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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جوالی ٢٩

  امير تتلو،
 !حکومت اسالمی ايران برای جلب جوانان »عروسک کوکی «

  

، در اين روزھا »امير تتلو«معروف به » صودلواميرحسين مق«خوانی حکومتی،  خواننده معروف موسيقی و نوحه 

جنجال زيادی با اظھارنظرھای اجتماعی و سياسی و پيش از اين در زمان انتخابات رياست جمھوری نيز به پا کرده 

 .بود، جلب توجه زيادی کرده است

ھا را در شکايت عليه  استند تا آننام آتنا که يک ماه پيش به قتل رسيده بود، از ھنرمندان خو ای به خانواده دختر ھفت ساله

  .امير تتلو، حمايت کنند

 

   
 

دارى يمن جغد ب«: او نوشته است! قتل آتنا گناه بدحجابی است: آباد اردبيل، نوشته است تتلو درباره قتل آتنا در پارس

صد دفعه گفتم حجاب مھمه حتى واسه دختر . نھا گناه پدر و مادر و بد حجابى ھستنيا! …بودم كه ھمه فقط تردم كردن

. ديچشماتون باز كن!! مردم. فتادين بچه اگه حجاب داشت شھوت و چشم بد دنبالش نميوهللا به خدا ا. كيبچه ى كوچ

د حجاب داشته باشن تا در يدن و بايعنى به تكامل ذھنى رسيكنن يزنن و برخورد ميز حرف مجورى كه بچه ھاى امرو

  ».خطر نباشن

گويد و به  می» پدر سگ«کنند  امير تتلو، در يک فايل صوتی خود، به زنانی که حجاب مورد نظر او را رعايت نمی

شوند که حتا او که با  برد و زنان بدحجاب باعث می ر می پاکی به س کند که در دوره  میتأکيداو مدام . کند ھا توھين می آن
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او از . ن بياندازد و استغفرهللا بگويدئيھا سرش را برگرداند و بعد سرش را به پا دختران زيادی بوده است برای ديدن آن

  .کند کند که با زنان بدحجاب برخورد می گشت ارشاد تشکر می

 ٣ اينستاگرام خود  ھای حکومتی و نيمه حکومتی، در صفحه غات وسيع رسانهالزم به ذکر است امير تتلو، به يمن تبلي

بع «او چندی پيش در صفحه اينستاگرام خود از فالوورھا و دوستداران خود خواسته بود که . دارد» فالوور«ميليون نفر 

  .کردندکنند و صدای گوسفند دربياورند و اين صدا را کامنت بگذارند که جمع کثيری نيز چنين » بع

گور . دم گشت ارشاد ھم گرم. حجاب رو بايد گرفت، پدرشون رو در آورد  دخترھای بی«: گويد امير تتلو، بی شرمانه می

  ...رينم بھش حجاب ببينم می  پدرتون سگ ريد، ھرجا دختر بی

رفته تا با حاضر گ» !خوان زيرزمينی؟ رپ«عنوان  ھای حکومت اسالمی؛ به خوانی اين خواننده به ادعای رسانه از رپ

 حکومتی اسالمی، در حمايت از ئیشدن بر سر تمرين تيم فوتبال پرسپوليس و خوانندگی بر روی عرشه ناو نيروی دريا

آور و مشمنز کننده درباره مسايل اجتماعی  ای و حتی ادعای درمان سرطان گرفته تا اظھارنظرھای چندش انرژی ھسته

ھای امنيتی و سران و مقامات حکومت اسالمی قرار گرفته است  ھا و سازمان نو سياسی، بيش از ھمه مورد توجه ارگا

  ! بھره نباشند تا از جذب ھواداران جوان آن، غافل و بی

شود جزو ھمان افرادی بود که از سال  عنوان يکی از خوانندگان رپ فارسی شناخته می اميرحسين مقصودلو که حال به

) R&B( ريتميک يا ھمان ئیھا آھنگ. خواندند ترانه می» زيرزمينی«صورت   وارد عرصه موسيقی شدند و به١٣٨٢

قدر زياد شد که نه تنھا روز به روز به تعداد  ھا به ناگھان آن اقبال اين ترانه. تر باب طبع قشر جوان بود که بيش

دگان تبعيدی و قديمی ھم ھای خوانن ھای زير زمينی افزوده شد، که ديگر حتی خبری زيادی از ترانه خوانندگان و ترانه

   .نبود

  !در دست حکومت اسالمی ايران برای جلب جوانان تبديل شده است» عروسک کوکی«در واقع امير تتلو، به يک 

***  

 و حکومتی مجازی فضای و ای ماھواره ھای شبکه در او آثار شود می شناخته تتلو ھنری نام با که مقصودلو اميرحسين

 چارچوب با گاھی که است ای گونه به او ھای ترانه مضمون و موسيقی نوع اما شود می شپخ نيز ھا غيرحکومتی حتی

 جای در گاھی او .است شده ديکته او به ن،مسؤوال سوی از يا و شده تعيين حاکميت اولويت و الزامی و اجباری

 اسالمی حکومت ھای ياستس و اھداف خواننده، و ھنرمند يک عنوان به تا شود می صحنه وارد نيز حاکميت ئیگو سخن

 و خالکوبی گوشواره، از استفاده پوشيدن، لباس و مو آرايش نوع که اين ضمن .ببرد جوانان ويژه به جامعه، درون به را

 تتلو .روند می شمار به ممنوعه مصاديق از ھمگی است، شده تبديل تتلو ويژگی به که دست اين از مواردی و پيرسينگ

 تصميم مدتی از بعد اما رفته دوبی به مدتی برای ،١٣٨۶ سال در سرانجام و شده بازداشت روزه چند ھم بار چندين

 ادامه اسالمی حکومت ھای سياست و اھدف راستای در را خود ھنری ھای فعاليت بار اين و برگردد ايران به گرفت

 خارج و تبعيد راھی اجبارا و تهنداش کشور در زندگی شانس او، سابق ھمکاران و دوستان از بسياری که حالی در .بدھد

 و ای رسانه ناجا اخالقی امنيت پوليس سئير توسط و ١٣٩٢ سال ماه آذر در او بازداشت آخرين .اند شده کشور

  »!زيرزمينی؟« اصطالح به خواننده اين رويکرد تغيير بر شد سرآغازی

ھای متفاوت، تصورشان اين  کميت و در دورهھا، در دو جناح مختلف حا ھا، مشاوران و دوروبری نوشته يک از رسانه به

داران بسيار جوان را به سمت  تواند رای اين طرف دار در ميان نسل جوان، می ای با تعدادی طرف بوده که حضور چھره

 ئیھا، نه امکانات نيروی دريا اما تفاوت عمده در اين بود که چھره تبليغاتی آن طرفی. شان جذب کند نامزد مورد حمايت

ِاختيارش قرار گرفت تا برود روی ناو بخواند، نه در رديف اول نشست افراد موسوم به ارزشی نشاندنش، نه تقديری در 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ھای پرتی مثال در مورد قتل طفلی معصوم به  از او به عمل آمد و نه اصال وارد مناسبات نامربوط سياست شد و سخن

   .زبان آورد

کس، نه در حوزه مشاوران و نه خود نامزد مورد نظر، به دفاع از اين  ه ھيچتر از ھمه ھم اين بود ک تر و متفاوت مھم

   .عملکرد برنخاست

بر خود دارد، » ئیگرا اصول« که نام ئیھا ريزان، و با حضور موکد امير تتلو بر صحنه حاال ولی با توجيه و دفاع برنامه

دادند که ھدف  ای درسی ھمين حکومت، آموزش میھ بايد به اين نتيجه رسيد که اگر روزگاری نه خيلی دور، در کتاب

   .کند کند، ديگر آن روزھا سر آمده و اتفاقا ھدف است که وسيله را توجيه می وسيله را توجيه نمی

اين روزھا که اظھارنظر درباره حضور تتلو و انعکاس مواضع ارتجاعی او و حتی شرکت در مراسم يکی از 

 حضور ھنر و يا مسألهاران، داغ داغ است بھتر است نگاھی دوباره داشته باشيم به ھای وابسته به سپاه پاسد خبرگزاری

ترديد نويسندگان، ھنرمندان و ورزشکاران معروف به واسطه  بی. استفاده از ھنر توسط حاکميت در عرصه سياست سوء

آن ھا دوست دارند . اکم ھستندمداران ح ترين اقشار برای سياست جايگاه و محبوبيتی که ميان مردم دارند يکی از جذاب

ھا   عکس شان از آن ھا عکسی بگيرند تا در زمان مناسب به ويژه در انتخابات در کنار ھنرمندان قرار بگيرند و با آن

در اين ميان ھنرمندان مردمی، ھمه فشارھا و . ھا را به خود حلب کنند و به قدرت برسند استفاده کنند و رای ھواداران آن

. نشينند ھا نمی کنند و يا بر سر سفره خونين آن خرند و در اين سيرک حاکمان شرکت نمی  آگاھانه به جان میتھديدھا را

 که به دنبال فرصت از جمله به واسطه دولت در پی شھرت و پست و مقام و سرمايه ھستند ئیجا اما ھنرمندان ھم از آن

ھای مختلف سياسی استفاده  ا متحقق سازند از بزنگاهھا خصوصی خود ر تا به تمامی امکانات دست يابند و آرزوی

کنند  در حالی که  ھا، حتی اظھارنظرھای سياسی غيرانسانی و جانيانه می آن. کنند تا به آروزھای ديرينه خود برسند می

  . چندان آگاھی به اين عرصه ندارند

گرايان گرايش پيدا  گرايان و يا اصول و اعتدالطلبان  برخی ھنرمندان ايرانی به اين دليل در زمان انتخابات، به اصالح

ھا را برای رسيدن به امکانات در جامعه ديکتاتوری و سانسور مطلق، تا حدودی باز  چون اين طيف دست آن. کنند می

نامه و دستورالعمل  حکومتی که به راحتی سانسور و بخش. کند ھا مھيا می گذارند و فضا را برای فعاليت ھنری آن می

سانسور يک کتاب، توقيف يک فيلم، : گيرند کنند و جلو ھرگونه فعاليت ھنری را می شان صادر می ق سليقه حاکميتمطاب

اين نوع . آورند گونه توضيح و توجيھی به مرحله اجرا درمی دی و يا جلوگيری از برگزاری کنسرت را بدون ھيچ سی

 قرار گيرند که بدرين ئیموضع دفاعی و خودساسنوری دانگاه حاکميت فرھنگی در ايران، باعث شده تا ھنرمندان در 

شادی برخی بر اين باورند که با ماليم کردن مواضع خود و دوری از ھنر مردمی، حداقل از حجم . نوع سانسور است

بينيم بسياری از ھنرمندان وارد کارزار  شايد برای ھمين ھم ھست که در انتخابات کشور می! سانسور و نظارت بکاھند

شک چنين نگرشی  بی. کنند گرايان حمايت می گرايان و يا اصول طلبان و اعتدال شوند و از اصالح ياسی میس

بار حکومت جھل و جنايت و سانسور و  انگارانه و سطحی، آن ھم پس از گذشته حدود چھل سال از عمر نکبت ساده

چرا که بار ھم به توھم . عميقا نقد و طرد شودرو، چنين نگرشی بايد  ترور اسالمی ايران، پذيرفته شده نيست از اين

  !  آن به نفع انسانتغييرزند و در نھايت به بقای چنين حکومت ياری می رساند نه برای  دامن می

که  اين . طلب ھستند دنبال ھنرمندان متوھم و ھوچی و فرصت گرا، ھمواره به اصطالح فرھنگی اصول ھای به تئوريسين

عنوان يک ھنرمند رپ خوان زيرزمينی جا بزنند يکی از آن طنزھای تلخ  کنند تتلو را به یگرا سعی م دوستان اصول

ھای  در واقع ادامه پروژه سعيد امامی از عناصر اصلی سازمان اطالعات وقت را در جريان قتل. تاريخ است

 مقابل ھمه نھادھای خور کردند که به مجلس شورای اسالمی، پيشنھاد داده بود تا در ای، ظاھرا واجبی زنجيره
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ھا و ھنرمندان حکومتی تشکيل شود تا افکار عمومی را  ست که تشکل دموکراتيک و احزاب اپوزيسيون، ضروری

  .متوجه حاکميت کرد، است

گرای حکومت اسالمی، آن ھم با آن مواضع زشت و زننده و سر و وضع  در اين ميان، انتخاب تتلو توسط جناح اصول

  .  فرھنگی جامعه ايران است- يکی از ھمان حوادث کمدی تاريخ سياسی مشخص و سابقه مشعشع 

***  

او . ، خبر دستگيری تتلو را اعالم کرد»ايسنا«وگو با   بود که سرھنگ مسعود زاھديان در گفت١٣٩٢ آذر ماه سال دوم

کنند،  ھای خارجی می هھای زيرزمينی که اقدام به ساخت آثار خود و پخش آن در شبک  با خوانندهپوليسدرباره برخورد 

برخورد کرده است و او » تتلو«نام  ای به ًکند و اخيرا نيز با خواننده  با اين دسته از افراد برخورد میپوليس«: گفت

   ». استئیقضا اکنون پس از دستگيری در اختيار مقام ھم

 ھای تالش .داد تغيير خود وششپ نوع حتی و موسيقی سبک در آشکاری طرز به ساعته، ٤٨ زندان از آزادی از پس تتلو

 مقام بوس دست« را خود و کرد منتشر ای نامه توبه گذشته سال تابستان در که رفت پيش جا آن تا شدن »مجاز« برای او

 با که او .نشد آلبوم انتشار برای مجوز کسب به موفق ھنوز تتلو، اما اظھارنظرھا اين وجود با .ناميد »رھبری معظم

 تالش و افتاد فوتبال در ای حرفه حضور فکر به حتی بود شده مواجه مجازی فضای در سياریب منفی ھای واکنش

  .نبود موفق ھم حوزه اين در اما شود ايران فوتبال برتری ليگ ھای تيم از يکی عضو تا کرد بسياری

 »مجاز« خوانندگان از یبسيار برای آن ساخت مجوز دريافت و ھا ھماھنگی که شده اثری انتشار به موفق ناگھان او، اما

 تبليغ ای سابقه بی سطح در و گرفت قرار حکومت به وابسته داخلی ھای رسانه استقبال با که کليپی نيست؛ ميسر ھم

  .گرديد

 و رفته اسالمی ارشاد و فرھنگ وزارت وقت گوی سخن آبادی، نوش  حسين سراغ به حکومتی، جوان خبرنگاران باشگاه

 که کرده عنوان پاسخ در آبادی نوش .است پرسيده تتلو »ای ھسته انرژی« معروف کليپ چون و چند درباره او از

 انتشار برای تنھا  نه لو مقصود زيرا .است شده انجام ھماھنگی بدون و بوده اطالع بی موضوعی چنين از ارشاد وزارت«

 ».ندارد مجوزی فعاليتش ماھيت و کار کسب برای بلکه اثر، اين

 داده ساخت سفارش حتی يا کرده محول وی به را موضوعی چنين ئیدريا نيروی که دانم می بعيد« :است گفته چنين ھم او

 ارتش نمسؤوال و دھند پاسخ ھا آن عقيدتی فرھنگی، نمسؤوال بايد که باشد نيرو يک داخل برای است ممکن اما .باشد

 ».کردند می ھماھنگی ارشاد وزارت با بايد هبود مجوز صدور بر قرار اگر زيرا کنند، رسيدگی را موضوع بايد حتما

 ھيچ حاجت خير کر در اوال« :بود داده توضيح چنين اظھارنظر اين به پاسخ در بوکش فيس صفحه در اخيرا تتلو،

 کسى و ايرانى ِسرباز يک ِعنوان به رو رھبرمون ِفرمان بنده که ميدم توضيح چندم ِبار براى من ثانيا و نيست استخاره

 ھسته ى  مسأله روى خاصى ِحساسيت رھبرى معظم مقام ميدونن ھمه که طور ھمان و دادم انجام شدم متولد يرانا تو که

 ى مسأله که دادن ايران ملت ى ھمه يعنى ما به تلويزيون توى پيش روز چند ھم رو فرمان اين و دارن حقم و دارن اى

 ».ايران ملت براى است ىضرور و مھم بسيار راه اين از برق توليدً مخصوصا اى ھسته

 در تا اند داده سيما و صدا تحويل ھم را کار و شده دريافت الزم مجوزھای تمام برداری فيلم مکان برای که کرده تأکيد او

 .شود پخش مجوز، کسب صورت

 تغيير ھا، آن بزرگ اشتراک نقطه اما دارد تتلو با قديمی دوستی سابقه که است »احمدی اردشير« اثر اين کارگردان

 ھای برنامه و کليپ توليد کار به اين از پيش دارد ئیکانادا- ايرانی دوگانه تابعيت که احمدی .است بازداشت از پس رويه

 .بود شده مواجه اجتماعی ھای شبکه در خوبی استقبال با و داشت اشتغال موسيقی زمينه در تلويزيونی
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زيرا ديگر بعد از اين اتفاق بود که تحوالتی ساختاری و . ظر گرفتتوان نقطه عطفی برای او در ن شايد اين اتفاق را می

صفحه مجازی او که . ديگر گردنبند صليب جای خود را به هللا داد. ای او به وجود آمد ای در شخصيت و مسير حرفه پايه

تعريف و تمجيد از اش با ھوادارانش تبديل شده بود پر شد از آيات و حديث اسالمی و تبليغ و  به تنھا راه ارتباطی

   .حکومت اسالمی

 ميليون ھم ۵/١تعداد مخاطبان آن حتی از . ھا بود عنوان يکی از پرطرفدارترين صفحه حال باز ھم صفحه او به با اين

    . داشتئیتا  ھزارانئیھا حتی پست سالم و شب به خير او ھم اليک. فراتر رفت

حضرت «اش به  خواند عالوه بر ابراز عالقه می... ، خيانت و ئیاوف چون عشق، بی که درباره مسايلی ھم» تتلو«ھمان 

اما چرخش اصلی او به سمت سياست . پرداخت که ورد کالمش شد ھم اشاره می» يا زھرا«، به شعاری مانند »مسيح

مادگی چون خطاب به فرمانده سپاه قدس و اعالم آ  ھمئیھا حاکم بر جامعه ايران، وقتی خودش را نمايان کرد که پيام

   .ھای او ديده شد برای جنگ برای ايران در ميان پست

   .ای داد ای با مضمون انرژی ھسته حتی او در پستی در صفحه اينستاگرامش خبر از انتشار ترانه

اى شده بودم، ھمتون  خيال انرژيه ھسته واال من بی«: ، نوشت»!رھبرمعظم انقالب؟«ای  او در پستی با عکس خامنه

اى چقدر  ى ھسته مسأله گفتم که، ھمين چند وقت پيش وقتى سخنرانيه رھبر عزيزمون رو ديدم و فھميدم اما!! شاھدين

ى کل قوا  مھمه براى مملکتم به دستور ايشون و به فرمان ايشون رفتم دنبال کاراى ويدئو، چون من معتقدم وقتى فرمانده

ن و منم يه ايرانيم و يه سرباز، چه يه عده بخوان و چه ى سربازا به گوش باش تو تلويزيون يه صحبتى ميکنه بايد ھمه

  »!!ھمه ھم اين وسط با ما بھترين ھمکارى رو کردن!!! نخوان

ھای  زيان حکومت ھای فارسی ھای حکومتی، بلکه در رسانه باره نه تنھا در رسانه اش در اين اين اقدام او و ويدنوی کليپ

ای که ھنوز  طور خواننده ز از سوی طرفداران او مطرح شد مثال چهتی نيسؤاالاما . جھانی انعکاس وسيعی يافت

گوی  سخن» آبادی نوش«اش مجوز الزم را دريافت کند و حتی آن موقع   ھای ھنری نتوانسته برای ھيچ کدام از فعاليت

رشاد اگر شيوه خوانندگی وی مثل سابق و به سبک رپ باشد، وزارت ا«: اش گفته بود وقت وزارت ارشاد درباره

گونه مجوزی به اين سبک و خوانندگان آن نداده و نخواھد داد، چون با فرھنگ ملی و اسالمی کشور مناسبت و  ھيچ

.  حاضر شود و از زوايای مختلف فيلمبرداری کندئیتواند برای ضبط ويدوئو خود بر روی ناو دريا می» .سنخيتی ندارد

اند مجوز   نتوانستهئیعالم کرد که برای گرفتن گزارش از ناو درياست که چندی پيش يکی از خبرنگاران ا اين در حالی

   .برداری را به دست آورند الزم جھت فيلم

تواند ملت ايران را از داشتن انرژی  ھيچ قدرتی نمی«: شود ، اين جمله برجسته می»تتلو«در ابتدای اين ويدئوی 

  …»خليج مسلح فارس/ اين حق مسلم ماست«:  است ازبند ترانه ھم عبارت ترجيع. »آميز ھسته ای محروم سازد صلح

  
ھا با بازنشر آن، از امکانات استفاده شده در اين  زمانی که اين ويدئو در فضای مجازی منتشر شد، بسياری از رسانه

نظامی - رباره چگونگی در اختيار گرفتن چنين امکانات لجستيکی ھای فراوانی دسؤال و  ويدئو ابراز تعجب کرده
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عده ای به اين کار انتقاد کرده و تتلو را رياکار . مندی برای ضبط اين ويدئو با صدای اين خواننده طرح کردند قدرت

می و ھنرمدان ھای حکومت اسال ای ھم حتی پای رياکاری عده.  را مثبت قلمداد کردندتغييرای ديگر اين  ناميدند و عده

   .خودفروخته را پيش کشيند

: گوی وزارت ارشاد بود که اعالم کرد جالب است که نخستين واکنش پس از انتشار گسترده اين ويدئو، از سوی سخن

تنھا برای انتشار   لو نه  اطالع بوده و بدون ھماھنگی انجام شده است؛ زيرا مقصود وزارت ارشاد از چنين موضوعی بی«

 چنين موضوعی را به ئیدانم که نيروی دريا بعيد می. اش مجوزی ندارد  بلکه برای کسب کار و ماھيت فعاليتاين خبر،

ن فرھنگی، مسؤوالاما ممکن است برای داخل يک نيرو باشد که بايد . وی محول کرده يا حتی سفارش ساخت داده باشد

رسيدگی کنند، زيرا اگر قرار بر صدور مجوز بوده بايد ن ارتش حتما بايد موضوع را مسؤوالھا پاسخ دھند و  عقيدتی آن

  ».اند کرده با وزارت ارشاد ھماھنگی می

اين کار به صورت ھديه و کامال رايگان بود و قرار «: اش در پاسخ به اين اظھارات نوشت تتلو اما در صفحه شخصی 

بردارى  يريم و براى تمام جاھايى که فيلماش مجوز بگ نيست به جايى فروخته بشود که ما بخواھيم براى صدور و فروش

ھا با زبان  ًلطفا اين ويدئو را به چالش نکشيد، برای ساخت اين ويدئو خيلی. ين مربوطه گرفته شدهمسؤولشده مجوز از 

   ».روزه زير آفتاب زحمت کشيدھاند

و » پست واشنگتن«و » تايم«ھای  ھا و سايت روزنامه. ای به آن سوی مرزھا ھم کشيده شد ھا به کليپ ھسته واکنش

  .در اين باره نوشتند و اين را اتفاق تازه در اين دانستند» گاردين«

  
کدام  ای که ھنوز نتوانسته برای ھيچ حکومتی در آن دوره اين بود که چطور خواننده ھای نيمه  اساسی، حتی رسانهسؤال

اگر «: گوی زورات ارشاد درباره او گفته بود آبادی سخن ھايش مجوز الزم را دريافت کند و حتی اخيرا نوش از فعاليت

گونه مجوزی به اين سبک و خوانندگان آن نداده  شيوه خوانندگی وی مثل سابق و به سبک رپ باشد، وزارت ارشاد ھيچ

تواند برای ضبط ويدوئو خود بر  می» .اسبت و سنخيتی نداردو نخواھد داد، چون با فرھنگ ملی و اسالمی کشور من

 چندی پيش يکی از خبرنگاران iست ک اين در حالی. برداری کند  حاضر شود و از زوايای مختلف فيلمئیروی ناو دريا

   .برداری را به دست آورند اند مجوز الزم جھت فيلم  نتوانستهئیاعالم کرد که برای گرفتن گزارش از ناو دريا

***  

، »آتنا اصالنی«اخيرا پس از قتل فجيع . کنم ھای اين ھنرمند حکومتی اشاره می »شاھکار«در ادامه به چند نمونه از 

حجابی اين  تتلو در شبکه اجتماعی خود، مقصر اين قتل را به بی. دختر ھفت ساله اردبيلی، امير تتلو، واکنش نشان داد

  . او عنوان کرده استتوجھی پدر و مادر  دختر ھفت ساله و بی
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عنوان  من به«بازيکن مشھور تيم ملی فوتبال در واکنش به اين اظھارنظر، عنوان کرده است که » سردار آزمون«

گين ترک  ولی شما که می. ترکمن که ترک و ترکمن يکی ھستش واقعا از قتل آتناجان ناراحت شدم و دلم شکست

 »!غيرت رو بايد از شماھا ياد گرفت… جوری شده حجابی اين گی به خاطر بی ام چطوری می غيرتی

  .پس از آن، امير تتلو نيز در پاسخ به انتقاد سردار آزمون، شروع به توھين به او کرد

رت يتو حتما نه تركى و نه غ!! گم حجاب یرتم ميقا چون ترك با غيدق«تتلو در شبکه اجتماعی خود عنوان کرد که 

خاك بر !! م ملى ھستىيكن تياما خاك بر سرت كه تو باز!! ا سالم زندگى كردنيشه از دست ا ه روز نمیي!! دارى

  »!!!سرت

  .غيرتی او از او خواھد گرفت علت بی چنين گفته است که به زودی طبيعت ھمه استعدادھای سردار آزمون را به او، ھم

ھا توھين  اند و تتلو به ھمه آن ان کردهگفته شده است که ساير باريکنان تيم ملی نيز در دفاع از سردار آزمون مطالبی بي

  .ای برای مطلب خود ارائه نداده است کننده کرده است و جواب منطقی و قانع

***  

در سايت » اردشير احمدی«حضور يافت که با اجرای » سياه جعبه«نام  امير تتلو در يک برنامه تلويزيونی حکومتی به

چنين تحقير ھنرمندان  ھای مخوف حکومت اسالمی ايران و ھم وجيه زنداناو در اين گفتگو به ت. آپارات پخش شده است

  .تبعيدی پرداخته است

امير تتلو در اين  .بين پخش شدای قديمی در دبی در برنامه ويديوئی ذره از مصاحبهئیھادر ابتدای اين گفتگو، بخش

ی درباره سؤال خواستی بيام در برنامه، گويد تو نبايد من را در چالش سخت قرار دھی چون اول کهمصاحبه اول می

 .زد من ھزار درخواست داشتمچون ما رفيق ھستيم ولی اگر يک آدم غريبه زنگ می .برنامه نکردم

ھای بد جای بدی است ولی برای گويد زندان برای آدممی. گويد جای شما خالی نبوداميرتتلو درباره زندان رفتنش می

آيد ولی ھای بدی پيش میکنی اتفاقروی در زندان پرخاشگری میشما وقتی می. دی نيست که بد نيستند جای بئیھاآدم

  .کنددھی، حالت يک کمپ پيدا میوقتی نه اين طور نيستی و انرژی مثبت می

 که ئیخيلی کارھا. خيلی اشتباھاتم را فھميدم. بک زدمروزی که زندان بودم به خيلی چيزھا فالش ۶٣گويد در تتلو می

ھا فھميدم که از يک سری مسائل دور شدم بايد به آن. تری به آن نگاه کردم يد در آينده انجام بدھم را با تمرکز بيشبا

 .ھا دور شومام بايد از آنبرگردم و به يک سری مسائل زياد نزديک شده

کند که آدم دچار اشتباه  میاما اعتراف. گويد ھمه زندگی من رو است و در اينستا استاو در پاسخ به اردشير احمدی می

  .شود و او ھم اشتباه کرده و از کوره در رفته استمی

ھی به زور به زور کاری کن بروند آن ور، کدام يک از ھنرمندان «…  کند کهاميرتتلو از استاد رائفی پور نقل قول می

کدام پا پيش گذاشتند؟ کداميک . ھا که قر و فرشان خبرش ھمه عالم را گرفته است ھمانای پا پيش گذاشتند؟برای ھسته

. کشند را آن قدر فحش بدھيد که زحمت میئیھافيلم گرفتند؟ آن وقت آن از ھنرمندانتون امروز برای سوريه نوشتند؟

  ».ورتشبرگرده و پنجه بيندازد در ص. فحش بدھيد تا چون گربه به تنگ آيد ناچار به چنگ آيد

تری در ميان  شد تا جايگاه بيش ناميده می» زيرزمينی«ھای حکومتی خواننده  ھا توسط رسانه اين خواننده که برای مدت

 به آن اضافه کردند و دست دوست عزيزمان دادند و ئی گفتم و چيزھائیگويد که شوک شدم چيزھاجوانان پيدا کند، می

دانم چی اند و مشکل شکايت ايشان نيست يک چيز ديگه است که نمیت دادهايشان شکايت کردند و االن ھم ايشان رضاي

گويند چون تو ھا میپرسم اين مشکل چرا پيش افتاد؟ خيلیکنيم و از ھر کس میحاال ما درباره آن تحقيق که می. است

که يک وقت سياسی نشود؟ چه معنی دارد ما ھر کس که ھوادار زياد دارد را بايد تحت نظر بگيريم . ھوادار زياد داری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

توانند بکنند؟ دوما اگر يک  يک خواننده با يک مشت جوانی که ھوادارش ھستند چه غلطی می. اصال سياسی بشود

 .رودطور باشد سياسی باشد ضد ايران باشد، از ايران می خواننده بخواھد اين

اگر اين جور بود من . شودگيرد پناھنده می می تا عکس٣٠خورد ام يارو يک شالق میام از ايران نرفتهمن زندان رفته

  .ری ديگهپوشی میرفتن که کاری ندارد که لباس گوسفند می. رفتمنه؟ ھمين االن می. رفتمھا پيش میسال

شنود که تحملش باالتر رفته است و نبايد پرسد اگر به گذشته برگرديم چه درسی گرفتی؟ میاردشير احمدی از او می

گويد که من ياد گرفتم که سياست اميرتتلو می. سازت دعوا شد گويد تو ديشب با آھنگاردشير احمدی می. دشعصبانی می

  ٰمن در خود زندان که بودم دعوايم شد با يک نفر، با چند نفر، با يک نفر سر چی دعوايم شد؟. شدن داشته باشمعصبانی

...  

دھم و بازھم انجام ه ضرر او بوده است ولی باز ھم انجام میتر ب گويد که اينستاگرامش بيشاميرحسين مقصودلو می

گويد يارو موبايلش تتلو می. ایگويد تو به خاطر ھر نظری که بدھی ريزش مخاطب داشتهاردشير احمدی می. خواھم داد

. امدهاالن موبايل من روی ميز است و سايلنت کر. کندخورد سی رنگ عوض میگذارد در جيبش وقتی زنگ میرا می

که ديدم يک گيرد و ھم اينکند قطعا به ضرر من است چون ھم وقتم را میاضافه می. است  Airplane Mode روی

من خودم را فدا کردم چون بايد يک ... گويد و من دوست دارم برای ھوادارھايم بگمسری چيزھا را من نگويم کسی نمی

بازيم و بعد  پی عشق و حال و مستامريکا بشود من ھم بروم چون اگر قرار نيست درست. سری مسائل ما درست بشود

که خداوند من را از يک جای فقيرنشين داغون يتی دارد؟ اينمسؤولپس ھنرمند چه . از يک مدتی سرم را بگذارم بميرم

  ...يتی دارم؟ مسؤول که توی ديد ھستم چه ئیگذاشت جا

گيری؟ خب موضع رو نگيری و کسی ديگر بکند ھا موضع میم که چرا وقتی درباره خانسؤالتتلو در پاسخ به اين 

  … بشوم شبيه به کسی کهامريکاگويد آن وقت بايد بروم شوند میتر می ھوادارانت بيش

مثل االن که . گويد من بخواھم دکتر بشوم بايد ھرکاری بکنم که دکتر بشوممی. گويد به تحصيالت اعتقاد نداردتتلو می

بايد برود . خواندخود درس می مثال اگر کسی ھدفش خوانندگی است بی. ن بايد نفسم را درست کنمبرای فوتباليست شد

ھا پيانو و اگر قرار بود به جای آن. من به شخصه از علوم و تاريخ و جغرافيام چيزی يادم نيست. مدرسه خوانندگی

  ...ھا ياد بگيرم، خواندن نوشتن را بله ولی چيزھای ديگرگيتار و اين

 ٣٠ھر کس جای من بود . ترين ھم ايرانی ھستندرحمترين مردم دنيا ايرانی ھستند بیطور که مھربان گويد ھماناو می

شد يا کرد و پناھنده میاگر مايکل جکسون ايرانی بود يا فرار می. دفعه خودکشی کرده بود چه برسد به خداحافظی

  ...تانرفت تيمارسکرد يا میکرد يا معتاد میخودکشی می

گويد ھر کس ديگری ھم مثل من از زير خط فقر بيايد بشود امير کند میکه به مسائل عرفانی فکر میاو در جواب به اين

پس اگر تو کاری کنی که خدا . شودوقتی خدا بخواھند غيرممکن ممکن می. کندچيز عرفانی نگاه میتتلو، به ھمه

  ... نماز اول وقت بخوانم.  بيايم ھمه کارھايم را درست بکنممن بايد. کنیبخواھد، غير ممکن را ممکن می

***  

اينستاگرامش، مدعی شد که به راحتی و با روش درمانی خاص  با انتشار پستی در ،١٣٩٦ خرداد ٢٧تتلو در تاريخ 

  . مانند سرطان و ام اس را درمان کندئیھا تواند بيماری می

 :اينستاگرامش نوشت تتلو در

 که فکر ئیھا ام اس و بيماری! تونم درمان کنم سرطان رو ھم می! تونم کسی رو که قطع نخاع شده نجات بدم من می«

 !!!! کنيد راه عالجی نداره ھمش قابله حله می
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شه يکی که  طور می گم که چه يه روز که وقت داشتم رو چنل می.  و تمرين و باور دارهفقط نياز به يکم وقت گذاشتن

 .قطع نخاع شده رو نجات داد

با انتشار پستی ديگر  تتلو .اين پست تتلو بعد از چند ساعت از انتشار در اينستاگرامش از روی صفحه برداشته شد

بعد ... گم   رو که دارم میئیھا گم، ايده گاھی نمیپست نخاع رو گذاشتم که ھوادار بدونن من ھيچی رو بدون آ: نوشت

 »...پس برداشتم... کنن و به ما  پس فردا ھمونو استفاده می

*** 

اخير، حمايت خودش را از آخوند » رقابت انتخاباتی رياست جمھوری«امير تتلو، بعد از کنار کشيدن پاسدار قاليباف از 

شناسد و او را نديده است، به حضور حضرتش پذيرفته شده است و در  نمیرئيسی اعالم کرده بود و گفته بود رئيسی را 

کنند در واقع اين ديدار با ھدف تبليغ به نفع رئيسی  ای که برای امام رضا ساخته صحبت می اين ديدار او از ترانه

  . صورت گرفته است

  z/tv.ara//:http٣rc٨ : دو ديدار تتلو با رئيسی لينک

 /news/fa/ir.yjc.www://http٦٠٩١٣٤٧/  

  
 رئيسی بر شانه تتلو» شفابخش«دست 

االسالم رئيسی که در زمان انتخابات ھم سر و صدای زيادی به  تتلو، در اينستاگرامش با انتشار عکسش در کنار حجت

  :ھای اين پست خود را بست سفر به مشھد مقدس خبر داد و کامنتپا کرده بود از 

خوام برم مشھد واسه ويدئوی امام رضا دعا کنيد يکم کارام سبک شه که بتونم برم، مطمئنم ويدئوی امام رضا يه  می

 .ويدئوی معمولی نخواھد بود

تلو در کنار کانديدای رياست جمھوری س جمھور دوره اصالحات ايستاده بود اين بار تئياگر مجيد مجيدی، در کنار ر

مجيدی ھمان کسی است که ساخت فيلمی درباره پيامبر مسلمانان در دولت محمود . گرايان ايستاده است اصول

شود که گفته شود مجيدی ھنرمندی ضدانقالب باشد و تتلو يک تواب در  بعد چطور می. نژاد را به او سپردند احمدی

ھای حکومتی برای بازارگرمی  ھا و رسانه رسما و علنا و در روز روشن از سوی جناحھا  دايره حاکميت؟ اين بحث

  . شود و خاک ياشدن در چشم جامعه است که پروژه و ھدايت اصلی آن در دست حاکميت است مطرح می
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  ھنرمندان طرفدار شيخ حسن روحانی در انتخابات اخير رياست جمھوری

 در حالی در ،١٣٩۶ تير ٢۵شنبه  ، عصر روز يک)گزاری فارسخبر رمجموعهزي( »فارس پالس«مراسم يک سالگی 

  .مورد تقدير حاضران قرار گرفت» اميرحسين مقصودلو«تاالر انديشه حوزه ھنری برگزار شد که 

س سابق صداوسيما، ئيهللا ضرغامی، ر  کميسون امنيت ملی مجلس، عزتگوی در اين مراسم حسين نقوی حسينی، سخن

کاريکاتور او در مراسم . تر به امير تتلو بود   ھم حضور داشتند، توجه بيشئیسيد نظام الدين موسوی و يا حميد رسا

ماد و پرچمدار جناح تر از بقيه برحسته بود و شنيده و به ن چنين او بود که تصوير و سخنانش بيش نمايش داده شد و ھم

  !هللا بدل شود؟  و حزبئیگرا اصول

او را در بھترين جای سالن نشانده بودند و او را با سالم و صلوات و تکريم، روی سن دعوت کردند و با کاريکاتورش 

  . عکس يادگاری انداختند

  
ت جمھوری اين بار به جشن امير حسين مقصودلو پس از حضور در کنار ابراھيم رئيسی در روزھای انتخابات رياس

   .گرای امنيتی فارس رفت فارس پالس، متعلق به خبرگزاری اصول

خاطر اظھار توبه وی او را پذيرفته و اين کار را بر  شناخته و به که ابراھيم رئيسی گفته بود که تتلو را نمی نکته جالب آن

ين خواننده با اين تيپ عجيب و غريب در مراسم يک که اکنون ا ھای اسالمی و اخالقی انجام داده اما اين اساس آموزه

گوی کميسيون امنيت ملی مجلس و عضو جبھه پايداری و در رديف اول و البته  گرا و در کنار سخن خبرگزاری اصول

  !نشيند ھم از آن دست نکات جالب توجه و شايسته تامل است ھای طال می نزديک به کارگردان ارزشی فيلم قالده
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نمادی که به خوبی از ھويت . گرايان است و سوژه جذاب فضای مجازی، قھرمان اصول» زيرزمينی«ن ھنرمند حاال اي

  .گويد اين جريان می

مراسمی که شايد . ھای حوزه ھنری برگزار شد در سالن ھمايش» فارس پالس«جشن يک سالگی کانال تلگرامی 

مراسم . گرد ازدواج خانم ھنرپيشه بود ياری، آن ھم در سالترين دستاوردش آشتی دادن امير تتلو با بھنوش بخت بزرگ

دانند چه بخشی  کانال فارس پالس که اقال مديرانش می.  ھزينه شدئیگرا آشتی کنانی که برايش تقريبا تمام اعتبار اصول

 ... د وگرا باش ھای اصول شود تا مثال رقابتی از سوی بچه از بودجه فرھنگی برای تعالی کشور در آن ھزينه می

ای که روی  صحنه. شان تبليغ کرده و راجع به آن نوشته بودند ھا قبل در اين کانال از جشن باشکوه گرايان از ھفته اصول

  .گرايان سرشناس ھستند، ايستادند  ھر سه از اصول ضرغامی، نقوی حسينی، که... ، عزت ائیآن حميد رسا

 و ھورا کشيدند که خانم ھنرپيشه و آقای خواننده با ھم آشتی کرده ابتدا صلواتی فرستادند و بعد ھم کف و سوت و جيغ

  .گرايان دنبال جذب حداکثری ھستند طلبان ھنر را انحصاری می کنند اما اصول ت کردند که اصالحئيبعد ھم تو. اند

ای که از   وابسته به سپاه پاسداران و نھادھای امنيتی حکومت اسالمی است در بيش از يک دھه خبرگزاری فارس،

   .گذرد در راستای مشی سياسی، خبرھای دست اول امنيتی را منتشر کرده است فعاليتش می

: گرای پيشين ھفت درباره او نوشته است بسازند که گبرلو، مجری اصول» !قھرمانی؟«گرايان در تالشند از تتلو  اصول

  ».شايد مسيرتان مسير قھرمانی باشد اما مسير پيروزی و سربلندی نيست«

س پيشين صدا و سيما، روی سن شروع به حرف زدن کرد و سعی نمود روی سخنش تعريف ئير :ضرغامی... عزت ا

سی ئياالسالم ر و تمجيد از بھنوش بختياری باشد و در مورد تتلو سعی کرد ماجرای ديدار اين خواننده زيرزمينی با حجت

من ھم در پاويون پرواز خيلی «: يرد؛ ضرغامی گفتس آستان قدس در رابطه با او را به شوخی بگئيو توضيحات ر

اتفاقی يک بار آقای مقصودلو را ديدم و ايشان يک کار که برای امام رضا خوانده بودند را برايم خواندند و ديدم چه کار 

 ھای و بعد خودش با آن ديدار شوخی ديگری کرد و خيلی سريع از اين بخش گذشت و به توانمندی» ...ارزشمندی است

  !ھنری بھنوش بختياری پرداخت

، مواضع سياسی و مواضع فرھنگی و ھنری اوست به اين معنی که او ھمواره به ئیھای حميد رسا يکی از ويژگی

اين روحانی، با آن . کند شان با جمالت زشت و رکيکی حمله می سينما، موسيقی، به جوانان و سيمای ظاھری

   .ايستد با افتخار در کنار تتلو می که ھمه در ذھن دارند، حاال ئیھا ويژگی

از منکر، از تتلو تجليل کرد چرا که از او برای مواضعش درباره آتنا و اھميت » امر به معروف و نھی«او در مقام 

  .حجاب دفاع شود
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ھا برايش   و دوستان او در تمام اين سالئیحجابی و بدحجابی و ھنجارشکنی و تھاجم فرھنگی که رسا که بی فارغ از اين 

ھا سيمای شيطان پرستانه به او لقب   است که از سر تا پا تتلو شده در حالی که خود اينئیاند، ھمين سيما نمادسازی کرده

   ...دادند و می

ھای رقيب فارس، بھنوش بختياری که روزی در تلويزيون گفته بود ھمراه با ھمسرش به  نوشته يکی از رسانه به

جا  اين! ھای رستوران را برداشته و دور انداخته ون کيفيت غذايشان بد بوده، سرويس قاشقرستورانی رفته بوده و چ

  ... وقتی پشت تريبون مدام سعی کرد موھايش را درست کند تا خدای ناکرده حجابش به ھم نريزد

او با سيمای خاصش . رسيد که اين ضيافت شام و مھمانی و جشن، بيش از ھمه برای تتلو تدارک ديده شده بود نظر می به

    ...چرخيد و دوربين، ھمواره به سوی او می. گرا نشسته بود ھای سرشناس اصول نزديک چھره

گذارد و قرار است تتلو  ھای حاکم بر جامعه ايران را به نمايش می چنين اقداماتی بيش از ھر چيز ورشکستگی سياست

 تأمينھا در نزد نيروی جوان کشور، شايد  برای آنکم بخشی از ھزينه اين ورشستگی سياسی و اجتماعی را  دست

  !نمايد؟

***  

  :آميز و غيرانسانی نيروھای انتظامی حکومت اسالمی ايران ھای تبعيض نمونه آخر سياست

فروشی مواد مخدر و بر ھم زدن امنيت اجتماعی  در روزھای گذشته ھفتصد نفر در نقاط مختلف تھران به اتھام خرده

ھا بر روی نقاط  کوبی بعضی از آن در ميان تصاوير منتشر شده از دستگيرشدگان خال. اند  شده دستگيرپوليستوسط 

 سعی در انتشار اين پوليس کوبی وجود ندارد، اما  که منع قانونی برای خال با اين. کند  میئیشان خودنما مختلف بدن

ھای گذشته از سوی کارشناسان  در سال. ير کندھا را در نزد افکار عمومی جامعه تحق تصاوير دارد تا از انی طريق آن

  .چنان ادامه دارد  شده است، اما نشان دادن اين تصاوير ھمپوليسمسائل اجتماعی نقدھای زيادی به اين حرکت 
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  اند جوانانی که به دليل خالکوبی و دستبند به دست، مانند برده به نمايش عموم گذاشته شده

 

» افتخار«ھا حکومتيان نه تنھا جرم نيست، بلکه مايه  »خودی« اين مورد خالکوبی نيز برای طور که گفتيم در اما ھمان

 .کوبی کرده است امير تتلو، تمام بدنش را به غير از پای چپش خال. شان ھم ھست

  

 

  
  امير تتلو 

مورد توجه بسياری از ھای اجتماعی از يک طرف  ھای حکومتی و شبکه اکنون امير تتلو به يمن تبليغات وسيع رسانه

جوانان کشور قرار گرفته و از طرف ديگر، او به يک ابزار تبليغی در خدمت اھداف حکومت اسالمی درآمده است 

در واقع او، يکی از . کند طوری که در مورد مسايل مختلف اجتماعی و سياسی نيز اظھارنظرھای ارتجاعی مطرح می به

ھای  سوی سياست  انحراف افکار عمومی جوانان و جلب توجه آنان بهھای کنونی حکومت اسالمی در جھت پروژه

  .ستيز حکومت اسالمی است آزار، متجاوز و آزادی ستيز، کودک زن
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***  

ھا و مواضع و  ھای ھنری آن ھنر و ھنرمند، ھمواره جايگاه مھمی در تحوالت اجتماعی دارد و فعاليتترديد  بی

گيری  ای اجتماعی، با شکل عنوان پديده تاريخ پيدايش ھنر به. گيرد ار میاظھارنظرھايشان، مورد توجه ھمگانی قر

عنوان  با رشد کار و ابزار، ھنر نيز به. مقارن است» ھای گردآور خوراک انسان «ھا يعنی نخستين اجتماعات انسان

 زيادی را شاھد ھای فردی و اجتماعی ھا و آزادی عنصری سازنده از فرھنگ، از جمله در نشيب و فرازھا و اسارت

بوده است، ولی سرانجام به مقتضای ضرورت تکامل اجتماعی، با رشد و توسعه جامعه و گسترش بلوغ و آگاھی 

  . فکری و فرھنگی جامعه سھيم گرديده استتغييرھا راه تعالی خود را بازيافته، و در ذوق و عواطف و  انسان

ای اجتماعی که در جريان کار و پيکار و زندگی و  عنوان پديده  را بهشناسی، ھنر شناسی مانند مردم از اين ديدگاه، جامعه

کم، در پيوند با آن به حرکات و  گام با تکامل جامعه، و دست به مقتضای مبارزه و پيروزی بر محيط پيدا شده و ھم

 اغلب نھادھای گيرد ، نھادی که مانند صورت نھادی اجتماعی درآمده است در نظر می تحوالت خود ادامه داده و به

  .اجتماعی ديگر، دوره تکاملی بسيار طوالنی را از ما قبل تاريخ تا امروز پشت سر گذاشته است

عنوان نيروی اجتماعی درخور توجه و موثر و دگرگونی بخش، در ادوار  در عين حال، تاريخ نشان داده که ھنر به

ھا زندانی  اری حاکمان و زورمداران در امان نمانده، قرناستفاده ابز طوالنی حيات اجتماعات، از آسيب و دستبرد و سوء

جانبه کليساھا و مساجد  چنين در زير سلطه ھمه ھا اسير و برده زور و زر اشراف و ھم ھای ديکتاتورھای جھان، سده کاخ

 تمامی  اما ھنر پيشرو انسانی در عصر حاضر، با وجود. گران و حاکمان بوده است و غيره در انحصار و اسارت ستم

ھا و موانع و سدھای عبورناپذير، به مقتضای تکامل اجتماعی، فرھنگ و سياسی،  ھا و اسارت استفاده فشارھا و سوء

ھای نوينی دست  گشودن افق ھای ملموسی دست يافته و جايگاه خود را در عموم جامعه بشری باز کرده و به پيشرفت به

  .يافته است

شخصيت . شود ناخواه در آثار او منعکس می رين عامل ھنرآفرينی او است و خواهت در اين ميان، شخصيت ھنرمند مھم

عبارت  به. آورد کند و به صورت ھنر مردمی درمی ھنرمند ميانجی واقعيت و اثر ھنری است که واقعيت را جذب می

ميت نزديک شود به ديگر، ھنرمند ھر جايگاھی در جامعه داشته باشد به محض اين که به ھر دليلی، ھنرمندی به حاک

  .شود و ديگر آن جايگاه سابق را در نزد مردم ندارد ھمان نسبت نيز از مردم دور می

، به ۵٧حکومت اسالمی ايران، از ھمان روزھای به قدرت رسيدنش و با سرکوب وحشيانه دستاوردھای انقالب 

ن به ھر ترفند و توطئه و تطميع و ھا، تاکنو خصوص با آغاز انقالب فرھنگی اسالمی خونين خود و بستن دانشگاه

  .ھای ارتجاعی و غيرانسانی خود بگيرد جنايتی متوسل شده است تا فعالين فرھنگی و ھنری را در خدمت سياست

در واقع حکومت اسالمی ايران در چھار دھه گذشته، ھنر و ھنرمند را به اسارت خود گرفته و يا ھمواره تالش کرده از 

در اين . ھای ارتجاعی خود بھره گيرد ھا، در راستای اھداف و استراتژی و سياست ر اجتماعی آنھنر و ھنرمند و از بست

نشينی و  ميان بسياری از ھنرمندان آگاه و مردمی، سرکوب و سانسور، زندان و شنجه، ترور و وحشت، حاشيه

 تداعی نشوند و يا به ابزار آن تبديل  عنوانی با حاکميت اند اما به ھيچ نشينی را عامدانه و آگانه به جان خريده خانه

نگاران و نويسندگان و ھنرمندانی که به  ھر چند که بايد اذعان کرد در شرايط کنونی ايران، کم نيستند روزنامه. نگردند

اما در اين ميان، ھنرمندانی ھم . اند طور کج دار و مريض به نوعی با حاکميت کنار آمده دليل ترس، کار و معيشت، به

يکی از  گام به به کنند و گاه ھای ارتجاعی حاکميت را تبليغ و ترويج می شرمانه و وقيحانه اھداف و سياست ند که بیھست

  .شوند ھای سرکوبگران تبديل می مھره

  .است» امير تتلو«مثال بسيار آشکار اين نوع ھنرمندان در ايران، 
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در اسالم و قوانين آن، ھمه چيز . و يا کامال انکارپذير استپذير  به اين ترتيب، در ايدئولوژی اسالمی، ھمه چيز توجيه

ھا روا و برای  در حاکميت جمھوری اسالمی ايران ھمه چيز برای خودی. بر مسلمانان رواست و بر غيرمسلمانان ناروا

  ! شھروندان ناروا و حتی جرم است

ھای آن حرکت کنيد تا ھر  و اھداف و سياست کنيد و در خط ايدئولوژی تأئيدست که حکومت را  در ايران امروز، کافی

خوری  تزوير و دروغ و رياکاری و مفت. اين منطق دين و شريعت و خداپرستی است.  بر شما حالل محسوب شودمسأله

خور و مقلدان  و در عين حال تحريک ھواداران خود بر عليه مخالفين و حتی منتقدين کسب و کار دايمی شيوخ مفت

  .ھا، در ھمه جھان است نلوح و جاھل آ ساده

***  

انتقاد شديدی به نفس حضور ھنرمندی در نزد حاکميت داشت، حال اين ھنرمند چه  کرد ھرچند که تأکيددر پايان بايد 

بحث اصلی در حلقه سران و مقامات حکومتی است که اين . خوان مانکن باشد و چه نويسنده و شاعر و يا امير تتلو رپ

! ھا گردن بگذارند و مانند روبوت در خدمت آنان باشند و تطميع وادار می کنند به خواسته ھای آنھا را با تھديد  انسان

حکومت اسالمی ايران، در چھار دھه حاکميت خونين و ارتجاعی خود تالش کرده است از ھنرمند گرفته تا بسيجی  و 

يت مأمورکند و برای ھرد کدام از آن ھا  اجير هللا و لباس شخصی و سربازان گمنام امام زمان و غيره را  پاسدار و حزب

ھنرمندان و نويسندگان به دليل جايگاه و پايگاه مردمی که در جامعه دارند به خصوص در تبليغات : ھای ويژه ای بسپارد

ھا  يابانکنند تا در خ کنند؛ آن يکی را تشويق و تحريک می کنی استفاه می عنوان ابزار رای جمع ھا به شان از آن انتخاباتی

 تھديد و تعقيب و ترور نويسندگان و ھنرمندان و فعالين سياسی مخالف مأموربر صورت زنان اسيد بپاشد؛ گروھی را 

و تحريک مردان را عنوان کند؛ برخی نيز » بدحجابی«ھا  زنان و دختربچه کند؛ آن يکی در توجيه تجاوز به می

ھا  کنند و با زجر آن  زير شکنجه نيز به قربانيان تجاوز جنسی میگر و بازجو و قاضی و غيره ھستند که حتی در شکنجه

المللی و بيت رھبری و نور چشم امام  رسانند؛ برخی نيز مانند قاری قرآن حکومت اسالمی در سطح بين را به قتل می

ن که کسی به کند بدون اي ھا تجاوز جنسی می آموزی خود، سال ھای طوالنی به پسربچه ھای قرآن ای، در کالس خامنه

ھای اين کودکان قربانی، رسيدگی کند؛ گروھی نيز به غارت و چپاول اموال عمومی مردم مشغولند و  شکايت خوانواده

...  

ای تسويه  طور جدی و ريشه خواھد با اين نوع جنايات و تبعيض و ظلم و ستم به در چنين شرايطی، اگر جامعه ما می

برانداز را دور بياندازد بايد بداند که ديگر ھيچ مسکنی بر  ی و مسری و دودمانحساب کند؛ و اين آبسه چرکين و سرطان

اگر اين . گذار نيست بنابراين، بيمار بايد با يک عمل جراحی درمان اساسی گردد تا از مرگ حتمی نجات يابدتأثيرآن 

در .  از آن پيدا کنيمئی برای رھا اجتماعی را-حل سياسی  بيماری را يک بيماری اجتماعی ببينيم، ضرورتا بايد يک راه

 طبقاتی، عمال بايد در جھت برچيده شدن بساط کليت حکومت -ھا و استراتژی مبارزه سياسی  اين راه، ھدف تاکتيک

داری اسالمی و ھر حکومت ديگری باشد که خود را آقا باال سر، ھمه کاره، قيم و يا نماينده و رھبر خودخوانده  سرمايه

  ! ميلی و زوری خود بداند و ھر طوری دلش خواست با شھروندان رفتار کندمردم و حکومت تح

، شيوخ )داعش( اکنون زمان آن رسيده است که با مشاھده جنايات روزمره حکومت اسالمی ايران، خالف اسالمی

 درشت عربستان و منطقه خاورميانه، رجب طيب اردوغان، بشار اسد، نتان ياھو، ترامپ، پوتين و ھمه سران ريز و

چنين خرافات خداباوری، اعتقاد به  و ھم»  ملت- دولت «ست که توھم به فلسفه  داری جھان، طبيعی ھای سرمايه حکومت

. مانده ريخته شود و طرد گردد عنوان گرايشات ارتجاعی و عقب پيامبران و امامان، ظھور امام زمان و معجزه را به

  !ھای آزاد و برابر و خالق و نوآور و شاد باشد و شايسته انسان يک جامعه نوين ئی نيز برپائیھدف اصلی و نھا
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