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  گلشيفته فراھانی

   خراشی بر پوست شب
  

  

 پايان اعتراضات و خصوص در غوقای بیه  گلشيفته فراھانی ب و اعتراضیبرای ما کمونيست ھا تصاوير عريان

ما نه پای بند  . چندان غريبی نيستۀشورش ھای دوران سازی که امروزه سراسر جھان را فرا گرفته است واقع

اخالقيات کھنه قرون وسطائی ھستيم که از عريانی زيبائی طبيعت بھراسيم، نه آنقدر کوته بين و سطحی نگريم که 

  . پوست شب به وجد و سرور در آييمدر مبارزه با عمق تاريکی، با تنھا خراشی بر

  

  

ی نيز می کوشد تا با سالح ارت زن می کند، ليبراليسم بورژوائھمانگونه که مذھب با پوشاندن تن سعی در اس

جدال بين بورژازی و ارتجاع مذھبی ماقبل سرمايه داری نه بر سر نفس . عريانی زن به مقابله با آن برخيزد

  .  آنستۀارد، بلکه بر سر شکل آن، يعنی شکل آزاد و مستبدان که ريشه ھای اقتصادی د–اسارت

از آنجا که حجاب اوج تحميق جنسی و مذھبی و در نھايت اسارت زن است، بی شک ، شکستن آن نيز يگ گام در 

چيزی . اما آزادی زن، مانند ھر مفھوم ديگری، يک مفھوم کلی و انتزاعی است. شمار می روده راه آزادی وی ب

لذا، تنھا در اشکال کنکرت و مشخص . ن و رھائی از قيود موجود و در اينجا فئودالی را معنا نمی دھدجز شکست

  . آنست که تعيين تکليف می شود

 ماقبل ۀبيان شورش او عليه قيود کھن. عريانی زن تنھا بيان حق او در انتخاب ميان پوشاندن يا نپوشاندن تن است

نين شورشی ھر چند می تواند گامی در مسير رھائی نھائی او باشد، ولی در چ. سرمايه داری و نه ھيچ چيز ديگر

عنوان سمبل ه ضمن می تواند مقدمه ای باشد برای لغزيدن در اسارتی از نوع ديگر، اسارت تن فروشی مدرن که ب

  . شدت رنگ آميزی و معمول شده استه  بورژائی در سرمايه داری غرب بۀمدرنيت
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ه اين تعريفی است که بورژوازی از آن برای مقاصد خود ب.  به معنای آزادی زن نيستمالزواز اينرو، عريانی 

 در جنسيت ویچرا که از آزادی زن تنھا آزادی او از تملک شوھر، آنھم برای عرضه شدن کاالئی . دست می دھد

ر، يعنی کاالئی شدن ھمانطور که از آزادی دھقان تنھا تبديل شدن وی به کارگ. بازار صنعت سکس را طلب می کند

 زن در راه رھائی خود تنھا از حق زن ۀاين ترتيب است که او از مبارزه ب. نيروی کار وی را دنبال می نمايد

  . درشورش عليه حجاب، يعنی حق او در عريان بودن حمايت می کند

.  نھضت عريان سازی ھر چند بيان شورش زن برای رھائی، ولی لزوما به معنای خود اين رھائی نيستبنابراين، 

خود برای آزادی زن تبديل می نمايد، در ۀ را به پرچم مبارز بورژوازی، در حالی که از اين حق دفاع می کند و آن

ه جلو بر می دارد، سد و سرکوب می ھمانحال ھر قدمی را نيز که زن برای رھائی بيشتر، رھائی واقعی خود، ب

در آنجا نيز در مبارزه با دين، در بھترين .  ديگری انجام می دھدۀھمين کار را در مورد دين و ھر عرص. نمايد

زادی دين و حق آحالت، نه با خود افيون دين، بلکه با تحميل استبدادی و اجباری آن مخالفت می کند، يعنی تنھا از 

  .  را سرکوب می کند* يا با پروتستانيزم ھمراه می شود، ولی آنا بابتيسم افراطی. ی نمايدانتخاب دين، دفاع م

چرا که نوع پيگير و واقعی آن به . نمی تواند ناپيگير نباشد... اساسا دفاع بورژازی از آزادی، دمکراسی، برابری و 

 ۀرابری اقتصادی، ھمگی مغاير با سلطآزادی  زن، انسان، و برابری واقعی تا حد ب. محو خود وی منجر می گردد

با شکل اجباری آن، يعنی نوع ماقبل سرمايه . از اينرو، بورژوازی با خود اسارت زن مخالف نيست. سرمايه اند

 طبقاتی، بلکه، در بھترين حالت، تنھا با ۀی نه با خود سلطکه دمکراسی بورژائھمانطور . داری آن، مخالف است

  . راتيک آن در تقابل استشکل زورگويانه و غير دمک

عريانی گلشيفته فراھانی، تنھا جلوه ای از شورش تاريخی زن عليه قيود فئودالی و نه سرنوشت اين شورش و 

يک عريانگرائی شورش . بيان حق او در دست رد زدن به قيود مزبور و نه انتخاب جايگزين آنست.  انقالب است

به . رھسپار به کدام ديار استۀ که مقدم نامعلوم در اين. امعلوم استتاريخ بعدی آن ن. گر، کور و بدون ھدف است

از اينرو،  محکوم کردن آن، محکوم کردن .  فاسد ھاليوودی يا آزادی عريان و واقعی انسانیۀعريانگری و مدرنيت

ی از بورژائۀ نقد يد بالشرط آن نيز محدود ماندن در در دايرأئحق زن در انتخاب پوشش، و از اينرو نادرست، و ت

  .  حجاب استألۀاسارت زن و مس

------------------------  

 نھضت پروتستانيزم در ۀلمان در اداماآناباپتيست ھای افراطی يکی از سکت ھای آناباپتيست بودند که در مونستر 

ھای پرنس  تا اشتراکی کردن اموال و زنان پيش رفتند و با ھمدستی پروتستان ھا و نيروھای مسلح ١۶قرن 

  .کاتوليک سرکوب و مضمحل شدند

 


