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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٩ اپريل ١٠
  : کتابئیدعوت به رونما

  »ھای کارل مارکس در قرن بيست و يکم انديشه«

 
دھند، نه فکر  ھا نشان می آمارھا و نتايج مطالعات و بررسی واقعيت چيست؟ واقعيت، چيزی است که تحقيقات، تطبيقات،

منابع  برای درک واقعيت نياز داريم. ھا و معضالت و مشکالت جھان داريم ديدن دردھا و رنج و احساسی که ما ناشی از

واقعيت پنھان و يا سرپوش گذاشته و  ھا، ھای مختلف موافق و مخالف را ورق بزنيم تا از دل آن مختلف تاريخی و تحليل

اند  طوری که روی داده ای تاريخی را آنرويدادھا و وقايع و عمکردھ بنابراين، بايد. تحريف شده را بيرون بکشيم

انتقادھا ترس  ھا و در اين راستا، نبايد از بيان واقعيت. تحليل کنيم نه آن طوری که دل بخواھی است تعريف و توصيف و

 .و واھمه داشته باشيم

  ؟راھی ممکن است  نظم موجود به نفع بشريت از چهتغييرعقيده شما  به

   شد؟ خودی بھتر خواھد به مان دنيا خودمرور ز کنيد به آيا فکر می
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 و یدتوان توازن قوای موجود را به نفع انسان وآزا رفرميسم می ھای اقتصادی نئوليبرليسم و کنيد با سياست آيا فکر می

  ؟ دادتغييربرابری 

 و عادالنه دست توان به جھان نوين آزاد، برابر، انسانی می ھای درست مارکس کنيد با به کارگيری انديشه آيا فکر می

  ؟يافت

...  

را  شمول سوسياليستی  جھانۀھای انديش توانيد واقعيت می »کارل مارکس در قرن بيست و يکم ھای انديشه« در کتاب

  .گونه که ھست، دريابيد آن

***  

   :اين کتاب، در کشورھای زير برگزار خواھد شد ئیرونما

  :دنيسو

 :مالمو

  ٢٠ تا ١٨، از ساعت ٢٠١٩ پريلا ١٢روز جمعه  :زمان

  Iranska Kulturhuset, Ystadvägen 44 :مکان

  ن فرھنگ ايراۀخان: کننده برگزار

 یبابک رحيم: ھمراھیبا 

  

  کنمارد

 :کپنھاک

  ١٧:٣٠ تا ١۴:٣٠ از ساعت ٢٠١٩ پريلا ١٣شنبه  :زمان

  Energi Center Voldparken,Kobbelvænget 65,2700 Brønshøj,Lokal 204 :مکان

  ٠٠۴۵٢٢٧۴٣٠٣٣ :ن ھماھنگیولفي تۀ کپنھاگ؛ شمارۀکانون انديش :کننده  برگزار

 یکاوه دادگر: با ھمراھی

  

  :سويدن

  :ستکھلم

  ١٧ تا ١۵، از ساعت ٢٠١٩ پريلا ٢٧روز شنبه : زمان

  ABF Solna اف سولنا،. ب. آ: مکان

  »کتاب ارزان«نشر : کننده برگزار

 یخان ناصر رحيم: ھمراھیبا 

  

  آلمان

  :برلين

  ٢٠ تا ١٨، از ساعت ٢٠١٩ مه ۴روز شنبه : زمان

  نپناھندگانی سياسی ايرانی در برليکانون : مکان
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  نفريار اسديا: ھمراھیبا 

  . حضار جواب خواھد داداالتؤدر اين جلسات نويسنده به س

 

***  

  .است» بھرام رحمانی «ۀحاصل تالش چندين سال »کارل مارکس در قرن بيست و يکم ھای انديشه« کتاب

در »  ارزانکتاب« صفحه در قطع وزيری توسط نشر ٣٨٣کتاب تحقيقی و تطبيقی و تحليلی در ھفت فصل و  اين

  .ستکھم چاپ و منتشر شده است

ھا و افکار  با ايده جانبه خواھند ھمه برای کسانی که تازه می» ھای کارل مارکس در قرن بيست و يکم انديشه«کتاب 

   . کاملی استًنسبتا فلسفی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی مارکس آشنا شوند منبع

مورد بررسی و نقد قرار  ھا را ھا و عملکردھای تاکنونی آن کتاب در عين حال، مارکسيسم پس از مارکس و واقعيت اين

  .داده است به ويژه کمونيسم روسی

***  

  :خوانيم در بخشی از سخن پايانی اين کتاب می

...  

 طور کامل تا آن زمان نشر به» هيسرما«عنی يھا  ن آنيتر منتشر نشدند و حتی معروف اری از آثار مارکس، دوران حياتشيبس

  .افتيانتشار اش، يعنی جنی  زندگی راستاری شريکيو سنده و بهي تحت نظر نو١٨۶٧ه در سال يتنھا جلد اول سرما. افته بودين

  جلد و ھر جلد در حدود۴٠افته بالغ بر يسم مسکو انتشار ينيسم لني مارکستتويسوی انست آثار مارکس و انگلس که از ۀمجموع

 ئیھا ھا و کتاب ھا، گزارش هيانيب ھا، ادداشتيھا، مقاالت،   صفحه است که شامل نامه٣٢٠٠٠عنی مجموعا حدود ي صفحه، ٨٠٠

  . مانده استیاج  ھا به است که از آن

  نامه ۴٠٠٠ھا مکاتبه داشته و  عمده مھاجران و خارجی طور  نفر، به٢٠٠٠ سال با حدود ۶٠مارکس و انگلس در طول بيش از 

اند در  انتشار يافته طور کامل ديگران کم و بيش به به  ھای اين دو نامه. ھا نوشته شده است آن نيز به   نامه ١٠٠٠٠حدود . اند نوشته

مانده از  حدود دو سوم آثار باقی. اند مسکو است، ھنوز منتشر نشده ھا که بخش بزرگی از آن در آن ھای نوشته شده به  نامهحالی که 

 .دشون داری می آمستردام و يک سوم ديگر آن در مسکو نگه مارکس و انگلس در

 آثار ۀبرای انتشار مجموع) لسمارکس و انگمجموعه آثار ( «MEGA»ۀ کشور جھان حول پروژ٩گر از    پژوھش۶٠اکنون 

ھای اصلی آثار مارکس است،  ھا و جمله يابی به لغت  و دستئیپروژه، رمزگشا ھدف اين. کنند  جلدی اين دو ھمکاری می١٢٢

  .ات و پيوندھای جديدی وارد کردتغيير» سرمايه«بعد از مرگ مارکس در کتاب  زيرا انگلس

چون  ھای گذشته، ھم ھای غنی انقالبتوان از تجربه علمی است كه می ی و نقادانه و روش انقالبۀين روحيبه اين ترتيب، تنھا با چن

نی از علم انقالب ينو روش ابی بهي ، برای دست... ايران و ١٩٧٩ روسيه، انقالبات اروپا، انقالب ١٩١٧انقالب  کمون پاريس،

ھر نقد  ھا، بلکه ھر انسان متمدن و آگاه جدا از کمونيستنه تنھا  بنابراين،. افتي وضع موجود جھان با نفع انسان، دست تغيير

کند؛ در واقع کسی که تمام   ياد می احترام و تحسين نيکی و با  مارکس و مارکسيسم داشته باشد اما از مارکس به سياسی که به

 ۀگی درخور و شايستديدگان جھان و زند تمامی وقف کارگران و محرومان و ستم را به  خودناپذير زندگی و کوشش خستگی

 برخوردار از عدالت اجتماعی، ئیدنيا مبارزه در راه ايجاد علم و به چرا که اھميت تعھد مارکس به. ھا کرده است انسانی آن

ای در سرنوشت  کننده تعيينھای وی، نقش  انديشه. رود زمان و مکان می آزادی، برابری و ھمبستگی و صلح فراتر از مرزھای

  .ارد دبشريت داشته و
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 لبانی و يا کشورھای بلوکاھا در روسيه، چين، ھا و يا حزب کشورھای جھان توسط دولت البته وقايعی که در بسياری از

ھمين دليل  به. انقالبی مارکس نداشت و ندارد  انسانی و آزادانديشی وۀنظري کار گرفته شد ربطی به به) حامی شوروی سابق( شرق

ھای مارکس و مارکسيم  تزھا و تئوری  ربطی به ترين روسی و چينی و غيره نيز کم مونيسمنيز شکست سوسياليسم موجود و ک

بحران و ريزش سياسی و   عملکردھايشان دچارۀ بود که در نتيجئیھا در واقع فروپاشی، شکست و فروپاشی حکومت ندارد

 نه تنھا نبايد ء و راه آن را ادامه دھد از قضامارکس را بشناسد خواھد در جھان امروز، اگر واقعا ھم کسی می. اند نابودی شده

آثار ارزنده و  بايد بهً ھا در کشورھای مختلف رجوع کند، بلکه مستقيما لبانی و اقمار آناشوروی سابق، چين،  کمونيسم روسی و به

  .انترناسيونال اول رجوع کند  وی درۀويژه مبارز بھای مارکس، به سازنده و گران

...  

تاکنون تمام . ساز شد  سياسی و اجتماعی سرنوشتۀوارد مبارز اندازی اس بحث اين است که با چه افق و چشماين ترتيب، اس به

 ۀغيرانسانی و چھر رفرميسم و ليبرال و دموکرات گرفته تا فاشيسم و نازيسم و ملی و مذھبی ماھيت داری از گرايشات سرمايه

آن ھم . حل سوسياليستی است  بشری، يک راهۀکنونی جامع حل رو، راه از اين. اند جوامع بشری نشان داده کريه خود را به

ھای  با پيشرفت ھيچ اصالحی نياز ندارد و تنھا بايد آن را سوسياليستی که به. گذار آن ھستند بينان سوسياليستی که مارکس و انگلس

زيستند نيست،   و انگلس میه مارکس سال، ک١٨٠ دوارن بيش از اين نظر بازگشت به.  دادءعلمی و دانش امروزی بشر ارتقا

 دادن پايان. استثمار انسان از انسان است ترين آن، پايان دادن به آرزوھای انسانی که بزرگ کيد و تالش در راستای تحققأبلکه ت

گی ميليتاريستی، با ھدف رشد و گسترش ھمبست  مردساالری، خرافات ملی و مذھبی، گرايشات نژادپرستی و فاشيستی وۀسلط به

ساختن جھانی بدون تبعيض و نابرابر، بدون خشونت و جنگ . و رنگ پوست است جنسيت و مليت و مذھب انسانی بدون توجه به

ترين گرايش  و انسانی ترين تالش مارکس و انگلس در جھت ساختن چنين جھانی بود که امروز ھم مدرن. استثمار است و بدون

  .النده استسياسی و اجتماعی و فرھنگی روز زنده و ب

  اين حقيقت است که سوسياليسمۀ سياسی و ھم از نظر عملی، بر پاي-  نظری ۀھم در عرص اولين ويژگی جنبش کمونيستی،... 

عبارت ديگر، آرمان و  به. ندارد سوی لغو استثمار و کار مزدی  و حرکت جدی بهئیجز دموکراسی مستقيم شورا  بهئیمعنا

ھای فردی و جمعی، لغو سانسور و اختناق، برقراری برابری  آزادی مينأدف فوری و عملی جنبش کمونيستی، تژی و ھيسترات

 ۀشکنج ھای سياسی، لغو ھرگونه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی، برچيدن زندان زمينه ۀبين زن و مرد در ھم

و نھايت لغو استثمار انسان از انسان و کار  ندانيان، لغو اعدام، لغو ھرگونه ستم ملی، جنسی، حفظ محيط زيستجسمی و روانی ز

 .مزدی است

توان حقوق، آزادی، برابری و  ای نمی در ھيچ شرايطی و در ھيچ مرحله ويژگی دوم، پايه و اساس سوسياليسم انسان است و

چنين ھدفی ھرگز مدنظر  .ت گذاشی قدرت و سوسياليسم نقض کرد و زير پائیف نھاھد  رسيدن بهۀبھان به ھا را حرمت انسان

 .مارکس نبود

ھم در نقد  جا و آن که مارکس تنھا در يک» ديکتاتوری پرولتاريا«کيد به أت ھای باال، در جھان امروز با توجه به اين ويژگی

مانند مانيفست کمونيست،   درصد آثارش٩٩ مارکس در در حالی که. کيدی نادرست استأبه آن اشاره کرده ت» گوتا برنامه«

ناپذير  به آزادی، برابری و حقوق خدشه... مطبوعات، عليه اعدام و  لمانی، سانسور و آزادیاکاپيتال، گروندريسه، ايدئولوژی 

انحالل دولت بوده است چرا خواھان  تر از ھمه، مارکس عالوه مھم به. کيد ورزيده استأانتخابی بودن نمايندگان مردم ت ھا و انسان

  .کند را اعمال می  خودۀای به قدرت برسد ديکتاتوری طبق که ھر طبقه

 ۀ در اين برھً خودم نشان دھم که مبارزات و انتقادات مارکس اساساۀنوب تاريخی، به  به اسنادءدر اين کتاب، تالش کردم با اتکا

روح  د، بیمايدئولوژی منج«را به يک  ھای مارکس  حال نبايد نظريهدر عين. زمانی ھم به لحاظ علمی و ھم پراتيکی معتبر است
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داری و آگاھی  وی، در گذر تاريخ و با رشد روابط و مناسبات سرمايه ھای تنزل داد، بلکه ضرورت دارد که نظريه» و زمخت

ای از باورھا که  مجموعه است،» آگاھی کاذب«خصوص بايد توجه کرد که از ديد مارکس، ايدئولوژی ھمان  به . يابدءبشر ارتقا

از نظر مارکس، ھدف اين . کند داری است پنھان می با سرمايه  مالزمًحقيقت بنيان اقتصادی جامعه و ستم شديدی را که ضرورتا

  . استاعتقادات پوشاندن حقيقت

***  

  :مايندنتوانند اين کتاب را از آدرس زير تھيه  مندان می عالقه

  »کتاب ارزان«چاپ و نشر 

Kitab-I Arzan 

Helsingforsgatan 15 

164 78 kista-Sweden 

+46 70 492 69 24 

www.arzan.se 

  :يادداشت

و زحماتی را که در تھيۀ کتاب حاضر " بھرام رحمانی"ضمن ابراز احترام عميق به ھمکار عزيز و نستوه ما آقای 
  :ممتقبل شده اند، بايد بنگاري

کسی به خود حق  نه تنھا ما بلکه نبايد ھيچ  است"تحليل مشخص از شرايط مشخص"به نظر ما روح مارکسيزم در  -١
يک شريعت جامد و تکامل به مانند را  آن و،  بند کشيدههبدھد تا روح مارکسيزم را در زندان و انحصار نص مارکسيزم 

  .ناپذير بداند
 -تناسب با شرايط اقتصادی م تجارب انقالبات روسيه، چين و ساير کشور ھا که ھريکی در پرتو تفکرات مارکس -٢

.  گرفته شوندً مطلقا ناديدهاجتماعی خاص ھمان کشور ھا صورت گرفته، به ھمان سان که نبايد کاپی برداری شود، نبايد
 آنھا درسھای بزرگ، آموزنده و گرانبھائی وجود دارد که در کل مجموعۀ دستاورد ھا و شکست ھایدر  زيرا به نظرما

  .غنای مارکمسيزم شده اندباعث 
به مثابۀ ابزار حاکميت پرولتری و " ديکتارتوری دموکراتيک خلق"و يا " ديکتارتوری پرولتاريا "ی تشکيل دولت ھا-٣

 کار مزدی و از بين بردن استثمار انسان از انسان و و مالکيت خصوصیلغو  بی طبقه، ھدايت جامعه به طرف جامعۀ
اسب با شرايط کشور مورد نظر م و ارتجاع قرار دارند، متنًکال در پيوند با امپرياليزسرکوب دشمنان مسلح اين روند که 

ی مبارزۀ طبقاتی نمی جوھر مارکسيزم يعننفی رورت تاريخيی مبدل می گردد که انصراف از آن چيزی به جز به ض
  .باشد

  AA-AAادارۀ پورتال


