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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

  
  تيموریظاھر داکتر 
 ٢٠١۵ سپتمبر ٢٧

  

  پا خيزيده  ضد نشرات و فرھنگ امپرياليستی بهب
 به سمع پدر بزرگوارم جناب تيمورشاه فونیسروده بودم، شعررا تيل) پرياليزمگرگ درنده يا ام(نام ه چندی قبل شعری ب

باشد  می)  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد( تيموری رسانيدم و از ايشان پرسيدم که آيا اين شعر قابل نشر در پورتال وزين

  يا خير؟

  .در جواب فرمودند چرا که نباشد، اما اشعار و مقاالت تو يکسان بوده مضمون و محتوای آن تکراری است

  پرسيدم که آيا اشعار بايد مضمون و محتوای متنوع و متفاوت داشته باشد؟از خود 

اوزان شعری و ھم چه از  ترکيب واژه ھا، ترکيب جمالت، با جواب مثبت بايد بگويم که اشعار چه از نظر شکل،

، ترکيب واژه اين امکان نيز وجود دارد که اشعار از نظر شکل، ترکيب جمالت. نظرمضمون و محتوا بايد متفاوت باشد

  .اوزان متفاوت، اما از نظر مضمون و محتوا يکسان باشد ھا،

درين صورت محتوا و مضمون شعر  مگر ديده نشده که چندين شعر را در يک موضوع معين و مشخص سروده اند،

  .ماند غير متفاوت و يکسان باقی می

نشرات و  يا اشعار، شته باشد، بايد شعر وتواند مضمون و محتوای يکسان دا برای توضيح اين موضوع که اشعار می

  . نظر انديشه و مضمون طبقاتی ارزيابی و بررسی کردۀ ديگر از نقطۀمقاالت را چون ھر پديد

 ۀطرف طبق  نادار و غريب، يکۀ سرمايه دار و ثروتمند وھم طبقۀطبقات متخاصم وجود دارد، طبقای در ھر جامعه 

 طبقه در تضاد حاد و آشتی ناپذير قرار دارند که ھميشه با ھم در مبارزه اند، اين دو.  محکوم طرف ديگرۀحاکم و طبق

  . مرگ و زندگیۀمبارز

ايدولوژی   خود با طرزتفکر،ۀھر يک از اين طبقات طرز تفکر، فرھنگ و نظر طبقاتی خود را دارد و به نفع طبق

مضمون  نويسند، ات دارند، مقاالت و شعر می نشر.کنندی پردازند و تبليغ م به مبارزه می  خودۀوفرھنگ دردست داشت

  . يک طبقه عليه طبقه ديگر استۀاشعار و نشرات ھمانا مبارز و محتوای اين مقاالت،

ماند که اين مضمون و محتوا  ر می يابد اما مضمون و محتوای آن يکسان باقی میيشکل مقاالت، اشکال شعر پيوسته تغي

  . طبقاتی استۀخود بيانگر مبارز

ده، صدھا شاعر و يسنبا داشتن ھزاران تئوريسن، ھزاران نو  که امپرياليزم و سرمايه مالی بر جھان تسلط دارد،امروز

بدين .  به تبليغ می پردازند...، سينما و مجالت زيون ھا، اخبار،يلوھای خبری چون راديو ھا، تبا موجوديت رسانه 

که غير  حق جلوه دھند و به مردم جھان تفھيم نمايند هيستی را بسيستم امپريال  مالی،ۀکوشند که سيستم سرماي وسايل می

شوند،   متوسل میءريا و ين سبب به دروغ ، فريب ، ا ديگری در جھان وجود ندارد ازاز اين سيستم، سيستم بھتر
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توا حق جلوه دادن اين سيستم منفورسرمايۀ مالی است که مضمون و محه مضمون و محتوا دراين نشرات امپريالستی ب

 نظر ترکيب جمالت و ترکيب واژه ھا فرق ۀماند اما شکل بيان چه در مقالت و چه در اشعار از نقط سان باقی می يک

  .کند وتفاوت دارد می

داد، شعری را شاعر امريکائی  وانا را نشان  میھاکه تلويزيون بی بی سی  روز افتتاح سفارت امريکا در  طوری

حق جلوه دادن ه  که مضمون  و محتوای آن ب،وانا سرودھاز شدن سفارت امريکا در کوبائی تبار در زمان دوباره با

اما .  البته شکل اين شعر با اشعار شاعران ديگر سيستم سرمايه داری فرق دارد.دولت جنايت کار امريکا در منطقه بود

ه خاطر منافع خود با تمام وسائل وقتی امپريالزم ب. مطلب و محتوای آن ھمان جلوه دادن بھتر سيستم سرمايه داری است

 و دروغ فکرمردم محروم جھان را مغشوش ءپردازد و با ريا در دست داشتۀ خود به تبليغ عليه مردم محروم جھان می

مپريالزم دارد چرا طبقات محروم جامعه و جھان به تشريح ماھيت  امپريالزم که اين سيستم سرمايۀ مالی و اين ا می

 به جھانيان فرياد نکشند که جنگ ھا وبحران ھای اقتصادی در ماھيت  اين ًاپردازند؟  و مکرر نجانی وجنايت کار است

ًو چرا مکررا تحرير نگردد که امپريالزم جنايت کارو متجاوز است ؟ امپريالزم . امپريالزم جھان خوار نھفته است 

مال کردن يپريالزم يعنی خونريزی و پاام. بربريت است، امپريالزم يعنی جنگ و تجاوز به تماميت ارضی ديگران 

مگر مشکل است بدانيم در عراق ، کشور عزيزم افغانستان ، سوريه ،  .حق مردمان بيش از نيم کرۀ زمين ه حقوق ب

گذرد و امپريالزم با مداخالت ناحق خود درين کشورھا چه  ليبيا ، کوبانی ، کردستان و در غزه و اوکراين چه می

ی انسان در شرائط ه ئانسان در ابحار و مھاجرت ھای کتلول غرق شدن اين ھمه ؤد ؟ مگرمسکن نمیجناياتی که کرده و 

  تواند؟  و درقرن کنونی چه کسی غير امپريالزم بوده می

 ومضمون آن کمتر تغيير می اوجود آيد اما محتوه ممکن درشکل ، تغييری در واژه ھا ، جمالت ، کلمات در نثر وشعر ب

  .زه عليه سيستم سرمايۀ مالی و امپريالزم و افشای ماھيت آن استيابد و آن مبار

 تاخت و تاز عليه امپرياليزم صورت  گيرد و ً که محتوای يکسان دارد مکررایھيچ عيبی وجود ندارد با مقاالت و اشعار

 پيدايش خود تا   به جھانيان و مردم حھان به وضاحت گفنه شود که امپرياليزم از زمانًا نيست که مکرریيا ھيچ عيب

چون دشمن يکی . کنون که جھان را در تسلط دارد جز جنگ و جنايت چيزی ديگری نصيب مردم جھان نکرده است

  .ماند  يکسان باقی می،است مضمون و محتوا در ساحه نشرات عليه اين دشمن که افشای جنايات او مطرح است

 ضد مردم محروم ه خود بۀمام امکانات و وسايل در دست داشت  و بار بار با تًامگر اين امپرياليزم جھانی خود مکرر

  .دنماي که می ًايقين. بليغ نمی  نمايدت کارگر ۀولوژی دورانساز طبقئ کارگر و به ضد ايدۀجھان، طبق

 تبليغ نکرد که اين سيستم ًاين مکررخا دولت شوروی توسط خروشف ۀمگر اين امپرياليزم  جھانی سال بعد از استحال

  .اليستی، اين سيستم اجتماعی انسانی و دولت کارگری حقانيت ندارديسوس

 امپرياليزم امريکا در ۀکری وزير خارج مگر اين جالب نيست که بعد از گذشت اين ھمه سال از مرگ  ستالين، جان

د او از داد از وقايع مھم جھان ياد آوری کر را نمايش می وانا که بی بی سی آنھارت امريکا در اروز افتتاح سف

کوھش را به ن و غير از خروشف، سيستم پيش از آن) خروشف به تاريخ پيوست(خروشف به نيکی ياد کرد و گفت که 

  .گرفت

   جان کری چه مفھوم دارد؟ ۀاين جمل

  .ما پيوسته الستی  رو بر گرفت و بيمفھوم آن اين است که خروشف از دولت سوس

 کارگر تھمت ھای سنگين و ناروا  ۀنوشته  به پيشقراوالن طبقله و کتاب، مقاين مگر امپرياليزم با نشر ھزاراناذشته ازگ

ذرد  گکه چندين سال از درگذشت ستالين می با اين. ظالم و جنايتکار بوده اند بسته اند که گويا آن راد مردان خودخواه،ن

  .د آن راد مرد دست بر نمی دارند ضه امپرياليزم از تبليغ ب در کل مالیۀھنوز که ھنوز است رسانه ھای جھانی سرماي
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داد که بعد از انقالب اکتوبر به   تيلويزيونی بی بی سی فلم تروتسکی را نشان میۀ شبک٢۵/٠٨/٢٠١۵تاريخ ه چنانچه ب

  .مکزيک پناھنده و مسکن گزين شده بود

ر بزرگ ايشان  آقای گرديد که گويا پد ادعا می شد ،  آقای تروتسکی که  در فلم نشان داده میۀقرار بيانات نواس

اين فلم جريان زخمی شدن و انتقال تروتسکی را . قتل رسانيدهه تروتسکی را ستالين توسط جاسوسان خود در مکزيک ب

  .داد به بيمارستان نشان می

شود چرا امپرياليزم بعد از گذشت اين ھمه زمان پس مرگ ستالين دست از تبليغ عليه او برنمی دارد و او را  ال میؤس

  دارد؟ تل و ظالم معرفی میقا

. حيث شخص ظالم و خودخواه منظور دارده معرفی کردن او ب از بدنام کردن او و امپرياليزم با حمله به ستالين،

دولت  الستی، دولتی که در آن انسانيت و مساوات وجود دارد،ي کار، دولت سوسۀخواھد علم دورانساز طبق امپرياليزم می

  .ی را بدنام و از اعتبار ساقط نمايدکارگری، ديکتاتوری کارگر

 کارگر در شوروی آن زمان جز  وحشت، کشتار ۀکار برد علم دورانساز طبقه نمايد که  ستالين با ب امپرياليزم ادعا می

  .قتل رسانيده را در مکزيک ب)  کارگرۀين به طبقاين خا(!! مردم بيگناه کار ديگری  نکرد و حتی تروتسکی بيچاره

لويزيونی بی بی سی اينست تا از يکطرف به مردم ناروا در رسانه تر ازين ھمه تقال ، اين ھمه تبليغ باز ھم منظو

 حق است و گويا اين سيستم ه مالی، سيستم امپريالستی يک سيستم بۀمحروم جھان تفھيم نمايند که اين سيستم سرماي

تالش و  نمايد، عدالت اجتماعی پافشاری می ادی ،موکراسی، آزوجود آوردن جھان آزاد، ده امپرياليستی است که برای ب

  .کند مبارزه می

، دندان مسلحه ارتش تا ب ريکات اسلحه سازی مدرن،بفا از طرف ديگر امپرياليزم با به اختيار داشتن قدرت دولتی،

و رسانه ) ی سيستم سرمايه مالۀراھبان اين خادمان سر سپرد(پنتاگون، سی ای اح، سازمان ھای جاسوسی ، اف بی ای ،

 ھا کارگر و پيشوايان آنۀضد طبقه  ضد مردم محروم جھان، بهھای  تبليغاتی بدين جھت به تبليغ خصمانه و زھرآگين ب

 کارگر جھان ۀقب از ط، از طبقات رنجبر جھان، مالی  از مردم محروم جھانۀپردازد که امپرياليزم و سيستم سرماي می

  . آن  ترس داردھایو پيشوا

 اين امپرياليزم جھانی  توسط انقالب توده ھای ۀ  جھانی ترس دارد از اين که رستاخيزی صورت گيرد و پوزامپرياليزم

 وگرنه چه لزومی داشت بعداز اين ھمه زمان از مرک ستالين بی بی سی اکنون  خاک ماليده شوده مردم محروم جھان ب

  .به جعل کاری و بھتان در حق آن راد مرد دست بزند

امپرياليزم نمی خواھد که .  کارگر استۀان مردم محروم جھان و طبقذھش کردن اخدوش برای اغفال و ماين ھمه تال

 مالی را ۀ کارگر به پا خيزد و سيستم سرمايۀطبقنجات  کارگر در پرتو علم دورانساز ۀخلق ھای جھان به رھبری طبق

  .خاک يکسان نمايدا ب

   کارگر اقدام می ورزدۀطبقنجات کردن علم دورانساز ين ترس به جعل کاری و بدنام اين سبب وازااز

 ۀخدمت طبقدر  ھر انسان با احساس است که به افشای جنايات امپرياليزم جھانی پرداخته و ۀ وظيفیدر چنين شرايط

  . کارگر به پا خيزدۀطرفداری طبقه مردم محروم قرار گيرد و بساير   وکارگر

ن است که امپرياليزم جھانی را با چال آچه مضمون و محتوا يکسان باشد مھم  گر،شعر سرود  بايد مقاله نوشت،ًامکرر

تا مردم محروم جھان دشمن اصلی خود را بشناسد و عليه اين دشمن مشترک   نمود،ء و نيرنگ آن افشاءوفريب آن با ريا

  .به مبارزه برخيزند

خا، وامق و عذرا، قيس ليال، شيرين و عيبی ندارد در شرايط کنونی جھان شعر عاشقی سروده نشد، از يوسف زلي

  .سخن شعر بايد در شرايط کنونی مبارزه و قيام باشد. زلف يار بيانی به ميان نيايد فرھاد، گل و بلبل،
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 کارگر، عشق و دوست داشتن مردم ۀمردم، عشق به طبقه وطن، عشق به عشق ب. منکر از عشق و عاشقی نبايد  شد

 است، ايجاد جھان  ء مالی که فحشاۀفرھنگ اين سرماي  عليه امپرياليزم جھانی،جدی  مکرر،ۀمحروم جھان و مبارز

اين است . عدالت اجتماعی  آزادی،، انسانی در موجوديت استقالله ایفارغ از استثمار انسان از انسان و ايجاد جامع

 ضد هھنگ مردمی خود ببا فر ولوژی،ئ مردم محروم جھان است که با طرز تفکر و با ايدۀاين  وظيف  اصلی،ۀوظيف

  . اين است اصل مطلب،پاخيزنده فرھنگ فحشای امپريالستی ب

  .  به اميد پيروزی

   

  

 

 


