھی مداحان جمع می«: هللا بھمنی، به خبر آنالين گفته است روح

اگر ھم حرفی زده بشود، يک اتاق . طوری نيست طور ديکتاتوری دستور دھد و بگويد ھمه اين کار را کنند، خير اين  به

او با بيان اين که » .گيرند دھند و در نھايت بر اساس خردجمعی تصميم می شان را می شود، ھمه نظرات فکر تشکيل می

 که جلسات ئیھا يعنی رده يک«: ، گفته است» نفر باشند١٥ تا ١٠کنم بيش از   در ھمه ايران فکر نمیمداحان شاخص«

اند يا    ھا ھم خيلی کار سختی نيست يا از طريق جلسات مستمر با ھم در ارتباط  کردن اين جمع. و مستمعان قوی دارند

ھميشه سعی کرديم . کنند با ھم مطرح میاگر امکان حضور در جلسات ھم نباشد، مسائل مھم جامعه را نيز 

، گفته »مداحان جوان ھم عضو اين اتاق فکر ھستند«اين که  او با اشاره به» .ھای درست را انجام دھيم گيری تصميم

اکثر آقايان که . شوند، عضو اتاق فکر باشند بيت رھبری دعوت می  طور نيست که مثال فقط مداحانی که به اين«: است

در جلسات ما، در حد بضاعت . کنند گذار در کشور دارند، در اتاق فکر حضور پيدا میتأثيرو قوی و جلسات بزرگ 

  ».شود که فرامين حضرت آقا رعايت شود سعی می

نماينده مجلس خبرگان، در نقد عملکرد » ھريسی زاده ھاشم«اتاق فکر مداحان در شرايطی است که  ، به»بھمنی«اشاره 

م ئياين بگو يک روز به. نبايد مردم را تکفير کنيم«: عصر ايران گفت ين که مداح مجتھد نيست، بها مداحان، با اشاره به

د دوستان امام حسين را ئيبيا. شمرھا را زياد نکنيم. امام حسين است ھا ظلم به اين. م، عمر سعدئيآن يکی بگو شمر، فردا به

نبايد عزاداری امام را با گناه و زشتی . ماند ين باقی نمیاگر ھمين منوال پيش برود، چيزی برای امام حس. زياد کنيم

  ».آميخته کنيم

ايسنا  االسالم والمسلمين محمدمھدی افتخاری، نماينده مردم فومن و عضو مجمع نمايندگان روحانی مجلس ھم به حجت

ياسی و آميخته به  جای طرح مسائل س مداحان و ذاکران اگر واقعا پيرو مقام معظم رھبری ھستند، بايد به«: گفت

ھای عزاداری، به سخنان سياسی  ھيأتنکرده اگر فضاھای عبادی و  خدای. آگاھی کنند ھا، بصيرت ھا و منيت خودخواھی

  ».کند تھی از عبوديت اختصاص يافت، کل نظام ضرر می

منصور ارضی، مداح  ر حاجرانی اخي سخن ای است به احتمال زياد اشاره  از اين دست البته تازگی ندارد اما بهئیانتقادھا

 که ھر غلطی که بخواھند بر زبان ئیھا بميرند آن«: مشھور که شب سوم محرم در مسجد ارگ در حين مداحی گفت

ھا را بکشانند،  خواھند شب تاسوعا جوان االن ھم می. زنند ھا را می از بس که حروم خوردند، اين حرف. کنند جاری می

شما ھر کدام اعتراض کنيد، . ھا زياده شما مردم بايد بيدار بشيد نقشه.  ميدون بازیدئيميدان کربال را ول کنيد بيا

  ».کنه هللا خشمش بگيره، ھمشون رو نابود می دنبال درگيری ھستند، اگر حزب. فھمند يواش می يواش

روز سوم ماه  که چھارشنبه مصادف با ئیدھد تا جا چنان ھمان انتقادات را ادامه می ، اما ھم»منصور ارضی«حاج 

السالم  گويند آبروی عزاداری برای امام حسين عليه دروغ می ھا که به آن«: فروشان ھم گفته است محرم، در حسينيه لباس

السالم نيست، آبروی اسالم نيست، حتی آبروی جمھوری اسالمی ايران نيست، بلکه آبروی ما اين  آبروی امام حسين عليه

گويند اين فيفا است که موافقت  بعد ھم می! شب عاشورا و تاسوعا باشد يا شبی ديگراست که تيم ملی بازی کند حاال 

السالم محروم   من اين است اگر خدا شما را از عزاداری برای امام حسين عليهسؤالخب . کند کند و ما را محروم می نمی

چه اشکالی دارد مردم در بين خود .  استھای خود مردم کنيد؟ پس تنھا راه آبروداری، بيداری مردم و فعاليت کنند چه می

رسانی کنند و از اين فضاھای مجازی استفاده کنند؟ کمی از اين وقت خود را در اين فضاھا صرف دين و امام  اطالع

توان جلوی سيل  آن وقت است که نمی. هللا خشمگين شود و بخواھند برخورد کند حسين کنيم، وای از آن روز که حزب
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آيد، مردم وارد عمل  تان برنمی ای تحريک کردند، خب وقتی شما کاری از دست گويند يک عده بعد میمردم را گرفت، 

خواھيد  آيد چرا می خورند و صدای شما درنمی وقتی که نمايندگان مختلف در اين مجامع حق شما و ايران را می. شوند می

  ».السالم زمان بازی را عوض کنيد امام حسين عليهخاطر  با فعاليت مردم در اين زمينه مقابله کنيد؟ يک روز ھم به

آقا مشخص  الحمدهللا رب العامين سبقه حاج«: منصور ارضی گفته است ، در دفاع از حاج»هللا بھمنی روح« حال  با اين

م کن فکر نمی. سوزی است شان خيرخواھی و صالح و دل آقا تند باشد اما در ته قلب حاال شايد يک مقدار لحن حاج. است

ھا شايد شخص خاصی را  آقا ارضی خارج از خط و مشی و فرامين مقام معظم رھبری حرکت کند، بعضی موقع حاج

طور نيست که  کند و اين آقا ھم دارد فضای جامعه را رصد می باالخره حاج.  کندئیھا مدنظر داشته باشد و يک صحبت

 در مجامع عمومی و افراد مختلف که سياسيون ھم جزء واسطه حضور  آقا به حاج. بدون تحقيق و بدون فکر حرفی بزند

سوزانه  نظرم من دل ھای او به صحبت. کند بيند که درباره آن مسائل صحبت می اين قشر ھستند، حتما يک مسائلی را می

  ».آقا تند باشد اما ته قلب او ھميشه خيرخواھی بوده است البته مقداری شايد لحن حاج. است

سال گذشته . ھمراه داشته است ھا را به هللا ھای مداحی انتقاد برخی آيت  انتقاد از برخی بدعتاين در حالی است که

بايد مراقب بود، اين «: ھای ماه محرم در انتقاد از وضعيت مداحی گفته بود در آستانه عزاداری» شيرازی هللا مکارم آيت«

 گونه که برکات اين مجالس عظيم است،   ھماندست نااھالن و ناصالحان نيفتد چون مجالس و محافل عزاداری به

دست  توانند افراد را گمراه کرده و بدترين بھانه را به ای که گاھی با اشعار خود می گونه خطراتش ھم عظيم است به

ای تابع خط  عده«: شود، يادآور شده بود وسيله مداحان اصالح می او با بيان اين که مشکل مداحان به» .دشمنان بدھند

 مسألهالبته در مجلس بانوان ھم اين . گويند ما بايد مشتری جمع کنيم و مجالس ما مملو از جمعيت باشد مز نيستند و میقر

را جاری کنيم و برای ) ع(م اين آب زالل عزاداری امام حسينئيبيا. يت داريممسؤولتر است و باالخره شما و ما  بيش

  ».داشته باشندکسوت بايد برنامه  تحقق اين امر، مداحان پيش

گويد مداحان ھم مانند ساير اقشار جامعه حق اظھارنظر درباره مسائل سياسی روز  س مجلس، اخيرا اگرچه میئينايب ر

مسائل  داند، اما معتقد است ورود مداحان به را دارند و حتی ارائه ليست جداگانه مداحان در انتخابات را بالمانع می

  .ھا بکاھد گذاری آنتأثيردرت دارد، ممکن است از ميزان سياسی که پيوند مستقيم با کسب ق

نقشی که . اند ھای اخير نقش پررنگ و جنجالی در مسائل سياسی روز داشته گزارش خانه ملت، مداحان در سال به

ز عرق ای بر اين باورند که منبر، ذات مذھبی دارد و استفاده سياسی از آن، سوءاستفاده ا عده. مخالفان و موافقانی دارد

 برای ائمه جدا کرد و ئیگو توان سياست را از مدح و مرثيه ھاست ولی برخی ديگر معتقدند نمی و ارادت مذھبی پامنبری

گويد  او ضمن آنکه می. ای دارد علی مطھری اما رويکرد ميانه. ای تنگاتنگ با يکديگر دارند اعتقاد آنان، اين دو رابطه به

ھای سياسی  مداحان نبايد ابزار دست گروه«ی را از مداحان سلب کرد، معتقد است مسائل سياس توان حق ورود به نمی

  ».واقع شوند

دھد و   نگاه سياسی طرفدارانشان را نيز میتغييرمنظور  مداحان حق استفاده از نفوذ خود به س مجلس، حتی بهئينايب ر

  .حتی حق ارائه ليست مجزا برای انتخابات را

اين که حاال «: گفته است» بھمنی«بسيار نزديک بودند اما » نژاد احمدی«زمانی به » بھمنی«چون  طيفی از مداحان، ھم

حاال . حمايت از او باشند مداحان يا رجال سياسی يک روزی از کسی حمايت کردند دليل ندارد تا آخر عمرشان ملزم به

مربوط است که چرا زمانی از آقای خودشان  ھا و نظراتی داشتند که اين ھم به گيری  سری آقايان يک تصميم يک

  ».نژاد حمايت کردند و بعد حمايت نکردند يا چند دسته شدند احمدی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

منصور ارضی، سعيد حداديان،  چون حاج  ھمئیھای آشنا  مداح کشور که نام١٠٤ای با امضای  ، نامه١٣٨٤سال 

ای بود که مداحان در  بيانيه ه در واقعاين نام. خورد، منتشر شد چشم می عبدالرضا ھاللی و محمود کريمی در آن به

 ئیبسيجی وال«روزھای مانده تا انتخابات نھمين دوره رياست جمھوری منتشر کردند و نامزد مورد حمايت خود را 

 ھم نام آشنا و البته محبوبی برای مداحان ٨٤البته تا قبل از سال » نژاد احمدی«. اعالم کردند» نژاد محمود احمدی«دکتر 

ھای مذھبی مختلف  ھا در مناسبت ھيأتھای  شھردار وقت تھران پای ثابت جلسه. ھای مذھبی تھران بود ھيأت مشھور و

 ھيأتو ) ع(منصور ارضی، روز ديگر در مھديه امام حسن مجتبی يک روز در مسجد ارک و پای مداحی حاج. بود

بعدھا . شد البته به ھمين حضورھا ختم نمیھای تھران،  ھيأتنژاد شھردار با  رابطه خوب احمدی. سعيد حداديان حاج

 کار آمدن  در روی» منصور ارضی«دولت مداحان ھم مشھور شد و از نقش  حتی به» نژاد احمدی«دولت اول 

آقای «: از مداحان ھم گفته است» نژاد احمدی«درباره اثرپذيری » بھمنی« حال  با اين. سخن گفته شد» نژاد احمدی«

قدر  مگر يک مداح چه. آقای منصور ارضی نبود ھايش متاثر از ارتباطش با حاج بود، راینژاد يک جريانی  احمدی

نژاد  آقای احمدی.  نبودتأثير البته حمايت دوستان مداح ھم کم. جمھوری جمع کند تواند رأی برای يک نامزد رياست می

. ن امام خمينی و انقالب بود کرد که گفتمائیھا ھای مردم دست گذاشت و صحبت  سری شعائر و حساسيت روی يک

مردم داد که مطمئنا در   بهئیھا  کرد و وعدهئیھا در واقع صحبت. نژاد کشيده شدند سمت احمدی خاطر ھمين به مردم به

  ».او رای دادند ذائقه مردم خوشايند آمد که به

برای «: فارس گفته است  بهديروز» سعيد حداديان«اما بعد از انتشار تصوير چک بانک شھر و طرح نام مداح معروف، 

 حاضر، کل موجودی بنده در بانک تجارت  کنند، بايد بگويم در حال دست می به  که اين شايعه را دستئیھا اطالع آن

بنده از سال .  ھزار تومان است ٨٠٠ميليون و   ھزار تومان و در بانک ملی ايران ھم يک ٥٠٠ميليون و  حدود شش

  »ام ام و نه پولی بابت اين امر گرفته نه صحبتی از پول کرده) ع( دستگاه امام حسين تاکنون، برای مداحی در١٣٧٢

» قاليباف«مداحان کمک کرده،  ھا به ھای قاليباف گفته است، تنھا کسی که در اين سال ، ولی در دفاع از حمايت»بھمنی«

طور مثال زمان آقای  به«:  گفته استکنند، ھا و نھادھا به مداحان می  ھم که دولتئیھا او درباره کمک. بوده است

زمان آقای روحانی و زمان . او کمک کرده باشد نژاد ھزار تومان به کنيد که آقای احمدی نژاد يک مداح را پيدا نمی احمدی

 ميليارد   شدت تشکر کرده و درباره کمک ھشت به» قاليباف«اما در اين ميان از » بھمنی» «.طور آقای خاتمی ھم ھمين

آقای . ھای مذھبی کمک کردند ھيأت اگر به. کنم من خودم از آقای قاليباف تشکر می«: ی شھردار تھران گفته استتومان

 ميليارد تومان  دار است اما ھشت کنند؛ او در کارھای فرھنگی و جھادی پرچم ھای مذھبی کمک نمی ھيأت قاليباف فقط به

ھا  ھيأتدر ھر کدام از اين . ساز ھستند  مذھبی ھست که جريانتھيأ ھزار  ١٠٠فقط در تھران حدود . پول زيادی نيست

ھای آقای قاليباف نيز در حد اقالم  کمک. ھا ھزينه شود، امر مبارکی است صد نفر بيايند و اگر برای ارتقای تفکر آن

  ».ات اسالمی ھستند که ثبت سازمان تبليغئیھا ھيأت است؛ البته به... موردنياز از قبيل سنج و زنجير و روغن و برنج و

 -  ١٣٩۵ شھريور ٢٠ بعد از نمازجمعه، در تاريخ شنبه ئیپيما ھا در راه مخملی ھا و کاله حضور التدر تصاوير زير 

  . است٢٠١۶ سپتامبر ١٠
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 مداحان اين شھر، مدرک ليسانس اعطا خواھد  مديره کانون شاعران و مداحان قم گفت که بهھيأتعباس حيدرزاده عضو 

مداحان قم با ھمکاری «:  بر افزايش سطح علمی و دانش مداحان گفتتأکيدزاده با  گزارش خبرگزاری مھر، حيدر به. شد

  .»گيرند جامعه المصطفی مدرک تحصيلی ليسانس در زمينه مداحی می

 که در ئیشورا کنگره شعر عائی، در چھارمين گردھما٢٠١٦ نوامبر ٢٤شنبه  برپايه اين گزارش، حيدرزاده شامگاه پنج

ن باشد تحقق ئيکه اگر سواد مداح و شاعر پا  بر اينتأکيدالمللی دفتر تبليغات اسالمی برگزار شد، با  ھای بين سالن ھمايش

  .»بنابراين آموزش و ارتقای سطح علمی اين عزيزان در اولويت است« : پذير نيست، گفت ھا امکان اھداف و رسالت

ھای الزم با جامعه المصطفی برای معرفی مداحان و شاعران برای تحصيل و اخذ  نگیھماھ«: او در ادامه اظھار داشت

  .»مداحی و شاعر صورت گرفته است مدرک ليسانس مربوط به
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با افتخار می » ئیامين حا«حدی جا خوش کرده است که حتی برخی ھنرپيشه مانند  داستان التی در جامعه ايران، به

  ھا را دوست دارند؟  آيا واقعا مردم ايران، الت! »وست دارندھا را د مردم نقش الت«: گويند

اش در  رفتن پرانتزی  با شمايل يک الت با موھای فرفری و راهئیروزنامه ھفت صبح نوشت، بازی تيپيک امين حيا

ياری ادامه ھای بس ھا و سريال  کما شروع شد و در فيلمئیتيپی که با فيلم سينما. ھای بسياری بارھا تکرار شده است نقش

ات تکراری ئيآخرين نقش او با جز. پسندند و دوستش دارند  میئیھا حال مردم ھنوز او را در چنين نقش با اين. پيدا کرد

جوانی که مدتی در زندان بوده و خانواده از دست او عاصی ھستند . است» خوب، بد، زشت«سريال نوروزی  مربوط به

با او . آل دختر مورد عالقه اش نزديک شود ايده  دھد تا بهتغييرکند خود را  ش میشود و تال باخته خانم دکتری می اما دل

  .خصوص کاراکتر بھادر در اين سريال و ھمکاری اش با منوچھر ھادی گفتگو کرديم اش به ھای تکراری درباره نقش

 را قبول کرديد؟جذابيت کاراکتر بھادر چه بود که آن . مشابه نقش بھادر را پيش تر از شما ديده بوديم

ھا اين  پرستی و حق و ناحقی خيلی حساسيت دارد؛ حتی بعضی وقت  بھادر آدمی است که روی مسائلی مثل ناموس-

اين مشخصه البته از نظر تماشاگر وجه مثبتی دارد و . کند شود و دعوا می رسد که او شر می  میئیجا حساسيت به

بری  ای جيب گويند کسی را که زده کانسی داشتيم که به بھادر میحتی در کالنتری س. شود گفت نقش منفی است نمی

  .کالنتری اطالع بدھی ای است اما اين وظيفه تو نيست که با او درگير شوی، بايد به حرفه

از . بود... و » شيش و بش«، »ساخت ايران«، »ھا اخراجی«، »مھمان«، »کما«اين نقش يادآور کاراکترھای شما در 

  ھا چيست؟ با آن نقش» خوب، بد، زشت«وت نظر خودتان تفا

  شود غالبا از يک جنس است؟ شما می  که بهئینظر خودتان چرا پيشنھادھا به

  
 که مردم با من ئیھا حتی در صحبت. اند و در سينما و تلويزيون جواب داده ھا را مردم دوست داشته  چرا اين نقش-

مردم ... ھا، مھمان و  با کاراکترھای اخراجی. اند  قرار گرفتهتأثيرحت شان آمده و ت ھا خوش تر از اين نقش کنند بيش می

. خاطر خصوصياتش کسی از آن بدش نيامده اند، چون اگر دزد ھم بوده، دزدی است که به واقعا ارتباط برقرار کرده

  .دھند سمت اين کارھا سوق می مردم من را به

   برويد؟ئیھا سمت چنين نقش دم، شخصا تمايل داريد بهخودتان چطور؟ سوا از شباھت پيشنھادات و عالقه مر

در فيلم . برای ھمين سال گذشته در چند کار متفاوت از ھم بازی کردم.  خودم دوست دارم کارھايم متفاوت باشد-

بھمن گودرزی و » آتيش بازی«تينا پاکروان، » خانوم«فيلم . نقش يک کاپيتان را داشتم» مرواريدھای خليج فارس«

  .ھم شبيه نبودند ھای خاص خود را داشتند و به محمدرضا آھنج ھر کدام ويژگی» بر فراز آسمان «سريال

حاکميت غافل نبوده و  ھا نسبت به بينيم که سينمای امروز ايران نيز ھمانند سينمای دوران پھلوی، از نقش و منافع الت می

  .کند  و ترويج میھای ھنری، سياسی و اجتماعی تبليغ چنان در ھمه عرصه آن را ھم
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با عنوان عطر ياس با حضور ) سالم هللا عليھا( ھمايش بزرگداشت شھادت حضرت زھرا: خبرگزاری فرارو، نوشت

س ئيحداد عادل، نماينده مجلس شورای اسالمی، مھرداد بذر پاش، نماينده مجلس شورای اسالمی و مھدی چمران، ر

ھای حسينيه شھدا، توسط جمعيت آبادگران ايران اسالمی  ن ھمايش در سال،١٣٩۴ اسفند ٣شورای شھر تھران، دوشنبه 

  .ھا در اين ھمايش بود از نکات جالب توجه ان حضور گسترده کاله مخملی. برگزار شد

  .بينيد ھای ميزان و فارس را در ادامه می تصاوير خبرگزاری
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 حضور مداحان ايرانی در جنگ در سوريه پرداخته تأثير  در گزارشی به(Reuters)» رويترز «امريکائیخبرگزاری 

 .است

ای  هللا علی خامنه آيت مداحانی عمدتا نزديک به«: کرده استگونه توصيف  اند را اين سوريه رفته رويترز، مداحانی که به

 .»ھای اجتماعی منتشر شده است ھای نظامی در شبکه رھبر حکومت اسالمی ايران که بارھا تصاويرشان با لباس

سته آميز، مداحی را جايگزينی برای تخليه ھيجان جوانان مثل خوانندگی رپ و پاپ دان ای طعنه اين خبرگزاری در کنايه

 .ھای موسيقی غربی معرفی کرده است و مداحان را پيرو سبک

ای رنگی انداخته، بلند شد،  گردنش چفيه صدای مردی که صورتی پوشيده از ريش دارد و به«: در اين گزارش آمده است

ھا شور   از آنزدند و بسياری  تجمع کرده بودند که سينه میئیھا اطراف او ايرانی. خواند در حالی که شعری دينی را می

 .»گرفته بودند

ويديوی اين . خواند اش را می مداح مشھور ايرانی، در ميان داوطلبان جنگ در سوريه، سروده«: افزايد رويترز می

افزايش مداحانی دارد که مورد احترام  ھای اجتماعی منتشر شد که نشان از نقش سياسی رو به مراسم ماه ژانويه در شبکه

 .»ستندتندروھا در ايران ھ

اين مداح که «: نويسد ای در افزايش شور و انگيزه برای حضور نظامی در سوريه، می نقش برجسته رويترز، با اشاره به

ھايش ھنگام حضور در جنگ سوريه با لباس نظامی منتشر شده در حالی دور بدنش را تيرھای مسلسل بسته بود،  عکس

دھند  ھا کاری انجام می آن. جويان قدردانی کنم سوريه رفتم تا از جنگ  به:گويد  که در اينترنت منتشر شده میئیدر ويديو

 .»توانيم آن را انجام دھيم که ما نمی

 ئیھای ويديو ھا و فيلم عکس. اند سوريه سفر کرده کم شش مداح مشھور به اين خبرگزاری، خاطرنشان کرده که دست

 .عی منتشر شده استھای اجتما ھا و شبکه ھا نيز در اين سفرھا در سايت آن

ای رھبر حکومت اسالمی  ھا بارھا در حضور علی خامنه آن«: رويترز، درباره مداحان با حکومت، چنين نوشته است

س جمھوری ئينژاد ر  با محمود احمدیئیھا چنين عکس ھم. ايرانی و قاسم سليمانی فرمانده سپاه قدس مداحی کرده اند

 .»ھا در ايران بود  مداحیئیای که شاھد شکوفا  دوره  حکومت کرد؛٢٠١٣ا  ت٢٠٠۵پيشين ايران دارند که از سال 

 منتشر ٢٠١٣ که سال ئیوی در ويديو«: از مداحان مشھور، نوشته که» حميدرضا عليمی«نام  رويترز، با اشاره به

 .»سوريه داده است گويد که سفارت ايران، ترتيب يکی از سفرھايش را به شده، در جمع اعضای بسيج می

يک مسلسل  دھد که به ھای منتشره در اينترنت، عليمی را در لباس نظامی نشان می عکس«: اين خبرگزاری افزود

شود که در مقابل عکس حسن نصرهللا دبيرکل  چنين در عکسی ديگر در حالی ديده می ھم. کند کالشنيکف اشاره می

 .»جنگد  نيروھای دولتی سوريه میشکلی علنی در کنار هللا به حزب. هللا لبنان ايستاده است حزب

: ھا در جريان جنگ ايران و عراق دانسته و نوشته است چون مداحی رويترز در پايان اين گزارش، نقش مداحان را ھم

مداحان امروز اما . کردند آزادسازی مزارھای شيعيان در عراق از سيطره صدام حسين می ھا آن ھنگام دعوت به آن«

 .»کنند یتر فعاليت م تشکيالتی

اند و برای اعزام  سوريه بودهگويد که مداحان زيادی، خواھان رفتن به س سازمان بسيج مداحان، میئيمحمد فراھانی، ر

 .زده با سپاه قدس ھماھنگی شده استاين کشور جنگھا بهآن

شار اسد، از جمله در ھای متعددی را برای نيروھای شيعه مدافع ب گفته فراھانی مداحان ايرانی در سوريه برنامهبه

 .اند آرامگاه مورد احترام شيعيان، از جمله آرامگاه خواھر و دختر حسين ابن علی، امام سوم شيعيان اجرا کرده
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طبيعتا حضور مداحان شاخص در عرصه عمليات مدافعين حرم، يک خداقوت و ايجاد «: گويد يس بسيج مداحان میdر

 افزايش روحيه توان رزمی اين عزيزان در مبارزه، ايستادگی و جھاد عليه انگيزه برای اين عزيزان خواھد بود و در

 .» مثبتی خواھد داشتتأثيرھا  تکفيری

که در جلسه فرماندھان  شايد تصور اين .انداخت گريه به ايران رھبر حضور در را سپاه فرماندھان آھنگران صادق

واند و چند سرلشگر گريه کنند دشوار باشد، اما در ايران نظامی کشوری با باالترين مقام آن کشور يک سرتيپ آواز بخ

 .چنين تصويری نادر نيست

جبھه ياران رھبر را ببين، قاسم و عباس و اکبر را ببين، پاسدارانی «: حدود دو ماه پيش بود که صادق آھنگران خواند

 .گريه انداخت و فرماندھان سپاه را در حضور رھبر ايران به» ...نشان سليمانی

عنوان يک  ای نشانه اھميت نوحه و مداحی به هللا خامنه ترين فرماندھان نظامی ايران و آيت غاز اين چنينی جلسه عالیآ

 .قالب فرھنگی، تبليغی و سياسی در حکومت اسالمی است

  

  
  اند رفته سوريه به که مداحانی از اخوان، عليرضا

  .ھيجان آوردن سربازان باشد گ مذھبی خواندن و بهروند، چيزی بيش از آھن سوريه می مداحان ايرانی که به

خوانند بسيار با  که مداحان برای مدافعان حرم می اين«: ای فروردين سال جاری در مالقاتی با مداحان گفت علی خامنه

دشمن دارد . تری ھست و آن تقويت باورھای جوانان است در کنار اين، يک کار مھم. ارزش است، در اين شکی نيست

 .»کند امکان تداوم نظام اسالمی کار می کارآمدی نظام اسالمی و باور به ه باور به اسالم، باور بهعلي

ھا   داريم که اين وسيلهئیھا ھا را داد، اما ما وسيله شود جواب آن از راه اينترنت ھم می«: تر گفته است ای پيش خامنه

 .» مداحند ھا ھمين جامعه آنھا ھمين شما ھستيد، يکی از  يکی از آن. فرد است منحصربه

سو  کنند، در آن در جبھه سوريه، اين تنھا نيروھای ايرانی نيستند که برای تقويت باورھايشان از موسيقی استفاده می

 .کند ھم از آوازخوانی مذھبی در تبليغاتش استفاده می) داعش( گروه موسوم به دولت اسالمی

ھا ھزار نفر از  اما عضوگيری ده. شود يدن و کشتار تداعی میداعش بيش از ھر چيزی با تصاوير خشن سر بر

يک عنصر ) نشيد( سرودھای مذھبی دسته جمعی. کشورھای مختلف فقط با پخش تصاوير سر بريدن ممکن نشده است

 .خوانند جمعی از اين سرودھا می ثابت تبليغات داعش ھستند و اعضای اين گروه در مواردی دسته

گويد  بررسی نشيدھای داعش پرداخته و می ای به  مطالعات جنگ در کينگز کالج لندن، در مقالهھنريک گراترود، محقق

 .کنند طور موزون، مخاطبان را به نحو موثری درگير می که اين سرودھا با نمادپردازی ساده و آشنا و تکرار پيام به
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عنوان راه  به» جھاد«شود و  گفته میدر اين سرودھای مذھبی از ضعف و تحقير کشورھای مسلمان در جھان امروز 

 .شود حل پايان دادن به اين وضعيت معرفی می

 .شدگان، با القاب مجاھدين و شھدا، تم غالب نشيدھا ھستند ستايش جنگجويان و کشته

ای از مخاطبان اين است که روی  ترين دليل موفقيت نشيدھای داعش در جذب عده گويد که مھم ھنريک گراترود می

او جايگاه کانونی جنگ و مبارزه در نشيد . شوند  ميان مسلمانان دارند متمرکز میئیت محدودی که اقبال باالموضوعا

دليل ديگر موفقيت نشيد در بسيج نيروھای ) در مقابل مسايل سياسی ديگر و ساير ابعاد زندگی در قلمرو داعش( را

  .داند داعش می

 
  سعيد حداديان در سوريه

 .کند ير ساده از مبارزه خير و شر يا حق و باطلی که در نشيدھای داعش است پيام آن را قدرتمند میگويد که تصو او می

ھا و  ھای آن ھای ايرانی و نشيدھای داعش وجود دارد، نبايد دشمنی و رقابت ھای ظاھری که بين مداحی با وجود شباھت

 . شيعه و سنی را ناديده گرفتئیگرا فرقه

داعش برو « که ترجيع بند يک قطعه ئیھای اخير تبديل شده، تا جا ھای سال يک تم اصلی نوحه اختالفی که بيان آن به

 .است» بمير که ما حيدر رو داريم

مثال در پاسخ . دھند ھای ايرانی عموما سياسی ھستند و حتی گاه به مسايل جزئی روز واکنش نشان می ھا و مداحی نوحه

ای با ترجيع بند  سوريه مطرح شد، رضا نريمانی قطعه يليونی برای اعزام بهدستمزد چند م  که راجع بهئیادعاھا به

گويد که جنگيدن و کشته شدن  خواند که در آن از زبان کودکی که پدرش در جنگ کشته شده می» عشق قيمت نداره«

 .جنگ رفتن است دليل به» عشق«ارزش پول ندارد و 

تر مداحان درباره  پيش. ھای اخير دارند ھای سال ای در نوحه ويژه، جايگاه »حاج قاسم سليمانی«و » مدافعان حرم«

خواندند، اما با آغاز جنگ داخلی سوريه و درگيری  در گذشته و دوران جنگ با عراق می» رزمندگان اسالم«و » شھدا«

عر مداحان موضوع ش فزاينده ايران در آن، جنگی واقعی در جريان است و کشتگانی در حال حاضر وجود دارند که به

 .بدل شوند

گيرد، جنگ داخلی  ھا فاصله می تر از گذشته آرمانی ترسيم شده در مداحی در حالی که واقعيت روزمره ايران ھرچه بيش

 .ھای دوران جنگ کمک کرده است سوريه به احيای مضامين نوحه

از اتھامات فساد چند ھزار ميلياردی خوانند، اما اخبار روزمره ايران پر  مداحان ايرانی از فداکاری و ساده زيستی می

است، از مديران ارشد دولتی گرفته تا محمدباقر قاليباف، شھرداری که خود روزی سردار جنگ بود، ھمه درگير 

 .زيستی ندارند اتھاماتی ھستند که ربطی به ساده
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خشی از تبليغات رسمی عنوان ب اين ترتيب جنگ داخلی سوريه، فرصتی برای بازسازی ايدئولوژيک مداحی به به

روند سنگرھا را در تھران، نه در برابر داعش، که مقابل فرھنگ  دمشق می حکومت اسالمی بوده است و مداحانی که به

   .کنند مغاير با فرھنگ رسمی محکم می

تن دست گرف جز سالح به. کنند ھا کاری بيش از خواندن می ای از مداحان خواسته است، آن طوری که  خامنه ھمان

  .در تھران، داليل ديگری برای جدی گرفتن مداحان وجود دارد کريمی محمود مداحانی چون سعيد حداديان در سوريه و

راه افتاده و قرار بوده که از مھر ماه امسال  ھم به رزمندگان اسالم، حاال سازمان بسيج مداحان ھيأتبعد از تشکيالت 

خوانی منتشر شده و   از دستمزد چند ميليون تومانی برای يک شب نوحهئیھا گزارش.  دانشجو بپذيرد۴٠دانشکده مداحی 

 .ھای ديدار ويژه با رھبر ايران دارند مداحان گروھی ھستند که ساالنه جلسه

برند، مداحان مدام در کار  سبک قديم پيش می حانيون تبليغات رسمی حکومت را بهدر حالی که امامان جمعه و ديگر رو

 .ای ھستند ھای جديد به دنبال مخاطبان جوان و گسترده کنند و با بھره گرفتن از رسانه خود نوآوری می

ومت اسالمی نقش ايدئولوژی حک اند که در شکل دادن به ھا، يعنی آن که مداحان به گروه قدرتمندی بدل شده ھمه اين

 .ای دارند ويژه

اشغال نظامی عربستان  توانند تھديد به ھای رسمی نمی در تقابل چندجانبه ميان عربستان سعودی و ايران در منطقه، مقام

شمشير عجم منتظر رخصت جنگ «: خواند سعودی و انضمام مکه به خاک ايران بکنند، اما يک مداح به راحتی می

 .»ان چه قشنگ استمکه بشود مرکز اير/است

شان کاخ سفيد  قبله/جھل دين شان دين يزيد است اينان... مکه در قبضه نا اھالن است«: شود ای ديگر گفته می در نوحه

 .»است اينان

ھا بود،   ما خوشبختانه رواج پيدا کرده است، قبل سنت مداحی در بين جامعه«: ای است گسترشی که مايه رضايت خامنه

 .»امروز اين سفره، گسترده شده است؛ اين ميدان، باز شده استاما محدود بود؛ 

وگوی مختصر با حاج ماشا عابدی  رھبر معظم انقالب در گفت«: ، نوشته بود»بسيج مداحان«چندی پيش شبکه 

تر ھمين موضوع و برای  ھمين مناسبت و برای تشريح بيش به. ات و تذکراتی داده بودند که در خور توجه استتأئيد

تر از نظرات معظم اله برايمان  ماه محرم سراغ حاج آقای عابدی رفتيم تا بيش ايجاد زمينه و مقدمه ای برای ورود به

 .وگو پيش و روی شماست بگويد که متن اين گفت
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ه کنيد و اين بار چ عنوان مقدمه بفرمائيد چندمين بار است محضر رھبر معظم انقالب مداحی می حاج آقا به: بسيج مداحان

  تفاوتی با دفعات گذشته داشت؟

ايم و نوحه و ذکر مصيبتی داشتيم  الحمدهللا دفعات متعددی نصيبمان شده است، محضر مقام معظم رھبری رسيده: عابدی

  .و بعد از مراسم خدمت ايشان رسيديم و ايشان ھم معموال لطف و محبت دارند

 ذکر مصيبتی خوانديم بعد از نماز عصر که خدمتشان اين بار که محضر حضرت آقا رسيديم و بين نماز ظھر و عصر

رسيديم خيلی بيشتر از دفعات پيش محبت کردند، آغوششان را باز کردند و ما را در بغل گرفتند و خيلی محبت کردند و 

ھا   چنين باشد نه مثل بعضی از نوحه از اول تا آخر خيلی خوب بود، نوحه ھم خيلی خوب بود، نوحه بايد اين«فرمودند 

ھا استفاده شود،  يکی از نزديکان ھم نقل کردند که حضرت آقا فرمودند سعی شود از اين مداحی.  »که رقص آور است

  .ھر جھت ابراز محبت کردند و لطف داشتند خيلی به

ا با چند نفری غير از پاسدارانی که محضر مقام معظم رھبری بودند ب. انگيزی بود آن روز برای ما بسيار روز خاطره

خوانيد؟ جواب دادند که قدری   کردند که شما ھم میسؤالايشان گپ و گفت صميمی داشتيم، ايشان از بنده زاده 

  .خوانيم می

  پسندند؟ تر می نظر شما آقا چه نوع مداحی را بيش به: بسيج مداحان

ط خارج شده است خيلی ھای که از خ آمد که از مداحی ھايشان بر می آقا از رفتارشان و از گفتار و توصيه: عابدی

ای که  روی نوحه. شود نظر دارد ايشان روی شعری که خوانده می. آيد، خيلی مورد پسندشان نيست شان نمی خوش

  .ای باشد شود ايشان نظر دارند که چه نوحه خوانده می

روز دي» سعيد حداديان«مداحان و شھرداری بعد از انتشار تصوير چک بانک شھر و طرح نام مداح معروف، 

حاضر،  کنند، بايد بگويم درحال  که اين شايعه را دست به دست میئیھا برای اطالع آن«: خبرگزاری فارس گفته است به

  ٨٠٠ميليون و   ھزار تومان و در بانک ملی ايران ھم يک ٥٠٠ميليون و  کل موجودی بنده در بانک تجارت حدود شش

ام و نه  نه صحبتی از پول کرده) ع(ی مداحی در دستگاه امام حسين تاکنون، برا١٣٧٢بنده از سال . ھزار تومان است

ھا به مداحان  ھای قاليباف گفته است تنھا کسی که در اين سال ولی در دفاع از حمايت» بھمنی«. »پولی بابت اين امر

طور  به«: ، گفته استکنند ھا به مداحان می ھا و نھاد  ھم که دولتئیھا او درباره کمک. بوده است» قاليباف«کمک کرده، 

زمان آقای .  ھزار تومان به او کمک کرده باشد نژاد کنيد که آقای احمدی نژاد يک مداح را پيدا نمی مثال زمان آقای احمدی

شدت تشکر کرده و درباره  به» قاليباف«اما در اين ميان از » بھمنی«. »طور روحانی و زمان آقای خاتمی ھم ھمين

ھای مذھبی  ھيأتکنم اگر به  من خودم از آقای قاليباف تشکر می«:  شھردار تھران گفته استميلياردتومانی کمک ھشت

دار است اما  کنند؛ او در کارھای فرھنگی و جھادی پرچم ھای مذھبی کمک نمی ھيأتآقای قاليباف فقط به . کمک کردند

در ھر . ساز ھستند مذھبی ھست که جريان ھيأت ھزار  ١٠٠ ميليارد تومان پول زيادی نيست؛ فقط در تھران حدود  ھشت

ھای آقای قاليباف  کمک. ھا ھزينه شود، امر مبارکی است ھا صد نفر بيايند و اگر برای ارتقای تفکر آن ھيأتکدام از اين 

  که ثبت سازمان تبليغاتئیھا ھيأت است؛ البته به... نيز در حد اقالم موردنياز از قبيل سنج و زنجير و روغن و برنج و

آقا ارضی و آقا سعيد  حاج: نی کل کشورئيس کانون مداحان و شاعران آئير» مصطفی خرسندی حاج«. »اسالمی ھستند

  .گيرند بينند که موضع می حتما صالح می

خانه يا کانون  آيا اين اتاق فکر متعلق به. آقای بھمنی، از مداحان درباره اتاق فکر در ميان مداحان سخن گفته است

شورای مشورتی پير غالمان . يا جمعی از مداحان اتاق فکر جداگانه دارند؟ ما چند شورای مشورتی داريممداحان است 

سال، شورای مشورتی جوانان، شورای مشورتی بانوان، شورای  شورای مشورتی مداحان ميان. در سراسر کشور
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ق فکر حوزه ذاکرين را تشکيل  نفر از ميان اين شوراھا، اتا٢٥. مشورتی شعرا و شورای مشورتی نوگالن حسين

جدای از اين، خانه مداحان ھم در برخی مراکز .  دفتر داريم٤٢٥.  ھزار مداح داريم ٨٠ما در سراسر کشور . دھند می

شود چيست؟  کاری که در اتاق فکر انجام می. چنين بسيج مداحان و بنياد دعبل خزائی ھم ھست ھم. ھا شعبه دارد استان

ھر شکلی الزم است که درباره مشکالت   و مباحثی را که بهئیشود و مباحث محتوا ر نيازسنجی میکال در اين اتاق فک

چطور اظھارنظرھای سياسی افراد را . کنيم اگر مشکلی باشد، رفع و رجوع می. کنيم ذاکرين بررسی و طرح می

برخی . ھای جناحی است گيری شود خارج از مباحث سياسی باشد منظورم موضع کنيد؟ اوال مداح مگر می بررسی نمی

کند و تذکر  ازمنکر می معروف و نھی که يک مداحی امربه اين. کنند معروف می زنند و امربه مداحان حرف خود را می

  .»شود که اين اظھارنظر را جناحی تلقی کنيم دھد، دليل نمی می

فقدان حاکميت «جتماعی، يعنی ده دو بحران مھم ائيھا يک گروه کوچک خاصی از جمعه ھستند که اصوال زا الت

  .و وجود فقر عمومی از سوی ديگر ھستند» فقدان امنيت اقتصادی«سو و  از يک» قانون

 در تاريخ معاصر ايران، اجتماعی و عدم آزادی و برابری- ھای قدرتمند سياسی جنبشبا تشديد تضادھای طبقاتی و فقدان 

ايم که  ھا در عرصه سياست بوده نی مثلث حاکميت، روحانيون و التما بارھا شاھد مبرازه انقالبی مردم و معرکه گردا

 ٢٨در جريان کودتای » مخ شعبان بی«سرکردگی شعبان جعفری معروف به  ھای تھران به نمونه بارز آن حضور الت

 .نفع محمد رضاشاه پھلوی و عليه مصدق و نيروھای سياسی مترقی بود  به١٣٣٢مرداد 

ھای تھران بودند که دولت  تش شاھنشاھی، دولت دکتر مصدق زير بکشد، نخست اين التکه ار در واقع پيش از آن

ھا بعد بود که اعتراف کرد در جريان کودتا بر  مخ سال شعبان بی. آتشکشيدند مصدق را سرنگون کردند و خانه او را به

 .هللا کاشانی فتوا و از شاه فرمان گرفته بود ضد مصدق، از آيت

و » امر سياست«شدن  عرصه سياست جامعه ايران، قبل از ھر چيز نشان از پوپوليستی ھا به التھا و  ورود جاھل

 .اجتماعی و فعالين سياسی، اجتماعی و فرھنگی جامعه است -  ھای سياسی حاشيه رانده شدن جنبش به

حتی زبان و گفتگمان نژاد،  ويژه در دوران راست جمھوری پاسدار احمدی ھای سياه حکومت اسالمی ايران، به در سال

مرکز سياست  چرخيد و از حاشيه جامعه به» لمپنيسم اجتماعی«و » پوپوليسم سياسی«سوی  سياست نيز ھرچه به

ھای اجتماعی و علمی و فرھنگی، تشديد موج فرار مغزھا،  حاشيه رفتن و محو سرمايه حاکميت خزيد و نتيجه آن به

شمول  سی و اقتصادی جامعه، لمپنيسم و ضديت با علم و دانش و سياست جھانمسايل اخالقی، اجتماعی، سيا  بهئیاعتنا بی

 .چنين دشمنی عميق با ھرگونه آزادی و برابری در سطوح مختلف سياست و اجتماع بود و ھم

عرصه سياست ايران، يک پديده سياسی نوظھور و گذرا نيست، بلکه يک عالمت  ھا به ھا و الت در واقع ورود لمپن

به روز اين زبان  به عالوه اين  و روز!  تام علم، ھنر، فرھنگ، سياست و حتی فضيلت و اخالق استئیل گرابزرگ تقلي

ھا  ھا و الت ای و سران سپاه و نمايندگان مجلس و وزرای کابينه روحانی گرفته تا مداحان، امام جمعه لمپنيسم از خامنه

 .اشاعه پيدا کرد

دولت  آورد آن را به نژاد  کنار رفته اما باز ھم دولت روحانی ھرجا کم می مدیاکنون بيش از سه سال است که دولت اح

. در جامعه بر کسی پوشيده نيست» لمپنيسم مداحان«اکنون حضور اجتماعی و سياسی . نژاد منتسب می کند احمدی

ای کاله مخملی يا ھ ھايش در مفاطع مختلف و در صورن نياز سياسی و اجتماعی، الت تاکنون حکومت اسالمی و ارگان

 .اند صحنه آورده ھا را برای حمايت از خود به »جاھل«ھمان 

مخ در لباس وزير،  يک آدم بدنام در ادبيات و فرھنگ سياسی است اما اکنون ھزاران شعبان بی» شعبان بی مخ«اگر 

کل و شمايل ديگری نه تنھا ھا ش ھا، سربازان گمنام امام زمان و با ده نماينده مجلس، سردار سپاه، بسيج، لباس شخصی
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ای  ھا، راديو و تلويزيون نيز حضور فعالی و رومزه ھای حاکميت، بلکه حتی در رسان ترين ارگان در باالترين و مھم

ھا   ھا و جاھل توان قاطع و محکم گفت که حکومت اسالمی ايران، حکومت الت ھمين داليل می بنابراين و به. دارند

 ! ھاست لمپن

ای و خونخوار محمد و علی نيز ھمين ماھيت را داشت و خود محمد و علی نه تنھا با  حکومت قبيله شبهچنان که  ھم

کردند، بلکه به گفته خمينی آن ھا ھميشه شمشمير حمل می کردند تا  مخالفين و حتی منتقدين خود با خشونت رفتار می

ای  دھنده در واقع امروز ما آن اعمال وحشيانه و تکان. ھرجا مخالفين خود را ديدند بالفاصله سرش را از تنتش جدا کنند

گرفته تا القاعده و داعش و طالبان و ... که از حکومت اسالمی ايران و پادشاھی عربستان سعودی، ترکيه و عراق و

دھندگان راه  اند و امروز وارثان و ادامه يادگار مانده کارانه محمد و علی به ھا و اعمال جنايت بينيم ھمه سنت بوکوحرام می

عام مجددا احيا  ھای دوران جاھليت بشر محمد و علی را با زور و تجاوز و قتل ھا، در تالشند ھمين قوانين و سياست آن

پس از مرگ محمد و خلفای راشدين و سلسله مراتب امامان و ھمه بازيگران عرصه سياست و قدرت در قالب . کنند

داری در کسب  خصوص به دليل اين که دين و سرمايه به. اند وز بازتوليد کردهمن امر ھای خالفت و دربارھا تا به نظام

اند ھرچند گاھی  سود و استثمار سياسيت ھا  اھداف مشترک دارند در طول تاريخ بشر ھمواره ھمديگر را تقويت کرده

چون گرايشات  شات ھمھر دوی اين گراي. تر با ھمديگر درگيری ھم شده اند نيز در راستای تقسيم قدرت و ثروت بيش

چون جنبش  جو ھم طلب و عدالت خواه و برابری طلب و آزادی  ھا اجتماعی سياسی حق فاشيستی و راسيسم عليه جنبش

ھستندو ... ھای نويسندگان و ھنرمندان مترقی و پيشرو و کارگری، جنبش زنان، جنبش جوانان و دانشجويان، حرکت

 سوی جنبش کارگری سوياليستی و کمونيستبی احساس خطر می کند ھمه داری از عبارت ديگر، ھرگونه سرمايه به

گرايشات عقب مانده خود از مذھب و راسيسم و ميليتاريسم و جنگ گرفته تا رفرميسم و دموکراسی را وارد صحنه 

کسب سود کارانه و غيرانسانی خود، يعنی استثمار انسان از انسان و  غايت جنايت سياسی جوامع می کنند تا سياست به

  .تر و در نتيجه قدرت و حاکميت را از دست ندھد بيش

استفاده جنسی از طفل شيرخواره را نيز مجاز   سوء اسالمی،گذار حکومت جھل و جنايت و ترور و تجاوزخمينی بنيان

سرپرست   که کودکان بیئیھا آن خوانده دانسته و مجلس شورای اسالمی نيز قانونی را تصويب کرده است که با اتکا به

طبق احاديث فراوان اسالمی و براساس سنت محمد . ھا ازدواج کنند را می گيرند طبق موازين شرعی می توانند با آن

بنابراين، از نظر قانون اساسی حکومت اسالمی و بر .  ساله مجاز است٩ و ٨ھای  پيامبر مسلمانان ازدواج با دختر بچه

  .  مجاز استھا اساس احکام اسالمی ازدواج با دختربچه

بيش از کودک که در  المللی حکومت، به سعيد طوسی، اين قاری بيت رھبری، مجلس اسالمی و قاری قرآن بين

اند؛ اما توصيه شخص  ھا شکايت کرده ھای تنی چند از آن کردند تجاوز کرده است و خانواده ھای قرآنش شرکت می کالس

دق الريجانی پرونده اين قاری متجاوز و پدوفيل بسته شده است اما اين ای و دفتر او و دستور دادستان تھران و صا خامنه

چنان گسترده  ھای اجتماعی آن ھا داخلی و بين المللی و شبکه کودکان در سطح وسيعی در رسانه تجاوز وحشيانه او به

  . ای را بيش از پيش رسواتر کرده است انعکاس يافت و حکومت اسالمی و در راس ھمه خامنه

 حکومت اسالمی ايران، خود ارگانی متجاوز و جنايت کار ئین ھيچ نھاد دادرسی وجود ندارد و کل سيستم قضادر اي

  . کشانی چون پورمحمدی قرار دارد ه آدمئياست به ھمين دليل نيز در راس قوه قضا

  . ميان خواھد کشيد  بهعالوه سعيد طوسی، آشکارا گفته است که اگر محاکمه شود و مجرم شناخته شود پای صدھا تن را به

 نداشته ئیپرورده و يک الت متجاوز حکومت اسالمی است که از تجاوز به کودکان نيز ابا سعيد طوسی، مستقيما دست

ھا  ھا و نزديکان آن هللا ھای اختالس و جنايت باالترين مقامات و آيت تواند مانند ھمه پرونده  میئیھا چنين پرونده. است
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حق قانونی خود نرسند، بلکه حتی ممکن است تحت فشارای شديد امنيتی قرار بگيرند و   نه تنھا بهبسته شود و قربانيان

بنابراين اين . چرا که سعيد طوسی نه تنھا اولين مجرم در حکومت اسالمی است و نه آخرين. نيست ھم بشوند سر به

چرا که مجرمين اصلی و درجه . يافتوضعيت تا روزی که اين حکومت بر جامعه ايران حاکميت دارد ادامه خواھد 

ای و سران سه قوه، نمايندگان مجلس شورای اسالمی، مجلس تشخيص مصلحت، شورای نگھبان، مجلس  يک خامنه

اند و فعال قدرت  ھا و ھمه و ھمه بر اريکه قدرت تکيه زده خبرگان، سپاه، بسيج، اطالعات، نيروی انتظامی، امام جمعه

دختران زندانی دستور تجاوز دادند و  مجرمان درجه يک، مقاماتی ھستند که در دھه شصت به. رسد ھا نمی آن کسی ھم به

  .مرتکب ھزاران جنايت عليه بشريت شدند

مذھبی که که   -  مردم ايران نيز ھمانند دوران جاھليت محمد و علی، گرايشات ملی١٣٥٧توان گفت در انقالب  اکنون می

قوانين قرون  ھا و جاھالن و با اتکا به دست ھم دادند و با بسيج خود و التپشت خمينی صف بسته ھمگی دست به 

 مذھبی و با کشتار انفالبيون و فعالين چپ و سوياليسيت و سکوالر و ھمه مخالفين خود، جامعه ايران را ئیوسطا

ای  ملی، ابا و عمامهھای کاله مخ »الت«ھا و  ھای جاھلی دوران محمد برگرداندند که حضور جاھل معيارھا و ارزش به

انقالب اسالمی و ارتجاعی و  ھا، انقالب مردم برای نان و آزادی و برابری را به طوری که آن گير بود به بسيار چمشم

  . کش تبديل کردند  و آدمئیآزار و مافيا ستيز، کودک ستيز، آزادی زن

ھا در عرصه سياست و  ميان و نور چشمیکن حضور روحانيان و نظا ھا در واقع جاده صاف ھا و مداح اکنون الت ھم

ھا ھزار انسانی و  قدرتی که تاکنون به گرسنگی و بيکاری اکثريت شھروندان ايران و نابودی ده. قدرت حاکم ھستند

  !ويرانگری کشور تمام شده است
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