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 Reports  زارشھاگ

  
  بھرام رحمانی: فرستنده

  ٢٠١٩ اپريل ٢١
  

 »قرن بيست و يکم ھای کارل مارکس در انديشه« کتاب ئیگزارش رونما

  ودر کپنھاک و مالم» بھرام رحمانی« ۀنوشت

  

  ٢٠١٩ پريلا ١٣شنبه : کپنھاک

ايران و اعضای آن  از کانون نويسندگان "ای تحت عنوان از پل الوار که بھرام در سرآغاز بيانيه کنم با شعری آغاز می

  ٢٠١٨ نوریجبيستم  -١٣٩٧ ]جدی[ماه ام دی ريخ سیآورده است در تا" حمايت کنيم

   که سر بزند سپيده

   اين بيشه زار خزان زده شايد گلی برويددر 

   آن چه در بھار بوئيديم شبيه

  ینام زندگپس به 

  ھرگز نگو ھرگز

 ئیرونما ند به اين جلسۀّ خيرمقدم ميگم به حضار گرامی که امروز تشريف آورد،طرف کانون انديشه من نادی ھستم؛ از

اين . تشريف آورده اند که در جمع ما باشند ستکھلممان عزيزمان بھرام رحمانی که از کتاب و ھمينطور خيرمقدم به مھ

   .ّی را امروز در محل کانون داشته باشداست که چنين مھمان گرامي ّبرای کانون انديشه مايۀ مسرت و افتخار

نام و آثار و  ويژه جھت آنان است که با جا به ّمختصر معرفی من در اين. رام رحمانی نيستّمعرفی بھ نياز چندانی به

ّفعاليت     . دارندئیتر آشنا ھای ايشان کم ّ

و در  ناپذير طور خستگی شناخته شدۀ جنبش چپ ايران است و يکی از پرکارترين نويسندگانی که به ھای ايشان از چھره

ھای واالی انسانی و در راه  وفاداری به آرمان ھا، با قلم زده است با عشق به انسان.  استھای متمادی قلم زده خالل دھه

ّاز زمره فعاليت. کشی مورد بھره ھای دربند و  انسانئیتالش برای رھا نگاری  ی ايشان نويسندگی و روزنامهئ ھای حرفه ّ

 ۴٠ايشان بيش از . ھستند  اجتماعی-ياسی ھای س گر جنبش ّدر عين حال که يک مبارز فعال سياسی و يک تحليل است

  .سياسی کار کرده است ھای فرھنگی، اجتماعی و ھای فعاليت سال است که در عرصه

کارگر « و» ايران تريبون«، »ھمبستگی «،»نگاه«توان  ھا ھمکاری داشته است می ايشان با آن از جمله نشرياتی که

   .اند بوده» بامداد« ۀّمدتی نيز سردبير نشري. را نام برد» امروز
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 ويژه در حيطۀ مسائل سياسی و ھای مختلف به ّبھرام از جمله نگارش کتب متعدد در زمينه وقفۀ ھای بی حاصل تالش

  .  استھای ايشان ھا و مصاحبه ھا، مناظره شمار، سخنرانی چنين مقاالت بی اجتماعی است، ھم

از کتاب .  کنمبھرام ياد ًرخورد با يکی از آثار واقعا با ارزشاست که از تجربۀ شخصی خودم در ب در ھمين جا، شايسته

ُصالحی مبارز کارگری کرد به کوشش ستايش  در مورد زندگی و مبارزات محمود" من مرگ را سرودی کردم"

در اين کتاب چھارصد و . ھای مبارزات محمود صالحی و خانوادۀ وی نشيب برانگيز بھرام در توصيف و تشريح فراز و

پرداخته شده  ھای آنان که در خالل آن به توصيف مبارزات کارگری و شرايط کارگران و خانواده یئ ده صفحهدواز

کار و حوصله و عشق و عالقه  شمار، با پشت بی ھای نگاری ھا و نامه ھا، مصاحبه ھا، بيانيه است، اسناد، مدارک، اعالميه

   .آوری و ارائه شده است ّو دقت وافر جمع

ّپراعتبار در عرصۀ قلم حضور فعال و مؤثر داشته استّدو تشکل بھرام در  و ) تبعيد در( يکی کانون نويسندگان ايران: ّ

  .)در تبعيد( ديگری انجمن قلم ايران

و باالخره  شوند ت دبيران کانون انتخاب میأعنوان يکی از ھي ، به٢٠٠۶، در سال )در تبعيد(ايران  در کانون نويسندگان

وليت دبيری کانون را ؤو سرانجام مس شوند ت دبيران برگزيده میأ در ابتداء برای ھي٢٠٠٧ در سال در مجمع عمومی

   .گيرند عھده می به

ت أھي  به عنوان يکی از سه عضو٢٠٠٩مجمع عمومی کانون نويسندگان ايران در تبعيد در سال  چنين در بھرام ھم

  . کانون انتخاب شدۀير نشريت دبيران کانون و باالخره سردبأعنوان ھي دبيران، به

  .عنوان دبير انجمن انتخاب شد  به٢٠٠٨در تبعيد، بھرام در سال  در انجمن قلم ايران

 سرانجام ت دبيران انتخاب شد وأعنوان عضو ھي ، به٢٠١٣انجمن قلم ايران در تبعيد در سال  ايشان در مجمع عمومی

  .تبعيد انتخاب شدند انجمن قلم ايران در تپرزيدن عنوان به

نھمين کنگره  طور در ھفتاد و  در اتريش و ھمين٢٠٠٩بر و پن جھانی در اکتۀھفتاد و پنجمين کنگر چنين در ايشان ھم

   .اند  ايسلند، شرکت داشته٢٠١٣در سال 

در جريان  ّکه حضار گرامی ِکنندۀ کتاب توضيح خواھند داد به ھدف اين ّعنوان معرفی دادگری به در برنامۀ امروز کاوه

شان  نويسندۀ کتاب در مورد کتاب چنين سمت و سوی کتاب قرار بگيرند، سپس بھرام رحمانی ّمحورھای مھم ھم

   .توضيحات الزم را خواھند داد

***  

 تنظيم کتاب و ديدگاه ۀھا و نحو ھای کتاب، سرفصل کتاب، ويژگی ۀکنند به عنوان معرفی» گریکاوه داد«سپس رفيق 

اما در  نام مارکس چه که به ستنباط وی از ديدگاه مارکس و آنرويدادھای دوران مارکس و نيز ا نويسنده در برخورد به

زمان خود، اکتشافات علمی که  يدادھایبرخورد مارکس به رو. ھای قرن بيستم رخ داده است برشمردند طی انقالب

تحت تأثير قرار دادند، به تناسب آثاری که محصول اين  ھای فلسفی، تاريخی، اقتصادی و سياسی مارکس را ديدگاه

   .اند اند، از ديگر موضوعاتی بودند که در تدوين کتاب در نظر گرفته شده بوده ھای متفاوت زندگی مارکس دوره

ھای اجتماعی، اقتصادی و سياسی که  توضيحاتی در باره ضرورت »بھرام رحمانی«، رفيق ئیدر بخش اصلی رونما

 :ران بيان شد عبارت بودند از برخی از اين مالحظات که از سوی سخن. است، ارائه دادند سبب نوشتن کتاب وی شده

ھا و  روزی اين فجايع و تيره ھا و آوارگی ميليونی ناشی از ھا، آدم کشی  جھان امروز که در آن جنگۀوضعيت پيچيد

ھا و جبر اقتصادی و بردگی مدرن حاکم بر نظام  انسان بی حقوقی آشکار زنان و کودکان، استثمار. ھا جريان دارد قحطی

 نشينی و ھا و فقر و فالکت حاکم بر ايران، حاشيه چنين افزايش سختی ھم. کند بيداد می داری و سيستم کار مزدی سرمايه
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بسياری مشکالت ديگر و ضرورت  ھا، نابودی محيط زيست و  زيستی و رفاھی برای اکثريت تودهئی ابتدافقدان امکانات

گونه که مارکس  ھا اجتناب شود، ھمآن ايدئولوژيک کردن اين پديده گونه که از ھا از ديدگاه مارکس آن  به آنئیگو پاسخ

از  داری  از نظام استثماری سرمايهئیفت و رھار ديد، و راه برون کننده می منفی و گمراه ايدئولوژی را امری

 که در ئیھا مسائل و خواسته  نويسنده برخی ازۀبه گفت. سازد  است که نوشتن اين کتاب را موجه میئیھا ضرورت

اند که در گذشته  مسائل ديگری نيز در دوران معاصر پديد آمده اند؛ اما دوران مارکس مطرح بودند، اکنون تحقق يافته

انجاميد،  ھا که به دو جنگ جھانی اول و دوم ھای ويرانگر ميان امپرياليست ھا و رقابت جنگ :ھا نبود ز آنخبری ا

بانک جھانی، تخريب محيط زيست و گرم  المللی پول و المللی ھم چون سازمان ملل و صندوق بين پيدايش نھادھای بين

  ...شدن زمين و غيره و

جلسه حدود سه ساعت به . با شرکت نويسنده و حاضران دنبال شد مسائل بود کهدر ادامه، پرسش و پاسخ و طرح برخی 

  .طول انجاميد

  یکاوه دادگر

  ٢٠١٩پريل ا ٢٠

***  

 کتابش شرکت ئینيز در رونما )٢٠١٩ پريلا ١٢جمعه (  در مالمو کتاب در کپنھاک،ئیدر ضمن، بھرام پيش از رونما

 ۀحضار، کتاب را معرفی کرد و سپس بھرام توضيحاتی در بار ه بئیآمدگو  بابک رحيمی پس از خوشءابتدا. داشت

  . داداالت حضار جوابؤاالت و سخنان خود را بيان کردند و نويسنده به سئؤپايان حضار س داد و در... کتاب مارکس

 
 
  


