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 از ترانٔه تاریخ  انقالب، واژه یی

  
ـ  ِمانتشار گویا محتوم ـ و لی شو خانٔه تاریخ برکَرلرزه هایی از َتاکتوبر، باز زمان »سده روِز«در آستانٔه  

نند همیشه های افتخار آفرین، سیالبهای آدمی، گاه با اینبار نیز، هما .جوم بردندلکٔه سیاه سرمایه ه

آزادی، داد و «پاهای برهنه، زمانی با مشتهای ِگره بسته به رسِم عزم آهنین، ولی پیوسته با فریادهای 

پاپیروِس تونس و  افسانٔه سرخ اکتوبر را در یاسمِن حصار ستم و استبداد یورش بردند وبه » برابری

آنها باِر دیگر به زورمندان قاهِر قاهره و تونس و حامیان آنسوی . جان بخشیدندنیل دوباره  کرانه های

پذیر است و در نهایت سالحی را که سرگذشت بشر در ای شان فهماندند که شکیبایی خلق پایاندریاه

سیمای  ام برخواهند کشید ـ سالحی که با صدهابیغوله های وجدان شان پنهان کرده است، از نی

  . قیام: مفهوم استوار است آذرین بر یک

دو خلقی که از هزاره ها بدینسو فقر و استبداد را چون پاسخ تلخ و دودی به آرزوها و نیازهای انسانی 

د و ُبرج جهان را به لرزه انداختند و نوید تازه یی به بشر ارزانی کردنتجربه میکردند، در درازنای د شان

خاور  ده است و فرداهای دیگری از جنس طلوعهای نارنجِیآتِش امید هنوز در خشم انسان زن !که خیر

  .در راه اند

خداوندی «را اعالم کرده بودند و » پایان تاریخ«که سیه پندراِن  نظام بیدادگر سرمایه  در هنگامی

از یگانه اصِل مذهب معاصر برای ملیاردها انسان موعظه میکردند، دو خلق خاموش  در مقام را» پول

های غرض آلود آنها خط بطالن یکژاندیش و ریهای سقیموریخ سر برآوردند و بر دافراموشخانٔه تا

دها آدمی که تاریخ سراغ دارد بر دهان امیدوار ملیار باز در سراسر گیتی مقدسترین واژه یی.. .کشیدند

  . واژٔه انقالب :شگفته است

خورشید آزادی و دادخواهی به  ییبیست و یکم را با نوید فرازآکه سدٔه را  انقالبهای این دو خلق کبیر

  .گوییمبآفرین روی خلقهای جهان گشودند، گرامی بداریم و به شهامت فرزندان دالور شان 



ند و با تبهکاران و تاریک اندیشان همگام، به یروزی ما که از راه خلق بدر شدد رهانآن شمار از هم

  . دمی اندیشنیقین با سرهای افگنده به روزگاران سرافرازی شان 

به راستی که تاریخ بازیهای شگفتی دارد، چون بازیگران آن توده های مردم اند و توده ها از نیروی 

  !بگذار همیشه چنین باشد! ِشگرف  برهم زنی و سازنده گی برخوردار اند


