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                        وامپریالیزم  عشق ، ازدواج                      
              Love , Marriage    and  Imperiailsm                                

ازساختمان  عمارت نها یت عظیم وبی شک وشبههء شیطا نی   تصویر برداریبعد از   

 -«قرغز ستان » پایتخت« بوشکیک»ء سفارت ایاالت  متحده امریکا در وگمراه کننده 

مرتفع آنجا  کشانید    دامنه  ای کوه هایست چپی  محلی به سوی  دمن را یک سیاستمدار 

غذای ساده ء خوب  آن محل را  صرف ن توافق  رسید یم  که باهم  یکجا به ایوما هردو 

                                                                                                                            .نمایم 

رستورانت     آن جلو  در –انتخاب نموده بود   رستورانی را که دوستم برای صرف غذا 

دروازه های   سفید  با   یر  برنگ پذ وصف نا  هیوال همچو (  Limousyl)یک لوموزیل 

لوموزیلی   من  همچو  لکش پارک شده بود  که تزین شده جذاب وقابل توجه ود مضعاف

                                                                                                                  . را  هرگز قباًل ندیده بودم 

                                                      

                                                                                                      

لتنګی وافسرد ګی   آنچنا نیکه  میزبان من  با د  -یی   یک عروسی  به سبک  امریکا  

ملبس بود   سفید  عروس  سر تا پا  با لبا س   –به ارتباط این عروسی  اظهار نظر نمود 

زرده خاطر معلوم میشد  وداماد  درظاهرچنین به نظر می آمد که آولی او کمی افسرده  و

او  نگران  وقوع  کدام  رخداد  غیر مترقبه  میباشد ،  وازجا نبی   در حدود صد مهمان 

ویا دعوت شوندگان به عروسی  به شد ت در تال ش آن بودند که خودرا خوش و سرحال 



.                                                                                                          نگه دارند 

ممکن  «عروس وداماد» عروسی  کاماًل خارق العاده وپرزرق وبرق بود  که میشود      

ن  اند یشید م   ویا به ولی   من   چنی  زندگی خوب زنا شویی  را در آینده داشته باشند ؟ 

نظرم  چنین معلوم شد که به تازه گی  ممکن است ناگواری درهمه چیز ودرهمه جا  نفوذ 

                                                               . یعنی  در زنده گی این زوج ازدواج شده تا مهد کودکستان : خواهد کرد 

. بچشم شد یم    عروس  انداختم وبرای چند ثانیه باهم چشم من یک نگاه گذرا بطرف      

امریکایی  )د   پتا گونیا     مرا به یا را دید م وثروتا  نا امیدی  ری قداو   در نگاه های من

انداخت   ( polynesia=ا وقیا نوس آرام )  و  پولی  نیزیا    (   patagonia= جنوبی 

واقیعت  در  عروس   ممکن  شاید که من  در مورد اشتباه کرده با شم   و آن اینکه ..... 

                                                .که درجلو رستورانت پارک شده است   یلوموزیل  دلکش  با... امر خوش  باشد  

                                                     ****** 

ها  مراسم عروسیعروسی را ازنزدیک دیده ام ویا درسر جهان به صدها  درسرامن     

تفکر  وطرز ومالل انگیز  رسوم عتیقه شرکت ورزیده ام که تقرییباً همه ای آنها بر بنیاد 

ا بجای وآفره  ت  یشا همه  فرمادرهمچو عروسی ها  ، وهمسا ن برگذار شده  یکنواخت

نخورده  وبعوض عشق ومحبت خویشتن را درعقب  مقید ودستآنکه اختیاری وآزاد باشد 

دراکثر   رویا ها   ی ت هنگفت بجا رفا میله های زندان افسرده ومالل آور دانسته  ومصا

                                                                                           . میباشد   همچو عروسی ها  قابل رویت

رف ،  رف ، مصا مصا –کنترول  کنترول ، کنترول  ،  -دارایی  ،دارایی ،دارایی         

.                                                                                                  رف  مصا

دیگر    شخص   وشخصیت نقض هویت    بمنضور  وثروت دارایی  مصرف نمودن      

مارکیت  وازجانبی  نرخ  به    مصارف  –( مرد ویا زن )وکنترول حرکات و رفتار  او 

 یعنی   حضرت  عیسی  او  با وجودیکه  باالینیز باید درنظر داشت  حضرت عیسی را

ید   شد  نبا هم نباویا   موجود     موجود   کننده  نب مصرف د  مطلق از جا ور واعتقا با

به یک نوع توجهی آن حضرت را از نظردور داشت چونکه حضرت عیسی اکنون مبدل 

وآن اینکه شما طبق معمول  باید بخاطر آنکه  عروسی  نماید    ویا جستیفیکیشن شده است 

برای دیگران مصرف نما ید و آ نهم تنها بمنظور اینکه در هما ن شب بعد از ختم مراسم 

با ید    ناگذ یرٌا   پول «   نه نماید» عروسی   با  عروس  مقا ربت جنسی   بنما ید و یا 

                                                                                                                  . مصرف نماید 

یا اکنون همه در انتظار آنند  که این زوج یا داماد وعروس  که پول هنگفتی بمصرف      

یع رسانیده اند  تولید مثل نمایند و برای دولت هیوال  مالیه بپردازند واز نظر اخالقی  مط

وفرما نبردار با شند  بجای آنکه  آن هردو درخود  احسا س مثبتی را بعوض رویا  ایجاد 

نمایند  ویا در کنا ر همد یگر  بخا طر  یک جامعه ء بهتر انسا نی ویا بخا طر یک دنیای  



                                                !                                                                      بهتر مبارزه نمایند 

در روسیه مقامات  اتحاد شوروی  چنین (  1111)بهرصورت  بعد از انقالب سال          

که آنها با این رخداد تاریخی  قادر خواهند شد که رسوم معمول  ازدواج    یشید ند می اند

م واستبداد،واپسگرایی  وچیزهای را یکجا با بعضی موضوعات اعم ازمسایل مذهبی ، ظل

الکن تاریخ نشان داد که  –عجیب وغریب دیگررا لغو وبه زباله دان تاریخ خواهند افگند 

همچورسوم وفرهنگ نه تنها که طرد ومنسوخ نگردید بلکه ریشه های عمیق آن در تارو 

                                                                     .           پود وروح وروان  توده ها  استوار و پا برجا با قی ما نده است 

ستواربر اعتماد جا نبین ، آزادی  در انتخاب امحبت به بیان ساده وعام فهم  آن عشق و    

،میتواند توصیف شود که البته  این طرز تفکر بنا به موجودیت  ذهنیت های محدود  بیش 

یعنی که دو دلداده  وعاشق همدیگر  نمیتوانند   -نظر میرسداز حد خطرناک  ومد هش  به 

از همچو  دستبندی ها  وموانع  وطناب های گسترده شده رهایی یابند  وطبق دلخواه خود 

عشق   وباهم زندگی عاری از هرگونه موانع را با مهرو وفا وازخودگذری به پیش ببرند 

همین اکنون در قرن بیست ویک  قبل  باید خاطر نشان ساخت که این موانع  حتی -ورزند

به  نظر بعضی  از    ورزند هم  عشق  که با  شود  زه داده زوج اجا از آنکه برای یک 

بیروکرات های  متعصب و کشیش ها لوطی که درخفا باالی اطفال تجاوز   مینمایند  سند 

 نمایند  تدارک  با ید وزارت عد لیه  قضا و   رسمی بامهر وتا په ء  را رسمی زنا شوی

.                                                                                                          با داشتن همچو سند داماد حق دارد که عروس را ببوسد وبعدًا 

، ر نفرت انگیز   که این نوع برخوردهای وقیحیا نه چقدبجا است تا خاطر نشان گردد    

فرهنگ  عقب   با یکرقم نموده اند   ویا چقد ر  شنیع و تحقیر آمیز برای عشق ومحبت 

همراه است که در خورهیچ  افتاده و  فرسوده ای  ملوک الطوایفی  شل وسست  وبی بنیاد 

                                                .                                                         یک از انسان متمد ن امروزی جای پا ندارد 

 وطغیان واحساسات و کامل  ازشورلی  که عشق  شکل عا  ایچنین نگریسته  نمیشود    

عاطفی  و مبارزه  برای  چیزی  نووجد ید ومهر افرینی  میبا شد که نبا ید عشق ومحبت     

ا شد  بلکه عشق  باید بر بنیاد زیبایی بر بنیاد باکره  بودن  وبکا رت استوار  وپا برجا  ب

.                                                                                         ، اعتماد ،  تصمیم  وشجاعت ومردانگی وازخودگذری پایه گذاری  شود 

                                                                                                  ؟  که باید همنطور هم باشد  ولی همه ء ما میدانیم که اینطور نیست    

بجای أنکه عشق را به مفهوم اصلی آن توصیف نمایند  با استفاده از من دراوردیهای      

اد  از نهاد  ازدواج برای نشان دادن  استبدخود غربی  یادیان توحیدی وفرهنګ امپریالیست

ن  دست بکار میشوند  وعروسی های خویش را  دقیقاً با جالل وشکوه  ودیکتا توری  شا

نند جشن های که در ادیان دیگر مروج است  همچو  روز کرستمس  جشن میگیرند ویا ما

شرم اور    فرصت های مصارف  هنگفتی  ن را روبراه میسازند  وبا  جشن عروسی شا

                                                                         . یا شی  وخوش گذرانی  خود  مهیا میسازند ولجام گسیخته ای  را برای  ع

رویای  عروس  اکنون  بیشتر  به کشش های دلفریبانه  رنګارنګ همچو سرزمین        



طعم بد   با نوع از عیا شی  ګیره خورده  که درعین زمان  همراه خیالی وتصوراتی  وبا

 ای  موسسه  درکیسه ای  که  پولی  -است  هول نقدپ  سوزاندن و مصارف بیجا شی از نا

                                                                                                .جا بجا میگردد  تی صنعتی ما خصوصی  خد

الیستی بازار عشق بازی را تازمانیکه مفهوم عمیق آن  نظریه پردازان  بنیاد گراء امپری  

چنانچه تا همین   !زی را هرگز رها نمیکنند  را کسی درک نه نماید این بازار عشق با

هرگز کمتر  ویا خالف   نهاد ورسم معمول ازدواج مدرن  . اکنون یقینْا رها نکرده اند

                                                           .سناریو فلم های هالیود وعا ری ازآهنگ  های  موسیقی  پاپ نمیبا شد 

باید به خاطرداشت  که در عروسی های مدرن سناریو چنین میباشد که حلقه ها بین داماد 

ده ای نکاح  با میانجگیری  شخص  به اصطالح سند مهر ش  -و عروس ردوبدل میشود 

غذا ازحد بیشتر صرف ویا استفراق ویا در تشناب ها   –روحانی به دامادسپرده میشود 

دفع میگردد  مگر چیزیکه همچو عروسی ها در قبال خود  دارند هما نا  زندگی  خشن 

وافسردگی  –اجبار  –ازدواج است  که دراکثر موارد برای زوج متذکره شکسته حالی 

باقی می ماند  وتنها حاصل همچو عروسی ها  چند طفل  والزاماتی  با درک واحساس 

                                                                            .  گناه و  حماقت های  دین با وری چیزی دیگر نمیبا شد 

ناشده  به اینطرف  بویژه درجوامع اصالح ت  از قرن ها  درازدواج های  کوتاه مد       

زنده گی زنا شوی  توام با نفرت وانزجار همراه ( بشمول بعضی از کشورهای غربی ) 

ستی  د دراین نوع جوامع رسم وعنعنه ازدواج ها ازطریق  اعتقادات سا نکهچو بوده که

                                                                                                                                                                                                                                                                         . میشود  هم مدیریت وتا هنوز میشود بشکل دوامدار آن مدیریت  مسیحیت

وبربنیاد های  ریباً دراکثر بخش های جهان مروج عروسی ها به ستا یل غرب  تقامروز   

د ت  وح فا میل ها در   قرار دادن مثل )    و خودخواهی  ترس با   توام  ممکنه ءچندی 

 توام با فساد وخدعه و  ودیګر اهداف مورد عالقه   که مسلماْ وجایگاه بلند  ناسیونا لیستی 

                                      . سرافگند گی ،عدم خالقیت  وتوهم  وفا قد عشق ومحبت  برگذارمیشود ( نګ میباشدنیر

شود  که  باید خاطر نشان ساخت  که اگر به شگوفه ای  عشق مجال وفرصت داده         

دیگران بشگفد که طبعاً برای شگفتن آن  بین دو دلداده   مداخله از  بصورت طبعی  بیدون

آنها به   و حاصل پر باری را برای ضرورت به اعتماد و ازخودگذری وسخاوت  میباشد

وارزوهای   ارمغان خواهد اورد ودرکنار آن این  زوج مزوج  با شور وشوق و آزادی  

ولی با . پرداخت    خواهند   ید خود جد گی   زمهر ومحبت  به زند ن ااگی بهی خواهانه

خوبی های که از آن درباالذکر نمودیم مستقیما با فرهنگ  امپریالیستی که این همه تاسف 

اد  غرب  با اصول عقا ید مسیحت  وبا نظریات  بنیاد گرایا ن  مارکیت  و بازار  در تض

میت بر جهان  هان وبر خالف نظریات  آنهایکه  ادعا  حاکجدرتضاد با فاشیزم  -میباشد  

.                                                                       رامی نما یند میبا شد 

داشته  گی که آنها درآینده میخواهند د وزن فاشیزم جهانی میخواهد که عروسی دو د لداده 

مجبورًا باید طبق  آوامر فاشیست ها صورت گیرد  وآنها  یعنی عروس وداماد   باشند باید



تحت نظر   از این فاشیستها فرمان ببرند وهمچو غالم وکنیز به حیات زنا شوی  خود  در

یند    بنما  نه مصارف بیجا و احمقاین زوج  باید در جشن عروسی خود  آنها ادامه دهند  ا

د ما ند ن  روح )    « Disney »دیزنی  مغلق و وحقیقت را برای اطفال خود به سبک 

نه ترین  فرهنگ  که همین اکنون در  درزیر  مفهوم مذهبی و آبلها (  یاجا ن بخشید ن  

                                      بازگو نمایند  ما به ارمغان آورده شده است بشکل رقت انګیز آن بمالحظه میرسد  جهان 

تناسلی مرد در یک  محضاً  بخاطر دخول اله" اخالقیات"  اینها  درزیر نام  ءهمه         

را بیشتر غیر اخالقی  وآنهم نسبت به قتل میلیونها و ګسترش ایدیولوژی مجرد « مهبل» 

مذهبی  که   دروغهای  میکشند ودروغ های مذهبی  به تصویر (  Nihilisty)نهیلیستی 

                                         .فقیر وبینوا  میباشد  وترسا نیدن میلیون ها انسان  سرقت  –توام با  فساد 

                                               *****                                                                    

که سا لن  آن    رستورانت     شت با دوستم  در آن ن چا یک روز بعد از صرف نا     

رستورانت را برای  جشن عروسی  تزین  نموده بود ند  بطرف سا حل  جنوبی دریاچه 

حل دریاچه که  چند ین بزرګ واقع  در مرګز  آسیا  عزیمت نمودیم  به آن بخشی از سا

( Cyanide)یک کمیون مملو از سیاناید تخراج معد ن سا همینجا یک شرکت سال قبل در

و شرکت مذ کور ملزم  با فساد   درآب تخلیه ورها نمود هجبران خساررداخت پبیدون  را

ودروغ ګوی   نه تنها که خود  مرتکب  همچو  ګناه عظیم   شده بود  بلکه ریس جمهور 

ارلمان را نیز دراین ګناه نابخشودنی شریک ساخته پ ومطبوعات محلی وتعداد از وکالی

 نی جمع از مفسید ین انسانی  ونابخشودبه صفت ریس تحقیق این عمل غیرمن رفیق  بود

یکی  –اونخواست که مرتکب خیانت بمردم وبه کشور خود گردد   -تعین شده بود   فوق

یک بکس مملو   با  از روزها نماینده ای از همین شرکت استخراج معدن به شعبه  رفیقم 

رویداد  تمام   بعداً   و  بیرون راند  خود از دالر مراجعه نمود رفیقم فورًا اورا ازدفتر کار 

و به    افشا  جمعی ارتباط   طریق  را از(  cyanide)ید نا وقضیه ای  تخلیه نمودن  سیا

                                                                                  -مردم کشورش پیشکش نمود 

وکشنده  در آب تا  مواد سمی  ن این  شدتخلیه  ید خاطر نشان ساخت که از هنگام  با     

ها   صد  گفته اند و به  پدرود حیات  ن به سرطان مبتال شد نفر به نسبت  هنوز  به صدها 

را   قضیه  -این شرکت استخراج معدن و مقصر .  کودک معیوب وناقص   تولد شده اند 

خشودنی بتواند توجه مردم را از گناه نا ب نگاشته تا اگرکوچک وعادی  دربین مردم قریه

 شما که  خود منحرف سازد  اما من به همه مردم قریه مذکور  گفتم  که   اکثر مردم قریه

بود که توسط ( Cyanide)علت  آن تخلیه همان مواد کشنده  زنده گی خودرا ازدست دادند

ن  عروسی ها  را حتی  که اضرار  آ. همین شرکت استخراج معدن  صورت گرفته بود 

                                                                                                                                                                   نیز کنار نگذ ا شت  پس چرا ؟

اتحادجماهیر شوروی سابق را   خواب های اکنون همه شهروندان آسیای مرکزی           



ازبکستان   وحتی   ،من این مطلب و چشم دید خودرا درقرغزستان ، قزاقستان  بینند می

               .                                                                                    گبته ام  ودرنظر دارم که این موضوع  عنوان مقاله بعدی ام خواهد بود 

که  ومذهبیون افراطی  نه تنها ( ملت گرایی)غرب فاسد وسارق و حامی ناسیونالسم        

مسیحی   افراطی  ی زمانها بسا سا همچنان     ساخته اند  بلکه  را  اکنون فعال  داعش 

سازمانهای  ل  ثساخته واز آنها حمایت مینماید  موفاشیستی را درسرار جهان  نیز فعال 

                                                                  . وهمچنان  درهرجا های دیگر این سیاره خاکی ما  افراطی در اندونیزیا ودرقاره افریقا 

ارچه های  تجزیه وتقسیم کردن  وثروت مردم را تاراج کردن  پ و کشورها را به قطعات 

شنیع از   وانواع اعمال   مغز شوی.  نیست « غیر اخالقی» آنها فکر میکنم  که به نظر 

                                                                         . عملکردهای روتین غربی های مفسد وبرسراقتدار میباشد 

به سطح  بازار پلید  کاهش داده اند  وازدواج را  به یک  عشق را این سردمداران غربی 

احساس شبیه یک محبوس  رقم زده  وروابط انبوه تولیدی بین انسانها را مغشوش  ساخته 

اند تا جایکه برای آنها فرصت را باقی نگذاشته اند که بیا ند یشند وبرای یک د نیای بهتر 

                                                                              . یند وبرآوردن ارزوهای  دلخواه خود  مبارزه نما

مثل باطن ودرون نگری غرب  ، مانند  ورزش های میکانیکی  ، مانند فرهنگ غرب     

پختگی  تولید   کتلوی   نند دوران کودکی ونا وبشکل فزاینده  شبیه یک سوپرمارکیت  ما

حاضر ازقبل   وناخوش آیند ورنگه  واتحاد بین زن ومرد ودر حال  مواد کیمیاوی مضره

سروصدا  همه  تبلیغات پر و( چرخ) تولید وساخت فرفره  -ساخته شده  اعم از کمپیوتر 

                  . یباشدانسان مواد سمی وتوکسیک م وخورچنین به نظر میرسد که برای مصارف  وهمه 

اجازه   –اتحاد بین زن ومرد مانند یک  پیچ  وسکریو ا ست من  میتوانم بگویم که همچو 

نظر   اجازه دهید  که از –دهید تا به ارتبا ط  بعضی چیزهای نغز وپسند یده  بیا ند یشیم 

اجازه   .اخالقی  باالی این واعظان و  بیروکراتها  وباالی تا په زنی های  آنها بخند یم   

تالش   دهید  که برای بازگرداندن  نظم وآهنگ  رویا و ا نسا ند وستی   وا عتماد خویش

.                                             تا مین نما یم تر  بخرچ دهیم   اجازه دهید که این آرزوهای واقعی را هرچه زود

چیک  یک فیلسوف ، رومان پل   اندری :  چند سطر  درارتبا ط نو یسنده ء این مقا له

جنگ ها   به ارتباط ومحقق است  او   پژوهشگر  لم ساز  ویک  ژورنالیستفنویس ،  

لیف  بهای را که او تا ودرگیری های ده ها کشور مقاالت و کتاب ها نوشته است ،  کتا

                                                                               :شند  نموده است حسب ذیل میبا

مبا حثا ت علمی  همرای   -افشای دروغگویی های  امپراتوری   -جنگ علیه غرب   -

نقطه عدم بازگشت    -متفکر بزرگ جهان اقای نوام چامسکی  به ارتباط تروریزم غرب 

قیانوس  اوکیناوا  کتاب تحت عنوان امپریالیزم در جنوب او-یکی از ناول های اتقادی ا و 

اندونیزیا   مجمع   –کتاب  پرمخاطره  وتحریک  آمیز   او پیرامون  اندونیزیا   -. آرام 

                                                                                    -الجزایر مخوف 

 teleSURاندرس هنگامیکه برای سالهای چندی در امریکای  التین زندگی میکرد برای 



اواکنون مقاالت زیاد به ارتباط موضوعات آسیای .  و تلویزیون پرس  فلم میساخت 

.                                                                    شرقی وشرق میانه می نویسد بهاو درویب سایت و تویتر او میتوان رسیدگی کرد 

   .با تقد یم سالمها ی مخلصا نه   -----------------------------------------

                    


