چرا چاک دھان فرج ﷲ سلحشور چنين باز شده است ؟
پارسا نيک جو
در پی انتشار خبری مبنی بر امکان آمدن آنجلينا جولی به ايران ،برای بازی در فيلم » رسوايی« به
کارگردانی مسعود ده نمکی ،فرج ﷲ سلحشور کارگردان سينما و تلويزيون ،يکی از شناخته شده ترين
گاو گن ْد چاله دھانان رژيم اسالمی در يکی از آخرين اظھار نظر ھای خود ،ضمن توھين به آنجلينا جولی
ْ
به تمامی ھنرپيشهھای زن و دست اندکاران سينمای ايران نيز بی شرمانه و وقيحانه توھين کرده است.
وی در آخرين گفتوگوی خود با خبرگزاری پانا گفته است» :ھنرپيشهھای زن ايران خودشان يک پا
آنجلينا جولی ھستند و سينمای ايران بايد ھم برای ادامه فعاليت خود فاحشه بينالمللی بياورد .سينمای
ايران فاحشهخانه است ،مگر صبح تا شب عکس ھای ھنرمندان چاپ نمیشود؟ وقتی زنھای ما
افتخارشان اين است که عکسھای خود را به صورت نيمهعريان در اينترنت بگذارند ،يعنی خودشان يک
پا آنجلينا جولی ھستند«.
فرج ﷲ سلحشور که با بازی در فيلم توبه نصوح )(١٣٦١ساخته ی محسن مخملباف به عنوان بازيگر
وارد عرصه سينمای ايران شد؛ با ساختن سريال ايوب پيامبر)  ،(١٣٧٣اصحاب کھف ) (١٣٧٦و
يوسف پيامبر)  (١٣٨٦به عنوان بازيگر ،کارگردان و تھيه کننده پا به عرصه ی خان گسترده ی صدا و
سيمای واليت نھاد .پس از ساخت سريال يوسف پيامبر و تقدير و تجليل علی خامنه ای از اين اثر ،از وی
در مراسمی با عنوان تجلی اراده ی ملی تقدير شد .البته ناگفته نماند که پس از چندی ،اين چھره ی تجلی
اراده ی ملی ،به جرم سرقت ادبی به سه سال حبس محکوم شد! به عبارت ديگر مشخص شد که ايشان
نيز از جمله سارقان تجلی اراده ی سرقت ملی است.
آن چه اکنون در ذھن و زبان فرج ﷲ سلحشور ،يعنی سويه ھای خانه ی وجودی وی ،آشکار شده است،
سويه ی پنھان لمپنيسم فرھنگی اسالم سلحشوران و فرھنگ لمپنی سلحشوران اسالمی است .لمپن ھايی
که بر خاسته و بريده از اقشار خرده بورژوازی سنتی و تھی دستان شھری ھستند ،افرادی زخم خورده
و زخم زننده ،ويران شده و ويران کننده و جرم و جنايت پيشه .لمپن ھايی که ھمواره ابزار سرکوب دوله
ھا و خان ھا و روحانيت متنفذ بوده اند .در حقيقت ،در دو سده ی گذشته در تمامی لشکر کشی ھای
روحانيت متنفذ عليه بابی ھا ،مشروطه خواھان ،ارامنه ،يھوديان ،دھقانان ،کارگران ،زنان آزاده ،

کمونيست ھا ،روشنفکران ،دگرانديشان و دگرباشان ،می توان ھم دستی و پيوند اين اقشار جرم و جنايت
پيشه را با روحانيت مرتجع و متنفذ مشاھده کرد .فرج ﷲ سلحشور نماد آشکار لمپن ھايی است که پس
از به قدرت رسيدن روحانيت ،با پااليش ھنجارھا و ارزش ھای لمپنی در قالب چھره ای فرھنگی به
ايفای نقش زخم زننده و ويران کننده و سرکوبگر خود پرداخته اند و می پردازند .حمله ی سلحشور به
زنان ھنرمند و آزاده ،حمله ای بی ريشه و بی پيشينه نيست .ريشه و پيشينه ی اين گونه حمله ھا دست
کم در تاريخ مدرن ايران به دوران قاجار می رسد ،يعنی دورانی که ھم پای تکوين و بسط مناسبات
سرمايه داری و جنبش ھای دموکراتيک ،آتش جنبش رھايی بخش زنان نيز شعله ور شد .آتشی که
اکنون چنان برافروخته و شعله ور شده است که خواب خوش دوران طاليی مردساالران را برآشفته کرده
است .جنبش زنان اکنون پس از يک راه پيمايی طوالنی توانسته است:
 پنھانترين و درونیترين اليهھای فرھنگ و روابط پدر -مرد ساالر را در زيست سپھر فردی –اجتماعی و خودآگاه و ناخودآگاه فردی -جمعی جامعهی ايران ،چنان آشکار و برجسته سازد که بخش
قابل توجھی از جامعه را عليه اين روابط و فرھنگ برانگيزد.
 با عصيان عليه تابوھای جنسی ،تن و تمناھای جنسی را از زندان ِ فرھنگ ِ تابو پرور رھا کرده وشور عاشقانه را در فرھنگ زنده گی جاری کند.
 با نقد و نفی باورھای زن ستيز مذھبی و جزم ھای دينی به رشد و بسط گفتمان ھای الئيک و خردباور ،ياری رسانده و افق و دريچهی روشنی ،فرا راه جامعه بگشايد.
 با گشودن زنجير سياه زلف ھا و خود آرايی و جلوه گری پيکر خود ،حجاب اسالمی را از ديده ھا پنھانکنند .حجابی که خمينی تحميل آن را به زنان بزرگ ترين دست آورد پيروزی روحانيت خواند .حجابی که
نماد شرم ساری از تن و تمناھای جلوه گری است ،حجابی که نماد اسارات و متعلقه ی ابوی و اخوی
بودن است.
در يک کالم جنبش زنان توانسته است  ،کاخ قدرت واليت مطلقه ی فقيه را که يک پايه ی آن بر
فرھنگ پدر -مرد ساالر و سياست آپارتايد جنسی استوار است ،سخت سست بنياد کند .بر اين پايه می
توان گفت ،حمله ی وقيحانه و گستاخانه ی فرج ﷲ سلحشور ،بيانگر و افشا کننده ی واکنش زبونانه ی
برده داری است که با جنبش رھايی بخش برده ھای حلقه به گوش خود روبرو شده است .به عبارت
ديگر ھمان گونه که نظام حاکم در شرايط کنونی ناچار شده است تمامی پوشش ھای حقوقی خود را کنار
گذارده و با شمشير آخته در عرصه ی عمومی ظاھر شود ،لمپن ھای فرھنگی نظام نيز ذھن و زبان خود

را از تمامی بزک ھای اخالقی تحميل شده رھا کرده و به عريانی ھر چه تمام تر جراحات و عفونت ھای
ذھن و زبان زخم زننده و ويرانگر خود را به نمايش در می آورند.
و اما درباره ی فاحشه ناميدن آنجلينا جولی و ھنرپيشه ھای زن سينمای ايران ،يادآوری چند نکته
ضروری است .اول آن که دست کم در ايران معاصر يک پای ثابت خريداران خدمات جنسی تن فروشان يا
چنان که ايشان می پسندد فاحشه ھا ،ھمواره لمپن ھايی مانند سلحشور بوده اند .دوم آن که بسياری از
ھمين لمپن ھا در کنار ھمين تن فروشان برای خود کار و باری می يافتند ،يا به ھمت و کرم آنان به زنده
گی انگل وار خود ادامه می دادند .سوم آن که ھر چند واژه ی فاحشه ،جنده يا روسپی در زبان و فرھنگ
فارسی ،به مثابه نام يا صفتی تحقير آميز برای ناميدن زنان تن فروش يا مخاطب قرار دادن زنان نافرمان
به کار برده می شود ،اما نبايد از ياد برد که در حقيقت خيل عظيم تن فروشان به ويژه در ايران کنونی از
قربانيان اصلی نظام سرمايه ی اسالمی و از بی حقوق ترين زنان نان آور و کارگران خدماتی ايران
ھستند.

