
 برای راديو زمانه۱۸۱نيلگون 
۲۰۰۹هشتم مارس 

حماسهء فائزه
عبدی کلنتري

  ی  فايل صوت
   صوتی با سرعت معمولی  فايل

 امروز هشتم مارس است. روزی مناسب برای شالوده زدايی  از گفتمان ليبراليسم غربی در مورد زن
 مسلمان. گفتمان ليبرال، «زن مسلمان» را به دو طريق تبديل به «ديگري» می کند (ديگری، در مقابل
 زن بزک کرده ی به اصطلح «آزاد» غربي): يا اينکه با فانتزی های جنسي ی شرقشناسانه ، از او موجودی
 شهوانی و اسرارآميز می سازد برای نگاه مردسفيد غربی و آرزو های پنهان او در يک حرمسرای رويايی؛ يا

 برعکس زن مسلمان را تبديل می کند به موجودی ضعيف و خانگی، يک ضعيفه، که تنها خدمتگزار
 مردمسلمان است؛ کسی که عامليت او منحصراU در يک فضای جغرافيايی معين، مثلU در آشپزخانه يا

پشت ديگ بزرگ شله زرد نذری، نمايان می شود. 

 بنا به گفته ی خانم کوماندوفاتی چاکراوارتی نظريه پرداز پسااستعماری، «آنچيزی که مرد ليبرال
 سفيدپوست سکولر امپرياليست به عنوان زن قربانی شده ای تصوير می کند که به مسلخ اسلم فرستاده

می شود، خود چيزی نيست مگر يک ميدان جنگ ايدئولوژيک.» 

اکنون وقت آن است که فرودست يا «ساب آلترن» سخن بگويد. 
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فائزه ـ فائزه
 آن سالها، ما در تهران « لوليتا » نمی خوانديم، بلکه به تسخير لنه ی جاسوسي ی آمريکا می رفتيم تا

همانطور که امام راحل گفت، مشت محکمی به دهان امپرياليسم بزنيم. 

 «در سال اول انقلب من دانشجوی دانشکده ی دماوند بودم اما دو روز پس از تسخير لنه ی جاسوسی به
 آنجا رفتم. من در واحد تبليلغات لنه فعاليت داشتم. از اخبار شنيدم و اولين اقدامی كه انجام دادم

 سريع با شورای مركزی انجمن اسلمی دانشگاه خودمان تماس گرفتم و موضوع را به آنها اطلع دادم و
 بعد با صداوسيما تماس گرفتم و گفتم كه انجمن اسلمی دانشكده ما از اين حركت شديداU حمايت

مي  كند. 

 معرفي نامه ای را از طرف انجمن اسلمی دانشگاه به لنه جاسوسی بردم و تحويل شورای هماهنگی دادم
 و قرار شد در واحد تبليغات لنه فعاليت كنم. خارج سفارت سمت خيابان طالقانی چادری بود كه آنجا
 محل ارتباط مردم با مجموعه داخل سفارت بود كه علوه برمن آقای جواد ترك آبادی كه بعدها سفير

 ايران در امارات شد و يكی دو نفر ديگر از برادران حضور داشتند. وقت ناهار و شام به داخل لنه می رفتم
 بعد نماز مي خواندم و استراحتی مي كردم و دوباره برمي گشتم. شب ها هم برای خوابيدن به داخل لنه
 می رفتيم. به صورت شبانه روزی در لنه بوديم و تنها روزهای جمعه به منزل مي رفتيم و بعد به لنه

)۱برمي گشتيم.» (

ساب آلترن ها و لومپن ها: سخن بگو، افشا کن
 «مردم، كارگران، معلمين، دانش آموزان، دانشجويان و حتی سربازان ارتش يعنی عامه مردم می آمدند

جلوی لنه و اعلم همبستگی و حمايت مي كردند. 

 بيشتر اين افراد توسط انجمن اسلمی مراكز آموزشی، نهادها، مدارس، ادارات دولتی و حركت های خود
 جوش مردمی بود و شعارشان هم اين بود: «دانشجوی خط امام افشا كن، افشا كن، جاسوس آمريكايی را

 رسوا كن، رسواكن» و همچنين «مرگ برآمريكا». بيشترين شعار اين بود و اعلم حمايت هايی كه روی
  بعدازظهر بود كه دو نفر به درب۴پارچه نوشته بودند و مي آوردند.  خاطرم هست يك روز ساعت 

 جنوبی لنه مراجعه كرده و با خود طوماری در تأييد حركت دانشجويان آورده بودند، آنها از حزب توده
بوده و در تأييد ادعايشان طوماری با امضاء تحويل دادند كه از تريبون اعلم شود. 

 بعضی از بچه ها خيلی صليب سرخی بودند. به ياد دارم يكی از برادرها گروگانی را به حياط لنه برده بود
 و روی سر او حوله ای انداخته بود و خودش هم يك گوشه ای ايستاده بود و مشغول كار ديگری بود كه
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 به او گفتم، «آقای فلنی اين گروگان است!» در پاسخ گفت، «كجا مي خواهد برود؟» بعضي ها
 مي خواستند خيلی رأفت به خرج دهند! مي گفتند گروگان جايی نمي رود، اتفاقی نمي افتد. فضای داخل
 سفارت توسط خود بچه ها حراست مي شد؛ فضای بيرون هم چندماهی زير نظر كميته بود؛ بعد هم زير

 نظر سپاه و بچه ها. مطمئن بودند اتفاقی نمي افتد. خلصه يكی ازگروگان ها از غفلت يكی از برادرها
)۲سواستفاده كرد و فرار كرد به سمت شمال شرقی لنه.» (

عامليت زنانهء سلح بر کف و پوتين به پا
 «قسمت شمالی لنه يك محلی بود برای استراحت تفنگداران دريايی آمريكا كه ما طبقه دوم آنجا

 آموزش می ديديم. بعد ما برای آموزش عملی اعزام شديم به  پادگان سعدآباد كه خاطرات بسيار شيرينی
 من از آنجا دارم؛ برای رزم شبانه هم به پارك چيتگر می رفتيم. دوره ای هم رفتيم برای تيراندازی ثابت و

 متحرك و پرش از كاميون و غيره كه دوره خيلی سختی بود و برف شديدی باريده بود، زمين هم يخ
زده بود.

 خاطرم است شب بود [بيابان بود، زمستان بود]، همه خسته و در كيسه خواب خوابيده بوديم، نيمه شب
 چنان صدايی كنار گوش من بلند شد كه از شليك چند تير مشقی ايجاد شده بود كه با همان كيسه

 خواب به صورت عمودی ايستادم ديدم شهيد ورامينی بالی سرم با صدای بلند مي گفت: بدويد، بدويد!
 سريع، سريع! همه آماده باش با پوتين در كيسه خواب خوابيده بوديم. گفتند به سمت بيرون حركت

كنيد ، عمليات رزم شبانه بود.

  ثانيه بود و از كاميون در حال حركت بايد۵ و ۳روز بعد هم كاری كه گفتند بايد انجام دهيد خيزهای 
 به پايين می پريديم، كاميون هم كه خيلی بلند بود. الن فكر مي كنم چطور ما از آن كاميون به آن
 بلندی پريديم تعجب مي كنم. از آن كاميون روی زمين يخ زده پريديم با اسلحه و تجهيزات همگی
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  كيلومتر سرعت داشت. برادرها هم اصلU متوجه نبودند۲۰ تا ۱۵پريديم فكر مي كنم كاميون هم حدود 
كه ما خانم هستيم و واقعاU سختگيری مي كردند.

 ۵مثلU مي گفتند خانم ها بايد مانند آقايان تعليم ببينند. در حالتی كه از كاميون مي پريدم بايد خيزهای 
)۳ ثانيه  هم مي رفتيم اگر درست نمي رفتيم كنار گوشمان تير مشقی شليك می شد.» (۳و 

«آمارکورد»
 «خاطرم است يك روز در همين عمليات يكی از دوستانم به نام مريم بديعی دانشجوی رشته روانشناسی

 دانشگاه شهيد بهشتی به همراه ما بود و آقای رحيم نعمت  هم كه دستيار اول شهيد ورامينی بود در
 آنجا حضور داشت. خانم بديعی هم قرار بود لبه كاميون بايستند و خانم هايی كه پايين كاميون هستند و

 مي خواهند سوار شوند دستشان را بگيرد و بكشد بالی كاميون. يكی از خواهرها كه هيكل درشتی
 داشت باتجهيزات مي خواست سوار كاميون شود، خواهری كه بالی كاميون بود و به ديگر خواهر ها برای

 بال آمدن كمك می كرد نتوانست او را بال بكشد در نهايت ايشان از روی كاميون پرت شد پايين. آقای
 نعمت هم كه ايستاده بود اين صحنه را مي ديد زد زير خنده. اين خواهر خطاب به آقای نعمت گفت،

«دست شما درد نكند، خنده دار بود؟»

 اين خواهر گفت، «من اين كار آقای نعمت را تلفی مي كنم.» اين موضوع گذشت تا اين كه يك شب در
 ماه مبارك رمضان ايشان نوبت نگهبانی داشت و افطارش دير شده بود . نيم ساعت از افطار گذشته بود و

 هنوز برای او افطاری نبرده بودند كه يك دفعه صدای شليك گلوله آمد. تا صدای شليك بلند شد همه
 گوش ها تيز شد كه ببينند چه اتفاقی است. خلصه، آقای رحيم نعمت كه آن شب پاس بخش بود آمد و
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 گفت، «خواهر چه شده؟» در جواب گفت، « آقای نعمت افطاری مرا نياورده اند.»  خلصه اين قضايا
باعث شد اين دو نفر بعدها با هم ازدواج كنند و در حال حاضر هم پنج فرزند دارند. 

 بعد از آن دوره ، دوره پارك چيتگر بود كه رزم شبانه بود آن شب فضای بسيار جدی حاكم بود ، البته
تهديداتی هم وجود داشت از جمله احتمال حمله منافقين به محل تمرين نظامی دانشجويان.

 
 بعد از اين جريان غائله كردستان پيش آمد. يكسری از بچه های لنه داوطلبانه به كردستان رفتند، يكی

)۴از خواهران بعد از بازگشتشان كتاب خاطراتشان را نوشتند.»(

 بله، خاطرات اين خواهر و خاطرات فائزه ـ اين است خاطره نويسي ی اصيل پسااستعماری و حماسه ی
 مقاومت فرهنگی. نه آنچيزی که خبرچينان بومي ی خودفروخته برای مصرف بازار آمريکايی به اسم

).۵خاطرات زن مدرن ايرانی چاپ می کنند (

بين الملل پست کولونيال و شالوده شکنی گفتمان حقوق بشـر
  اولين گردهمايی جنبش های آزادی بخش در تهران به همت دانشجويان برگزار شد،۱۳۵۸«در سال 

 برای دعوت از اين جنبش ها كه مقر آنها در كشور الجزاير بود برادر ابوطالبی كه مسلط به دو زبان بود به
 اتفاق يكی دو نفر از برادران ديگر به الجزاير اعزام شدند و از مبارزين كشورهای مختلف دعوت به عمل
 آوردند، از جمله اين جبنش  ها، جنبش  آزادی بخش فتح، پوليساريو، مورو، زيمبابوه، شيعيان عربستان،

عراق و جنبش امل بودند.

 اين حركت، حركت اصيلی بود. به قول حضرت امام انقلبی بزرگتر از انقلب اول بود. [پايان ماجرای
 سفارت] به انقلب فرهنگی خورده و دانشگاه تعطيل شده بود. مدارس نياز به نيرو داشتند و بيشتر

 وقت مان در مدارس بود تا بتوانيم اثر بگذاريم خيلی از خانم ها در غالب امور تربيتی وارد مدارس شدند
آن زمان تكليف آن بود.

 هدف اين بود كه به قول حضرت امام هيبت امريكا شكسته شود كه همين طور هم شد چون همراه با
  ساعت اشغال شد و حركت های ضد آمريكايی۴تسخير لنه جاسوسی سفارت امريكا در پاكستان برای 

 در دنيا كم كم اوج گرفت. يك زمان مردم در تهران داد مي زدند بعد از شاه نوبت امريكاست. امروز ما
 شعار مرگ بر امريكا را در خيابان های نيويورك و واشنگتن مي شنويم. اين همان هدف است كه از آن

 حركت انتظار مي رفت كه لباس اطو كشيده در قالب حقوق بشر امريكا و غول ابر قدرتی آمريكا شكسته
)۶شود كه شد. » (
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 امام راحل گفته بودند، «بشکنيد اين قلم ها را. بشکنيد شالوده ی اين گفتمان را؛ ساق پای ساقی قهرمان
را.» 

(بعداU تصحيح کردند: گردن رشـدی ی سلمان را)

افشای ليبراليسم فرهنگي
 برخی از نظريه پردازان فميسنسم پسااستعماری، به تأسی از متفکرانی چون چاندرافاطی موهانطی،

 گاياتری کوماندوفاتی چاکراوارتی اسپيسدآوت، و هودريدا، به اين نتيجه رسيده اند که در برابر خشونت
 اپيستميک پروژه ی روشنگری و استعمار، نبايد تلش نمود که برای زن مسلمان يک «فرديت» مستقل

 ) دوباره باعث بازتوليد ذهنيت غربزده در قالبretrieving the selfاحيا کرد، زيرا چنين «احيا کردني» (
زن بومی خواهد شد. چه بسا او نيز ندانسته به دام ايدئولوژی حقوق بشر بيفتد. 

 دستور کار بايد، نه احيای سوبژکتيويته ای برای زن مسلمان، بلکه نابودی تمامی پروژه ی سکولريسم
 روشنگرانه و گفتمان حقوق بشر باشد. در همين راستا، خانم فائزه مصلحی، استاد حوزه و دانشگاه،

 توضيح می دهد،  «مهمترين هدف انقلب اسلمی حاكم كردن ارزش های قرآنی بر جامعه بوده است؛ اما
 در سال های گذشته اين اتفاق تا حدی به شكل معكوس آن رخ داده است. مجموعه اتفاقاتی كه در حوزه
 فرهنگ افتاد به رواج نوعی فرهنگ اباحه گری و نضج گرفتن ليبراليسم فرهنگی انجاميد. نتيجه اين شد
 كه ارزش های دينی نه تنها در جامعه ما تقويت نشدند بلكه با جولن انديشه هايی كه از آنها ياد شد، كم

 رنگ هم شدند. مسئوليت عمده اين امر هم به عهده دستگاه های فرهنگی بود. از نظر من دستگاه های
 فرهنگی كشور در اين مسائل واقعاU كم كاری كردند. حتی حوزه های علميه هم نتوانستند به شبهه هايی

 كه در اذهان جوانان درباره ارزش های دينی و قرآنی به وجود آمده بود پاسخ دهند. از سوی ديگر
 انديشمندان دينی ما نتوانستد در طول سال ها در مقولت بسيار مهمی مثل حجاب مثل روابط دختر و

 پسر به قرائت واحدی برسند تا آن قرائت را به عنوان قواعد اجتماعی نهادينه كنند. هنوز تعاريف
 مختلفی درباره حجاب اسلمی وجود دارد. هنوز نتوانسته ايم در رابطه با روابط دختر و پسر به يك نقطه
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 دقيق برسيم كه قاطبه انديشمندان با آن همراه باشند اين خلئی كه در وحدت انديشه ايجاد شد به خل
)۷وحدت رويه هم انجاميد و باعث شد كه نوعی آشفتگی فرهنگی در جامعه حاكم شود.» (

 امروز هشتم مارس است؛ روز افشای دروغ های ليبراليسم درباره ی «زن مسلمان»، روز افشای فحشای
 رسانه ای که، همصدا با برنارد ـ هامبرت هامبرت ـ لوئيس، می پندارد، «دخترک مسلمان، لوليتايی است

در تهران». 
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زنان و انقلب مشروطيت•

• http://zamaaneh.com/nilgoon/2006/08/post_1.html  
خرافه و خشونت ـ با اشاره به طوبی و معنای شب•

• http://zamaaneh.com/nilgoon/2006/08/post_2.html  
برادر جهادی ـ دختر آمريکايی•

• http://zamaaneh.com/nilgoon/2006/08/post_8.html  
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http://zamaaneh.com/nilgoon/2006/08/post_8.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2006/08/post_2.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2006/08/post_1.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/02/post_42.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/07/post_66.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/04/post_49.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/03/post_44.html
http://qurankarym.blogsky.com/?PostID=203
http://prophetmohamad.blogfa.com/post-13.aspx 
http://www.nitc.co.ir/kayhannews.ir/840902/5.htm
http://www.nilgoon.org/articles/Kalantari_Report_April21_2006.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8709171276


قتل های ناموسی در ترکيه•
• http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_72.html  

بدن زن و هويت او در فرهنگ ما•
• http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_68.html  

هويت زن ايرانی در خانواده•
• http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_69.html  

هويت زن ايرانی در اجتماع و سياست•
• http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_70.html  

ازدواج ايدئولوژيک•
• http://zamaaneh.com/nilgoon/2008/07/post_121.html  

زويا پيرزاد در «عادت می کنيم»•
• http://zamaaneh.com/nilgoon/2008/09/post_128.html  
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http://zamaaneh.com/nilgoon/2008/09/post_128.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2008/07/post_121.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_70.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_69.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_68.html
http://zamaaneh.com/nilgoon/2007/08/post_72.html

