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  !، برھنگی يک رسوائی "اعتراض برھنگی"
  
فريقا در يکی از اميانه و شمال  سال جاری تعدادی زن از کشورھای مختلف خاور]حوت[ اسفندماه١٧ برابر با چ مار٨

آن ھا اين حرکت خود را اعتراض به سنت ھا و احکام مذھبی . ميدان ھای پاريس بدن لخت خود را به نمايش گذاشتند

اعتراض "در اين حرکت که از آن به عنوان  .حاکم در اين کشور ھا و در جھت حمايت از حقوق زنان قلمداد کردند

می نامد ھم حضور داشت که مدعی است که " حزب کمونيست کارگری"نی که خود را ھم ياد شده، جريا" برھنگی

  .حرکت آن ھا عليه بنياد گرائی اسالمی و سياست ھای زن ستيزانه و ارتجاعی جمھوری اسالمی می باشد

ئی اسالمی  می تواند در خدمت تضعيف بنياد گراآيا نمايش برھنگی واقعاً . ادعای اخير را مورد بررسی قرار می دھيم

ال و کوشش در پاسخ گوئی به آن، طرح درست موضوع در برخورد به ؤاين س و جمھوری اسالمی قرار گيرد؟ 

که در واقع نه حزب است، نه کمونيست و " حزب کمونيست کارگری" جريان .نمايش برھنگی اخير را تشکيل می دھد

ن حرکت ا اين موضوع به راه انداخته مخالفط بادر فضای مجازی در ارتبا نه کارگری سعی می کند در جنجالی که

و غيره مرعوب کند تا بدين وسيله بحث به " چپ ھای مذھبی"، " سنتی"اخير خود را با زدن تھمت و انگ ھائی چون 

مسير ھائی غير از مسير اصلی کشيده شود و کسی فرصت فکر کردن به اين امر را نيابد که چه بسا حرکت اين ھا 

ای شان در خدمت تقويت بنيادگرائی اسالمی و به طور اخص تقويت و تحکيم پايه ھای جمھوری درست خالف ادع

  .اسالمی قرار دارد

تا جائی که موضوع بر سر تھمت ھا و انگ زنی ھای جماعت مذکور باشد، واقعيت اين است که اين قبيل اتھامات و 

رای ھيچ انسان عاقلی قابل پذيرش نيست که نمايش بدن  چرا که ب.انگ ھا موجب فريب ھيچ انسان غير نادانی نمی گردد

. ن می باشدااز وجود اعتقادات مذھبی در مخالفلخت به معنی متمدن بودن و مخالفت با اين عمل، سنت گرائی و ناشی 

  کسانی که به اصطالح اعتراض برھنگی را محکوم می کنند الزاماً ۀطور که کسی نمی تواند بپذيرد که گويا ھم ھمان

  !رژيم زن ستيز جمھوری اسالمی ھستند" حجاب اسالمی"موافق 

ھمگان می دانند که در شرايطی که جمھوری اسالمی کيسه ھای بی قواره ای را به عنوان پوشش اسالمی بر زنان 

 ۀايران تحميل کرده، خواست آزادی پوشش در سطح جامعه به صورت يکی از خواست ھای مترقی و آزاديخواھان

 مردم ايران روشن است و آن اين است که مردم و به طور ۀمعنی اين شعار نيز برای ھم.  در آمده استمردم ايران

 و دولت نبايد به ھر شکل و طريقی که مايل ھستند لباس بپوشندمشخص و برجسته زنان بايد حق داشته باشند که 

که " نمايش برھنگی"ه می توان ديد که در اين جاست ک.  آن ھا داشته باشدچگونگی پوشش کمترين دخالتی در ۀاجاز
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قرار دارد، و تاکتيکی است که تنھا " آزادی پوشش" مقابل ،ظاھراً مدعی اعتراض به حجاب اسالمی است در نقط

 .  آزادی پوشش در جامعه می گرددۀباعث لوث شدن خواست و شعار آزاديخواھان

ن خود را به نادرستی و يا ارتجاعی بودن آن امخاطبعتراضی در پی آنست که توجه ھر حرکت ا از طرف ديگر اساساً 

اين نيز مسلم است که ھر اعتراض سياسی در حالی که سياست نادرست و .  جلب کند،چه مورد اعتراض است

حال اگر . ن خود می باشدا و الگوئی اثباتی ھم برای مخاطبارتجاعی ای را افشاء می کند، در ھمان حال حاوی پيام

رو ه را بپذيريم، آن گاه با اين واقعيت روب" حجاب"ی بر اعتراض بر زن ستيزی جمھوری اسالمی و ادعای اينان مبن

 نقاط جھان نيز مردم دليلی انه فقط در ايران بلکه در اقص.  تھستيم که الگوی اثباتی اين ھا قابل پذيرش جامعه نيس

البته اين واقعيت امر پوشيده ای برای جماعت  .بر ظاھر شدن در انظار عمومی در شکل عريان مادر زادی نمی بينند

مريکا ھم که اين ھا سنگ آزادی و ااروپا و " مدرن"مورد بحث نيست و اينان خود به خوبی می دانند که در کشور ھای 

ن در معابر عمومی نه تنھا آزاد نيست بلکه جرم محسوب شده و قابل دمکراسی شان را به سينه می زنند، برھنه گشت

بنابراين وقتی جماعت مذکور نمايش برھنگی را آلترناتيوی برای حجاب اسالمی قرار می دھند خودشان . تعقيب است

شکيل نمی دھد در حقيقت ھم اين ھدف اقدام اخيرشان را ت. ھم می دانند که قرار نيست مردم از الگوی آنان پيروی کنند

يعنی آگاھانه با . بلکه آن ھا با توسل به چنين تاکتيکی سعی دارند تا مفھوم آزادی پوشش را تغيير داده و آن را لوث کنند

.   آزادی پوشش، آزادی عدم پوشش را قرار دھندۀنمايش برھنگی می کوشند به جای خواست مترقی و آزاديخواھان

از جمله برای توجيه سياست ھای  ھا می تواند در خدمت اسالم گرايان قرار گيرد و اين عمل نيز تنۀروشن است که نتيج

 ی"امداد ھای غيبی "ۀدر واقع تاکتيک نمايش برھنگی  مثل ھم.  جمھوری اسالمی خوراک تبليغاتی تھيه کندۀزن ستيزان

نگ حاکم بر جامعه که لخت شدن که تاکنون به ياری رژيم آمده به آخوند ھای مرتجع امکان می دھد تا با تکيه بر فرھ

 حق زنان پرداخته و هدر معابر عمومی را عملی زشت و شرم آور می داند با دستی بازتر به سرکوب خواست ھای ب

به اين ترتيب .  خويش در جامعه را امری الزم برای مقابله با چنان حرکت ھائی جلوه دھندۀسياست ھای زن ستيزان

ی اسالمی و ھمپالگی ھايش در کشور ھای مختلف فرصت جديدی برای محکم حرکت برھنگی برای رژيم جمھور

  .کردن زنجير ھای دست و پای زنان فراھم می آورد

آن ھا " تابو شکنی" نمی داند که متوجه اين واقعيت نيست؟ آيا واقعاً " حزب کمونيست کارگری"آيا جريان به اصطالح 

 با توجه به قدرت تبليغاتی جمھوری اسالمی و ھمپالگی ھايش در جھت در عمل به تحکيم تابو ھای ارتجاعی انجاميده و

ن راستين حقوق زنان قرار دارد؟ به خصوص با توجه به اين که اين ھا ام از نيرو ھای آزاديخواه و مدافعدور شدن مرد

گين رژيم عليه تحت نام چپ فعاليت می کنند و ادعای چپ بودن ھم می کنند حرکت آن ھا باعث گسترش تبليغات زھر آ

اگر ادعا ھا و اسم غلط انداز جريان مذکور را کنار بگذاريم و تنھا روی اعمال . چپ ھا و کمونيست ھا ھم می گردد

يکی از نيرو ھای ) به اصطالح حزب کمونيست کارگری(تاکنونی آن ھا تکيه کنيم خواھيم ديد که اين جريان سياسی 

بر اين اساس پاسخ .  در خدمت ارتجاع و امپرياليسم غرب قرار داشته و دارداپوزيسيون بورژوائی رژيم بوده و اعمالش

  .االت فوق بی ھيچ شک و ترديدی منفی استؤبه س

در رابطه با عمل اخير آن ھا ھم می توان ديد که در شرايطی که امپرياليست ھای غربی در نياز به يک دشمن موھوم 

 خاورميانه به صورت ھای مختلف جمھوری اسالمی و بنياد گرائی ۀجھت پيشبرد سياست ھای ارتجاعی خود در منطق

 خود به پيشبرد اين نياز ۀاسالمی را تقويت می کنند، اين جريان نيز با توسل به تاکتيک نمايش برھنگی به نوب

 يک امپرياليستی خدمت می کند و به اين ترتيب با کوشش در تحکيم بنيادگرائی اسالمی بار ديگر خود را به عنوان

اين نيرو برای مطرح شدن و به حساب آمدن از انجام ھيچ . نيروی پرو امپرياليست در مقابل ديد ھمگان قرار می دھد

 .حرکت جنجالی روی گردان نيست که خود حد افالس آن ھا را بار ديگر به نمايش می گذارد
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 جمھوری یدر جھت افشا) انظار عمومینمايش بدن برھنه در (با توجه به آن چه گفته شد روشن است که اقدام اخير 

 عکس اين تاکتيکی ه بلکه ب؛ قرار ندارد،ی که رژيم جھل و جنايت ھر روزه ترويج می کنداسالمی و خرافات مذھبي

حرکت مورد بحث در تالش . است که آتشبار ارتجاع مذھبی عليه حقوق زنان و نيروھای آزاديخواه را تقويت می کند

 ايران را از مسير اصلی خود منحرف نموده و ۀشاندن شعار آزادی پوشش، مبارزات زنان آزاداست تا با به ابتذال ک

جنبش زنان را که تنھا با اتخاذ روش ھای راديکال و منطبق بر شرايط جامعه قادر به پيشروی و رسيدن به اھداف خود 

 سراسر ۀ رسوائی ديگری در پروندرا تنھا بايد" اعتراض برھنگی"از اين روست که .  به قھقرا بکشاند،می باشد

 سياست ھای ۀرسوای اين جماعت به حساب آورد، ھمان طور که آن ھا در خيلی از مسائل سياسی ديگر نيز شانه به شان

  . امپرياليستی حرکت می کنند

  

 ی خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩٢ ]حوت[ ، اسفند ماه١٧٧ ۀشمار

 


