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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١۵ جنوری ٠٨
  

  !تجليل سرمايه از ھنرفروشان
  

  ! گرانمايه و عزيز ھيرمند

ۀ شما به اجاز. ر خور توجه و تفسير است قرار داديد که د دانه مطلبی را در مرکز ديد خوانندگان فيسبوک  استاد زھمبا

  :  بسنده می نمايم )»محبوبيت الويس پرسلی«(به سطری چند دراين رابطه 

، يا تابلوی »پيکاسو«تابلوی  به قيمت ده ھا ھزار دالر، و يا فروش يک  بازی کن فوتباليکيک جوره کفش  فروش

ترين تابلوھای نقاشی لئوناردو داوينچی ھنرمند  ی از معروفنام يک[نيز شھرت دارد  لبخند ژوکوند بهکه » موناليزا «

چيزی نيست،  ... و يا »الويس پريسلی« ) ھواپيمای(ۀ  و يا قيمت طياريليون ھا دالربه قيمت م] مشھور ايتاليايی است

درتش تراکم کرده و ق که در کيسۀ خون آشامان) پرولتاريا حاصل کار دزدی شدۀ( »ارزش اضافی«جز نمايش تمرکز 

= در ليالم ھا [ور تفالن امپرا و يا در دشنۀ جوھر دار يک جوره کفش کھنه ، و يا در طياره ، دريک تابلو، يا در را

در اسناد اسھام شرکت ھای  درست ھمان قدرتی را داراست که فروش شده  اين اجناس. به نمايش می گذارد ]حراج ھا

زمانی که . می شود  قيمت چنين اشياء بلند شده دست به دست کشد تا زمانی که سرمايه نفس می . نھفته است  بزرگ

از ميان برداشته شود؛ فقط می شود اشيای ھنری ماندگار و يا ) چيزی قابل مبادله  بانک نوت و يا ھر(پول کاغذی 

ير اشيای باستانی  را در جوار سا  دانشمندان وآثار ممتاز و بی نظير نابغه ھای علم و فن جوامع انسانی اشيای مربوط به

  .پرتاب خواھد شد   تماشا نمود  و بقيه در سطل آشغال و کثافات موزيم ھا در

ليون دار شد و متقابالً اين خواننده که طرفدار جنگ ي صد ھا م چيزی ساخت که صاحب» الويس پرسلی«امپرياليزم از 

 مشھور  مانند ساير ھنرمندان(؛ خودش ھم ھای غارتگرانۀ امپرياليستی بود و در فلم ھای جنگی نقش بازی می کرد

  تراکم ثروت در بانک ھای امپرياليستی تبديل شده بود به ماشين چاپ دالر برای  ) ه در جامعۀ امپرياليستیساخته شد

چرا ؟ زيرا که وی برای درد مردمش، برای فقر مردمش، برای .  بعد از مرگ ھم ، آھنگ ھايش فروش دارد  چنانچه

  ھنرمند سرشناس ، محبوب القلوب  »ويکتور خارا« ھرگز چيزی نسرود ؛ ورنه مانند  وحرمان مردمش، غاندوه و دا 

آگوستو « جالد مردم  که » چيلی« نواز کشور مردم، آوازخوان و گيتار حق ه زحمتکشان جھان، شاعر خواسته ھای ب

 ھنرمند در  اين. وله بسته شد و جان باخت گل پھلوی ھزاران ھموطنش به در " سيا"يکی از اعضای سازمان » پينوشه

بايد رسانه ھای مزدور در موردش چيزی ننويسند و نگويند .  ضد امپرياليزم موضع انقالبی داشت هخدمت مردم بود و ب

با تار ھای سازش و با آوازجذاب و نيرو  احساسات و عواطف آنھا را . بود  آخر او قھرمان مردم ستمکش و بھره ده 

    شھرت را مايکل جکسن وجدان سياسی اش بيدار نشده بود پله ھایکه تازمانی . بستر انقالب سمت می داد بخشش در 

 و در  زمانی که وجدانش از خواب غفلت سر بلند کرد.  و امپرياليزم جنايتکار امريکا کاری به کارش نداشت  می پيمود
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توسط ) به گفتۀ پدرش( به نقد کشيد ) ران می باشنداصلی آن سرمايه داکه عاملی (نندش تخريب محيط زيست را خوا

  .دد موجب عبرت ديگران گر   که نابودی وی داکتر فاميلی اش به قتل رسيد تا باشد 

در انحراف ... ) و» خانم زالند «، » وحيد قاسمی « ، » فرھاد دريا  « و در کشور ما( امثالش و» الويس پرسلی«  

  . بازی کردند  از جنايات امپرياليزم و بسا مسايل ديگر، نقش ارزنده) کشورشخصوص جوانان ه ب (  مردم ذھنيت

  .با حرمت به خوانندگان اين نگاشته  

  ٢٠١۵ جنوری ۵ نذير دلسوز  ! زنده باد ھنرمندان مردمی 

  


