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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

  ٢٠١۴ جنوری ٠٨

  نقش مداحان در ترويج و تبليغ خرافات مذھبی

 ! و بقای حکومت اسالمی
   

رويج و تبليغ خرافات مذھبی و بقای حکومت اسالمی، چشم گير در حکومت اسالمی ايران، از جمله نقش مداحان در ت

در حقيقت اگر سپاه پاسداران، سربازان گمنام امام زمان، لباس شخصی ھای حرفه ای، نيروی انتظامی، وزارت . است

برشان اطالعات، قوه قضائيه و غيره با سرکوب و کشتار، ترور و وحشت، شکنجه و اعدام، خدا و پيامبر و امامان و رھ

، »عزيزشان«را خشنود می کنند؛ مداحان نيز در تحريک احساسات مذھبی و شستوی مغزی انسان ھا در راه اسالم 

البته به طور کلی در راس فعاليت ھای ھمه ارگان ھا و عناصر حکومت اسالمی، ثروت اندوزی، . ايفای نقش می کنند

 .ی ايفا می کندغارتگری، رشوه خواری و قدرت طلبی و آدم کشی نقش اساس

 تھران ئیبه دنبال يک حادثه رانندگی در اتوبان بابا» اسلحه کشيدن يک مداح معروف«در روزھای اخير، انتشار خبر 

  . ھا به دنبال داشته است  ھای اجتماعی و وبالگ ای در شبکه ھای گسترده  واکنش 

نام محمود کريمی در يکی از اتوبان ھای پر ماجرای ھفت تير کشی مداح مورد عالقه و حمايت سيدعلی خامنه ای به 

به خودروی يک زوج جوان، » حسين رعيت« گلوله از سوی او و حسين ميرکاظمی مشھور به ۵تردد تھران و شليک 

  . با خشم و اعتراض گسترده مردم و رسانه ھای مستقل مواجه شده است

د، در تشريح سناريوی خود درباره ھفت تير کشی که خود را وابسته به قرارگاه عمار می دان» ندای انقالب«سايت 

محمود کريمی مداح اھل بيت عصمت و طھارت که «: محمود کريمی به نقل از يک منبع نزديک به او، چنين نوشت

بامداد چند روز پيش در يکی از اتوبان ھای تھران در حال حرکت بود از سوی سرنشينان چند خودرو مورد تھديد قرار 

جريان سرنشينان اين خودروھا با ويراژ دادن اطراف خودرو حاج محمود کريمی وی را مجبور به توقف در اين . گرفت

پس از توقف خودرو کريمی در حاشيه اتوبان، سرنشينان خودروھای مزاحم پياده شده و به . در حاشيه اتوبان می کنند

 برای دفاع از خانواده خود و دور کردن اراذل سمت خودرو کريمی می روند و اين مداح که به ھمراه خانواده خود بوده

 می کند که اين کار ھم نتيجه نمی دھد و نھايتا کريمی يک گلوله به سمت الستيک ماشين ئیو اوباش اقدام به شليک ھوا

ف يکی از اين افراد مزاحم شليک می کند که اين گلوله به گلگير خودرو اصابت می کند و نھايتا اراذل و اوباش از اطرا

  ».محمود کريمی از سوی نھادھای مربوطه دارای مجوز حمل سالح است. ماشين کريمی فاصله می گيرند

به دليل اثرگذاری حاج «: اين سايت، به خشم عمومی از اين نزديک به آيت هللا خامنه ای اعتراف کرده و افزوده است

رويج اين فرھنگ از سوی وی ما شاھد محمود کريمی در سال ھای اخير و جذب جوانان به فرھنگ اھل بيت و ت
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نکته جالب و تامل برانگيز در حمله اراذل و اوباش به محمود کريمی . عصبانيت ضدانقالب از اين مداح اھل بيت ھستيم

اين جاست که اولين بار خبر مورد نظر از سوی سايت صھيونيستی باالترين و يک سايت بدنام وابسته به آقای زاده فتنه 

ده است که نشان از سناريوی از پيش طراحی شده رسانه ھای معاند برای تخريب چھره ھای ھيئتی و گر منتشر ش

 ».مذھبی است

خبر تيراندازی محمود کريمی، معروف به حاج محمود کريمی ھمراه با «: ، در گزارش خود نوشت»سالم نو«سايت 

ی از مداحان صاحب نام و حسين رعيت از محمود کريم. در چند شب گذشته به يک خودرو منتشر شد» حسين رعيت«

دو روايت مختلف و . دار جوان و معروف ايرانی است که چند روز پيش بازداشت شد دوستان بابک زنجانی، سرمايه 

ھا از آن رويداد در دو روز اخير منتشر شده است؛ اما مساله، مجوز حمل اسلحه و شليک يکی از   متضاد خبرگزاری

 ای که بسياری را با اين سئوال روبرو کرده که دليل  مساله. د شده استئيھا تا  مامی خبرگزاری اين دو است که در ت

ھای محمود کريمی با حسين رعيت باشد؛ دوستی که  اجازه حمل سالح برای اين مداح چيست؟ البته شايد دليل آن دوستی

ای اصول گرا در فضای مجازی، مساله پيش آمده را  هالبته بسياری از فعاالن رسان. بتواند جنبه اقتصادی نيز داشته باشد

اند؛ توجيھی که با واکنش بسياری از ھمفکران  خواندن محمود کريمی و برای امنيت او توجيه کرده» ناھی از منکر«با 

با  !اند اند قياس کرده ھا محمود کريمی را با ديگر ناھيان منکر که در اين راه حتی جان خود را داده خود مواجه شد و آن

ھا است و اينکه اين بار قوه قضائيه چگونه   پاسخ باقی مانده حاشيه امن برخی جريان ھا، سئوالی که ھم چنان بی ھمه اين 

ورود ماجرا خواھد شد؟ يا قرار است خيلی عادی از کنار اين اخبار عبور شود، ھمچنان که صداوسيما خيلی راحت شب 

 ».زيون نشان داد تا وانمود کند که آب از آب تکان نخورده استرا در تلوي» حاج محمود«گذشته نيز 

آيا کسانی که به محمود کريمی مداح «: ، نوشت»آيا اين جا تگزاس است«ھم در يادداشتی با عنوان » تدبير نيوز«سايت 

 تصادف که وظيفه اش ظاھرا نشر معارف دين است مجوز تيراندازی داده اند امروز پاسخ گوی عمل قبيح وی در يک

ساده ھستند؟ حتی اگر بر فرض محال بخواھيم سناريو سازی فوری برخی سايت ھای امنيتی مبنی بر حمله اراذل اوباش 

را به وی قبول کنيم اين سئواالت مطرح می شود که وقتی وی درون خودرو در يک بزرگراه مشغول حرکت بوده چه 

 ديگر مگر کشور قانون ندارد که يک فرد به خود اجازه می کسی می توانسته برای وی ايجاد مزاحمت کند و از طرف

دھد خود را جای قاضی بگذارد و حکم تير اندازی اجرا کند؟ از زمان انتشار اين خبر اين موضوع تقويت شده است که 

ی آقايان مداح مشھور که موقعيت ھای امروز خود را مديون مردم و ابزارھای رايگان کشور ھستند خود را تافته ا

جدابافته احساس کرده اند که می توانند با قلدری ھمه کارھای خود را پيش ببرند و ھيچ کس ھم جلودار آن ھا نبوده و 

 بايد با يک برخورد ئیبه نظر می رسد از يک سو پليس و دستگاه قضا. آنھا ھم خود را پاسخگوی ھيچ کسی نمی دانند

 افراد بگيرد تا مردم جامعه احساس آرامش و امنيت خود را از سوی  را از اينئیشديد زمينه توھمات و سواستفاده ھا

اين افراد در خطر نبينند و از طرف ديگر ھم قشر مذھبی و جامعه مداحان بايد فکری برای حيثيت محافل مذھبی از 

 ».طريق حذف چھره ھای متظاھر و مشکل دار از ھيئت ھا انجام دھد

مشھور شده، سايت ھای خبری منتقد محمود کريمی و حسين رعيت » ای ناشیسايت امنيتی ھ«سايت صلح نيوز که به 

 و ئیسايت اصالح طلب اوج عقده گشا«: متھم کرده و نوشته است» نمايش فضاحت بار«و » ئیعقده گشا«را به 

 به اين سايت ھای اصالح طلب که به نظر می رسد نسبت. ه به نمايش گذاشته اندئيحقارت خود را نسبت به قوه قضا

 در برخورد با فتنه گران به شدت عصبانی ھستند با انتخاب اين تيتر توھين آميز دستگاه ئیاقتدار و صالبت دستگاه قضا

 ». کشورمان را زير سئوال برده اندئیقضا
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 روز از حادثه تيراندازی محمود کريمی و حسين ميرکاظمی، قوه قضائيه، از ۵با اين وجود و با گذشت نزديک به 

 اظھار نظری در اين خصوص امتناع کرده اند و صدا و سيما نيز ھم چنان به پخش مداحی ھای اين ھفت تير ھرگونه

 .کش می پردازد

در چنين شرايطی، احمدرضا رادان جانشين فرمانده پليس حکومت اسالمی ايران، بی شرمانه گفته است که خبر 

  . شده است»ئیبزرگ نما«ھا  تيراندازی يک مداح در تھران در رسانه 

 . رادان گفته است که اين فرد مجوز حمل سالح داشته و بنا به تشخيص خود از سالحش استفاده کرده است

 ھزار تومان ٧٠س قوه قضائيه، دو نوجوان را به دليل حمل سالح سرد و دزدی ئياين در حالی ست که سال گذشته ر

  .آن ھا را صادر کردمتھم کرد و بالفاصله دستور اعدام » فساد در ارض«پول به 

: س کانون مداحان کشور، گفتئير.  ھزار مداح در سراسر کشور شناسائی و ساماندھی شده اند۵٢گفته می شود بيش از 

  ». کانوان مداحان فعاليت دارند۴٠٠ و ساماندھی شده و در بيش از ئی ھزار مداح در سراسر کشور شناسا۵٢بيش از «

در نشست فصلی کانون مداحان و شاعران آئينی کشور در گرگان، » مصطفی خرسندی«گزارش خبرنگار ايرنا، به 

ای در   اين افراد نقش ويژه. در اخالص و بقای انقالب اسالمی مھم است) ع(بيت   نقش ذاکران و مداحان اھل«: گفت

 ». بايد به اين قشر توجه ويژه و اساسی شوددارند که بر اين اساس) ع(انتقال پيام عاشورا و قيام امام حسين 

کانون مداحان و جمع عظيم ذاکران به عنوان تاثيرگذاران حوزه فرھنگ دينی محسوب که به عنوان بازوان «به گفته او، 

 ».شود  نظام و واليت از آنان ياد می

» الزامات مداحی« او در بخش که توسط دفتر آيت هللا خامنه ای منتشر شده است،» نقشه راه مداحان اھل بيت«در 

راھی «، »موانع و دشمنی ھای موجود بر سر راه انقالب اسالمی و آرمان ھای آن«تاکيدات خاصی برای پرداختن به 

  .به مداحان کرده است» راھی که باقی مانده است«و » که پيش آمده ايم

  . ستندبه ھمين دليل است که مداح اھل بيت، ھفت تير کش و چاقوکش آدم و کش ھ

از سوی دفتر خامنه ای نيز نقش آن ھا در سرکوب و کشتار و تبليغ خرافات مذھبی » نقشه راه مداحان اھل بيت«انتشار 

  .و بقای حکومت اسالمی و ايدئولوژی ارتجاعی حاکميت را بيش از پيش به نمايش می گذارد

توانست کرسی نمايندگی » آبادگران«ه  ائتالف موسوم ب  که٨١دخالت مداحان در مسايل سياسی از اسفند سال  

شوراھای اسالمی را در بسياری از شھرھا به دست بياورد و کمی بعد تر در زمانی که احمدی نژاد شھردار تھران شد، 

 که پس از رد صالحيت ھای گسترده کانديداھای مجلس ھفتم، نقش موثری در راه  آن ھا. نقش جدی تری به خود گرفت

، ٨۴ به مجلس بازی کرده بودند، با حمايت ھای آشکارشان از محمود احمدی نژاد در انتخابات سال يافتن اصول گرايان

  .حضور بيش تری در عرصه سياسی کشور يافتند

، تمام تالش شان را برای پيروزی علی اکبر ناطق نوری به ١٣٧۶مداحان پيش از اين نيز در جريان انتخابات سال 

  .ل رھبری به کار گرفته اما در آن زمان شکست خورده بودندعنوان گزينه مشخص و مورد قبو

آن . برخی از سرشناس ترين مداحان ھم چون منصور ارضی و سعيد حداديان از طرفداران سرسخت ناطق نوری بودند

گيز، ريتم ھای ھيجان ان« تازه در مداحی، مانند استفاده از ئیھا به ميان تکايا و مساجد بازگشتند و با ابداع سبک ھا

سگان «و گذاشتن القابی چون » لخت شدن، کف زدن، خود زنی، با چاشنی جنب و جوش ريتميک، تقليد صدای حيوانات

  .تالش کردند توجه افکار عمومی را به خود جلب کنند» ديوانگان حسين«و » علی اکبر

قه ای در مداحی داشت و حتی  به شھرداری تھران رسيد و خود او نيز ساب٨٢محمود احمدی نژاد، ھنگامی که در سال 

و در مجالس عزاداری سران حزب موتلفه اسالمی، مداحی کرده بود، با » ترک ھای بازار تھران«مدتی را در مسجد 

ار مداحان و يدن به شھرداری تھران بودجه ھای کالن ميلياردی و بالعوض و ھم چنين امکانات فراوانی را در اختيرس
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ن گروه را مانند يک حزب حامی خود، تحت يو، با کمک ھم فکران و نزديکانش عمال اا. ھيات ھای مذھبی قرار داد

  .پوشش قرار داد و وارد عرصه سياست کرد

از آن پس مداحان، در جلسات خصوصی، در حسينيه ھا و تکايا و منازل شخصی برپا می شد، مانند اعضای رسمی 

 که تا دور ترين نقاط کشور ھم نفوذ  رسانه غيرعلنیاز تريبون مجالس مذھبی به عنوان يک » حزب سياسی«يک 

داشت استفاده کردند و به تبليغ محمود احمدی نژاد و چھره ھای نزديک به او برای انتخابات مجلس ھشتم و رياست 

  . پرداختند٨۴جمھوری 

يش انتخابات رياست وب سايت خبری آينده، با انتشار اختصاری نام بسياری از مداحان حامی احمدی نژاد در تقلب نما

برخی از مداحان معروف در سازماندھی «:  و سرکوب وحشيانه اعتراضات مردمی، خبر داده بود که٨٨جمھوری سال 

  ».لباس شخصی ھا در حال سازمان دھی نيروی ھای لباس شخصی برای سرکوب معترضان ديده شده اند

ت ھای ويژه بيت رھبری و دولت محمود احمدی نژاد به اين ترتيب، مداحان در ھشت سال گذشته، ھمواره مورد حماي

اعالم رسمی اختصاص بودجه ده ھا ميلياردی بالعوض به ھيات ھای مذھبی، به خصوص در دو سال . قرار گرفته اند

 که از ئیکمک ھا. نخست دولت نھم از جمله کمک ھای قابل توجه احمدی نژاد به مداحان و ھيات ھای مذھبی بود

ف بودجه ھای ياست جمھوری احمدی نژاد، رديانی ريعنی سال پاي ٨٧د و در بودجه سال ي به اوج رس٨۶اسفندماه سال 

 ٢٠ر فرھنگ و ارشاد تنھا بودجه مساجد يافت به طوری که به گفته وزيش ي درصد افزا۶٠غی تا ينھادھای مذھبی و تبل

نی، فرھنگی و يت از آموزش ھای ديماح«در کنار اين موضوع نيز بودجه ھای ميلياردی ديگری نظير . برابر شد

ز ين» نیيت ھای فرھنگی و ديت فعاليت و ھدايبرنامه حما«، »ت ھای فرھنگی مساجديبرنامه گسترش فعال«، »ھنری

 آخوند حسن روحانی ٩٣البته افزايش بودجه ارگان ھا مذھبی، ھم چنان در بودجه سال . در ھمين راه اختصاص يافت

  .نيز برجسته است

د، تا روزی که حکومت اسالمی، بر جامعه ما حاکميت می کند درد و رنج اقتصادی، سياسی، اجتماعی و بی تردي

  .فرھنگی مردم نه تنھا کم نخواھد شد، بلکه ما باز ھم شاھد قربانی شدن انسان ھای بی شماری نيز خواھيم شد

ه و ھم چنين ھمه نيروھای مترقی، آزادی در چنين شرايطی، وظيفه آگاھانه و داوطلبانه روشنفکران و ھنرمندان آزاد

خواه، برابری طلب، سکوالر، سوسياليست و کمونيست است که با نقد و بررسی علمی و اجتماعی، ماھيت واقعی مذھب 

به عبارت . را به جامعه نشان دھند و نگذارند انسان ھا به ويژه نيروی جوان به ايدئولوژی ارتجاع مذھبی آلوده شوند

  . و آموزش و پرورش، يک امر حياتی استئی کامل و ھمه جانبه دين از دولت و دستگاه قضائی طرح جداديگر، امروز

اما متاسفانه ھنگامی که روشنفکران و ھنرمندان و نيروھای سياسی جامعه ما، به بھانه ھای مختلف از جمله با توجيه 

در حالی که در جھان امروز، مذھب . راحت کرده اندبرخورد کرد خيال خود را » باور مذھبی توده ھا«اين که نبايد به 

البته ناگفته نماند که در شرايط . بيش از ھر زمان ديگری ماھيت تروريستی و جنايت کارانه خود را نشان داده است

  .موجود، نقد مذھب، بھای سنگينی در بردارد از جمله احتمال ترور منتقد مذھب

اسم برده » قرآن«ه زيباست اما در يک جا، از کتاب سرتاپا خرافی به نام اخيرا شعری از يک شاعر جوان خواندم ک

شما قرآن را ورق بزنيد تا رد پای ھمه اين جنايات ... «: در يک يادداشت خصوصی برای اين شاعر جوان نوشتم. است

ستقل به رسميت نمی کافی ست بخوانيد که قرآن زن را به عنوان انسان م. را که در جامعه مان در جريان است ببينيد

بنابراين، ارزش زن در اسالم، البته در . ، آفريدئیشناسد؛ خداوند زن را از دنده چپ آدم برای بيرون آوردن او از تنھا

من و . اما درباره خدا می توانم محکم بگويم که وجود ندارد. ھمه مذاھب، به اندازه يک دنده چپ آدم، يعنی مرد است

اين وظيفه کسانی ست که آن را قبول دارند و می پرستند به ما نشان .  وجود ندارد اثبات کنيمامثال من نبايد چيزی که

  .اين بخشی از يادداشت خصوصی به آن شاعر جوان است» ...دھند که آيا توکل به خدا مشکل کسی را حل می کند؟ و
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ی ستيز و زن ستيز و کودک آزار به اين ترتيب، مذھب خرافه است و قوانين مذھبی نيز به غايت ارتجاعی و آزاد

ھمه آن بربريت و جناياتی را که حکومت اسالمی ايران در سی و پنج سال گذشته عليه بشريت مرتکب شده است . ھستند

 سال پيش اولين حکومت اسالمی به رھبری محمد و ١۴٠٠ھمان بربريت و وحشی گری ھا و جناياتی است که حدود 

در واقع خدا کشف علی و محمد و جانشينان آن ھاست و . ره عربستان اعمال شده استعلی به جامعه آن دوره شبه جزي

بنابراين، به اين دليل . قرآن ھم قانون اساسی حکومت جھل و جنايت و ترور آن ھا بوده است. ابدا وجود خارجی ندارد

ت امروز نمی خورد، بلکه مانند  و آزادی ستيز ھستند نه تنھا به درد بشريئیساده که ھمه مذاھب خرافی و قرون وسطا

  .بيماری ھای مسری مانند طاعون خطرناک اند و از جامعه قربانی می گيرند

  ٢٠١٣ جنوری پنجم -  ١٣٩٢ی جديکشنبه پانزدھم 

 

 

 

 

 

 


