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 !صدای پای انقالب می آيد
  

  ١٣٨٨تير   ٢٢شنبه دو                                                                                                                           یبهرام رحمان
 

ه اما تجربيات مثبت و منفی آن و خواست ها و شعارهايش در وجود هم. انقالب سی سال پيش مردم به خونين ترين شکلی سرکوب شد

انقالبی که پيشتازان آن دختران . جامعه ما، صدای پای انقالب می آيد واکنون بارديگر ازستند باقيرساندکسانی که اين انقالب را به ثمر

  .تشنه آزادی اند که ترسی از نيروهای سرکوبگرحکومتی نداشته وکارگران هستند فرزندان مردم آزاده وبی باکجوان جسوروو پسران 

صدای پای انقالب در فعاليت های فرهنگی و هنری شعرا، هنرمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران و وبالگ نويسان تاثير چشم گيری 

قايع اخير ايران، صدها فيلم، تصوير، شعر، سرود و مقاله در سايت های اينترنتی و در مدت کوتاه کم تر از يک ماه و. گذاشته است

  .حتا چندين خواننده معروف جهانی نيز در همبستگی با خيزش اخير مردم ايران ترانه هايی سروده اند. وبالگ ها منتشر شده است

لحظه به جهان مخابره می شود و افکار عمومی جهان نسبت وقايع و تحوالت صدای پای اين انقالب به يمن تکنولوژی مدرن، لحظه به 

  .امروز وقايع ايران در راس خبرگزاری های بزرگ و کوچک جهان قرار گرفته است. به آن سمپاتی و همبستگی نشان می دهد

بی او، اکنون به جرات می توان گفت که علی خامنه ای، رهبر حکومت اسالمی و محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری انتصا

. منفورترين چهره های جهانی هستند که در راس حکومت ارتجاعی، آپارتايد جنسی، سنگسار، رعب و وحشت و ترور قرار دارند

زيرا آن ها در اين چهار هفته اخير با چشم های ناباور . چهره های خوفناکی که امروز در کاخ های خود لحظه ای آرام و قرار ندارند

آن ها . ه چگونه اين جمعيت ميليونی، در خيابان ها شعارهايی هم چون مرگ بر استبداد و ديکتاتور فرياد می زنندخود ديدند و شنيدند ک

 .روزی هستند که مردم کاخ هايشان به تسخير خود درآورند

  انقالب
اساسا . ان پديد آورده انددر طول دو قرن گذشته انقالب ها بزرگ ترين تحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی را در تاريخ جه

با بسيج مردمی و مبارزه پيگير می توان ارزش ها و کرامت انسانی را به حاکمان تحميل کرد و زمينه های انقالب، يعنی نوآوری 

انسان ها با اتحاد و همبستگی طبقاتی خود می توانند آن نظم اجتماعی را ايجاد کنند که .  ژرف تاريخی را در جامعه فراهم کرد

مشارکت سياسی در آن برای هر کسی آزاد باشد و همه شهروندان در همه عرصه های اقتصادی، جنسی و ملی از حقوق يکسان و 

  .برابری برخوردار باشند و هيچ انسانی بر انسان ديگر برتر نباشد و کسی مورد ظلم و ستم و استثمار قرار نگيرد

اعی ديگر وجود دارد که برخی ريشه پردوامی پيدا می کند و برخی بسيار در جوامع امروزی انواع مختلفی از جنبش های اجتم

مطالعه . وند و رهبری خود زا پيدا می کنندر خود، به خودسازمان دهی روی می آوند مبارزهرجنبش های اجتماعی در . زودگذر هستند

ست ها و اين جنبش ها، در صدد تحقق خوا. دماهيت و تاثير جنبش های اجتماعی عرصه ای مهمی است که بايد مورد توجه قرار گير

، جنبش محيط زيست، برای مثال جنبش کارگری، جنبش زنان جنبش، جنبش دانشجويی.  دست می زنندیممطالبات خود به بسيج مرد

  .ودک، جنبش مردم تحت ستم و غيره در راستای تحقق اهداف و استراتژی خود گام برمی دارندکجنبش لغو کار 

 گرفتن ر و در نظت که چه شرايط اقتصادی، سياسی و اجتماعی منجر به دگرگونی انقالبی می شود؟ بدون شناختسئوال اين اس

  . شرايطی که در آن، فرايندهای عمده دگرگونی رخ داده اند ممکن نيست بتوان انقالب را به طور کلی درک کرد

م بوده اند، حيرت انگيز نيست که نظريه های گوناگونی برای تبيين از آن جا که انقالب ها در تاريخ جهان طی دو قرن گذشته بسيار مه

  . آن ها وجود داشته باشد

  . مهم ترين نظريه در اين زمينه، نظريه کارل مارکس است. برخی از اين نظريه ها در اوايل پديد آمدن علوم اجتماعی بيان شده اند



ود که نظرياتش تنها به عنوان تحليلی از شرايط دگرگونی انقالبی در نظر  بندی انقالب ها بر آن بعمارکس، با تحليل و بررسی و جم

از . گرفته نشود، بلکه به عنوان وسيله ای برای پيشبرد اين گونه دگرگونی ها و اساسا تغيير نظم موجود مورد بهره برداری قرار گيرد

 . ی اجتماعی قرن بيستم داشته انداين رو، انديشه های مارکس، تاثير عملی فوق العاده زيادی بر دگرگونی ها

 نوشتن مانيفست کمونيست را تمام کرد در واقع افق و چشم ١٨٤٨کارل مارکس همراه با يار هميشگی خود، يعنی فردريک انگلس در 

وح تازه مارکس، خون تازه ای در رگ های سوسياليزم علمی به جريان انداخت و ر. انداز روشنی را در مقابل جوامع انسانی قرار داد

او، با انديشه هايش جهان بشری را به جوش و خروش آورد و تالطمی انداخت که از آن تاريخ تا به . ای در کالبد قرن بيست دميد

مارکس، نيروی توليد پرولتاريا را تحرک بخشيد، مناسبات توليد سرمايه داری را . امروز، قطب نما و راهنمای تغيير جوامع گرديد

ابزار توليد را به عنوان موتور محرک تاريخ و انگيزه تاريخ و  تغيير نظام های اجتماعی پيش کشيد و راه را به هدف گرفت، تکامل 

مارکس، به . او، تاريخ را تفسير مادی کرد. ، باز کرد»جبر تاريخ و قوانين تحول اجتماعی«تحليل تاريخ و پيش بينی آن بر اساس 

  . محفوظ بماند» علم و آگاهی«، و بر آن بود که هيچ پديده ای نمی تواند از تيررس درستی علمی بودن مارکسيسم را نشان داد

 :مارکس، با اصول پنج گانه ديالکتيک، تاريخ را مبنا قرار داد و تاکيد کرد

 در -٤ اين حرکت طبق قوانين معينی صورت می گيرد؛ -٣ هر چيز در حرکتی دائمی ست؛ -٢ همه اشياء با يکديگر در ارتباطند؛ -١

 تغيير ناشی از وحدت اضداد ست؛ و اين وحدت -٥اين قوانين تضاد نقش حياتی دارد و در يک شی تضاد درونی به اوج خود می رسد؛ 

  .در نتيجه تولد هر پديده ای تولدی جهشی و هر تغيير به نوعی يک جهش می تواند باشد. اضداد در طی يک جهش به وقوع می پيوندد

مارکس، بر اين باور بود که تضاد منافع . نام گذاری کرد» انقالب«اجتماعی خود اين جهش را ديالکتيک مارکس، در تحليل های 

طبقات در يک نظام اجتماعی وقتی به اوج می رسد و درست زمانی که نيروهای مولد به تکامل می رسند، در نتيجه تضاد آن ها با 

طبقات حاکم نمی . ، بحران تشديد و عصر انقالب های اجتماعی آغاز می شودروابط و قالب های سياسی موجود، رشد توليد متوقف شده

خواهند موقعيت خود را از دست دهند و طبقات محکوم نمی خواهند در وضع موجود به سر برند و اين برخورد ناگزير، موجب 

  .ناميده است» لوکوموتيو تاريخ« و مارکس، انقالب را تحول ناگهانی و شديد و عامل اجتناب ناپذير پيشرفت. انقالبات می شود

تئوری انقالب در اوج بالندگی قرار داشت و پيام آور آزادی . مارکس، امر انقالب را هنگامی تئوريزه کرد که عصر، عصر انقالب بود

و جوهر آن نيز جامعه قرن بيستم، متاثر از اين تئوری بود، تئوری که مارکس آن را پرورانده بود و ماحصل . و عدالت اجتماعی بود

تئوری انقالب بود که جوامع را به حرکت درمی آورد و عصر، عصر شورش های . متبلور است» مانيفست  کمونيست«در سطور 

آمريکا،  تمام بلوک شرق، کوبا، . از شرق تا غرب دنيا تحت تاثير تئوری انقالب مارکس بود. اجتماعی بود و اوج فعاليت انقالبيون

تئوری انقالب با اتکاء به علم رهايی بشر و نيروی متحد و . لجزاير، ايران، چين و غيره همه در حال انقالب بودندشيلی، آرژانتين، ا

در قرن بيستم، تمام دنيا، به . متشکل طبقه کارگر و مردم آزادی خواه و تحت ستم، افق روشنی را به جامعه جهانی عرضه کرده است

 نشان می ح انديشه ای که راه علمی و عملی رهايی از ستم و استثمار سرمايه داری را به وضو.دنبال تحقق انديشه های مارکس بودند

  .داد و هنوز هم با قدرت بيش تری نشان می دهد

البته کم نيستند احزاب کمونيستی که به نام مارکس، انديشه های وی را به بيراهه بردند و آسيب ها و سرخوردگی های زيادی را به بار 

 به ويژه پس از  فروپاشی شوروی، نه تنها بسياری از تئوريسين های بورژوازی پايان تاريخ مبارزه طبقاتی و سوسياليزم را در آوردند؛

اما اکنون بيش از هر . تغيير دادند» چپ«بوق و کرنا دميدند، بلکه بسياری از احزاب کمونيست پروشوروی، نام خود را به احزاب 

عميق تر شدن بحران اخير جهانی سرمايه داری، تالش های همه جانبه ای در جهت افکار انقالبی مارکس زمان ديگری به ويژه پس از 

يير دادن جهان، به کار ببرد تا جلو سوء استفاده از انديشه های غجايگاه واقعی اش برای شناختن و تدر جريان است تا آن را در 

بنابراين، اکنون اهميت و جايگاه آثار مارکس، به . اتی کارگران گرفته شودمارکس، برای به قدرت رساندن احزاب به جای قدرت طبق

  .مراتب پيش تر از گذشته، مورد توجه همه نيروهای کارگری کمونيستی است

می انجاميد؛ جامعه ای آزاد و برابر و » اشتراکی کمونيسم«آرمانی که در نهايت  به جامعه . اما مارکسيسم يک علم است و يک آرمان

جامعه ای که مبارزه انسان با انسان . ون طبقه؛ جامعه ای که در آن هر کس، به قدر توان کار می کند و به قدر نياز برداشت می نمايدبد



به مبارزه انسان با طبيعت بدل می شود، وسايل توليد به مالکيت عمومی درمی آيد و همه با شور و شوق کار خواهند کرد و در سطح 

  . ، دولت از ميان خواهد رفتعالی تر اين جامعه

باين ترتيب، مارکس، به معنای واقعی و به درستی چگونگی دست يابی بشر به سعادت را زمينی کرد و علم تحقق آن را نيز در همه 

  .ی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی تدوين نمودفزمينه های فلس

  عميق تر شدن اختالفات درون جناح های حاکميت
اکنون اين اختالفات بيش از هر زمانی .  های حکومت اسالمی، اختالفات واقعی بر سر تقسيم حاکميت استاختالفات درون جناح

حتا اگر اين جناح بخواهند با همديگر کنار بيايند . ديگری عميق تر شده است به طوری که رويارويی شديدتر آن ها دور از تصور نيست

ها را نقش برآب می کند و اختالفات جناح ها را نيز  تشديد ا و معادالت و پيش بينی آنحليل هقدرت مردم و مبارزات روزافزون آن ها، ت

 .مبارزه عليه کليت حکومت اسالمی با هدف برقراری جامعه ای انسانی استبنابراين، اساس حضورمردم درخيابان و در. دمی نماي

ود به اقداماتی اشاره کرده است که دولت احمدی نژاد انجام می ، در سرمقاله خ٨٨ تير ٢١يک شنبه  »آفتاب يزد«برای نمونه، روزنامه 

دهد تا شرايط کشور را طبيعی جلوه دهد و اين طور وانمود کند که همه چيز به حالت طبيعی برگشته است؛ از جمله آن که با چه 

شد اين مساله تا آن جا پيش رفت آه اصراری می خواستند از مراجع تقليد تبريک و ابراز خوشحالی دريافت دارند اما امکان پذير ن

در واقع می ! اند نژاد را تـبـريـك نگفته   های حامی دولت، حريم مراجع را مورد حمله قرار دادند آه چرا پيروزی احمدی  برخی رسانه

اما عدم همراهی بسياری توان گفت حاميان صددرصدی روند انتخابات به دنبال ارائه دليلی برای اثبات افزايش هم زبانی با خود بودند  

  ...از سياستمداران، علما، دانشگاهيان و احزاب مختلف با آن ها، دليل ديگری شد

به لحاظ اقتصادی نيز تورم . نزد اکثريت مردم ايران بی اعتبار است و راهی جز سقوط در پيش نداردبدين ترتيب، حکومت اسالمی، در

  .شود و سقوط حکومت را تسريع می کند و اقتصادی حکومت اسالمی عميق ترميیبحران سياس گرانی کمرشکن است و روزبروز نيزو

يا اين که محسن رضايی، فرمانده پيشين سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دبير فعلی مجمع تشخيص مصلحت نظام و از نامزدهای دهمين 

در » اختالفات داخلی«رده و در آن نسبت به عواقب دوره انتخابات رياست جمهوری ايران، بيانيه ای خطاب به مردم ايران منتشر ک

 .ايران هشدار داده است

خانواده انقالب . امروزه جامعه ايران و نيروهای طرفدار جمهوری اسالمی دچار اختالفات شده است«: اين بيانيه نوشته استرضايی در

اين خانواده را به عنوان ای ديگربخشی ازعده . د لقب ميدهنداعضای اين خانواده منافقين جديای به برخی از عده . را تهمت باران ميکنند

  »يک فروپاشی درونی صورت بدهند؟ه جان هم بياندازند وآيا اين يک توطئه نيست که نيروهای طرفدار نظام را ب. خوارج لقب ميدهند

  کند و تاکنون هم آسيب برد و با شکست مواجه می  ادامه روش برخی از فعاالن سياسی، ما را به عقب می «او هشدار داده است که 

  ». رساند برد و آسيب می هايی وارد کرده است و ادامه روش برخی ديگر ما را به سراشيبی می 

فيروزآبادی در . وزآبادی، رييس ستاد کل نيروهای مسلح ايران منتشر شدبيانيه رضايی، ساعاتی پيش از انتشار نامه سرلشکر حسن فير

» .به مردم حمله کردند«، در جريان راهپيمايی اعتراضی به نتايج انتخابات »منافقان جديدی«نامه خود، بی شرمانه مدعی شده است که 

  .تا درگيری شديدتر جناح هايش اجنتاب ناپذير استاين نمونه ای نشان می دهند که حاکميت ترک برداشته و احتمال فروريزی آن و ح

سپر و اسلحه و  وباتوم های مجهر به  امنيتی، بسيج، سپاه و پليس -مامورين انتظامی المی، کليه نيروهای سرکوب خود ازحکومت اس

لل مردم آزاده و در پيشاپيش اما عکس العم. نظاميان موتور سوار خود را به خيابان ها آورده است تا خيزش مردم را سرکوب کند شبه 

  .ادامه مبارزه شان است نشينی وخانه نشينی، بلکه مقاومت ونه عقب دخترو پسردرمقابل نيروهای سرکوبگرو شجاع پرشوروانانجهمه 

، برای مثال. گزاری های جهان قرار داردر اخبار و گزارشات و تحليل های خبخبر اعتراض و مبارزه مردم ايران، هنوز هم در صدر

بار ديگر هزاران )  تيرماه١٨(روز پنج شنبه «، در تحليلی از اوضاع اخير ايران نوشته است، »فرانکفورتر روندشاو« آلمانی  روزنامه

 » . ها آمده و عليه رژيم دست به تظاهرات زدند به خيابان ايرانی

ها رفته و خطر  اندک اما پرجرات، که هنوز هم به خيابانگروهی   تفسير خود می افزايد مردم، از پير و جوان، با اين روزنامه در ادامه

 ...می شود شکاف در ساختارهای قدرت حکومت اسالمی روزبروز آشکارتر. همبستگی نشان می دهند می کنند، همدلی و



شايد به اين دليل . دبازداشت کن نظر تحليل گر فرانکفورتر روندشاو، حکومت اسالمی تاکنون هنوز به اين فکر نيفتاده که موسوی را به 

 ١٠٠حدود . کنند ترين بخش نهادهای سياسی و مذهبی نظام از وی حمايت می  مهم  که او مردی از خود نظام جمهوری اسالمی است و

 .نژاد دوری جستند مجلس از شرکت در جشن پيروزی محمود احمدی   نماينده

ای، رهبری جمهوری اسالمی  دينی معتبر کشور از علی خامنه  مراجع: فرانکفورتر روندشاو، در ادامه تحليل و تفسير خود می نويسد

محمد (اهللا  آيت به جز يک.  طور آشکار عليه تقلب در انتخابات اعتراض کردند های بزرگ قم به اهللا  آيت سه تن از. گيرند فاصله می 

 وی تبريک نگفتند؛ يک اهانت آشکار که تاکنون را به نژاد هيچ يک از روحانيون تراز اول قم انتخاب مجدد محمود احمدی ) يزدی

 . ای نداشته است سابقه

چنان بحران عميقی فرورفته که از زمان  اکنون اما در.  سالگی تاسيس خود را جشن گرفت٣٠حکومت اسالمی همين شش ماه پيش 

  های رسمی ندارد، زيرا  پرپايی مراسم  ای به اکنون ديگر حکومت عالقه. نداشته است  تاکنون سابقه١٩٧٩سقوط حکومت شاه در سال 

 .های جمعی گردد  تواند محملی برای نمايش اعتراض  مراسم يادبودی می هر

ها زبانه  ليکن آتش اعتراض . ايران حاکم است حال حاضر خفقان اجباری بردر: ر پايان تفسير خود نوشته استفرانکفورتر روندشاو د

جمهور  رييس اند و دست داده ناپذيری خود را از  خدشهدارد، رهبران دينی قداست و ادامهمشروعيت نظام سياسی  بحران. کشد  می

  . کند میدرصاروی هموطنان خود سخنگويی مخالفان غرب، به يک متقلب سياسی تبديل شده که دستور شليک بهنژاد، از احمدی  محمود

يش از آن که جنبش اعتراضی مردم در خيابان ها گسترده عموما حکومت های سرکوبگر هم چون حکومت اسالمی، ترجيح می دهند پ

در واقع حکومت اسالمی از طريق کاربرد ارگان های سرکوب خود مانند سپاه، بسيج، ارتش، پليس و . گردد آن را از ميان بردارند

عتراضی تا اندازه اين نوع سرکوب هنگامی صورت می گيرد که جنبش ا. لباس شخصی ها و غيره به سرکوب نهادی دست زده است

  .ای راه افتاده است

حکومت اسالمی که اکنون گرفتار خيزش های انقالبی است با وضعيت دشوار و بحران فزاينده ای روبروست نخست تمام قدرت و 

ز زيرا سران حکومت از يک سو انتظار دارند که پس ا. نيروهای سرکوبگر خود را برای سرکوب اعتراضات مردم به کار گرفته است

سرکوب خيزش های مردمی، باز هم در قدرت باقی بمانند، در حالی که با سرکوب مطلق و همه جانبه ضربه ای مهلک به مشروعيت 

از سوی ديگر، به طور کنترل شده سعی خواهند کرد به آرامی و . خود می زنند، به خصوص اعتراض مردمی گسترده و پيگير است

اما سرکوب خيزش مردمی گسترده کار ساده ای نيست و . سی و اجتماعی خود بر جامعه بکاهندکنترل شده از فشارهای اقتصادی، سيا

همين ترکيب روش ها بر خالف انتظار حکومتيان، . حکومت مجبور است ترکيبی از سرکوب، تحمل و حتا تسهيل را به کار گيرد

حکومت در مقابل .  و مبارزه آن ها می گرددفرصت بيش تری به دست مردم معترض می دهد و موجب تقويت همبستگی و اتحاد

اما اصالحات برخالف تصور حاکمان که با . ند و گام به گام عقب نشينی کنند مجبور می شود دست به اصالحات بزخيزش مردمی،

يک بن يعنی حکومت در . اعتراض عمومی مورد تهديد واقع شده اند ممکن است خود موجبات بيش تر بحران حکومت را فراهم آورد

اکنون حکومت اسالمی در چنين بن بستی گير کرده است و به ناچار بايد به . بستی قرار می گيرد که نه راه پيش دارد و نه راه پس

از سويی ناتوانی هيئت حاکمه در سرکوب، از ميان رفتن اعتماد به نفس در نزد حکام به داليل . خواست های مردم گردن بگذارد

سرکوب های سياسی حداکثر می تواند وقوع انقالب را کمی . عامل اساسی در پيدايش وضعيت انقالبی استمختلف و تزلزل حکومت 

حتا اگر . بنابراين، حکومت از نقشی که در سرکوب ايفاء می کند، مهم ترين عامل و بازيگر وضعيت انقالبی است. به تاخير بيندازد

  . گرددحکومتی فاقد اعتماد به خود پيروززه خود، ممکن است در برابر يک جنبش انقالبی ضعيف هم باشد اما با پيگيری مبار

پژوهش های موجود نشان می دهند که بحران های اقتصادی و سرکوب های سياسی حکومتی، عامل مهمی در جهت رشد و گسترش 

اجتماعی بسيج اجتماعی گسترش يکال تر می شود و زمينه مومی تر باشد جنبش مردمی نيز رادهر چه بحران ع. فضای انقالبی هستند

جامعه ما، از نظر ساخت اجتماعی و سياسی مستعد دگرگونی های سياسی و اجتماعی است، به خصوص بيش از شصت . می يابد

کش ها و منازعات شمک. يقا خواهان تغييرات اساسی استنيرويی که عم. درصد جامعه ما را نيروی جوان پرانرژی تشکيل می دهد

ر خود و يک شبه و ناگهانی به وجود نيامده است، ريشه آن را بايد در عملکردهای اقتصادی و سياسی سی ساله حکومت سياسی اخير، د

گسترش تورم و گرانی، فقر، بی کاری، فحشاء، اعتياد، رشد بی سابقه بحران های اجتماعی، . اسالمی مورد بحث و بررسی قرار داد



به طور کلی .  آن، رابطه مستقيمی با اعتراضات، اعتصابات و شورش های خيابانی دارددست مزدهای ناچيز و عدم پرداخت به موقع

شواهد تاريخی نشان می دهد که بسيج انقالبی در . م تر و متحدتر کرده استثريت مردم را در تغيير حکومت مصمزمينه هايی که اک

 ميان مسايل اقتصادی و سياسی در فراهم کردن زمينه های بنابراين، رابط. شرايط بحران های اقتصادی و سياسی موفق تر بوده است

  .انقالبی رابطه ای مستقيم و حساس است که در صورت پيروزی تغييرات اساسی در زيست و زندگی واقعی مردم پديد می آورد

وهای ت به وسيله نيردر هر شرايطی که ميزان نارضايتی عمومی به علل مختلف در ميان طبقات جامعه وجود داشته باشد، بسيج جمعي

جناح های حکومتی بيش تر م چنين شکاف بين سران وه تر وچه بحران اقتصادی و سياسی حکومت عميقهر. انقالبی سهل تر می گردد

تحوالت اخير و خيزش . شود بسيج مردمی سهل تر می گردد و خواست ها و مطالبات نيز به سرعت تغيير يافته و راديکال تر می گردد

  . ردم ايران، خود شاهد زنده اين جهت گيری های سياسی و اجتماعی در جامعه ماستميليونی م

 ميالدی انقالب عظيم خود را با سرنگونی حکومت پهلوی به پيروزی رساند و برای هميشه ١٩٧٨ - شمسی ١٣۵٧جامعه ما، در سال 

 کارگر تا نيروهای سکوالر و آزادی خواه قادر نشدند اما نيروهای انقالبی از طبقه. به حکومت سلطنتی موروثی در ايران پايان داد

هم اکنون نيز جامعه ما، خود را برای دست . آلترناتيو طبقاتی خود را به کرسی بنشانند در اين سی سال بهای بسيار سنگينی پرداخته اند

تصاوير زير ناقوس سرنگونی .  رسدزدن به تحوالت سرنوشت ساز تاريخی آماده می کند و دير يا زود انفالب ديگری از راه فرامی

انقالبی که از ايدئولوژی های عقب مانده ناسيوناليستی و مذهبی بورژوازی عبور کرده و به . حکومت اسالمی را به صدا درآورده اند

  . دنبال آلترناتيو سومی است که به يک جامعه آزاد و برابر و مرفه و انسانی منجر گردد

ت به انديشه های انقالبی مارکس و شفاف تر کردن مرزهای طبقاتی در تحوالت جاری جامعه مان، بيش مسلما در چنين شرايطی، رجع

چون . از هر زمانی از تاريخ ضرورت دارد و نياز واقعی مبارزه طبقاتی به ويژه در بحران های اقتصادی، سياسی و اجتماعی است

ين او در زندگی، مشارکت جدی در سرنگونی جامعه سرمايه داری و رسالت راست. مارکس، پيش از هر چيز ديگری يک انقالبی بود

او، نخستين متفکری در جهان بود که آگاهی از وضعيت و نيازها . نهادهای حکومتی و مشارکت در رهايی پرولتاريا و کل جامعه است

 دليل، چنان با شور و شوق و سرسختی نبرد طبقاتی عنصر اساسی او بود و به همين. و آگاهی از شرايط رهايی آن را به وجود آورد

از اين رو، بسياری از جوانان امروز جامعه ما، به درستی انديشه های انقالبی مارکس را الگوی . نبرد کرد که در جهان بی نظير بود

  .مبارزات خود در جهت تغيير وضع موجود قرار داده اند

  یبهرام رحمان
nu.ownit@bamdadapress  
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