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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٦ دسمبر ١٥
 

 »ھنرمندانه و روشنفکرانه«ھای  فخرفروشی
 !يا تأثير ابتذال فرھنگ ارتجاعی اسالمی حاکم بر برخی محافل فرھنگی و ھنری ايران؟

 حکومت اسالمی ايران و فرھنگ ارتجاعی اسالمی حاکم ئینزديک به چھار دھه از حاکميت ارتجاعی و قرون وسطا 

گذرد، اکنون بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ ايران، ابتذال و فساد از اقتصاد و سياست گرفته تا  آن بر جامه ما می

ی مانند يک بيماری مھلک و مسری سراسر جامعه را چنين دروغ، تحريف، رياکاری و چاپلوس ھنر و فرھنگ و ھم

برخی از شھروندان ايرانی ھم که احتمال دارد طرفدار حکومت اسالمی نباشند باز ھم اين فرھنگ . فراگرفته است

اين ترتيب، آگاھانه و  دھند و به ارتجاعی و ايدئولوژی اسالمی حاکم را در داخل و حتی در خارج کشور اشاعه می

البته در اين ميان، کمبودھای شخصيتی و . ريزند  آب در آسياب حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی میناآگاھانه

 . نيستندتأثير ھا نيز بی  مطرح شدنئیھر بھا ھا و به عقده

از روابط ابراھيم » ئیرمزگشا«ھای اجتماعی برای  ھای زيادی در شبکه ھای اخير، بحث و حديث برای نمونه، در ماه

ای کشف و زندگی خصوصی اين شاعر، حتی بيش از  و نقل قول تازه زاد افزايش مطرح شده  و فروغ فرخگلستان

  .گيرد اشعارش مورد توجه برخی قرار می

کند که در آن  می زودی کتابی را منتشر  نويسنده ساکن آمريکا گفته است که به نام فرزانه ميالنی فردی به چندی قبل

 .شد ابراھيم گلستان برای اولين بار منتشر خواھد  بهھای خصوصی فروغ برخی نامه

پوران   عنوان تنھا بستگان وی که در قيد حيات ھستند مواجه شد و و خواھر فروغ به اين اقدام ميالنی، با واکنش پسر

 .که زندگی يک شخص نظير فروغ را علنی کنيم، بسيار زشت است زاد خواھر فروغ گفت اين فرخ

چه تا امروز بيان شده آسيب  گمان من فروغ در خانواده نابسامانش بيش از آن به ھا گفت  در جواب آناما فرزانه ميالنی

ھای اين بستگان فروغ را ناديده گرفت، بلکه بيش از پيش خانواده و زندگی  و با اين کلمات نه تنھا اعتراض! ديده است

 .زاد را نيز مورد تھمت قرار داد شخصی فرخ

استفاده   و سوءئیسودجو وی به ای از جانب دوستداران فروغ فرخزاد مواجه شد و ، با انتقادات گستردهاين ادعای ميالنی

 .از اطالعات در اختيار گذاشته شده از طرف دوستان فروغ مواجه شد

ھای  ای، سخنان عجيبی بر زبان آورده و برخی از شخصيت گوی تازه و  در گفتئیھا، مسعود کيميا گزارش رسانه به

: کند گو عنوان می و او در بخشی از اين گفت. اش گره زده است  از زندگیئیھا گوشه شکل باورنکردنی به اريخی را بهت
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پويان ) امير پرويز(تر، با  قبل. ھای زيادی با باقر پرھام داشتم گرايش به چپ گرايش غالب آن روزگار بود من بحث«

جا که به  ھا قابل پذيرش و ھضم بوده، تا آن گويا ھمه اين. رود میسراغ صادق ھدايت  و در بخشی ديگر به» ...داشتم

ع اين شاعر جوان حضورش ئي در مقام غسل دھنده فروغ و چھره موثر در تشئیرسد و مسعود کيميا زاد می فروغ فرخ

  .کند را برای نخستين بار مطرح می

کنم   گفته بود از دوستان فروغ درخواست میھا پوران فرخزاد خواھر فروغ ھمان زمان در جواب اين داستان پردازی

  .ھای ديگری بيابند و خانواده من را رھا کنند برای کسب شھرت يا در جايگاه شھرت ماندن، راه

فروغ روا داشته شده مسعود بھنود نيز سعی کرده از اين قافله  به اکنون پس از ترورھای شخصيتی که از جانب برخی 

 را مطرح کرده که بار ديگر اعتراض خانواده ئیبوک خود منتشر کرد ادعاھا صفحه فيسعقب نماند و در متنی که در 

 .ھمراه داشته است وی را به

ای  ايران که بر روی ناو جنگی حکومت اسالمی در وصف سالح ھسته» زيرزمينی«اصطالح  يا داستان خواننده به

اندازد و از  را و تاسوعا بساط آش نذری راه میخوانش در لندن در روزھای عاشو خواند و يا آن يکی دوست رپ می

کنند  ھايشان در اين مراسم آش نذری شرکت می ھا و آقايان نيز با آخرين مدل لباس ھای معروف ھنری خانم جمله چھره

 ...و

  .کنم چند نمونه از اين ابتذال فرھنگ و اجتماعی اشاره می با اين مقدمه به

  

  زاد  فرخادعای مسعود کيميائی درباره فروغ

او که در آن .  بسيار جنجالی بوده استئی، يک مصاحبه کارگردان سينمای ايران، مسعود کيميا١٣٩٣در خرداد ماه 

برخی از خاطرات خود پرداخته و از  ای عجيب به ھای سينما داشت در مصاحبه را بر روی پرده» مترو پل «دوره فيلم 

د شاملو، غالمحسين ساعدی و چند تن از افراد نامی روزگار قديم و احم  فروغ فرخزاد، رابطه خود با صادق ھدايت،

  .چنين کانون نويسندگان ايران، سخن گفته است ھم

انگيز برايش  زاد است که سرنوشتی غم  درباره شاعره معروف ايرانی، فروغ فرخئیترين سخن مسعود کيميا اما جنجالی

 که غسال زن در زمان کفن و دفن فروغ ئیجا ی شده است، از آن کارگردان فيلم قيصر مدعئیمسعود کيميا .رقم خورد

 را تکذيب ئیزاد اين ادعای کيميا اما پوران فرخ !زاد نبود، وی با خواندن صيغه برادری فروغ را غسل داده است فرخ

  .کرده است

. شود ورد و کشته میخ زاد در حادثه رانندگی سرش به جدول می فروغ فرخ«: گويد  در اين رابطه میئیمسعود کيميا 

. ام نوزده ساله. گيرم اتومبيل خواھرم را می. ع کنيمئياش را تحويل بگيريم و تش قانونی جنازه بايد فردا برويم از پزشکی

و » عال اسماعيل نوری«، »مھرداد صمدی«، »محمدعلی سپانلو«. شوند ھمه سوار می. تصديق رانندگی ندارم

ھمه جا . رود تند می. کنند جنازه را با آمبوالنس حمل می. قانونی ه سمت پزشکیافتيم ب راه می. »احمدرضا احمدی«

  .»مانند می

جا يک غسالخانه  پيچيم زرگنده، آن  دنبال آمبوالنس می ما به. روند ظھيرالدوله ھا می جا مانده«: دھد  ادامه میئیکيميا

ای خوانده  خطبه. بايد به مرحوم محرم شويد. زن نداريم غسال : گويد می. آيد مردی از غسالخانه بيرون می. ھست

  » ...ريزيم روی او آب می. شويم برادران او می. شويم دونفر از ما به فروغ محرم می. شود می
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که اساسا مگر امکان دارد دو مردی که نسبت فاميلی و برادری  بحث شرعی و غيرشرعی بودن چنين عملی است و اين

مگر خود فروغ در اين مراسم ھيچ فاميلی !  برادری با يک دختر مرده خوانده شود؟با فروغ ندارند، برايشان خطبه

  !نداشت؟

 تأکيددھد و از اساس اين موضوع را تکذيب و  می» فروغ فرخزاد«خواھر بزرگ » پوران فرخزاد«پاسخ قاطع را خانم 

  .» نبوده استئیحتی در نزديکی محل غسل فروغ نيز مسعود کيميا«کند  می

       

  پوران بازرگان                                                       سعود کيميائیم

که در زرنگه مرده شور  اين: ، درباره وقايع منجر به غسل فروغ تصريح نمود»تابناک«گو با  و پوران فرخزاد در گفت

دوله يک اتاق کوچک و متروکی که انگار در ظھيرال. نبود، درست است و پس از اين، فروغ را به ظھيرالدوله آوردند

مقداری طول کشيد تا کسی برای غسل بيايد و در . جا بردند جا نرفته، وجود داشت و فروغ را آن صد سال است کسی آن

  .نھايت زنی را پيدا کردند که آمد و غسل فروغ را انجام داد

نوری عال را ( ليرضا ميبدی و اسماعيل نوری عالام، احمدرضا احمدی، ع ھمراه دختر عمه تنھا من به:  کردتأکيدوی 

ام اصرار کرد که برای  دختر عمه. حضور داشتيم که رفتند و فروغ را برای آخرين بار در آن اتاق ديدند) مطمئن نيستم

. دجا آوردند و به خاک سپردن و من نتوانستم بروم و از آن» مثل ماه شده است«: آخرين بار بيا و فروغ را ببين و گفت

  .ھای من ھم اشخاصی که نام بردم، ھستند شاھد حرف

  

  يع فروغ فرخزاديتش

 ئیبا کمال احترامی که برای آقای کيميا:  از اين واقعه يادآور شدئیزاد ضمن اظھار تعجب از روايت مسعود کيميا فرخ

ايشان ھيچ نقشی در غسل فروغ . اند، داستان است کنم و متاسفانه تمام اينھا که گفته ھايشان را تکذيب می قائلم، گفته

ھا  ع جنازه نيز ثبت شده و مشخص است که جايگاهئيتصاوير اين تش. آيد اصال ايشان را ديده باشم نمینداشت و من يادم 

  .چگونه بوده است
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کنم برای کسب شھرت يا  از ھمه درخواست می: حق را در ميان گذاشت و گفت پوران فرخزاد در پايان يک خواسته به

من اھل جاروجنجال و مبارزات مطبوعاتی . نواده من را رھا کنندھای ديگری بيابند و خا در جايگاه شھرت ماندن، راه

  .چنينی نيز گفته نشود ھمين دليل توقع دارم، مطالب اين نيستم و به

ام  ساله ١٠ من« :  در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بودئیکيميا . درباره صادق ھدايت استئیديگر اظھار نظر کيميا

توانی  ھم ھست که می» کوپر گری«ای از ھمين شھر ھياھوزده  در گوشه. دھد ن رخ میو ھمه اين وقايع دارد پيرامون م

» صادق ھدايت«در ھمان گوشه آرام شھر، . جنگد مرد آرام و بلندقدی که با شياطين می. بروی آن را روی پرده ببينی

که گاه با » ن ساعدیغالمحسي» و» احمد محمود«، »ابراھيم گلستان«، »بھرام صادقی«، »صادق چوبک«يا  .ھست

  ».کشی داری قد می . کنی ھا ديدار می آن

 واکنش نشان داده است و درباره بخشی از اين مصاحبه که مسألهاين  اما جھانگير ھدايت، برادرزاده صادق ھدايت نيز به

اين معنا که  به است ١٣٢٠ متولد ئیمسعود کيميا:  در آن به ديدار با صادق ھدايت اشاره شده است گفتئیمسعود کيميا

ايشان در چند . تر نداشته است  نه سال بيشئی زمانی که صادق ھدايت خودکشی کرد کيميا١٣٣٠ فروردين سال ١٩در 

  ديدند؟ سالگی آقای ھدايت را می

ای يک فرد در کوچه يا خيابان که  کنيم ايشان ھدايت را ديده است با ديدن لحظه فرض می: گويد جھانگير ھدايت می

شناسد با يک بار ديدن يک نويسنده چه  ھای اين چنينی را نمی يک بچه ده ساله که آثار نويسنده. شود  برقرار نمیارتباطی

کنم که تعريف ديدار با يک نويسنده در ان سن و سال چه   تعجب میئیشود؟ من از آقای کيميا ويژگی برايش ايجاد می

واسطه داشتن پدر يا مادری   آن فرد زندگی کرده بود و يا بهای بود که با سودی برايشان داشته است؟ حال اگر بچه

شد اما صرف ديدن يک نويسنده در  اش ايجاد می اتی در آيندهتأثير آمد و شد داشت شايد ئیھا ھنرمند در چنين مکان

  شود؟ بچگی چه اتفاق مثبتی محسوب می

 اصال .ندارد واقعيت روايت اين« :گفت خبرآنالين به زاد فرخ فروغ غسل از ئیکيميا روايت درباره ھم سپانلو محمدعلی

 چنين در بخواھند که نبودند شناس سر اصال و بودند نساخته فيلمی ھنوز ئیکيميا آقای ھا روز آن .است نيفتاده اتفاقی چنين

   ».بگيرند قرار موقعيتی

 ديگرش نويسنده دوستان و عرشا اين پيشنھاد خصوص در ئیکيميا ھای صحبت از ديگری بخش درباره چنين ھم سپانلو،

   .است بوده برعکس ماجرا اين که گفت تلويزيون به رفتن بر مبنی او به ايران، نويسندگان کانون در

 از گروھی با نويسندگان کانون در شب يک« :گويد می گونه اين ماجرا اين مورد در شرق با خود مصاحبه در ئیکيميا

 بودند، ديگر ھای خيلی و ساعدی غالمحسين سپانلو، محمدعلی يلفانی، محسن ھام،پر باقر شاملو، احمد .بوديم نويسندگان

   ».رويم می نگارش اداره به ھم ما .برو آنجا به تو گفتند .بروی تلويزيون به بايد که گفتند من به

 ما به زاده طبق طرف از و آمد ايران نويسندگان کانون به ئیکيميا شب يک که است اين واقعيت« :گويد می سپانلو اما

 ھا روزنامه در که ای بيانيه در حتی و نکرد قبول را پيشنھاد آن نويسندگان کانون البته .داد را تلويزيون در کار پيشنھاد

 متاسفانه و ام نوشته نويسندگان کانون درباره که کتابی در من .دھد نمی تن ھمکاری اين به که کرد اعالم شد، منتشر ھم

  ».ام آورده را روزنامه و بيانيه آن کند، نمی پيدا چاپ اجازه ايران در

 درباره ئیگو پاسخ قدر زياد بود که اين کارگردان معروف سينمای ايران مجبور به  آنئیاين سخنان کيميا  ھا به واکنش

کسی حرمتی کرده و نه  نه تاريخ را تحريف کرده، نه به کسی بی«: وی در مصاحبه جديد خود ادعا کرد. اظھاراتش شد

دانند او اھل تحريف نيست و  ھايش داشته باشند می ھا و فيلم نوشته ای به  برده است و کسانی که اندک عالقهسؤالرا زير 

  ».فقط و فقط روايت خودش از اتفاقات مھم تاريخی را روايت کرده است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

آيا واقعا . گذرد زاد می  فرخ سال از مرگ٥٠ک به ينزد.  دچار عدم تمرکز فکری شده استئیايميرسد آقای ک نظر می به

  !تر و معتمدتر از ايشان نبود که فروغ را غسل دھد؟ آن موقع، کسی مناسب

يا کانون نويسندگان ايران، پيشنھاد ھمکاری به تلويزيون حکومت اسالمی را پذيرفت نيز برای اولين بار از زبان 

  .زارشات ديگری درباره آن درج نشده استشود و در ھيچ جای تاريخ اين کانون و يا در گ  جاری میئیکيميا

، او )خواھر فروغ( گفته پوران فرخزاد به. زاد است فروغ الزمان فرزند چھارم توران وزيری تبار و سرھنگ محمد فرخ

  . متولد شده است، اما مطبوعات اصرار دارند تاريخ تولد او را پانزدھم دی قيد کنند١٣١٣در ھشتم دی ماه 

 .چاپ رسيد  به١٣٣٧در » عصيان« منتشر شد و کتاب ١٣٣۵بود که در » ديوار«روغ نخستين کتاب شعر ف

گلستان بود،  که متعلق به» گلستان فيلم«ساز پيشرو آشنا و در   با ابراھيم گلستان نويسنده و فيلم١٣٣٧در شھريور 

 . داد و او را متحول کردتغيير مسير زندگی فروغ را ئیاين آشنا. مشغول کار شد

را در آسايشگاه جذاميان تبريز » خانه سياه است« فيلم ١٣۴١ز ئيسازی آشنا شد و در پا در گلستان فيلم با فيلمفروغ 

کارگردانی پری  نوشته لوئيجی پير اندلو و به» شش شخصيت در جستجوی نويسنده« فروغ در نمايش ١٣۴٢در . ساخت

با تيراژ باالی سه ھزار نسخه توسط انتشارات » تولدی ديگر«صابری بازی کرد و در اواخر ھمان سال مجموعه 

در .  فيلم خانه سياه است جايزه بھترين فيلم را در جشنواره اوبرھاوزن را برد،١٣۴٣در زمستان . مرواريد منتشر شد

 .منتشر شد» ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد «١٣۴٣آبان 

 در يک حادثه ھولناک رانندگی در جاده ١٣۴۵ھمن فروغ در ساعت چھار و نيم بعد از ظھر دوشنبه بيست و چھارم ب

 . قلھک درگذشت-دروس

 .ی بر جايگاه بلند او در شعر نو ايران نداشته استتأثير سال از مرگ فروغ، ٥٠گذشت حدود 

  

  زاد ادعای مسعود بھنود درباره فروغ فرخ

ن، اخير مدعی شد بر اساس اطالعاتی که سی ساکن انگلستا بی نگار و نويسنده ايرانی و ھمکار بی مسعود بھنود روزنامه

عقد موقت خود  صورت شرعی به زاد را به  خورشيدی، فروغ فرخ١٣۴٢ شھريور ٩او دارد، ابراھيم گلستان در مورخ 

  .شود بار است چنين موضوعی که در محافل ادبی و اجتماعی ايرانی مطرح می اين برای نخستين. درآورده است

ن شدن دو رويداد يکی تخريب منزل مسکونی ابراھيم گلستان و فروغ فرخزاد در منطقه دروس زما بھانه ھم بھنود که به

گردآوری و نوشته فرزانه » فروغ فرخ زاد، کارنامه ادبی و چند نامه منتشر نشده«تھران و ديگری انتشار کتاب 

بوک شخصی خود منتشر کرد  ر فيسقلم برده است در متنی نسبتا طوالنی که برای نخستين بار آن را د ميالنی، دست به

) صيغه( عقد هللا تقوی شيرازی به و نيز با خطبه آيت) تقی گلستان( خواست پدر ابراھيم گلستان مدعی شد، فروغ فرخزاد به

 .ابراھيم گلستان درآمده است

 ھمه راه گلستان در. پدر و پسر با فروغ راھی زرده بند شدند گفتگوکنان«… : مسعود بھنود، در اين مورد نوشته است

زدند و  خند می طبع لب مخاطبان به… کنيد تا ناگھان از اين دو پرسيد چرا ازدواج نمی. گفت بزرگ با فروغ سخن می

ابراھيم . ديد ارتباطی که ھمه از آن باخبر بودند، چنين بماند اما آقای پدر پيگير بود و صالح نمی. پاسخی در کار نبود

هللا تقوی  فردايش وقتی آنان به ديدار آيت. و از پدر جواب شنيد بله. دئيگو  شما به فخری میگلستان سنگ انداخت و پرسيد

وی  تر و عزيز بود و عالقه سرشاری ھم به شيرازی رفتند، آقای گلستان پدر که برای فخری خانم گلستان عمو و بزرگ

هللا   آيت١٣۴٢گونه بود که روز نھم شھريور   بدينو. دانيد ھر چه صالح می اند موافقم به داشت، پاسخ آورده است که گفته
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زاد فرزند سرھنگ محمدباقر فرخ زاد را با سيدابراھيم گلستان فرزند  تقوی شيرازی، خطبه عقد شرعی فروغ فرخ

 .»ھم او بيست سال قبل دو برادرزاده خود فخری و سيد ابراھيم را ھم برای ھم عقد کرده بود. سيدتقی خواند

ست که در خصوص اين  ذکر است که بھنود ھيچ سندی دال بر صحت ادعای خود ارائه نکرده اما مدعیالبته شايان 

ھا پيش سخن گفته  اند سال جز با ابراھيم گلستان و پرويز شاپور با ھمه کسانی که در جريان رابطه آن دو بوده موضوع به

 .است

با اشاره به دو قطعه قبر خالی کنار آرامگاه فروغ » هرازگون«صورت   از آن بهئیھا بھنود در نوشته خود که در بخش

نام حيدر از پرسنل استوديو گلستان،  فردی به در گورستان ظھيرالدوله شميران و خريدار امروز آن و يا اشاراتی کور به

گويد نخست قصد داشته در سی امين سال درگذشت  کوشيده نشان دھد در جريان موضوعاتی خاص است، می

در کتابی اين راز را افشا کند اما حاال و با بيست سال تاخير اين نکته را )  خورشيدی١٣٧۵- ت سال قبل بيس( فروغ

 .مطرح کرده است

  . سال داشته است٢٠ خورشيدی است و در زمان درگذشت فروغ فرخزاد ١٣٢۵بھنود متولد 

اعتراض بلند شود  فروغ صدايش بهاظھارات زشت و سخيف از جانب مسعود بھنود، باعث شد که بار ديگر خواھر  اين

اش را رھا  ای زندگی و خانواده فروغ رفته و متاسفم که عده«: سی بگويد بی گر بی تحليل چنين به  اينئیو در گفتگو

اين نتيجه رسيده که تمام شده،  کنم اگر به ايشان پيشنھاد می من برای کسی که اين ادعا را کرده متاسفم و به. کنند نمی

ديگران ضربه بزند، ھمان حرکتی را انجام دھد که ھمينگوی وقتی حس کرد رو به افول است، انجام داد  که به جای آن به

 .»و اسلحه را زير گلويش بگذارد و شليک کند

   

  نوظھور گر تحليل زاده؛ علی علی

ی که  ا ن، طی پروسهاو از آشنايان نزديک غنچه خانم قوامی ھستند که بعد از رای دادن به شيخ حسن روحانی در لند

سر و صدا آزاد شدند و  ايران سفر کرده و بازداشت شدند و بعد ھم بی آخرش معلوم نشد دقيقا چگونه بوده، از انگلستان به

ای  چھره طلبان حکومتی او را به ھای اصالح فعال حقوق زنان شدند و رسانه شبه تبديل به به انگلستان بازگشتند؛ و يک

  .معروف تبديل کردند

سی و صدای  بی گر در بی عنوان تحليل طلبان حکومتی، به ھای اصالح سازی پشتوانه ھمين صحنه زاده که شايد به علی

زند که خود سران و مقامات حکومت اسالمی  سينه می شود، طوری سنگ حکومت اسالمی را به آمريکا ظاھر می

 ! زنند نمی

طلبانه آن برای ھمگان آشکار است؛   که تمايالت اصالح-نام افق   بهای از صدای آمريکا زاده، چندی پيش در برنامه علی

ھای او  قدری سطحی سخن گفت و غلو کرد که مجری برنامه ھم شرمسار اين ھمه دروغ در ميزگردی شرکت کرد و به

  زاده بفھماند که اين ھمه دروغ چرا؟  شد و بارھا و مستقيم و غيرمستقيم تالش کرد به علی

معرفی ميھمانان برنامه با حسن . ای برای منتقدان و مخالفان حکومت اسالمی بود ، پيامدھای توافق ھستهموضوع برنامه

  .زاده شود بعد حسن داعی و بعد علی علی شريعتمداری شروع می

ھايشان جای خودش مانند ھميشه موضع ميانگين گرفت  هللا شريعتمداری، ھمان ابتدای صحبت شريعتمداری فرزند آيت

طلب ھستم نه برانداز نه با رژيم ھستم و نه  من نه اصالح«: کند  میتأکيدکه دوستان خود را نرنجاند و در عين حال 

 .…»چيزی
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کند و خود را  کند و مخالفت خودش را با اين توافق اعالم می ی میھا و جريانات توافق ھسته را بررس داعی آسيب

 ...کند و برانداز معرفی می

او ھمان ابتدا مرز خود را با جريانات . رسد می» زاده علی علی«نوظھور مسائل سياسی » گر گر و تحليل پژوھش«نوبت 

ھا  برد که گويا ھمه زير پرچم آن ج میاو طبان را به طوری جناح اصالح. کشد طلب ضدحکومت اسالمی می سرنگونی

شان ھم  گويد، جريانی ھستند که منافع شخصی دارند و اصال ملی نيستند و بحث اپوزيسيون برانداز می به. زنند سينه می

 .ايران و مردم ايران نيست، بلکه صرفا مشکل شخصی دارند

تر دشمن مردم ايران بودند که  افع ايران، و از ھمه مھمآورد که دشمن ايران، دشمن من ميان می بعد او از ائتالفی سخن به

  ...سو شدند و او از اين بابت، آزرده خاطر شده است و فکران ايشون ھم االن با دوستان و ھم

   

  علی عليزاده با پسر کروبی

وت داعی داوری و قضا کند و دست به جای تجزيه و تحليل کردن مسائل، بالفاصله بحث را شخصی می زاده به علی

کند که ادعای شما اين است که شما از آمريکا و روسيه و چين و آلمان و فرانسه و  زند و وی را محکوم می می

فقط با ايران اين »  سال٣٠٠تر آن ھم  به خاطر قدمت بيش «٢٧طبق بند «: گويد فھميد؛ و می تر می انگلستان، بيش

 …نه عراق و ترکيه و» يمدھ کنيم و می نامه و امتيازات را امضاء می توافق

... کند که ايران و آمريکا تابو را شکستند و االن رابطه دو کشور گل و بلبل شده و مابقی اراجيف ديگر بعد اضافه می

 ... ای را رد کردند ای و ھم اوباما اين رابطه که شما جشنش گرفته ھم خامنه! زاده جان علی«گويد که  مجری می

  !شود ای در کنگره آمريکا، قطع می نامه ھسته ل پخش دفاع جان کری از توافقدلي نھايت اين برنامه به

 

  »امير تتلو«امير مقصود معروف به 

تشويق «اتھام   برای دومين بار به،١٣٩۵از خوانندگان رپ نيز دوم شھريور » تتلو«اميرحسين مقصودلو با نام ھنری 

  . زندان به قيد وثيقه آزاد شدمدتیبان پس از بازداشت شد و عصر روز سوم آ» جوانان به فساد و فحشا

 و خيلی شيک ساخته شده، خليج مسلح فارس را ھم حق مسلم ما ئیتتلو در اين ويديو موزيک که با ھمکاری نيروی دربا

حکومت اسالمی محسوب » ھنری«مھم عرصه » آوردھای دست«واقعا چنين ھنری و ھنرمندی از ! دانسته است

 !اريخ ثبت شودشود که بايد در ت می

شود، ھم  ای ديده می ھای ھوشمندانه و کارگردانی که در يک کليپ با مضمون انرژی ھسته ای و قاب تصاوير حرفه

را » ای کليپ انرژی ھسته«ای پر خرج درست شده و در نھايت  لحاظ ساختار و ھم از نگاه مضمون بسيار حرفه به

  .آن را اجرا کرده است» !زيرزمينی؟«خواننده   امير تتلو اميرحسين مقصودلو معروف به. تر کرده است جذاب
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ھای اجتماعی و البته با ھدف  ھا و شبکه اما برخی نھادھای حکومت اسالمی، پس از انتشار اين ويدئو کليپ، در رسانه

  !بازارگرمی، ھياھو راه انداختند که اين ويئو مجوز نداشته است

ھا پيش از ھر چيز در خصوص داشتن و يا نداشتن مجوز از  ترديد تمامی ارگان یدر حالی که برای دادن چنين امکانی ب

  . کنند ھنرمند اطمينان حاصل می

  

آيد که چطور بسياری از ھنرمندان و خوانندگانی که حتی دارای مجوز از وزارت ارشاد ھستند   پيش میسؤالحاال اين 

ھای حکومتی  ای که توسط رسانه ستفاده کنند، اما يک خوانندهتوانند از امکانات نظامی ا در اين سطح و کيفيت نمی

تھيه چنين کليپی  راحتی اقدام به گردد چگونه به در گذشته معرفی می» مجرميت«با سابقه مشخص » زيرزمينی«خواننده 

  ؟!کند می

البته ھميشه در قبل از ھرچيز يک فروشنده بود و .  در تھران است١٣٦٢؛ متولد )امير تتلو( امير حسين مقصدولو

ھای شاد   انتشار آھنگ  به کمک٨٤ھايش را معرفی کرد تا اين که در سال  از طريق يک وبالگ آھنگ. آرزوی شھرت

  . معروف شد٨ و ٦سبک  و به

شود؟ آيا نشان از سياست دوگانه  ھا و مقامات حکومت اسالمی از کجا ناشی می  ارگانئیچنين مواضع و برخوردھا

 ؟!نوعی بازار گرمی برای اين عنصرشان رشاد در قبال اين ماجرا است و يا بهمسئوالن فرھنگی ا

   



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

سخنگوی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگاری، در خصوص کليپ منتشر شده » آبادی حسين نوش«سخنان  حاال به

اطالع بوده  وزارت ارشاد از چنين موضوعی بی«: ای، توجه کنيد لو با محوريت انرژی ھسته حسين مقصود توسط امير

 تنھا برای انتشار اين خبر، بلکه برای کسب کار و ماھيت فعاليتش  لو نه ی انجام شده است، زيرا مقصودو بدون ھماھنگ

  .»مجوزی ندارد

 چنين موضوعی را به وی محول کرده يا حتی سفارش ئیدانم که نيروی دريا بعيد می«: کند او در عين حال ادعا می

ھا پاسخ دھند و   باشد که بايد مسئوالن فرھنگی، عقيدتی آناما ممکن است برای داخل يک نيرو. ساخت داده باشد

مسئوالن ارتش حتما بايد موضوع را رسيدگی کنند، زيرا اگر قرار بر صدور مجوز بوده بايد با وزارت ارشاد ھماھنگی 

  .»کردند می

دو مشکل عمده . فتخيلی سريع و غاقلگير کننده فضای کشور و البته استديوھای زير زمينی را فرا گر» موسيقی رپ«

ھيچ عنوان امکان  اولی سبک رپ بود که به.  کردکنترولداد موسيقی زيرزمينی را  وجود داشت که ديگر اجازه نمی

آن وجود نداشت و ديگری فراگير شدن روزافزون امکانات ارتباطی ميان ھنرمندان و مخاطبان بود که  ارائه مجوز به

 در چينن شرايطی، حکومت اسالمی اين امکان را نيز از .بوم موسيقی گسترش دادھا را فراتر از قالب يک آل ارتباط آن

را نخست دستگير و » تتلو«ھا مانند  دست نداد و خوانندگان خود را زيرزمينی معرفی کرده به طوری برخی از آن

 نيز   مخالفين حکومتھا را در ميان مردم و حتی ھا را آزاد کند و از اين طريق، جايگاه آن زندانی کند تا سپس آن

  .تر کنند محکم

  

   در لندن١٣٩٥در روز عاشورا » حسين تھی«تصوير پخش کردن نذری 

 در ٩٥برد در روز عاشورای محرم  سر می حسين تھی خواننده جوان و يا و غار امير تتلو که در خارج از کشور به«

 .شھر لندن به پخش کردن نذری در بين ايرانيان مقيم اين شھر پرداخت

  -U=v?watch/com.youtube.www://https٠zlGlsypk: لينک فيلم اين مراسم

 از زندگی شخصی و شفا گرفتنش در ئیگو و حسين تھی خواننده موسيقی رپ در گفت:  با وی آمده استئیگو و  در گفت

گويد رپ  انندگی را گسترش رپ فارسی و انسجام ميان ايرانيان عنوان کرده است میاو ھدفش از خو .گويد محرم می

ای را با تتلو در  دوره. فارسی تقليدی از غرب نيست، بلکه در اشعار شاعرانی چون موالنا ابياتی شبيه به رپ داريم

  .ده شوندتر دي تر و بيش ھمکاری کرد و ھمين باعث شد اين دو در کنار ھم بيش T&T قالب گروه

ھای قبل نذرش را ادا کرد و در قلب لندن  سبک سال او ھنوز ھم اعتقادات قلبی خود را حفظ کرده و محرم امسال ھم به

 عاشورای امسال. ھا شود ترين جزو پربيننده دھل زد و شربت پخش کرد تا ويدئوی اين کارھای او خيلی زود در اينترنت

 که اولين ئیگو و گفت. اش جواب داد ھای فعاليت ت من درباره ھمه سالسؤاال تر، به کيلومترھا آن طرف» حسين تھی«

 .ھای اين خواننده را دربر دارد گوی رسمی اين خواننده با يک رسانه داخل ايران است و بسياری از ناگفته و گفت

ن ھستی، در ايام عاشورا جا شروع کنيم که تو چه زمانی که در ايران بودی و چه االن که در لند از اين: گفتگو کننده

 که از تو منتشر شده، در حال طبل زدن در ئیای و بارھا در ويدئوھا مراسم آئينی اين ايام داشته ای به ھميشه ارادت ويژه

طور باقی مانده و امسال ھم  ھاست که ھمين اين حس درونی تو در اين ايام سال. ھای عزاداری و نذری دادن ھستی دسته

 اين عالقه در تو از کجاست؟ريشه . تکرار شد

از انتخاب اسمم ) ع( ام به امام حسين اعتقاد من و خانواده. ام در کودکی شفا گرفته) ع( من از امام حسين: حسين تھی

وقتی حدود پنج شش سالم بود يک بيماری عجيب و بدی سراغم آمد و . ايشان يک اعتقاد قلبی داريم  به. معلوم است
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تب شديدی داشتم و از . شدت حالم بد بود يک شب روی تخت بيمارستان به.  محرم بستری شدمدرست در ايام دھه اول

 .ديدم ھای عزاداری را می پنجره بيمارستان دسته

کاش حالم خوب بود، توی دسته : با حسرت بيرون بيمارستان را نگاه کردم و گفتم. مادرم باالی سرم بود و تنھا بوديم

خواند و از امام  زير لب دعا می. ھای من را ناخودآگاه شنيد و گريه کرد مادرم اين حرف. مداد زدم و شربت می دھل می

 .شب خوابيدم و روز بعد حالم به طرز معجزه واری بھتر شد. خواست می   شفای من را حسين

 تغييراال ھيچ از آن زمان تا ح. حتی جوری که صبح روز عاشورا از بيمارستان مرخص شدم و توانستم نذرم را ادا کنم

وجود نيامده و ھمين باعث شده ھر سال عاشورا با ھمان حس و حال آن  در عقيده من نسبت به محرم و روز عاشورا به

ای که در  قطعه. ساختم) ع( را برای امام حسين» آقاجون« سالگی قطعه ١٥روزھا گذشتند و در سن . ھا دھل بزنم سال

 .افتم شنوم، ياد آن لحظات می  و ھنوز ھم زمانی که آن را میآورده بودم آن، ھمه احساسم به آقا را

امسال ھم که برای چندمين سال پی در پی در ايران نبودی و در لندن نذرت را ادا کردی و فيلم دھل زدن و نذری 

 .رکورد بازديد را زد ات خيلی زود در صفحات شخصی خودت و فضای مجازی دادن

 که در ئیدلم برای محل خودمان و حال و ھوا. در لندن رفتم) ع( عزاداری امام حسينمراسم  امسال ھم مثل ھر سال به

 .خير يادش به. محرم داشتيم، تنگ شده بود

  تو زاده و بزرگ شده کدام محله تھران ھستی؟

 که ھای آخری البته سال. ام در آن محل گذشت ھمه دوران کودکی و نوجوانی. پارس ھستم من متولد و بزرگ شده تھران

 .در ايران بودم در خيابان پاسداران ساکن بودم

جا سر بلند  ھای رپ از آن اش دارد که تقريبا اکثر خواننده پارس حتما يک چيز خاصی در آب و خاک محله تھران

 .اند کرده

ته نامه ھف: منبع(  ....اند ھا ھم از اين محل معرفی شده جالبه نه؟ عالوه بر رپرھا، خيلی از ھنرمندان ديگر حوزه

  )ک / - تماشاگران 

  

  حسين تھی و پخش نذری او در لندن

ھايش را در استوديوی خانگيش ضبط  ای وارد عرصه موسيقی شد و ترانه هطور غيرحرف به١٣٧٩حسين تھی، از سال 

اوج معروفيت به» کليد«خودش را در دل مخاطبانش جا کرد و با ترانه » رقص« حسين تھی با ترانه  .کرد و تکثير می

  . رسيد
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امير  (٠٢١ھمراه گروه حسين تھی، به. به معروفيت دست يافت» کليد«و با ترانه » رقص اندام«حسين تھی با ترانه 

 . است1384ساختند که اين کار محصول سال » برو از پيش من«و روزبه قائم ويدئو کليپی را برای آھنگ ) تتلو

حسين . تر ضبط و تنظيم نمايد ، راھی کشور امارات و شھر دوبی شد تا آثارش را با امکانات وسيع١٣٨٨او در سال 

ھای متعددی را نيز در اين شھر برگزار کرد اما پس از مدتی  شت و کنسرتجا سکونت دا  سال در آن٢مدت  تھی به

  .راھی کشور انگلستان و شھر لندن شد و در اين کشور سکنا گزيد

  

  

  شھاب حسينی و برخی ھنرمندان در شب تاسوعا در ايران

 

  در کادانا» چارتا« کنسرت گروه حجاب اجباری برای گرفتن عکس در

کنسرت گروه چارتار در حالی در کشور کانادا، در شھريور ماه سال جاری برگزار شد که توزيع روسری برای گرفتن 

  .ھای عجيب اين کنسرت بود عکس يادگاری بين حاضرين يکی از حاشيه

 در خارج از کشور مطرح کرده و ھايش يک پيش شرط برای عکس يادگاری با حاضران در کنسرت گروه چارتار، 

 .حجاب حاضران در عکس يادگاری نموده است عکس يادگاری را موکول به

ھا عکس يادگاری بگيرند، تقاضا کرده که حجاب داشته باشند و  با آن اند گروه موسيقی چارتار، از زنانی که خواسته

ھای   را در شبکهئیھا م گروه موسيقی چارتار واکنشاين اقدا. اين زنان داده است  را ھم بهئیھا برای اين کار روسری

اجتماعی ايجاد کرده و گروھی از کاربران، ھم تقاضای گروه و ھم پذيرفتن اين خواسته را از سوی زنان مورد انتقاد 

  .اند قرار داده

کسی به يادگار يکی از زنانی که در کنسرت اين گروه در شھر کلگری کانادا با آرمان گرشاسبی، خواننده چارتار، ع

  .گرفته، اين عکس را در اينستاگرامش منتشر کرده است که در آن حجاب دارد

گروه « پاسخ داده که  اعتقادی به حجاب روسری به سر دارد و او ھا از اين زن پرسيده شده که چرا با وجود بی در کامنت

 .»شود می لحجاب عکس داشته باشند، در ايران دچار مشک ھای بی چارتار اگر با خانم

ھا را خودشان  روسری«: جواب داده که» روسری از کجا آوردی؟« که سؤالاين کاربر در ادامه، در پاسخ به اين 

 .»آورده بودند

. ھای اعتراضی را پاک کرده است  کرده اما بعد برخی از کامنتتأئيدگروه چارتار اين ادعا را در اينستاگرام خود 

اند، پاسخ   کردهسؤالگذارانی که درباره صحت اين رويداد از اعضای گروه   از کامنتچنين اين گروه به ھيچ کدام ھم

 .نداده است
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  کنسرت گروه چارتا در کانادا

سبک اين گروه تلفيقی است و موسيقی الکترونيک را با آواز ايرانی .  تشکيل شده است١٣٩٠در سال  گروه چارتار

کالسيک  موسيقی چنين لحن و صدای خواننده که برگرفته و استوار بر ادبيات و ھا و ھم اشعار و ترانه. تلفيق کرده است

  .ايرانی است

خارج از  ھای ديگری ھنری که از ايران برای کنسرت به برخی از گروه کنسرتکنندگان در  با اين حال برخی از شرکت

  .اند اند، چنين مشکلی نداشته کشور رفته

وجود فساد گسترده و عميق و سراسری در  نکته آخر اين است که حتی برخی از سران و مقامت حکومت اسالمی نيز به

در واقع فساد اقتصادی و سياسی . اند ھا و بارھا اقرار کردهھا و سران و مقامات حکومتی و ادارات، بار ھمه ارگان

    .ابتذال اقتصادی، فرھنگی و اخالقی در جامعه ايران منجر شده است حاکميت، نھايتا به

فساد اخالقی شھروندان نيز . اند فساد حکومتی و اداری با باندھای اقتصادی و اجتماعی و سياسی، در ھم تنده شده

ھا و انحطاط فرھنگی و  با فرھنگ غالب مبتذل بر جامعه دارد و فساد رايج در اجتماع و سقوط ارزشای مستقيم  رابطه

  .کاری طبقه حاکم و گردانندگان جامعه منجر شده است تبه

خواری اداری، توسعه شبکه مواد مخدر، احتکار و قاچاق  گيری و رشوه کاری و دزدی، باج  و تبهئیھا مافيا جريان

پرستی و  بازی، پول خواری، پارتی خواری، زمين ستفاده از نفوذ برای کسب مدارج شغلی، رانتمحصوالت، سوءا

ھای   و سقوط آزاد ارزشئیگو ھای مذھبی، چاپلوسی و دروغ فريبی برداری در اجتماع و خانواده، عوام بازی و کاله حقه

  . انسانی و اخالقی از جمله اشکال اين فساد حاکميت است

دھد که سرقت، ايراد  آمار دولتی نشان می.  سال کاھش يافته است١٠دھد که سن فحشا در ايران به  میمطالعات نشان 

 حکومتی و غيرحکومتی،، ئیمخدر توسط باندھای مافيا ضرب و جرح، ايجاد صدمه، توھين، توزيع انواع و اقسام مواد

حکومت .  جرم رديف اول کشور ھستند...استعمال مواد مخدر، تھديد، تخريب محيط زيست، صدور چک بالمحل و 

حتی . کند اسالمی ايران در عرصه اعدام نيز ھمواره برای رسيدن به رديف اولی و دومی در جھان با چين رقابت می

عنوان دشمن درجه يک آزادی در جھان معروف شده  ای رھبر حکومت اسالمی ايران، به ھاست که سيدعلی خامنه سال

  .است

ھا، سينما و تئاتر و موسقی ايران، بيش از سه دھه  ھا، داشنگاه تر آن نئيھا حکومتی از باالترين تا پا نابتذال در ھمه ارگا

ھای اجتماعی،  دار و ھنجارھا و آسيب مسألهاند و امروز عالوه بر مشکالت عظيم  موضوع روز تبديل شده است که به

  .اند اين ابتذال تبدل شدهبازيگران  شرمانه به برخی از نويسندگان و ھنرمندان نيز بی
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. اکنون فروپاشی ايدئولوژيکی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی حکومت اسالمی اسالمی ايران آغاز شده است

چون زمانی که ساختار . رود رود سرعت آن باال می ھر ميزان جلوتر می فروپاشی نيز مانند ماشينی است که به

ھای علمی و انسانی و اخالقی خالق و  رتباطات و علوم انسانی نتواند با پيشرفتاقتصادی، سياسی، انسانی، فرھنگی، ا

اما در . کند ھای انسان را نابود می يعنی پيشرفت و خالقيت. شود پوينده و شکوفا جلو رود گرفتار ابتذال و فروپاشی می

دينی در حرکت  يز به سمت بیای از جامعه دينی ن رود و حتی عده صورت نرم پيش می حال حاضر اين فروپاشی، به

  . ھستند

صورت ساختاری ارتجاعی و مبتذل و در حال کنار رفتن است و حتی در اين نزديک به چھار دھه، تنھا و تنھا  دين به

فرھنگ مبتذل و فساد اسالمی و حکومت اسالمی توليد شده است و در مقابل جلو رشد و گسترش فرھنگ پيشرو و 

  .اند خواھانه را گرفته  آزادیدوستانه و مترقی و انسان

شدت آسيب داده و تروير و ريا و دروغ جای آن را گرفته  متاسفانه در ايران، ارتباطات و ورابط و مناسبات انسانی به

  .است

ھای  ھای دولت ھای حکومتی و رسانه کنند و اتفاقا از حمايت جناح خرد، تاريخ را جعل می ای روشنفکر بی وقتی عده

کشف جديدی از وقايع تاريخی دست   جھان نيز برخوردارند، اکنون افتخارشان اين است که گويا ناگھان بهداری سرمايه

  !ھا آگاھی و دسترسی نداشته است آن نويسی به نگار و تاريخ ھا ھيچ وقايع اند که قبل از آن يافته

اھرمی برای فساد  کم بر ايران، بهواقعيت غيرقابل انکار در جامعه ما، اين است که حکومت ايدئولوژيک و دينی حا

ترين عامل توليد و  ترين و مھم ھا و عملکردھای آن، اصلی حکومت اسالمی و مجموعه سياست. تر تبديل شده است بيش

 مذھبی و حتی بخشی از جامعه غيرمذھبی و -بندھای اجتماعی  طبقه حاکم و گروه. پخش فساد در ايران است

در اين . اند ھای ارتجاعی و غيرانسانی اين حکومت و تربيت يافته مه در فضای آموزهغيرحکومتی ايران نيز ھمه و ھ

فرسا و تيره و  کشيده و استثمارشده جامعه ايران، زندگی بسيار سخت و طاقت ديده و رنج ميان بخش عظيم شھروندان ستم

  !کنند شمار می تاری دارند و برای برچيده شدن بساط کليت حکومت اسالمی ايران، لحظه

  ٢٠١٦مبر  سيزدھم دس-  ١٣٩٥ ]قوس[بيست و سوم آذرشنبه  سه

 

 


