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یف مند و با حکومت اسالیم علیه  صدا هماست اما او « حقوق بشر » ظاهرا فعال، )هیکس(پور الهه شر توماج صالیح هنر

ند اما داش ربودند و به جای نامعلویم بر ها ماموری حکومت اسالیم از خانهتوماج را ده ، موضع گرفته است. قهرمان مردم
یع هنوز از شنوشت توماج اطال  خروج از کشور دستگنر شده است.  لاو در حا هبه حکومت اعالم کردند ک هوابست ایهرسانه

 در دست نیست. 
 نرمال»های تازه او که آهنگ  ، به دلیل اینتوماج صالیح خواننده موسیقی رپ در ایران

ی
ش و  «سوراخ موش بخر» و  «زندگ

 دای زیادی کرده بازداشت شده است. ص
توسط حکومت اسالیم حمایت کرده و برای وی  بازداشت توماج صالیحاز  الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان همیاران

 پذیر سازد. توجیه یمرا در افکار عمو  علیه توماج کارانه حکومت اسالیمتا اقدام جنایت کند ساز یمپرونده
 

 
 

ر پیش اضات مردم خوزستان بسیار حاشیه الهه هیکس توییتتر ننر عنوان فعال حقوق بشر که به  او ساز شد؛ در میانه اعنی
اضات مردیم مطلبی نوشت که از دید کاربران، گرا دادن به 

های امنیبی برای شکوب نهاد شناخته شده، در واکنش به اعنی
ضان عضو سازمان ضان بود. او با سه اتهام نوشته بود برخر از معنی ضان مسلح  مجاهدین خلق معنی هستند؛ بخشر از معنی

 شوند. اند و برخر از طرف اشائیل حمایت یمشده
مجازات هر کدام از این اتهامات به تنهایی اعدام است و حاال در توییت الهه هیکس هر سه اتهام  ایران، اسالیم حکومتدر 

ر توییت او در  حکومبی های انهباهم مطرح شد. ادعای الهه هیکس با استقبال رس دست به دست  ها رسانه این همراه شد و متی
ضان مطرح شد. در مقابل صد  ها کاربر تویینی در مقابل موضع گرفتند؛ شد و با استناد به آن درخواست شکوب شدیدتر معنی

های امنیبی کند. بعضر رسانهساز شکوب مردم را فراهم یماو، زمینه مواضعکه مخالفان الهه هیکس معتقد بودند چه آن
ضان زده بودند.   اتهامات مشابیه را به معنی

نشنال حاضر شد و سیع کرد از  رانگتحلیلبعد از این اتفاق، چند روز بعد هم الهه هیکس با ییک از  ر ایران ایننی روی آنتی
ر  سالهه هیکهای جدی مواجه شد و مواضع خود دفاع کند. این برنامه با چالش ر برخور بسیار پرخاشگرانه و توهتر  کرد   د آمنر

 و منتقد الهه هیکس به ضاحت او را مامور اطالعایی جمهوری اسالیم دانست و به سوابق او اشاره کرد. 
هبعضر مخالفان جمهوری اسالیم معتقدند افشای اتفاقات دهه هفتاد مثل قتل های داخیل ای، تسویه حساب گروههای زنجنر

و شای قتلامینبی ایران است و معتقدند اف  ها انجام شده است. ها هم توسط همان ننر
ر مخالفت های فاریس زبان، الهه هیکس، مسیح عیلپیش از این هم در یک برنامه زنده در ماهواره نژاد را به خاطر برگزاری کمپتر

ر خطاب کرده بود. هیکس گفته بود که هر کشوری یم ر خاص خود را داشتهبا حجاب اجباری، لمت  باشد در  تواند قوانتر
ر جرم است و در ایران بدون حجاب جرم است و شما نیم ر یک کشور را نقض کنید. توافرانسه حجاب داشتی  نید قوانتر
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توماج صالیح،  .تهای اجتمایع همراه شده اسهایی در شبکهخنی بازداشت یک خواننده رپ در روزهای اخنر با واکنش

اضر خود را در صفحهرپ که آهنگ خواننده ی خود اینستاگرامش منتشر یم های اعنی کرد چند روز قبل از احتمال دستگنر
 .خنی داده بود

اضر دوشنبه  اضر ربوده شد. ترانه حکومتکوبگر ش  12شهریورماه توسط  22توماج صالیح خواننده رپ اعنی های اعنی
های او، بسیار شناخته شده و و مورد توجه افکار عمویم قرار گرفته و حتا از ساخته« انار»و « ترکمنچای»، «سوراخ موش»

 حاکم بر ایران هشدار اسالیم حکومتگران الیی به است که در آن « سوراخ موش»ی شود دلیل بازداشت او ترانهگفته یم
 .باشند« سوراخ موش»شود که به دنبال داده یم

*** 
تر شدند و های حکومت اسالیم در خارج فعالالیی  ربوده شده، ماموران حکومبی توسط توماج صالیح  درست در زمایر که

قوه  نزد وزارت اطالعات و سپاه و بسیج و  در  را ، پرونده او توماجسازی علیه و سیع کردند با پرونده وشتند علیه توماج ن
ر  تر هرچه بیش حکومت اسالیم، هقضایی  تر کنند. سنگتر

 
نگار نیویورک تایمز که پیش ،ی مثالبرا ش تر ربودن روحفرناز فصییح به اصطالح خنی ر ستایش کرده بود در تویینی هللا زم را ننر

 «. شود یو و یا توییت، جرم محسوب یمتهدید به مرگ در آهنگ، وید»: نوشت
ر زمینه گرویه از ایرانیان در نامهتر پیش ی روزنامه در همتر هایی از به نمونه« تایمزنیویورک»ای شگشاده به شورای شدبنر

رحمانه هایی برخالف حقیقت از شکوب یی رشگزا»ها اشاره کرده بودند که به گفته آن فرناز فصییحهای ها و مصاحبهگزارش
اضات مسالمت ضان در ایران و در اعنی ر استو کشتار و زندایر کردن معنی  «. آمنر

یها و موضعدر این نامه به چند مورد از گزارش ی در اهواز در   30حضور جمعیت »های فصییح از جمله ادعای گنر کیلومنی
 .شده بود اشاره« مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمایر 

ر هواپیما، فصییح مدیع  176در زمان حمله موشیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکرایبر و کشته شدن  شنشتر
، رییسشد منابیع از درون ایران به او اطمینان داده جمهوری وقت جمهوری اسالیم، از این ماجرا اطالع اند حسن روحایر

 .نداشته است
ر حدود دو ماه پهم حمله ایران پاسیحر به حمله مخقر اشائیل »تایمز در مطلبی از فرناز فصییح با عنوان یش، نیویورکچنتر

یان، به عنوان کارشناس برجسته امنیبی در ایران گفت« به سایت پهپادی بود ر دلنر وگو کرده بود که مورد با فردی به نام حستر
 .ر گرفتنگاران قراانتقاد بسیاری از کاربران تویینی و روزنامه

یان سابقه اظهارایی با حوایسر امنیبی برای برخر روزنامه ر در ماجرای حمله موشیک به هواپیمای نگاران و سخنان چالشدلنر برانگنر
 .مسافربری اوکرایبر دارد

 
ر درخشان در مورد  توماج صالیح در تویینی نوشت: »تهدید به مرگ در آهنگ یا موارد دیگر، جرم است. قانون ایاالت  حستر

متحده: تهدید به مرگ در یک آهنگ رپ یمتواند تهدید جنایی و یا تهدید علیه قربایر جنایت محسوب شود، حبی اگر قربایر 
 هرگز آهنگ را نشنود . «

ر درخشان  اسالیم حکومتکانادایی است که سابقه طوالیر در حمایت از شکوب مخالفان توسط -نویس ایرایر ، وبالگحستر
 های امنیبی این حکومت مطرح است. او با دستگاهدارد و ادعاهایی در مورد همکاری 

وع کرد به حمایت از  2007حدود سال  جمهوری شده بود و در اوج که دو سال بود رییس« نژادمحمود احمدی»درخشان شر
ی ادامه دهدرا در اشاییل« خمیبر بزرگ»نژاد، از او خواست راه ها بر ش اظهارات ضداشایییل احمدیجنجال ر  .ستنر

ر بارها علیه زندانیان سیایس در ایران نوشته و از اقدامات  های عمویمدرخشان در نوشته ها اسالیم علیه آن کومتحخود ننر
 . دفاع کرده است

 
ر هم تهدید به مرگ در »با ریتوییت کردن توییت فرناز فصییح نوشت: « فعال حقوق بشر »الهه هیکس به اصطالح چنتر

 «. شود خواندن یک شعر و انتشار یک ویدئو در همه کشورهای قانونمند جرم محسوب یم



ر  بند درباری، سوراخ موش بخر؛ ژورنالیست بازاری، مخنی دوزاری، »آمده است:  توماج، سوراخ موش بخر  ترانهدر متی هنر
اختیار، اصالحطلب حزب باد، سوپاپ اطمینان، منسوب یی …مامور، معذور، از باال دستور، جالد مجبور، سوراخ موش بخر

، بده هرخ  دالر داری سوراخ موش بخر…سوراخ موش بخر ، نایایک، زیرو رو کش، چارتایی  «…صادرایی
ی  ر سیایس و اجتمایع روز آثار خود را  1998ماه از دی« اجتوم»توماج صالیح که به نام هنر اضر و با مضامتر در رپ اعنی

ی داشت که پس از ربوده شدنش، توسط تویینی مسدود شد  .انتشار داده، صفحه تویینی
اضر آسیانیوز در این ی این خواننده رپ اعنی باره نوشت: حساب منتسب به خانواده توماج صالیح در اینستاگرام از دستگنر

ر به خانه توماج صالیح  4موران با اشنبه منتشر شده است، ماس این پیام که روز یکموران خنی داد. بر اساتوسط م ماشتر
ا دو اثر به نام  نرمال»های رفته و او را با خود برده اند. توماج صالیح اخنر

ی
را در انتقاد به برخر « سوراخ موش»و « زندگ

خاطر ی خود از تغینر گویسر تلفن همراهش بههای حاکم ساخته بود. صالیح در روزهای گذشته در حساب توئینی سیاست
ی ی از احتمال دستگنر اش خنی داده بود. محتوای موسیقی رپ توماج صالیح به موضوعایی چون اعتصابات کارگری، جلوگنر
، زندان، قرارداد  ر و  25فساد دولبی مندان به وضعیت جامعهیی »ساله با چتر  .پردازدیم« اعتنایی هنر

، در میان کاربران شبکه ض ایرایر دههای اجتمایع واکنشخنی بازداشت توماج صالیح، رپر معنی ای به دنبال داشته های گسنی
 .است

 
ت توماج صالیح در ویدئویی که در تویینی منتشر کرده، از هاپ، پس از بازداشلقب، خواننده موسیقی رپ و هیپامنر یی 

ضان خواست روحیه خود را حفظ کنند و گفت:  وز یممگر این همه مبارزه در تاری    خ ندیده»معنی شوند اید؟ مردم وقبی پنر
 «. آورند هایشان را از زندان در یمروند و زندایر یم

ی به نام فرار و ترس »او با بیان این که  ر نددانست او را یمنداریم و توماج یمما چنر کجا بروم؟ این جا ایران است! »گفت: « گنر
 «. این جا مال ما است و مسنر ادامه دارد 

اضات شاشی، هم در واکنش به بازداشت توماج صالیح در  رشته توییبی با  مهدی یراخ، خواننده ساکن ایران و حایم اعنی
ی»، نوشت: «مستقیما با جمهوری اسالیم و سپاه پاسداران است»کید بر این که مسئولیت جان او ا ت ها مخمور از ساینی

خوانند که گویی بنا بوده هرگز دستگنر نشود. همه ما که در ایرانیم، هر لحظه ممکن بازداشت توماج صالیح طوری رجز یم
 «. نجه و کشته شویماست در این راه بازداشت، شک

ر فرار از کشور»های حکومبی مببر بر بازداشت توماج صالیح او درباره ادعای رسانه خواهند کید کرد که با این ادعا یمتا «« حتر
ر هدف یمپیش»و « از عزتش بکاهند»  «. شود گفتند توماج صالیح از خودشان است که بازداشت نیمتر هم با همتر

ر رونقی اکنون در زندان است، تأکید کرد که توماج صالیح   که برادرش حستر
، فعال مدیر نه در حال خروج از »حسن رونقی

 .بازداشت شده است« ایران، بلکه در داخل ایران
ر در توییبی به زبان انگلیش نوشت:  الیا، ننر

، نویسنده کرد ایرایر ساکن اسنی ، بازداشت »بهروز بوچایر توماج صالیح، رپر ایرایر
ضان بود. او به شعرهای شجاعانه و مخالفت شدت های اجتمایع شهرت دارد و مردم بههایش در شبکهشد، زیرا صدای معنی

 «. ت او هستند نگران امنی
ی او هم مند اچنان فعال است و گرداننده آن با تبا وجود بازداشت توماج صالیح، حساب تویینی یید خنی بازداشت این هنر

طبق عملکرد توماج »های مجازی را های او در شبکهاسالیم، اعالم کرده که در خارج از ایران است و صفحه حکومتمخالف 
 .خواهد بود« کنیم و صدای اوناها حمایت یمفقط از دانشجوها و کارگرها و زندایر »برد و یم« ها را پیشصفحه

قانویر همکاری با دولت»های توماج صالیح را دادستان اصفهان بدون ارائه مستندایی اتهام های متخاصم و تشکیل گروه غنر
 .اعالم کرده است« به قصد بر هم زدن امنیت کشور

 »کید کرده است که ا ال اقبایل، دایی توماج صالیح، در پیایم تاقب
ی

توماج صدای مردم، صدای آینده و صدای انقالب زن زندگ
طور که توماج ندای ما خانواده توماج صالیح از ایرانیان شاش جهان درخواست داریم همان»و « آزادی در ایران است

 «. دادخوایه شما بود، صدای او یارانش باشید 
 

 الهه هیکس کیست؟
یف پور یا  تا سال  1994الهه هیکس بیش از دو دهه است که در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالیت دارد. او از سال  الهه شر

، مشغول به کار بوده است و در حال حاضر مدیر گروه عنوان پژوهشگر امور ایران در سازمان دیدهبه 2003 بان حقوق بشر
 ریزی در نیویورک است. حقوق بشر و برنامه



ر الملیل، الهه هیکس را بهتر بود که نهاد بیست سال قبل و شاید کیم بیش ر های بتر الملیل حقوق بشر عنوان نماینده سازمان بتر
 کردند. 

ر
زاده سخنگوی دولت ، مثل عبدهللا رمضانحکومت اسالیمرتبه ع با بعضر مقامات عایلدر آن مقط او به ایران معرف

 یی هم در عرصه سیایس ایران داشت. هاخاتیم دیدار کرد و فعالیت
 

اضات علیه گر پای ثابت رسانهیک تحلیل الهه هیکس، کت در اعنی حکومت های فاریس در خارج کشور شده و مردم را از شر
ر دلیل ساده، محکم و قاطع یم .ترساندیم جهل و جنایت و ترور اسالیم ها فعال حقوق در حقیقت اینوان گفت که تبه همتر

 .و جنایت هستند جهلبلکه فعال حقوق  ،بشر نیستند 
اضات کارگران هفت زمایر  و ا ی که حبی تندترین رسانه نامیده؛تپه را اغتشاشات اعنی ر ر چنر  ادعایی را پیش های حکومبی ننر

چنبر
مانه و بدون سند و ثبوتیی  او  . اند نکشیده اضات مردم خوزستان را  شر که در   دهد خلق نسبت یم سازمان مجاهدین بهاعنی

ر  ینه سازمان مجاهدین خلق ایران و نه هیچ سازمان و حزب اپوزیسیون دیگر   کهدر حایل ؟! اند اشائیل آموزش دیده چنتر
 ده است. ر ادعایی را به زبان نیاو 

ی دارد آیا  این خانم که ادعای کار در سازمان   چه بهانه مواضع دروغینشفهمد این نیم ملل و سازمان های حقوق بشر
ی

 بزرگ
 و قضایی  حکومت اسالیم و نهادهای دستهب

ض را باسالیم یم حکومتامنیبی و اشائیل  یکا عامل آمر  راحبی هدهد تا مردم معنی
 . های اعدام خود بسپارد دست جوخهراحبی بهو عربستان نسبت دهد و به

بخرد. از اجنر کردن  کشور در خارج   ها را از آدم برخر  ، امکانات زیاید دارد تا به راحبی اسالیم حکومتکه   شیک نیست
، عراق، اف، سوریههای لبنایر تروریست  ربایی کلمبیایی و مکزییک برای آدم،ایترکیه ،کار هلندیتا باندهای تبه انستایر غای، یمبر

 کند. کشورهای غریی استفاده    در  و ترور 
اضر به این شعت توانسته از چنان مقبولیت اجتمایع برخوردار شود، بیش از همه  واقعا  کهاما این چرا این چند کلیپ اعنی

ی که ارائه شده است بر یم  در گردن، با پای برهنه، هم به اصالح گردد. کارگر جوایر کهبه ماهیت هنر
ی

ر فشنیک طلبان با انداختی
جهت نیست که هم تازد. یی هایی با شهرت جهایر مانند اصغر فرهادی و شهاب حسیبر یمحکومبی و هم به تکنیک یاد گرفته

کسایر مانند کنند و هم  یم  که از کنگره آمریکا مزد البیگری برای جمهوری اسالیم دریافتیی ها، همان«هانایایک» از طرف دیگر 
ش مردم خوزستان را تحریک شده از جانبحکومت صدا با هیکس که هم الهه ر های آمریکا و اشائیل و دولت اسالیم خنر

ب گرفته شده استیم عربستان  .دانست، زیر ضر
،  هایاستفاده از رانت القاب رنگارنگ و  هاست با که سال  کسایر  مشغول  آشکار و پنهاندست و پا کردن اسم و رسیم، دولبی

یت هستند  ایران علیهحکومت اسالیم  ایهتوجیه جنایت  سیستماتیک شان در گرو شکوبکه منافع  هایی . کسایر و گروهبشر
ضمردم  همه زنان و  ر  انو کارگر  معنی  از  چونافرادی هماسالیم و  حکومت رو،ایران است. از همتر

ی
الهه هیکس به نمایندگ

ض و مردیمرپیم معروفند، گری حکومت اسال به الیی تمام کسایر که  که باید به   کنند خشونبی یم محکوم بهرا  خوان معنی
ای اعمالش برسد.   شر

*** 
ر خونه از بدو تاسیسش، حکومبی که ر و هشکوب انقالب مردم و ریختی ضتر

 را  گناهدفاع و یی های یی انسان ای منتقدین و معنی
ر وضعیبی برای حک است که روشن قرار گرفته است.  شنگویر  اما اکنون در لبه پرتگاه ،آغاز کرد  رایه  ومت اسالیمدر چنتر

ر و شکنجه کردن روز افزونهرچه بیش و کشتار  جز شکوببه ، به زندان انداختی ر ضتر
 .انده استنم ها و اعدام آن تر معنی

ض و مردیم  حکومت اسالیم، از سوی دیگر  توان به جرات یمبنابراین، ده است. کردبه شدیدترین شکیل شکوب   را هنر معنی
اضر هم   بوده است. گفت که تاری    خ شکوب چند دهه تاری    خ مقاومت هنر اعنی

وهای اطالعات سپاه ربوده شد. این کارگر جوان فلزکار اگرچه مدت زیادی نیست که به عرصه   توماج صالیح توسط ننر
اضر  روگردیده است. نهادها و هبه پیوسته است اما همان چند کاری که ارائه داده است با استقبال زیادی رو موسیقی رپ اعنی

ض شد جریان  اند. های مختلقر چه در داخل و چه خارج از ایران خواستار آزادی این رپر جوان معنی
ر الملل نوشت اضر را مقامات ا» : سازمان عفو بتر مند و خواننده رپ اعنی ط توماج صالیح، هنر یران باید فورا و بدون قید و شر

های خود به شکوب، فساد، فقر خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده است، آزاد کنند. او در ترانهکه تنها به
اض یم    «. ویی استگ  پذیری و پاسخکند و خواهان مسئولیتو مصونیت از مجازات اعنی

نهایت  ا غالب حاکماناند و همواره در تقابل با یکدیگر بوده مستقل و مردیم، قدرت سیایس و هنر  ا تاری    خ نشان داده که اساس
مندان نموده تفاده را از سوءاس  اند. هنر



. نرون شهر ا بله حتم»دهد، رسند؟ او پاسخ یمهم یمآیا هنر و سیاست جایی به پرسیده بود احمد شاملو  یاد زنده از روزگاری 

ترین گفت. بتهوون عظیمزد و غزل یمنواخت، شاه اسماعیل صدها هزار نفر را گردن یمکشید و چنگ یمرم را به آتش یم
بله هنر و سیاست در … هیتلر آرزو داشت نقاش شود و ش شادی ساخت اما تقدیم ناپلئون کرد. سمفویر عالم را در ستای

 «. رسند اما متاسفانه بر ش نعش یکدیگر جایی به هم یم
در این میان کامال مشخص است، چرا که  کشکار و مافیایی و بچهایران، به عنوان یک حکومت تبه اسالیم حکومتتکلیف 
ر   حاکمیت و کوشد همگان را به را داشته باشد، برعکس یمترین انتقادی کوچکتواند  نیم حکومبی  چنتر

ی
 اشات و بردگ

ر دلیل، ایدئوژیک خود درآورد.  ی رپر جوان توماج صالیح با توجه به به همتر ایران از هرگونه  اسالیم وحشت حکومتدستگنر
ر راستا قابل درک  اضر در همتر  . استنقد و اعنی

ی جز تکرار سناریوی مشابه اعدامنتیجهفکرانش، کار الهه هیکس و هم ر دهه شصت به رحمانه یی  جمیعدسته هایاش چنر
  . اهد بود نخو  1367ویژه سال 

سال تر و خشک را با هم سوزانده است و نتیجه حاکمیت آن، جز  43خوار است و در این حکومت اسالیم، یک هیوالی آدم
ر دیگری نبوده است.  کشر و تروریسمآدم دی و دز  فساد و    چنر

به ویژه  در خدمت تبلیغات ضدانسایر حکومت اسالیم و مستقیما  د پذیر نیستنتوجیه ،فرناز فصییحو  هیکسموضع الهه 
 قرار دارند.  علیه توماج

ی توماج صالیحگمان یی  ضو دهه دستگنر را نه تنها باید ضحا و بدون و قید شر محکوم کرد، بلکه با صدای بلند  ها هزار معنی
 ایع شد. مهمه آنان و همه زندانیان سیایس و حبی اجت دیخواهان آزا

 یک روز هم در زیر فشار و شکوب و سانسور حکومت اسالیم زند  ها فرانش نه تنالهه هیکس و هم
ی

 اما ، کنند و نیم اند نکرده گ
ها دیگر، اینعبارت اند. بهکارانه حکومت اسالیم بودهتبه ها مافیایی و سیاست در خارج کشور همواره در خدمت اهداف

ثرویی  شهرت و  خاطر یک دستمال به آتش یم کشند تا به پست و مقام و زنند و قیطریه را بهخودشان را به در و دیوار یم
  دست یابند. 

مندایر مردیم هم ی رسالت واقیعچون توماج صالیح، به هنر ر دلیل نه تنها هنر پرداخته هنر مردیم، بلکه  انمنداند و به همتر
 شوند! محسوب یم قهرمانان انقالب نوین ایران

ر  اندیشهآزادی بیان و دانند که همگان یم  محسوب یم« جرم»اسالیم ایران  حکومتدر قوانتر
ی

ر ، به همشود بزرگ  دلیل تر
ضان مند و  از  پیوسته منتقدان و معنی ض هگرفت  گار روزنامه نویسنده و هنر اض بازداشت  تا شهروند عادی معنی به علت نقد و اعنی

ایط و  تاکنون شهریور  22از دوشنبه  های انتقادی بازداشت شده و توماج صالیح فقط برای خواندن ترانه شوند. یم در شر
 . برد مکان نامعلویم به ش یم
صدایان است، توماج توماج صالیح کارگر جوشکار، صدای یی »که   های بیان داشتتپه با انتشار اطالعیهسندیکای کارگران هفت

، از سوپاپ اط و از باال  معذور  مور و امینان تا مرا آزاد کنید، آزادی بیان واندیشه یک حق است. از ژورنالیست بازاری تا مخنی
 «. اند تا صدای کارگران را خاموش کنند دستور دست به دست هم داده
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