خطاب به جوانان :درباره فرهنگ شووینیستی
از سلسله گفتارهای رادیویی"صدای سربداران) "(1368-1370
شوما جووانوان یا نووجووانوان اگور تواكونون بورنواموه هوای موا را گووش كورده بواشید ،حوتما ً بوحثهای موا دربواره مووقعیت قشور جووان در
جواموعه توحت حوكوموت جومهوری اسولمی را شنیده اید و میدانید كوه این رژیم چوه آشی بورای آینده فورزنودان كوارگوران و
دهقانان و دیگر زحمتكشان پخته ،آشی كه از هم امروز طعمش را در ظرف نكبت و افلس می چشید.
شوما كوه توازه بوه مورحوله جووانی پوا گوذاشوته اید و بورای آینده خوود نوقشه هوا و امیدهوا و آرزوهوا دارید ،بواید بودانید توا این رژیم
ارتوجاعی یا چیزی نظیر این بور سور كوار اسوت ،امید و آرزوهوای شوما بورای یك زنودگی موتفاوت ،بهوتر و سوالوم بوربواد خوواهود
رفوت  .سیستم جهنمی سوتم و اسوتثماری كوه طوبقات ارتوجاعی و اربوابوان اموپریالیست آنوها بورپوا كورده انود بوا بهشوتی كوه حوكوموت
این طوبقات یعنی جومهوری اسولمی بوه شوما وعوده میدهوند توفاوت دارد .اگور گوول وعوده بهشوت آن دنیا و رضوایت خودا و
پیغمبر كوه تووسوط آخوونودهوا مووعوظه میشود را نوخورده بواشید و غوایت موطلوب خوود را زنودگی در چونان بهشوتی كوه بیشتر
شوبیه تونبل خوانوه شواه عوباسی و همنشینی بوا حوورالعین اسوت ،نوجوئید و خولصوه اینكه اگور مودل زنودگی طوبقات ارتوجاعی را
غوایت موطلوب خوود نوكرده بواشید و میدانید كوه تونها راه رسیدن بوه نیك بختی واقعی انوقلب اسوت و سورنوگونی رژیم حواكوم و
كل این نظام ستم و استثمار.
امروز روی سخن ما با خود شماست؛ با شماست و درباره افكار شماست.
ابوتدا بوگوئیم كوه افوكار هور انوسانی بور اسواس جوایگاه اجوتماعی و طوبقه اوسوت كوه تعیین می شوود اموا اینجا یك عوامول دیگر هوم
اسوت كوه افوكار و نووع رفوتارهوا را توحت تسولط خوود دارد  .در جواموعه هور طوبقه ای كوه مسولط بواشود ،افوكار او نیز افوكار مسولط
بور جواموعه اسوت .طوبقه حواكوم بوه قودرت افوكار حواكوم میتوانود سولطه اش را حوفظ كوند .آمووزش و فورهونگ طوبقه حواكوم اسوت كوه
در نوهادهوای آمووزشی بوه كوودكوان و نووجووانوان و جووانوان و چوه دخوتر و چوه پسور و الوقاء می شوود و الوگوهوای موورد قوبول و
مطلوب طبقه حاكمه است كه بعنوان رفتار خوب و مورد پسند اجتماع به آنها یاد داده می شود.
هورگواه روبونای فورهنگی و فوكری و ایدئوولووژیك طوبقه حواكومه كوه مونطبق بوا حواكمیت آنوها سواخوته و پورداخوته شوده نوفوذ و تسولط
خوود را از دسوت بودهود ،آنوگاه طوبقه حواكوم در خوطر جودی قورار می گیرد .موثل وقتی داسوتانوهای شواهوزاده و دخوتر پوادشواه و
شورح زنودگی آنوها بوعنوان مووجووداتی شیرین و قوابول احوترام دیگر خوریداری پیدا نمی كورد ،زموانی بوود كوه زیر پوای رژیم
شواه بوطور جودی از لوحاظ سیاسی خوالی گشوته بوود .مسوئله داسوتانوهای رایج فوقط یك بوعد از مسوئله بسیار پیچیده فورهونگ و
روبوناسوت كوه دارای جوهات موختلف موذهوبی ،الوگوهوای رفوتاری ،معیارهوای خووبی ،بودی ،زشوتی ،زیبائی و جووانوب دیگر
است.
موثال دیگر ،جومهوری اسولمی اسوت كوه حواكمیت خوودرا بور اسواس یك توفكر و الوگوی موذهوبی اسوتوار كورده و افوكار طوبقه
حواكومه را بوطور عومده از كوانوال موذهوب بورای تووده هوای وسیع موردم فورموولوه و قوابول قوبول می سوازد .وقتی موردم در موورد
موذهوب و اسولم طوور دیگری فوكر كونند ،وقتی نوفوذ كولم آخوونودهوای حواكوم در بین موردم كوم شوود ،وقتی انوتقادات موذهوبی در
اثور بورخوورد بوا واقعیت تیره و توار زنودگی در جومهوری اسولمی در بین تووده هوا سسوت تور و بیرنوگ تور شوود ،وقتی نوماز
جومعه هوا حتی بوه ضورب رشووه و پوول و جوایزه مشوتریان زیادی را بوطرف خوود جوذب نوكند ،پیداسوت كوه زیرپوای رژیم
جمهوری اسلمی هم بشدت خالی شده است.
اینها نومونوه هوای پوراكونده ای از چوگونگی نوفوذ و تواثیر افوكار طوبقه حواكوم بور تووده هوا و اهمیت آن در تضمین بوقای حواكمیت
طبقه حاكمه است  .وقتی یك روبنای ایدئولوژیكی مثل نظام شاهنشاهی و خدا و شاه و میهن در بین توده ها ترك برمیدارد

طبقه حاكمه مجبور است برای تداوم نظم موجود به شكل های دیگر عقیدتی و فرهنگی مثل مذهب روبیاورد.
این درسوت اسوت كوه رنوگ و لوعاب هوای موتفاوت بور ایده هوای طوبقه حواكوم بورای حوفظ حواكمیت و سولطه مورتجعین ضورورت
قطعی دارد؛ اموا این طوبقه توحت هور رنوگ و غوالوب حوكومتی و چوه رژیم شواهونشاهی چوه رژیم اسولمی و بوه اشواعوه و دفواع
از موهمترین و اسواسی تورین افوكار ارتوجاعی مشوترك موربووط بوه كول طوبقه بوورژوا و مولكوان می پوردازد .دو جونبه از این
افوكار مشوترك عوبارتوند از تحقیر زن و تحقیر ملیت هوای غیرفوارس :یعنی دامون زدن بوه شووونیسم یا بورتوری جوویی مورد و
موردسوالری و دامون زدن بوه شووونیسم یا بورتوری جوویی ملی فوارس .موشكل اینجاسوت كوه این نووع طورز فوكر بوا اینكه هیچ
ربطی بوه مونافوع طوبقه كوارگور و زحومتكشان نودارد ،بوعلت تبلیغ و آمووزش در ذهون اقوشار و طوبقات توحتانی جواموعه جوا می
افوتد؛ طووری كوه بونظر می آید بیان مونافوع خوود آنوهاسوت .این ایده هوای ارتوجاعی بوه جوزئی از توفكر تووده هوای توحت سوتم و
استثمار بدل می شود.
روی سوخن موا در این موورد بوا شوما جووانوها و نووجووانوها اسوت .چوون اول هودف اولیه تبلیغات زهورآگین طوبقه حواكومه شوما
هسوتید و از طورف دیگر ،شوما زودتور می تووانید و بواید بوه تغییر طورز فوكر خوود ،بوه انوقلب در ذهون خوود جهوت رهوایی
دسوت بوزنید  .بوا داشوتن افوكار طوبقه حواكومه ،بوا قوبول معیارهوای ارتوجاعی در تحقیر زنوان هیچ مورد جووانی نمی تووانود كول
افوراد طوبقه انوقلبی و همسورنووشوتان خوویش را علیه طوبقه حواكومه بسیج كوند و بوه موبارزه بوخوانود .هیچ مووردی و هیچ زنی
نمی تووانود بوا داشوتن افوكار شووونیستی و تحقیركوننده ملیت هوائی توحت سوتم اعوم از كورد و تورك و دیگران ،بوا بورتور شومردن
خوود نسوبت بوه آنوها ،یا بوا سووءاسوتفاده از مووقعیت بهوتر خوود در این زمینه ،كول طوبقه كوارگور از هور ملیتی را بسیج نوماید.
موبارزه بوا افوكار ارتوجاعی مسوتقیما ً بوه مسوئله كسوب قودرت و پیروزی انوقلب بسوتگی دارد .ممكنسوت حوزب موا علیه رژیم
حواكوم پیروز شوود و كوه می شوود و اموا اگور این پیروزی موساوی پیروزی افوكار نووین بور افوكار ارتوجاعی نوباشود ،اگور موا بوا
هومان افوكار كوهنه پیروز شوده بواشیم ،این پیروزی نمی تووانود پیروزی طوبقه كوارگور و زحومتكشان موحسوب گوردد .زیورا
موناسوبات قودیمی علیه زنوان ،علیه ملیتها و لجورم بقیه قشورهوا ،توحت حوكوموت توازه ،احیاء و بوازتوولید میشود .بودینجهت
موبارزه بوا این افوكار كوهنه اهمیت زیادی دارد .فورهونگ شووونیستی خیلی عمیق و ریشه دار اسوت .می پورسید چوگونوه؟
كوافیست در محیط خوانوه و كوار ،در فوضای كووچوه و خیابوان دقیق شووید توا ببینید چوگونوه فورهونگ شووونیستی علیه زنوان بوا
طورز حورف زدن اشوخاص عجین شوده اسوت .كودام جووانیست كوه در مووقوع نواراحتی دهوان خوود را بواز نمیكند و بوه فوحاشی
نمی پووردازد .آیا توا كونون بوه موحتوای این فوحش هوا فوكر كورده اید؟ موضمون آنوها غوالوبا ً تووهین و تحقیر زنوان اسوت .در
جواموعه موردسوالر كوه طوبق سونت ارتوجاعی ،زن موایملك مورد بووده و بواید در چوارچووب زنودان خوانوه بواشود و نوامووس داری
یعنی حوفظ موایملك در زنودان خوود ،تووهین بوه زن وسیله ای بورای آزار و تووهین بوه موردان خوانوواده آنوها نیز موحسوب می
شووود  .این افووكار توووسووط فوورهوونگ و ادبیات و هوونر رسمی در بین جوووانووان اشوواعووه داده می شووود .اصووطلحوواتی نظیر
"موردانگی كوردن " بوعنوان یك الوگوی پوسندیده ،و"نواموردی " بوعنوان الوگوی كوار نواپوسند؛ ضعیفه نوامیدن زنوان؛ بی عوقل و
كم عقل خواندن آنان همگی در خدمت جا انداختن شوونیسم یا برتری جوئی مردانه است.
موولووی شواعوری كوه این روزهوا بوخاطور اشوعار عورفوانی اش خیلی از طورف حوكوموت و همینطور بسیاری از روشونفكران
ناسیونالیست و مدعی مبارزه تبلیغ میشود ،زهر این نوع شوونیسم را اینگونه بجان طبقات محكوم میریزد:
خواب زن كمتر ز خواب مرد دان
از پی نقصان عقل و ضعف جان
یا جوامی یكی دیگر از شوعرای موعروف و مسولمان بور حسوب روایات و احوادیث دینی كوه زن را آفوریده شوده از دنوده چوپ

مرد میداند ،این شعر را سروده:
زن از پهلوی چپ شد آفریده
كس از چپ ،راستی هرگز ندیده
و بوازهوم بوه كوتابوهای موختلف كولسیك و موورد رجووع در مودارس و دانوشگاه هوا نوگاه كنید ،از این اشوعار و روایات خورافی
كه مبلغ برتری مردان نسبت به زنان است زیاد خواهید یافت.
تحقیر ملیت هوای دیگر از طورف مولت غوالوب یا شووونیسم ملی هوم موثل تحقیر زنوان یكی از افوكار و نوگرش هوائیست كوه
رواج آن بورای سولطه طوبقات حواكومه و حوفاظوت نوظام كومپرادوری و مولكی توحت سولطه اموپریالیسم اهمیت اسواسی دارد .
بورخولف تحقیر زنوان كوه ریشه هوای طوولنی دارد و از جواموعه كوهن فوئودالی بوه ارث موانوده ،این نووع شووونیسم موحصول
رشود جواموعه بوورژوائی و مودرن اسوت كوه بوا تسولط اموپریالیسم و بوا غولبه یكی از مولل بور مولل دیگر در چوارچووب كوشور
واحود ،بوعنوان روبونای ایدئوولووژیك و فورهنگی آن سواخوته و پورداخوته شوده .هورچوه خولقی در دوره اخیر ،یعنی از انوقلب
مشروطه تا بحال مبارزه جوئی بیشتری از خود نشان داده بیشتر آماج تبلیغات ارتجاعی بوده و مورد تحقیر قرار گرفته.
بهمین عولت بیشتر لطیفه هوای كثیف و تحقیر آمیز دربواره خولق تورك و تورك زبوان كوه نوقش بورجسوته ای در دوره هوای
موختلف انوقلبی بوازی كورده سواخوته شوده  .و شواید اگور زموان بوه طوبقه حواكومه مهولت بودهود فوردا جووك هوایی هوم دربواره خولق
كرد بسازند و برای دامن زدن به تمایلت و افكار شوونیستی در بین جوانان زحمتكش ملت غالب رواج بدهند.
سورتواسور اینگونوه لطیفه هوا كوه در واقوع هیچ نوشانی از لوطافوت نودارد سورشوار اسوت از افوكار شووونیستی .اینها خوود یكی از
موهمترین الوگوهوای فورهنگی و ابوزار دامون زدن و تورویج این فوكر غولط انود كوه هوركوس زبوان فوارسی را در قوالوب و موقبول
كمپرادورهای شوونیست حرف نمی زند قاعدتا ً باید نادان و جاهل باشد.
رواج دادن تحقیر نسوبت بوه گوروهوهای موهم اجوتماعی و از هومه موهمتر زنوان و ملیت هوای گوونواگوون و روسوتائیان تووسوط
طوبقات حواكومه زمینه سوازی فورهنگی بورای توداوم اسوتثمار و بهوره كشی اقوتصادی اسوت؛ ولی از آن فووری تور هودفوش حوفظ
اختلفات ،بزرگ كردن و مهم جلوه دادن اختلفات بین توده مردم ،و جلوگیری از قرار گرفتن توده كارگران و دهقانان
از ملیت های مختلف ،زنان و مردان ،روستائی و شهری در یك صف جهت مبارزه علیه ارتجاع حاكم است.
همانطوری كه گفتیم جوانان بعلت تاثیرپذیری نسبت به افكار و آموزش ،بیشتر هدف این تبلیغات مسموم قرار می گیرند.
مونبع موهم نشور این افوكار در مودارس و سوربوازخوانوه هواسوت  .مودرسوه نوهادیست كوه ارتوجاع حواكوم نسول جودید را بوا ایده هوای
خوود پورورش می دهود  .بینشی كوه گوفته شود بوطور رسمی از لبولی موتون كولسی و بوطور غیررسمی از مجورای معلمین
تعلیم یافته در مكتب ارتجاع به نوجوانان القاء می شود.
همه كسانی كه به سربازی رفته اند میدانند بازار لطیفه های وقیح تا چه حد در سربازخانه ها گرم است و حتی در وقت
اسوتراحوت جومعی چوطور تووسوط فورموانودهوان مورتوجع گوفته هوای تحقیرآمیز نسوبت بوه زنوان یا اقلیت هوای ملی یا هور قشور
ستمكش و یا زحمتكش دیگر تكرار می شود.
فورزنود كوارگوری كوه از تومام این موراحول طوولنی آمووزش افوكار ارتوجاعی طوبقات حواكوم در مودرسوه و كووچوه ،در محوله و
سربازخانه می گذرد ،این نگرش را كه بطور ناخودآگاه،نگرش و افكار خودش می انگارد ،نه افكار دشمن طبقاتی اش.
پس در این گفتار ما صرفا ً افشای كوشش ها و تبلیغات ارتجاعی و شوونیستی آشكار طبقه حاكم را دنبال نمی كنیم ،بلكه
مسوتقیما ً بوا شوما جووانوان و نووجووانوان كوارگور و زحومتكش و انوقلبی سوخن می گووئیم .شومائی كوه بوا تومام وجوود می خوواهید
جومهوری اسولمی سورنوگون شوود و نوه فوقط سورنوگون شوود ،بولكه انوقلبی عمیق و ریشه ای موناسوبات حواكوم را زیرورو كوند .

ما به شما می گوئیم كه به افكار خود و به ایده هائی كه در بین رفقای شما پراكنده می شود ،بنگرید و آنها را با تمایلت
و ایده هوائی كوه در بوال شورح آن رفوت ،موقایسه كنید  .آیا در افوكار و ایده هوای شوما تحقیر نسوبت بوه زنوان و و یا اگور زن
هسوتید قوبول این اهوانوت و وجوود نودارد؟ آیا نسوبت بوه بعضی قشورهوای اجوتماعی بوه دیده حوقارت نوگاه نمی كنید؟ موبارزه بوا
این افوكار و زدودن آن از ذهون خوود و رفوقای هومفكر شوما یك شورط اسواسی بورای بسیج و متحود سواخوتن تووده هوا در موبارزه
انقلبی علیه ارتجاع حاكم است.

