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  !ھا ماندگار اند  تودهۀنام ھائی که در حافظ
  

روتمندترين ھای دوران خود  استثمارگر و برده دار و به اعتبار موقعيتش يکی از ثۀکراسوس سردار رومی که از طبق

بود و صدھا برده داشته و دشمن خونخوار بردگان بود، تصميم گرفت که با شکست دادن اسپارتاکوس، اين رھبر 

 دوران خود، نام ۀبردگان شورشی که ھزاران برده به او پيوسته بودند، ضمن حفظ شرايط خونبار نظام استثمار گران

ان ھزار سرباز به ارتش بردگان حمله کرد و بعد از شکست دادن آنان، ھزاران نفر او با ھزار. خويش را جاويدان کند

 عکس هھا نه تنھا نام او را نمی دانند، بلکه ب ھزار سال از اين کشتار، توده اما با گذشت بيش از دو. را به صليب کشيد

زادی از اين قھرمان خود الھام می گيرند  و در پيکار برای نان و آ  تاريخی خود ثبت کردهۀنام اسپارتاکوس را در حافظ

  . کرد و احترام توده ھا به وی حکايت می کندءو اين خود از جاودان شدن  نام او، نقشی که در تاريخ ايفا

ھا عليه  رو ھستند که در تمام جبھهه تر و خون خوارتر روب ھای جھان با امپرياليسم، اين دشمن بس خطرناک اکنون توده

ھا  کند، دشمنی که برای حفظ شرايط خونبار خود، جنگ ھای ھولناک به راه می اندازد و نه تنھا خانه یرنجبران عمل م

خانمان کرده و با کشاندن آن ھا به فقر، آن ھا  بلکه شھرھا و کشورھا را ويران کرده و ميليون ھا انسان را کشته و يا بی

 زندگی کثيف خود را مديون اين جنايات ھستند ھر روز و ھر  و ارتشی از قلم به دستانی که کند را به مرگ محکوم می

 و ارتشی از متخصصين در  نويسند اين جنايات نوشته و می" حقانيت"ساعت در مقام توجيه اين جنايات برآمده و از 

ر ھزاران ای بسازند که به جای يک نفر، ده ھا نفر، و به جای ده ھا نف خدمت آن نيز در پی اين ھستند که چگونه اسلحه

نفر را در يک لحظه نابود کنند و يا چگونه سمی بسازند تا زمين ھای مزروعی را ويران کرده و برای سال ھا غيرقابل 

کشت کنند و ديگر خدمتگزاران اين نظم ضد خلقی که با تمام توان در پی خلق تئوری ھا، کشف و اختراع راه ھا و 

 و قاتلينی که  ای به زندگی سراپا ننگين خود بيفزايند کرده تا چند لحظهوسايلی ھستند تا از پيشرفت تاريخ جلوگيری 

 و چگونه  ترين روش ھا انسان ھا را کشته و زن و کودکان را سر به نيست کنند بينند که چگونه با وحشيانه آموزش می

آموزند که ظاھر ھر زن ھمه چيز او و  بورژوازی به دختران و زنان می" مدرنيسم"زاری بنام که در لجن " ھنرمندانی"

فزايند، و ن طريق ميلياردھا به ثروت خود بيبمانند تا بورژواھا از اي" جنس دوم"اوست و زنان بايد " سرمايه"

 فردی و شخصی تبديل کرده تا دولتمردانی که ھر روز و ھر ساعت دروغ و فريب گفته و نفرت طبقاتی را به نفرت

ی تن در دھند تا چرخ استثمار ھمچنان در گردش بوده و رده و برای بقای خود به ھر سختيھا خود را تنھا احساس ک توده

 نام تمدن يا حفظ تمدن انجام میه  و جالب است که  امپرياليسم، اين دشمن بشريت تمام اين جنايات را ب ثروت بيافرينند

  .دھد
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 تاريخ نشان می دھد که ھميشه ۀ تاريخ و درس ھای تاريخی نشان داده اند اين چنين نبوده و نخواھد ماند، مطالعولی سير

ن و انقالبيونی وجود داشته اند که فاقد از سختی شرايط، عليه امبارزاز و حتی در تاريک ترين دوران ھزاران ھزار 

ی ئھا حقيقت را بدانند و راه رھا دهيدند و جنگيدند تا توئوشتند و سراافراشتند و گفتند و ن حاکم گردن برۀنظم استثمارگران

شود زندگی کرد که در آن ظلم و ستمی نيست،  ھا بدانند که نوع ديگری می خود را بيابند و تا به آخر طی کنند، تا توده

نيستند که به ھر ستمی تن شوند، و مادرانی  که ستمگر و ستمکشی نيست، که ديگر دخترانی نيستند که از فقر فروخته 

خوانند و  گان به امپرياليسم ھستند که  آن را اتوپی خوانده و میھا ھمواره خودفروختالبته در مقابل اين آرمان . در دھند

ھا و کشتن انسان ھا، می کوشند تا  گويند که خود، با فريب توده ھا نمی گويند ولی به توده از ناممکن بودن آن گفته و می

  . کانی را ناممکن ساخته و از حرکت برای تحقق آن بازشان بدارندچنين ام

ولی تاريخی که اسپارتاکوس ھا  را به خود ديده و ياد و راه شان را در ضمير خود حک کرده،  به انسان ھا اين درس 

توانند  سته و نمیھای زمان با اعمال ھر نوع ستمی ھرگز نتوان کراسوس. را می دھد که اين چنين نمانده و نخواھد ماند

انسان ھا را برای ھميشه دربند و بندگی نگه دارند و نسل کشی و بنای ده ھا خاوران نيز ھرگز نتوانسته است سکوت 

ی از بند استثمار، ھم چنان خواھند گفت و ئ و رھامطلق بيافريند و انسان ھا برای نوع ديگری از زندگی، برای آزادی

ی آن ھا از ستم، خون ئھای دربند و رھا زحمتکشان و تودهواھند جنگيد زيرا عشق به خواھند نوشت و خواھند سرود و خ

  .در رگ ھای آن ھاست و با آن زنده ھستند

  .و اين راز جاودانگی اين انسان ھا است

  ٢٠١۴مبر سپت

  
  


