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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٣ اپريل ٠٨

  

 پرولتری که پروفسور ھم شد
  با احترام به محمود عباديان

  

 )ممدوف خوش اومدی(اول

 يکی ھم اين که شور و شوق شگفتی در ميان کارگران و زحمت کشان ١٩١٧بر واز دست آوردھای پر شمار انقالب اکت

 که از ماھيت کارگری و انترناسيوناليستی انقالب -اين اشتياق و ھمپوشانی .  به وجود آوردئیو کمونيست ھای آسيا

اتحاد  ۀ به نحو مشخصی به عروج احزاب کمونيست و اتحاد کارگری در کشورھای ھمساي- سر چشمه می گرفت اکتوبر

گی با دولت بلشويکی نيز بلند ھمساييکی از اين کشورھا ، ايران بود که از بخت  .جماھير شوروی ياری رساند

دھی کارگری و تشکيالتی بود، بل ی سازمان برای کمونيست ھای ايران نه فقط بستری برااکتوبرانقالب  .برخوردار بود

تاريخ تاکنونِی ما ۀ ته ترين رھبران و نظريه پردازان کمونيست ھمکه فرصتی يگانه نيز بود که امکان مالقات با برجس

  .کارگر نوجوان ايران را نيز به وجود آوردۀ را فراھم کرد و زمينه ھای ارتقای اعتماد به نفس طبق

 که از وی با یا ھمچون آوتيس سلطان زاده در انترناسيونال دوم و پلميک ھای جانانه یاحضور کمونيست برجسته 

 –سند درخشانی در جنبش کارگری ۀ انی مانند لنين و تروتسکی و بوخارين و ھيلفردينگ به جای مانده ، به مثاببزرگ

  :در اين زمينه بنگريد به. کمونيستی ايران ثبت گرديده است

انتشاراتی ۀ سسؤم:،تھرانامکان فروپاشی سرمايه داری و داليل شکست سوسياليسم اردوگاھی)١٣٩٢(قراگوزلو محمد

  اهنگ

تاريخی نيز در ھمين زمينه شکل بسته ۀ به جز انترناسيونال دوم و مشارکت فعال کمونيست ھای ايرانی ، يک تجرب

ملل شرق در شھر باکو ۀ  خورشيدی به ابتکار حزب کمونيست شوروی کنگر١٢٩٩ ]سنبله[ شھريور٨در تاريخ . است

 تحت ئیفريقاا و ئی احزاب کمونيست کشورھای آسياانترناسيوناليستی که با حضور رھبرانۀ اين کنگر .برگزار شد
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 تجمعدر اين .  شروع به کار کرد »لنين«رانی آتشين با سخنسامان يافته بود " ملل ستم ديده مشرق زمين"ۀ عنوان کنگر

 در راستای -ھدف کنگره.  حضور داشتندئیفريقاا و ئینزديک به ھزار نفر از نمايندگان کمونيست کشورھای آسيا

مک به ايجاد ھماھنگی ميان احزاب کمونيست کشورھای عقب افتاده و ستم ديده  ک– انترناسيوناليستی بلشويک ھا آرمان

کارگران و زحمت کشان اين کشورھا را به اتحاد و قيام ۀ رانی پر شور ھم طی يک سخن»لنين« جلسهدر ابتدای . بود

در . انقالب را متوجه احزاب کمونيست ھر کشور دانستدھی وليت سازمانؤعليه مزدوران سرمايه داری فراخواند و مس

ت با رفيق جان داده أوليت ھيؤمس . نفره از کمونيست ھای ايرانی مشارکت داشتند ١٩٣ت أاين کنگره يک ھي

 از سمپات »حيدرخان«غالب افراد ھمراه .بود )  مرکزی حزب کمونيست ايرانۀدبير کميت (»حيدرخان عمواوغلی«

ت ھنوز با تئوری أ انديشه ھای کمونيستی در ايران، جمعی از اعضای ھيئیدند و با توجه به نوپاھای حزب عدالت بو

کنگره ،عالوه بر ماھيت و مشارکت شان در آن ۀ ترين انگيز انگلس آشنا نبودند و مھم–مارکس ھای علمی ماترياليستی 

کما  .ی اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی بود عميق به انديشه و نظام سياسعالقه مندیگاه طبقاتی کارگری شان ، پاي

اين که می بينيم حزب عدالت و حزب اجتماعيون عاميون و بعدھا حزب توده چنين وظايفی را بدون تصريح عنوان 

 بخش قابل توجھی از ،تأ و کمونيست ھيئیدر واقع به جز معدودی از رھبرای حرفه . کمونيسم برای خود قائل بودند

) کارگر ضد سرمايهۀ طبق(انقالب سوسياليستی ۀ شرق از طيف ھای مختلف سوژۀ خلق ھای ستم ديدۀ حاضران در کنگر

اين کارگر بعد از . نيز حاضر بود) يک کارگر راديکال با گرايش کم و بيش مذھبی (ممددر اين ميان . شکل گرفته بود

 . اکتوبر مالقات کوتاه با رھبر انقالب ئی ھميشهۀ لحظ . را از خاطر نبردیاترک کنگره و تا پايان عمر ھرگز لحظه 

  :او زد و با تبسمی شيرين گفتۀ  بر شان»لنين«زمانی که 

  !" .ممدوف خوش اومدی"

ی کارگر دوران پر تالطم کمونيسم جنگی را ھاپس از اتمام کنگره ممدوف در شوروی ماند ودوش به دوش بلشويک 

و بعد از چند سال بنا به مالحظاتی به . و مزدوران داخلی اش را ديد ضد انقالب امپرياليستی ۀ رزميد و تالش مذبوحان

  .ايران بازگشت

  

  محمود عباديان پای بند به مارکسيسم لنينيسم تا مرگ. دوم

اما محمود در اروميه  . شان نشانی از مشھد با خود داشتۀممدوف متولد بخارا بودند و شناسنامۀ غالب اعضای خانواد

 شبانه روزی در خارج از یا به مدرسه ئیمحمود نوجوانی نحيف بود که برای تحصيالت ابتدا. ١٣٠٧سال . به دنيا آمد

به جز دو سالی که در اين شبانه روزی " بعدھا او در گپ و گفتی از اين دوران پر تب و تاب سخن گفت .مشھد رفت

 رفيق مشترک مان ئی تحصيالت ابتداانسان دوران نوجوانی و[ منظمی نداشتم ئیبودم، ھيچ تحصيل متوسطه يا ابتدا

به ھمين .  زمانی که ده ساله بودم ، پدرم نتوانست در مشھد کاری پيدا کند ١٣١٧در سال ] احمد شاملو را تداعی می کند

  ".خاطر ما به تھران آمديم

انی که زم .محمود روزان و شبان دشوار کارگری ، آموزش و سياست ورزی و شکنجه و زندان را به ياد می آورد

  :مين معاش خانواده سخت کار می کردأمک به تبرای ک

. جوراب بافی کار می کردم و شب ھا به اکابر می رفتمۀ مين درآمد روزھا در بازار کفاشان و در يک مغازأبرای ت "

تم و در پس از آن به آبادان رف. در تکنيکال اسکول زبان انگليسی را آموختم و سيکل اول و دومم را در آن جا گرفتم

  ".  در آبادان بودم١٣٣١تا سال  .شرکت نفت کار می کردم

 آغاز ]اسد[ مرداد٢٨.  می شودیااز اين تاريخ به بعد نه فقط چپ ايران بل که سپھر اجتماعی کشور وارد دوران تيره 

 آالم آن زخم ھا پھلوی چيان گذشته و حال اندکی ازۀ يک روزگار تار و سرشار از ادبار است و پروپاگاندای ھمه جانب
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ناک سرھنگ سيامک و مرتضا کيوان و وارتان ساالخانيان و صدھا کمونيست ديگر تا تير مگر قتل وحشت. استنکاسته 

سال روزھای دراز و ...سال باد .سال بد ". ھمچون حسين فاطمی فراموش شدنی و بخشيدنی استئیباران دموکرات ھا

  .احمد شاملو." ی کردسالی که غرور گدائ... استقامت ھای کوتاه 

  :باشکوه مرگ نازلی مانسته استۀ اين ھنگام بر محمود رفته است به فاجعۀ آن چه در ھنگام -

 مرداد به زندان افتادم و بر اثر شکنجه ھای زندان سر و چشم من دچار خون ريزی و ٢٨پس از کودتای "  -

 " ستون فقراتم دچار آسيب جدی شد۴ و ٣مھره ھای 

ھفتاد و ھشتاد با محمود دمخور بوديم ، در مسافرت ھا کنار ھم قدم و قلم فرسوديم و چه ۀ برای ما که در دھ -

 که در کنار آرامگاه حافط و سعدی يا در ھتلی و متلی به صبح رسانديم و من برايش شاملو یاشب ھای سحر سوخته 

و جان درخشان او بر تن )  پل الواربه تعبير( آن زخم ھای عميق تر از انزوا ئیخواندم و فروغ و گاه اخوان و کسرا

 !:ش را شکسته بودند آن تمدن بزرگی ھاجسم. مشھود بود

پس از آزادی ھم نمی توانستم . برای ھمين ھم نمی توانستند مرا آن جا نگه دارند و به قيد کفيل آزاد کردند " -

 ."پس از مدتی از ايران خارج شدم . سرم گيج می رفت و چند بار از روی دوچرخه پرت شدم  .درشرکت کار کنم

نه مانند  .ليس چپ ايران الجرم بار ديگر راه تبعيد اجباری فرا رو گرفتو در اين زمان و با تعميق سرکوب پ -

 از جنبش و وصال وان و استانبول به کلی فراموش می کنند يک وبالگ نويس ساده يا ئیخران که به محض جداأاين مت

. سياست ايران ۀ غيب می شوند ناگھان از عرص . و دبستان و چه می دانم دانشگاه بوده اند مھدکودکئیحاشيه " فعال"

کوچه پس " روشن فکران"اين که يک فعال سياسی چرا بايد مانند .  تشريف دارند]افسرده["ديپرس"و بعد می شنويم که 

ا اين جماعت خود تبعيدی از بيخ و بن  ب»محمود«باری . کوچه ھای مونپارناس آروغ نااميدی بزند بر من دانسته نيست

بلشويک ھا خورده بود، خود او ۀ پدرش نبود که به تنۀ فقط تن.پرولتری آمده بودۀ او از عمق يک خانواد. تفاوت داشت

مارکسيسم برای او نه ايدئولوژی يا باور بل که جھان نگری فلسفی  .نيز به آرمان ھای مارکسيسم ارتدوکس پای بند بود

به چک می رود که  به ناگزير و.  از ايران خارج می شود»محمود«باری  .ی نقد مناسبات سرمايه داری بودو اجتماع

گرايشاتی که به اردوگاه داشت ھرگز ۀ با وجود ھم.  موجود بودثر از سوسياليسم واقعاً ؤھم پيمان اردوگاه و عضوی م

 :با تانک و توپ دفاع کند" وسياليسمس"نديدم از وقايعی ھمچون بھار پراگ تا حمله به افغانستان و 

در آن جا به دليل اين که ضعف قوای جسمی داشتم و چشم راستم ھم . از ايران خارج شدم و به چک رفتم " -

ۀ  زمانی که در منطق١٣۵٩من نيز در آذر ماه سال . اين ضربه به چشم در او و من مشترک بود[متالشی شده بود 

در آمدم با ضربات پی در پی قنداق تفنگ ) نيروی سروان بھرام پور(ب دموکراتحز" برادران"ديواندره به اسارت 

] خونين عزيزترين رفيقم از پا در آمد که داغش ھنوز تازه استۀ در آن واقع . ام مختل شد که خود حکايتی استئیبينا

در آن جا به سرعت . يرفتم  که پذ،موبه من پيشنھاد دادند به جای رشته ھای فنی به سراغ رشته ھای علوم انسانی بر

پيش از .  زبان ھای سخت و جزو خانواده ھای اسالو استۀزبان چک از زمر .شروع به آموزش زبان چک کردم 

مطالعات من روی ادبيات فارسی و تاريخ ايران و اسالم از روی منابع فارسی بود و آثار مارکس ۀ ورود به چک عمد

 ."را مطالعه می کردم

در . آشنا شد ) تاريخ ادبيات ايرانۀ استاد شرق شناس و نويسند(باديان با پروفسور يان ريپکادر پراگ محمود ع -

در  .پراگ کار کردۀ صالحيت محرز علمی او تا آن جا بود که در کتاب خان . رباعيات خيام با او ھمکار بودیترجمان

پراگ سخت مشھور بود و ۀ ن فلسفدر اين دورا .را برای مقطع دکترا برگزيد" عمومیۀ فلسف"ۀ  رشت١٩۶۶سال 

در اين برھه . لمان نيز وارد شدامعاصر و کالسيک ۀ عمومی به پژوھش در فلسفۀ  تاريخ فلسفدن ضمن خوان»محمود«

چک نيز ۀ  از اعضای فعال و کمونيست کنفدراسيون دانشجويان خارج از کشور بود و با زبان شناسان برجست»محمود«
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محمود «.  شناسی و زبان شناسی را پی می گرفتئیلمانی ، زيباابط با ايده آليسم ارتباط داشت و بحث ھای مرت

 : رساله نوشت »لوکاچ« شناسی ئیزيباۀ  نبود اما دربار»گئورگ لوکاچ« ھرچند شاگرد مستقيم »عباديان

 بودم و لمانا در ١٩٧٨ تا ١٩۶٨من از سال  . به مجارستان رفته بود»لوکاچ«لمان رفتم ، ازمانی که من به " -

اما او از سال  . در ھامبورگ و ھايدلبرگ داشتئیرانی ھالمان می آمد و سخنا گه گاه به »لوکاچ« بود که ئیاين سال ھا

پنج ، شش سال در پراگ آثار ھگل را  .لمان رفتم امن برای دکترای فلسفه به  .لمان به مجارستان رفته بود ا از ١٩۶۵

 شناسی ئیزيباۀ و در اصل برای رساله ام دربار. روسی و انگليسی می دانستم لمانی ، چک ، امطالعه کرده بودم و 

 کار می کردم به اين دليل که تمايالت -لمان و استاد راھنمايم بودا که از نوکانتی ھای – »راينز ورنر« با »لوکاچ«

 ."ھگلی نداشت

ين سال ھا و به محض اوج در ھم.  از دانشگاه چارلز چک دکترا گرفت ١٩۶۶ در سال »محمود عباديان« -

 ١٩۶٨ ئیدر جنبش دانشجو . به دعوت دانشجويان کمونيست چينی به پکن رفت»ستیئيمائو«گرفتن انقالب فرھنگی 

 .فرانسه حضور داشت و در ھمين زمان با دختری اھل چک ازدواج کرد

 

 ١٣۵٧پس از انقالب بھمن . سوم

 به کشور برگشت و بنا به ۵٧ر ھم شده بود؛ بعد از انقالب بھمن تالش و مبارزه پروفسوۀ جوان پرولتری که به پشتوان

 به یاويژه ۀ  عالق»محمود عباديان «.مالحظاتی ھرگز با احزاب و سازمان ھای سياسی موجود کار مشترک نکرد

؛ فرصت مناسبی برای »دانشگاه عالمه«ادبيات ۀ زمان تدريس در دانشکد. متون کھن و زبان و ادبيات فارسی داشت

آثار معتبری ھمچون سنت و  . بود»حافظ« و »سعدی« و »فردوسی« شناسی در آثار ئیفعاليت پژوھشی از منظر زيبا

تتبعات او در شعر و ادبيات ۀ نتيج) حافظ(نو آوری فردوسی؛ تکوين غزل و نقش سعدی؛ آنچه خوبان ھمه دارند

مطالعات . غرب شدۀ وف به تدريس فلسف معظ»محمود عباديان« تمرکز اصلی ١٣٧٠از سال . کالسيک فارسی است

نوکانتی از يک سو و گرايش به افکار مارکس و انگلس از سوی ۀ مل در فلسفأعميق او در آثار ھگل و به طور کلی ت

 ئی؛ گزيده زيبا)گوتفريد مارتين( سقراط: از جمله. شد»محمود عباديان« درخشان از ۀديگر سبب ساز توليد چند ترجم

 ،)کارل کوسيک(، ديالکتيک انضمامی بودن)يوھان کريستف فردريش فون شيلر( و دولت فرزانگیشناسی ھگل؛ آزادی

 ....و) کارل مارکس(حق ھگلۀ ، نقد فلسف)ويتگنشتاين( فلسفی- منطقیۀرسال

 انگلس محسوب می شوند؛ -برگردان اين آثار ارزشمند که به يک مفھوم بن مايه ھای نظری سوسياليسم علمی مارکس

 در ارتقای »محمود عباديان«ين رو نقش ااز.  گرايش بسياری از جوانان به مبانی تئوريک مارکسيسم گرديدبسترساز

  . اصول نظری مارکسيسم انکار ناپذير است

در ميان سالی به عنوان يک فعال مارکسيست .  در جوانی پرولتری چپ و پرشور بود»محمود عباديان«رفيق عزيز ما 

 مشارکت جست و درکنار مبارزانی ھمچون ١٩۶٨ روزھای شورانگيز مه ئیرگری دانشجولنينيست در اعتراضات کا

او به ھمراه بولدوزر رفقای فرانسوی اش از ديوار .  ايستاد و از کوبا و ويتنام انقالبی حمايت کرد»دانيل کوھن بنديت«

سياست روز کناره ۀ موعوداز عرصخيلی زود؛ زودتر از حد » عباديان«پروفسور . دوگل و پمپيدو و روشه باال رفتند

ۀ با اين ھمه و تا آن جا که صاحب اين قلم در چند سفر ھمگام و ھمکالم او بود؛ با وجود ھم .گرفت و به آکادمی رفت

  .طبقاتی پای بند بودۀ دانش مبارزۀ فراز و نشيب ھای ھمواره ناشی از غم نان به مارکسيسم لنينيسم به مثاب

  .ملک ھستی شدۀ  ھيچ کار]حمل[ فروردين١٢ری که پروفسور ھم شد در ساعت پنج بامداد ؛ پرولت»محمود عباديان«

  .ھميشه به ياد و احترامش بر می خيزم

 ١٣٩٢ ]حمل[ فروردين٢٠/  تھران -محمد قراگوزلو


