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  ارسالی سايت گزارشگران

 ٢٠١٩ مارچ ٢٣

  

  ! طبقاتی نبايد زير بار فرھنگ ضد بشری مذھب رفتۀدر مبارز

  
در ھر دوره ای از تاريخ مبارزه درجامعه آنچه نماد فرھنگ و اخالق آن دوره است خودرا در رفتار و منش و نماد 

.  ديده شده که نماد ھای مذھبی ميدان دار شده انددر اعتراضات اخير و تظاھرات در ايران گاه. دھد ظاھری نشان می

يم تعداد زيادی در تجمعات شرکت کنند بھانه ای شده که با اين که مردم نبايد رم کنند و بگذار عنوان اينه تعدادی ھم ب

  امتياز دادن به حاکميت و يا نا آگاھانه به ھمان راھی رفتنًھمه اينھا اساسا. فرھنگ و اخالق مذھبی فاسد کنار بيايند

 کارگران فوالد اھواز ۀکه در بياني ديده شده که با کفن و يا صلوات فرستادن يا اين. خواھد  که حاکميت در ايران میاست

 خود و با صلوات پايان دادن آن ھويت و ھدف اعتراض را به کانال افکار فاسد مذھبی انداخته ۀ شروع کردن بيانيتبا آي

 دوست دارم به مقطعی اشاره کنم لهأبرای روشن شدن مس. اينھا و اين رفتار ھا مسائل کوچک و کم اھميتی نيستند. اند

  .ثير قرار دادأنه اخالق و فرھنگ جامعه را تحت تواھی چگوکه تجدد خواھی و آزاديخ

ميالدی حرکتھای راديکال جامعه مثل گسترش آزاديخواھی در مصر، خاورميانه و تظاھرات  ١٩۶٠ و ١٩۵٠دھه ھای 

 فرانسه کوبا مستقل شد و انقالب چين پيروزشد ، ويتنام توانست. لمان، فرانسه و تھران برپا شد اميليونی دانشجويان در 

در . شعار آزاديخواھی و آزاد انديشی ھمه جا بود. فريقا حرکتھای آزاديخواھانه گسترش يافتازانو در آورد و در ه را ب

بين مردم ھم نماد آزادی لباس پوشيدن و انتخاب ھمسر برای زنان و مردان ، انقالب جنسيتی و برجسته شدن نقش زنان 
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 اتوبوس داخل شھری در تھران، ايجاد ۀعظيم دانشجويان عليه باال بردن کراي در ايران تظاھرات ًمثال. در جامعه بود

موزيک پاپ، مينی ژوپ يا درست کردن . کردند ی که دختران و پسران جوان در آن ھمديگر را مالقات میئتفريح گاھا

 آزاد شد و ميالدی ويتنام ١٩٧٠ و ١٩۶٠ ۀدر دھ. موھای قشنگ مد شد، موزيک نقش ابراز احساسات انسانھا شد

  . جوانان به سياست و آزاديخواھی بودۀنمادش رو آوری گسترد

اکنون در فضای نظم نوين جھانی و فرھنگ ضد بشری نيوليبراليسم مذھب دوباره قدرت گرفت و در ايران فاشيسم 

ی را تحت نام در اروپا مبارزه کردن عليه اسالم سياس  منحوس خودرا بر تار و پود جامعه گسترانده است،ۀاسالمی ساي

بالکان تقسيم شد، آفريقا دوباره در جنگھای مذھبی قرار گرفته، خاورميانه در آتش و . نسبيت فرھنگی به حاشيه رانده اند

ريش دار شدن و ريش گذاشتن شده يک ترند جديد که .  بر مسند قدرت برگشته اندًخون غوطه ور است فاشيستھا علنا

تسبيح و اوراد مذھبی سرزبانھاست، دف که . ن و فرھنگ ضد زن ومذھبی است خود ريش داشتن سمبل و نماد حواريو

زنان سراپا پوشيده با . کرده اند..تار ويگ را ھم رديف ساکسيفون، يک ساز مذھبی است وارد موزيک ايران شده وآن

ماد داعشيان را با يعنی ن. ، جوانھا پسر با ريش گذاشتن حامل سنت و فرھنگ سياه مذھبی شده اندفشار ترور و اختناق

کند با اين   کارگر مبارز در ايران تالش نمیۀاز ھمه مھمتر اين است که طبق. سف است أجای بسی ت. کنند خود حمل می

دھند افکار و سنت جانوران مذھبی در اعتراضات و  ندازند اجازه میکه تفرقه ني نوع سنت مرز بندی کند و تحت نام اين

   .نوشته ھايشان خودرا بنمايانند

يکی از پايه ھای انقالب و گسترش فرھنگ انقالبی در جامعه گسترش افکار مدرن و گسترش ھويت طبقاتی در 

انقالب . بدون فرھنگ و اخالق مدرن و انقالبی ھيچ انقالبی به سرانجام نخواھد رسيد.  کارگر آگاه استۀمبارزات طبق

ھانه و برابری طلبانه است نه سازش با افکار پوسيده کارگری يکی از ملزوماتش گسترش فرھنگ و مناسبات آزاديخوا

  . فاشيسم اسالمی حاکم در جامعه و ضد بشری

 را به سخره فرھنگی در جامعه ايستاد، بايد ريش و دف و پوشيده بودن زنان و مردان/بايد عليه اين موج فاشيسم مذھبی 

 بدون فرھنگ آزاديخواھانه و انقالبی انقالب چون. مذھبی است تف انداخت/ نماد فاشيستی هگرفت و بايد به ھر چ

   .اجتماعی صورت نخواھد گرفت

   !مرگ بر فاشيسم 

    مرگ بر فرھنگ ضد انسانی مذھبی
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