
 

 

 

 

 

 برگرفته از تارنمای رادیو همبستگی

 

 

 از طرف« پایان منی، رهروی در راه بیؤباقر م»منی باعنوان ؤقلمی دمحم باقر م و آثار زندگانی سیاسی ی بارهبه تازگی کتابی در

اجتماعی و سیاسی ، پژوهشگر تاریخ ناصر مهاجر تار این کتاب دوجلدیگردآورنده و ویراس. نشرنقطه در آلمان منتشر شده است

 .ایران معاصر است

که پس از  کند؛ با روزنامه بیستون به مدیریت میرزا مهدی خان فرهپور نویسندگی را از دوران نوجوانی آغاز می منیؤم باقر

سال  32مؤمنی از آن زمان تاکنون که . یابد در کرمانشاه ، در فضای آزادی جانی دوباره میبرافتادن رضا شاه و 0231 شهریور

  .شته استزمین نگذاگذرد، قلم به  از زندگی پربارش می

 ایرانهای فکری، فرهنگی و اجتماعی ـ سیاسی  ست از پژوهش در تاریخ دگرگونی حاصل کار قلمی باقر مؤمنی، فهرست بلندی

جدال  سازگاری و ناسازگاری سنت و تجدد و ،نو ، از آمیختگی کهنه وی جنبش تجددخواهی تا طلوع مشروطه از آستانه معاصر

نوری  هللا ی صفویه تا شیخ فضل محقِق َکَرکی دورهی روحانیت شیعه از  آن دو، مشروطه و مشروعه، نسبت دین و دولت، داعیه

 . عصر مشروطه و تا روزگار ما

 :ایرانیانخواهی  ی جنبش مشروطه بارههای اوست در ها و دغدغده منی بیانگر دلبستگیؤمهای تاریخی  نگاهی به فهرست پژوهش

 ( 0213 ، تهران،چاپ اول، گلشاهی)ادبیات مشروطه ( 0231ان ، تهرچاپ اول، امیرکبیر) انقالب مشروطیت ی ایران در آستانه

 ( 0211 ، تهران،ل، فراینچاپ او (روزنامه)صوراسرافیل 

 0213/0332سوئد  ، نشرباران،چاپ اول: تدر عصر مشروطی دین و دولت

 :توان نام برد از ارضی در ایران می ی مساله منی در بررسیؤهای باقر م از پژوهش

در  0211ای را سال  صفحه 100منی این کتاب ؤم. (0213انتشارات پیوند، تهران )ی ارضی و جنگ طبقاتی در ایران  مسئله

کتابی  سپس اما. کند وفور برای تز دکترای خود تهیه میدانشگاه سوربن فرانسه و با همفکری و همراهی استاد راهنما هانری ل

، کتاب دیگر مومنی. کند آورد و دکترای خود را دریافت می های آخوندزاده را به عنوان تز دکترا فراهم می دیگر یعنی اندیشه

 .انتشارات پیوند، تهران. سیمای روستای ایران است 

سیاحتنامه : زچاپ کرده استهای تأثیرگذار ِ طلوع مشروطه را معرفی، ویرایش و با ها و نوشته منی همچنین شماری از کتابؤم

ی عبدالرحیم   کتاب احمد نوشته ؛ی ــ فتحعلی آخوندزادهها نمایشنامه یعنی تمثیالت ـ ؛ای العابدین مراغه ی زین ابراهیم بیگ نوشته

مقاالت و مکتوبات فتحعلی   ؛ی میرزا یوسف مستشارالدوله کتاِب یک کلمه؛ مسالک المحسنین طالبوف تبریزی ؛طالبوف تبریزی

انتخاب باقرمومنی در ویرایش و بازچاپ  و .ی صوراسرافیل به سردبیری دهخدا صوراسرافیل در معرفی روزنامه؛ آخوندزاده

های طلوع مشروطه و جنبش  های نوین بیان شده در این نوشته اندیشه ، یعنی به روزکردن و بازآرائیها این نوشته

مفهوم ملت به جای امت  ،أی ملت به جای حکم سلطان، رن، یعنی گذر از قدیم به جدید، از آسمان به زمینخواهی ایرانیا مشروطه

نقد ، روحانی و یعنی جدائی دین و دولت ی ی سیاسی از قوه ، تفکیِک کامل قوهمتیاز فضلی به جای امتیاز موروثی، او رعیت

 .سنت فرودستی زن

 همراه با صادق انصاری چهار جلد کتاب بزرگ پژوهش تاریخی، یعنی تاریخ جهان باستان وزمینه تاریخ جهان، باقر مؤمنی  رد

 . تاریخ قرون وسطی را از تاریخنگاران شوروی ترجمه کرده است

 .ساز تاریخ پیشرفت و سیر دگرگون ی ست از باور او به اندیشه ها، نمود دیگری ترجمه و چاپ این پژوهش

http://radiohambastegi.se/sounds/n.rahimkhani_ketab.bomeni191102.mp3
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 سیاسی اسالم ایرانی و حاکمیت: ها اشاره کرد توان به این کتاب ، میشناسی ی اسالم منی در زمینهؤهای پژوهشی باقر م از نوشته

ی  آستانه سرزمین عرب در ؛(0233/3113، ، اسننیما، آلمان نشر) ت اسالم و اسالم حکومتیمحکو؛ (، آلمانمرکز پخش کتاب)

  (.0233/3101 کالیفرنیا، انتشارات مجله آرش) دمحم، ابلیس، ،؛ هللا(3103/ 0230س آنجلس، ل  شرکت کتاب، ) حاکمیت اسالمی

ماندگی فکری و  ست  پربرگ و  پررنج در مبارزه با ناعدالتی، دیکتاتوری، واپس ی سیاسی باقر مؤمنی نیز دفتری نامه زندگی

و رهایی مردمان و آزادی راهی که باقر مؤمنی با غرور پیموده است برای برابری . سیاسی و اجتماعی، فقر و جهل و بیسوادی

در همه حال اما او ایستاده بر سر عهد ! ، هموار و ناهموار، هم بر فراز و هم در فرودپایان ایران، راهی بوده است بی و استقالل

پیوندد و به خواست  ی ایران می ودهت، به حزب ی بیستون از آغاز همکاری با نشریه منی چندی پسؤباقرم. خود با خویشتن خویش

زرگی از کارگران پاالیشگاه بشمار . شود ی کارگران در کرمانشاه برگزیده می همراهان به مسئولیت شورای ایالتی اتحادیه

 .تی اتحادیه کارگران پیوسته بودندکرمانشاهان به شورای ایال

پلیس و نیروی نظامی  گیری در غافل 0231گردهمائی و راهپیمائی بزرگ کارگران و زحمتکشان کرمانشاه در جشن اول ماه مه 

ؤمنی مسئول برگزاری گردهمائی، تیر خورده و باقر م. شوند نفر کشته و شماری بسیاری زخمی می 03. شود به خون کشیده می

ها  مرداد و زندان 33پس از کودتای . داند ی خود را روز اول ماه مه می منی تاریخ تولد دوبارهؤم. شود ، پنهانی معالجه میزخمی

حزب توده است با هدف  ای از کادرها و مسئولین نفره 1منی در شمار هیئت ؤم ، باقرا و گریز رهبری حزب تودهه و اعدام

اعضای آن هیئت مسئولین در پائیز . ی باقیمانده های پراکنده ها و شبکه کردن و به حرکت در آوردن حوزه ، هماهنگدادن سامان

 مورانأتیر مبا  این بار درتهران، برای بار دوم جریان این دستگیری و منی درؤباقر م. شوند دستگیر و زندانی می 0221

ونقد  ندان و نیز سال گسست از حزب توده، سال آزادی از ز0221سال . شود و دستگیر و زندانی فرمانداری نظامی زخمی می

پژوه چپگرا  تاریخ همچونو گام برداشته استهمچون مارکسیست مستقل ؤمنی از آن پس و همواره م. های آن است جدی سیاست

 .قلم زده است

معرفی  ، تالش برایهای مدنی و سیاسی برای گسترش آزادی 23ــ33های  حضور فکری ـ سیاسی در فضای باز سیاسی سال

، حضور در ی پنجاه در دهه های آنان در انتشاراتی صدای معاصر ها و نوشته کتاب ، از راه نشرنویسندگان و مترجمان جوان

، حضور در های شعر انجمن گوته سخنرانی تاثیرگذار در شب. انقالبو پس از  11و  15های  های فکری ـ سیاسی سال کنشگری

سیاسی و  ی کنشگری ، ادامهی مارکسیستی اندیشه پس از انقالب ، همفکری و همکاری در فراهم آوردن نشریهون نویسندگانکان

 .ها کتاب، نوشتن پژوهشی در تبعید فرانسه

هم از  منی وؤم های باقر ها و زیسته ها و دیده های بسیار از دانسته ، روایت«پایان ، رهروی در راه بیباقر مؤمنی»دوجلدی کتاب 

 . نهد میهای گوناگون ـ را پیش روی خواننده  ها و افق منی ـ از گرایشؤم رنسالن باق همراهان و هم آن شمار بسیاری از

، ها های گوناگون و مهمتر از همه به سبب استبداد حاکم ــ پدیده ی گسست میان نسل سبب ـ به ،ریخ سیاسی ایران معاصردر تا

. رده به امری دشوار و دور ازدسترسبدل ک ،های تازه به میدان درآمده نسل آموزی از گذشته را برای امر شناخت و تجربه

 .ایران عدالت و استقالل و پیشرفت گسست میان چند نسل از مبارزان راِه آزادی و

تر و  نماید، شناخِت گسترده ، آنچه بیش از پیش ضروری میحاکم شدن نظام واپسگرا و خودکامه، برآمدن و س انقالب ایراناز پ

و آشنائی با های پیشین  نسلهای کوشندگاِن  ها و دیدگاه در این زمینه آگاهی از تجربه. تر تاریخ دور و نزدیک ایران است ژرف

 .از رویدادهای گذشته، جایگاِه ویژه داردی آنان  های سنجشگرانه بررسی

 ی نام و نان و همپروا اند و پیگیر و بی کوشندگانی است که هم سخت کوش ی چنین های شناخته شده منی در شمار چهرهؤباقر م

 .فروتن

منی ؤاعی ـ سیاسی م، اجتمپژوهشی ،های قلمی های بسیار از تالش و جنبه ها ی گوشه دهنده بازتاب، پایان رهروی در راه بی کتاب

دمحم علی  چون پیشینیان بان و قلم او وشماری ازاز ز است خورشیدی به بعد 0231ی پرتب و تاب  منی از دههؤنسل باقر م و

 ،غالمحسین فروتن ،مرتضی زربخت ،صادق انصاری ،الدین صادق وزیری ارمبزرگ علوی و پوری سلطانی تا ص، جمالزاده

توران  ، افسر نادرشاهی وزاده سارا عباسو زنان مبارزی چون  زاده و عباس عاقلی علی اصغر حاج سیدجوادی دمحم عاصمی،

 .اشتیاقی

از  شویم این بار ی پنجاه خورشیدی نیز آشنا می ی دهه ی چهل و آغازه ی دهه منی در پایانهؤهای ادبی و سیاسی باقر م با کوشش

، اشرف درویشیان علی آبادی، محمود دولت: از آن میانو  تازه به میدان درآمده، سیاسی نسل فرهنگی ،آشنایان ادبی زبان و قلم نام

فارسی،  ، دمحمهادی جفرودی، مهدی سامع ، نسیم خاکسار،منصور یاقوتی فران دانشگری، ،نور، عاطفه گرگین قاضیقدسی 

ون چان و پژوهشگر اندانشگاهی ونیز از قلم .نژاد و محسن یلفانی صر رحمانینا ،اسد سیف ،حسن حسام، خانی پرویز قلیچ

پور و بسیارانی دیگر از اهل قلم و  یاد امیر حسن ، سیاوش رنجبر دائمی، زندهتورج اتابکی، رضا فشاهی، مهرداد وهابیدمحم



های  مقاله، های پژوهش تاریخی ، نوشتهها ، نوشتههاگو و ، گفتها یک از خاطره در هر .ی ما فرهنگ و سیاست در ایراِن زمانه

، اجتماعی و سیاسی ئی از رویدادها و روندهای فرهنگی، هنریها ها و جنبه ، خواننده با گوشهنظری و تحلیلی پرشمار کتاب

 .شود رو می هتاریخ معاصر ایران روب

آراسته و  آرائی با روی جلد و برگست  کتابی ،چاپ نشر نقطه در آلمان «پایان ، رهروی در راه بیؤمنیباقر م»کتاب دو جلدی 

ی پاریس ی علوم انسان در دانشکده 3103سپتامبر  33این کتاب در . خواندنی، خوشخوان کتابی ،به دست بنفشه مسعودیپیراسته 

 .نورد معرفی و رونمائی شد

ی  برای تهیه توانند عالقمندان می. اند های کتاب بوده خواهان نسخه بسیاری از دوستان از پیش. هائی از کتاب نزد من هست نسخه

 .در استکهلم تماس بگیرند 1121531 213 کتاب با شماره موبیل

 .خورشیدی 0233آبان  00ــ  3103بر نوام 3شنبه . رادیو همبستگی ـ استکهلم 


