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 بردارکاله

 داریوش صبا

 

شود ای میشخصیتی وارد کشتی. بردارکالهجالبی دارد با عنوان  رمانی بزرگ آمریکایی، ، نویسندههرمان ملویل

ملویل هرگز قصد ندارد رمانی  گردد.ای مبدّل، ظاهر میدر هر اپیزود از داستان در قامتی متغیّر، در جامه و

قضیه کامالً برعکس است. بردار را آشکار سازد. داستان، هویت واقعی کالهالمثل در پایان کارآگاهی بنویسد تا فی

های مبدّل ظاهر گردد. تواند در این جامهمی فقطداستانش بردار کالهکه و معطوف است به اثبات اینکلّ تالش ا

خودِ آیند و باید  فقطبردار هیچ چیز اصیلی در کار نیست که باید پرده از آن برداشت. ی مبدّل کالهجامهپشت 

حقیقتش همان  ؛پشت نقابش نیست یبردارِ کذایی چیزحقیقتِ آن کالههای دگردیسه را نشان داد. شُدِ این چهره

طرزی مضحک، بهی تحریر در نیامده است. به رشته از چشم کارآگاهداستان ملویل به این ترتیب، نقابش است. 

هدف من این نیست که نشان طور است. داستان این مقاله هم همینشکلی طنزآمیز به خود گرفته است. داستان 

چیزی اصیل نهفته است و باید آن را فاش ساخت.  بردارکالههای مبدّلِ جامهیا های دگردیسه دهم پشت چهره

ی قصه بردارکاله :پلیسیماجرایی طنزآمیز از آب دربیاید تا داستانی ام دهم نوشتهمیترجیح من کارآگاه نیستم و 

اما اگر در انتهای قصه ماند. های مبدّلش را بگیرید هیچ چیز از او باقی نمیی اصیلی ندارد؛ اگر جامههیچ چهرهما 

را به کمی بیشتر حواستان موظفید که  اخالقاًبه جای تشکر از من، شد،  دیدهتان ای روی صورتردّ خنده

 دوروبرتان بدهید!

*** 

توانند یکی به نعل و تا میلولند های سیاسی میهای جریانکه بین شکافاند بردارهای سیاسی موجوداتیکاله

شود مگر به چیزی ختم نمیچنین عملکردی وپا کنند. دستبلکه جایگاهی برای خود زنند و یکی به میخ، می

رویکرد جریان یا این یا آن  صرفاً بردارهای سیاسیکالهاخالقی سیاسی و به دنبال آن فساد سیاسی. بی ایجاد

کنند دار میخدشهورزی را سیاستهر شکلی از های آنان از اساس پرنسیبدهند. مورد حمله قرار نمیرا سیاسی 

ممکن به هیچ وجه کار مذمومی نیست.  نادرستسیاسی یا موضع اتخاذ رویکرد برند. زیر سؤال می را هاو آن

بسیاری دالیل دیگر، از ها و سیاسی، هژمونی داشتن برخی جریانی جایگاه طبقاتی، سابقهاست کسی به دلیل 
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کند که اساساً موضع سیاسی را رها اما آنجایی مشکل بروز میموضع سیاسی نادرستی اتخاذ کند. منظر نگارنده، 

هر مشخص که قابل نقد باشد، بپردازید؛ به جای اتخاذ موضع و موقفی گردی در مواضع سیاسی لوِبه کنید و 

ی مشخص از یک نمونهگرچه در اینجا به نامیم. بردار میاین را فیگور کالهزنی بکنید. روز در یک موضع پرسه

وار، نوعی و تیپیکال است. چیزی نمونهمان به ایم، اما در کل اشاره، پرداختهرضا اسدآبادی، آقای بردارهااین کاله

آورند، فقط فضا را به کرامت نمیای برایمان تحفهروند، طور به سراغ سیاست میشخص یا اشخاصی که این

 کنند.غبارآلود میمسموم و 

*** 

ی مقالهتر بگویم، پرداختن به دو . اگر بخواهم مشخصبود رضا اسدآبادیهدف از این مقاله بررسی چند نوشته از 

آناتومی »و  نقدماه سال جاری در تارنمای ، منتشرشده در فروردین«به عقب برنگشتیم»نسبتاً مفصل از ایشان: 

. راه کارگرو  اخبار روزدر چند تارنما، از جمله  94، منتشرشده در آذرماه «ی جنگ سوریهناسیونالیسم چپ: درباره

 بایدپس سخنان اسدآبادی برسم. برداشتی کلّی از مجموعهتا به  نیاز بودی این دو نوشته برای بررسیِ نقادانه

پس از بررسی اجمالیِ ی تحریر درآورده است. م ایشان چه مقاالت دیگری را به رشتهببین تاکردم میجستجو 

زنِ سیاسی، بلکه فعال و قلمطور به نظرم رسید که ایشان نه اینها و بررسی تفصیلیِ چند نوشته، برخی از نوشته

جاب کرد تا در همین چند سال اخیر مرا مهای ایشان با مواضع بسیار بسیار متفاوت نوشتهحجم است.  بردارکاله

مثل آن رودست خورده بودم. به تصویر واحدی از ایشان برسم یا خیر. توانم میبیشتر جستجو کنم و ببینم آیا 

رفتم، هرچه جلوتر میاما طرف را رو کند.  یل در انتهای داستان باالخره دستملواست تا ای که منتظر منتقد ادبی

ذاتِ او همان  مخفی شده باشد.در پسِ پدیدارها ندارد که  ذاتیرضا اسدآبادی شدم که بیشتر متوجه می

 شود.تر میروشن هایی هگلی،، با مایهدر پایان، این قضیه پدیدارهاست.

 «عهد»مطالعاتی -جهادیاپیزود اول: گروه 

ن وبالگ پیرامون ای»طور معرفی کرده است: را باز کنید، این وبالگ خود را این adlodad.blogfa.comاگر تارنمای 

ای فکری شکل گرفته است که در واقع حلقه “عهد” یمطالعات-یها و تولیدات فکری جلسات گروه جهادبحث

التحصیالن این رشته )ره( و دیگر دانشجویان و فارغیمتشکل از برخی دانشجویان اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبای

چهار نوشته یا، به قول خورد. به چشم می رضا اسدآبادیدر میان نویسندگان مطالب این وبالگ، نام « .می باشد

مرگ روشنفکری چگونه میسر »از ایشان منتشر شده است: « تولید فکری»ندگان وبالگ، چهار توضیح نویس
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« تولید علم تراز انقالب اسالمی گیر کار»، «ی اقتصادی امامهای سطحی به اندیشهاندوزی و نگاهثروت»، «شود؟می

چه چیزی  بردارکالهاما بیایید ببینیم ها همین کفایت کند. شاید برای برخی«. علم بومی و انقالبی چه نیست؟»و 

 گفته است؛ شاید بعدتر به کارمان بیاید.

های آنان را به استهزاء تیپ و قیافههای روشنفکران گرفته تا اندیشهفهرست فوق، ایشان از در نخستین مقاله از 

احمد، دکتر شریعتی، رضا ای )به قول نویسنده( چون جالل آلجالب آنکه حتی روشنفکران انقالبیگیرد. می

ها خمینی»هایی چون در مقابل شخصیتفردید را هم داوری )رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران( و 

نشینی بد کاخ»ی بعدی تفسیری است بر این جمله: کند. مقالههایی تلقی میملوّث به چنین آلودگی« هاو طالقانی

ی جمله کیست. احتماالً از عنوان مقاله پیداست که گوینده« ه بد است.نشینی است کنیست، اما این خوی کاخ

چون دانشجوی اقتصاد است،  نویسندهاست. « علم تراز انقالب اسالمی»ساخت نوعی  یدربارهی بعدی مقاله

 کارلدیوید ریکاردو، آدام اسمیت و »علیه مشکل دارد و « علم اقتصاد مدرن»کوشد تا نشان دهد کجای کار می

تولید علم بومی را باید گوید که ی آخر مطابق با فهرست فوق، میدر مقالهاز من است(.  تأکیدشورد )می« مارکس

شکل حمالت دشمنان نظام بازگشتن »دهد به خاطر شاید بپرسید چرا؟ ایشان جواب میاز علم اقتصاد آغاز کنیم. 

ومی را از علم اقتصاد تولید علم باست که باید « “ی اداری و وضعیت اقتصادی کشورخط تخریب چهره”به روی 

 آغاز کنیم.

علیه اسمیت و کند که باید گمان میدانشجوی اقتصادی که داستان ماست:  بردارکالهی مبدّل این نخستین جامه

وسیله نظام اداری و اقتصادی کشور بهبود بدینریکاردو و مارکس باشد تا بتواند علم بومیِ اقتصادی تولید کند تا 

توان این قضیه نمی یدربارهراستش، هیچ توضیحی احتماالً ی ماجراها. نشینی از بین برود و ادامهخوی کاخیابد تا 

اصالً مشکلی ولی گفتن یک نکته خالی از لطف نیست و آن اینکه شما هم بهتر است خودتان قضاوت کنید. و  داد

وپالگویی پرت اسدآبادیی درباره کلّ مسئله ه در حال چنین عقایدی داشته باشد؛چه در گذشته چفردی  ندارد که

حرّاف )تاریخ انتشار این مقاالت(  89-90نه فقط امروز بلکه از سال ما  بردارِکالهاست.  هایشدر تمامی چهره او

 شود گذشت!باف است. از این دیگر نمییاوهو 

 یسمئ، مائوناسیونالیسم نگهداریسم،نئو دگماریویزیونیسم، احمدیسم،آل ایسم،ایسم، نئوتودهتودهاپیزود دوم: 

در زند تا چیز حرف میهمه ازآزماید و کلّی ایسم را می 94تا سال  90از اواسط سال ، بردارکاله، رضا اسدآبادی

 طبیبیانو  نژادموسی غنیو  مهرنامهنقد از دروپیکرِ سیاست چپ در ایران جایی برای خود پیدا کند. ی بیعرصه



4 
 

رسد که اش ندارد؛ صرفاً به نظر میی چندانی با مباحث قبلیهایش فاصلهکند و )تا اینجا هنوز بحثشروع می

وغریبی سر کند( عاقبت از جاهای عجیبگرایانه نقد میهای قبلی را از منظر چپهمان لیبرالشده است و  چپ

 کند.از این لباس مبدّل به آن لباس مبدّل هجرت می بردارکالهشود، فاش میمناقشاتِ اپیزود دوم که آورد. میدر

در آن نوشته از و « هاایبست تودهها، در بناینئوتوده»نویسد با عنوان ای میمقاله 90در اواسط آبان  بردارکاله

بدیلِ او که تا دیروز  است؛ هم بردارکالهاحمد اولین قربانیِ آلزند. حرف می« احمدهای جالل آلبیراهه»

کمی جلوتر، در همین مقاله، ایشان خطاب د. کشانرا به بیراهه می« جوانان چپ»گرا بود، امروز غرب روشنفکریِ

است. فردید دومین قربانی «. فردیدیسم ... پایان یافته استاحمدیسم و دوران آل»گوید که می محمد قوچانیبه 

ای با عنوان در نوشتهی بسیار جالب توجه خواننده را باید جلب کند. یک نکتهها اگر بگذریم، اما از این

جای جالل استفاده نشده است. « اینئوتوده»ی ، حتی یک بار هم از واژه«هاایبست تودهها، در بناینئوتوده»

از بافی هنوز سر جایش است. وپالنویسی و یاوهپرتتغییر کرده، اما  اسدآبادیی احمد و فردید در منظومهآل

، نویسندهاما اند. ها گیر کردهایبست تودهای داریم که در بنای نئوتودهعدهآید که انگاری عنوان مقاله چنین برمی

ای هستند! نئوتودهایسم چیست یا چه کسانی دهد که نئوتودهحتی یک بار هم توضیح نمیمحض رضای خدا، 

جا ختم شود. من از محتوای کلّیِ مقاله  داستان به همیناما کاشکی شرمانه است. بافی واقعاً بییاوهاین حدّ از 

هستم.  بردارکالههای مبدّلِ و صرفاً راویِ جامهحرف زد(  محتواگذرم )اگر اصالً بشود از چیزی تحت عنوان درمی

مقاله اصالً آنجا منتشر )که این  ی هفتهمجلهزنند. حتی در تارنمای حرف می« جنایات مائو»ایشان در مقاله از 

کنند که از مائو آقای ژیژک خیلی اشتباه می»نویسد: شده است(، در واکنش به اعتراض برخی از مخاطبان مقاله می

دهد. دقت کنید که چه کسی گوید که مارکس را به مائو ترجیح میی همان کامنت میو در ادامه« دکنندفاع می

مارکس را در کنار ریکاردو و اسمیت تخطئه تر فقط چند ماه قبل ای کهدهد. نویسندهمارکس را به مائو ترجیح می

که مگر اِشکالی دارد کسی یک روز علیه مارکس باشد و یک روز مدافع مارکس. ممکن است بگویید کرد. می

قدر صریح اما نه اینکه بعد از اینکه طرفدار مارکس شد، اینخیر! هیچ اشکالی ندارد. حتی خیلی هم خوب است. 

 .دانم برایتان عجیب است؛ به این جامه هم خواهیم رسیدمیمائو را محکوم کند و مدتی بعدتر مائوئیست بشود. 

وبالگی و سپس نویسد می مهرگانی مقاله در نشریه چنددر این دوران  بردارکالهچرخد و آقای دورِ زمان کمی می

رضا نام نوشته شده است:  دوعمدتاً با های این وبالگ نوشته. پیکِ کارکند با عنوان: برای خود تأسیس می

نام متعلق به یک نفر  دوبدانیم این هر دارد تا . اما چه چیزی ما را مُجاز میوطنرضا الف. جهانو  اسدآبادی

رضا الف. با نام  پیکِ کاردر وبالگ « داری معاصرارتش بیکاران در سرمایه»ی آوریم. مقالهنمونه میچند است؟ 
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رضا اسدآبادی منتشر شده با نام  مهرگانو  ی هفتهمجلهمنتشر شده است، در حالی که همین مقاله در  وطنجهان

با همان  پیکِ کاردر وبالگ « داریسرمایهدر برابر ها های اقتصادی سوسیالیستمدخلی بر بدیل»ی مقالهاست. 

با نام رضا  پراکسیسوکاستی، در تارنمای همین مقاله، عیناً و بدون هیچ کممنتشر شده، حال آنکه  وطنجهاننام 

«. یِ اقتصادیسازمارکسیسم و چالش بدیل»اسدآبادی منتشر شده است و فقط عنوان مقاله تغییر کرده است: 

توانیم و باز می وطنجهاننیز مربوط به همان وبالگ است و نام « های مبارزه با آنها و راهتحریمیابی ریشه»ی مقاله

برخی مقاالتِ وبالگ مذکور هم صراحتاً با اینکه این مقاله را در چند سایت دیگر با نام رضا اسدآبادی پیدا کنیم. 

کشف و شهودی این دو نفر یکی هستند و ما هیچ سازد که منتشر شده است، کامالً روشن می رضا اسدآبادینام 

آورم. در وبالگ مذکور کننده میاند، دلیلی قانعهنوز مطمئن نشدهاما برای آنان که  ایم.شان نداشتههمانیدر این

 وطنِجهانی این مقاله همان نویسنده«. ی استراتژی اتحاد و انحالل چپدرباره»ای منتشر شده است با عنوان مقاله

ی ای در نشریهپیشتر مقاله« ی این متننویسنده»کند که در این مقاله خودش اذعان می وطنجهانخودمان است. 

ی چه در نشریهدهد. نوشته است و بدان ارجاع هم می« داری معاصرارتش بیکاران در سرمایه»با عنوان  مهرگان

 اسدآبادیاین مقاله با اسم  ی هفتهمجله، که متأسفانه اینک در اینترنت در دسترس نیست، و چه در تارنمای مهرگان

توانیم را می 94الی  91از سال  بردارکالهسیر تحوالتِ آقای با این حساب، حجت را تمام کردیم! منتشر شده است. 

 در همین وبالگ ببینیم.

ی ایشان در مقالهکنیم. دنبال می 93تا اواسط سال  92شان از اواسط سال تاریخیهای وبالگ را به ترتیب مقاله

ها بعد، باز از آنان ها و سالبعدها، ماهگوید و ی عمده میچند نکته« ی استراتژی اتحاد و انحالل چپدرباره»

ها دست برداشت اتحاد با لیبرالگوید باید از نویسنده مییکی از نکات مهم این نوشته این است که کشد. دست می

کند هم تعیین نمی چپزیسیون غیرلیبرال و چپ همراه شد؛ تقریباً هیچ فصل روشنگری با خودِ اپوزیسیونِ و با اپو

ی دوم این است که ایشان آقای نکتهتان داشته باشید تا در مراحل بعدی بدان بازگردیم(. را در ذهن چپ)این 

کند و، در واقع، با استناد به مباحث ایشان ساختِ اقتصادی معرفی می« توانمند»دکتر محمد مالجو را اقتصاددانی 

مرداد  2کند: در تاریخ نفی میبرای چپ ی مدنی را ی در قامتِ جامعهمبارزهثالثاً، کند. ی ایران را تحلیل میجامعه

ی مبارزه در قامتِ جامعه 92مرداد  2از این مورد آخر شروع کنیم. به نظرتان ممکن است آدم عاقلی در  .1392

ای را امضا کند که با این عنوان انتشار یافته است: بیانیه 94خرداد  20ثمر بداند، اما در مدنی برای چپ را کامالً بی

دار است، چون اگر از محتوای خنده . 1«ر ورزشگاه هستیمفعال مدنی: ما خواستار حضور امن و آزاد زنان د 481»

                                                            
1  . https://news.gooya.com/politics/archives/2015/06/198157print.php 
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نشی مدنی است، دانسته چنین کنمی اسدآبادیچنین کنشی که کامالً یک کنش مدنی است هم بگذریم و فکر کنیم 

شاید هیچ آدم عاقلی چنین کاری نکند، ...«. فعال مدنی: ما خواستار  481»زند: خودِ عنوان بیانیه به ما چشمک می

توان از گوید دیگر نمیمیی دیگرِ این مقاله آن است که نکتهآید. ی این کارها برمیاز پسِ همه بردارکالهیک اما 

 این را هم داشته باشید!ها صحبت کرد و باید پای تحلیل طبقاتی را به میان کشید. مردم و این

های یک بار علیه تروتسکی و اقتصادداندر این وبالگ واقعاً مغشوش است.  بردارکالههای مابقی نوشته

ها در های اقتصادی سوسیالیستمدخلی به بدیل)»گیرد زند و حتی آنان را به سُخره میتروتسکیست حرف می

ای که از ریموند لوتا بازنشر کرده کند )در مقالهتخطئه می، یک جا استالین و استالینیسم را «(داریبرابر سرمایه

بلوخ سوسیالیسم شوروی را »کند که رد میارنست بلوخ، فیلسوف امید، را به این دلیل است( و در جایی دیگر 

صحبتی »ی )در مقاله« شودبه تضعیف اعتبار سوسیالیسم منجر می خواه و ناخواهبرد که علناً زیر عالمت سؤال می

خواه و » شود کهبلوخ به این دلیل رد میهاست! اگر این دیگر از آن حرف(. من است از تأکید، «در باب امید

تواند موجه می« های استالینتصفیه»ی صریحِ تخطئهاعتبار سوسیالیسم را زیر سؤال برده است، پس چطور « ناخواه

و این کار بدی است، پس کار های وبالگ اعتبار سوسیالیسم را زیر سؤال برده اگر بلوخ در یکی از نوشتهباشد؟ 

آمیز اگر اوضاع برایتان تناقضزند؟ طور حرف میای دیگر آنجور کاری است که در نوشته چه رضا اسدآبادیخود 

تان دارد طرفکنید! رو هستید. اشتباه میای تحلیلی روبهکنید با نوشتهاست، به این خاطر است که فکر می

 کند.می برداریکاله

ها قبیل جنبش های مدنی و رجوع چپ به اینجنبشدر نکوهش  اسدآبادی 92مرداد  2آید که در یادتان میحتماً 

پای یک بیانیه را امضا کرده است.  فعال مدنیسال بعد ایشان در قامت یک  2م اشاره کردم که پیشتر هنوشت. می

 5ای به تاریخ ایشان در مقالهقدرها هم با تأخیر روی نداده است. اینی مدنی اما این چرخش در نگاه به جامعه

نویسد با عنوان چیزی می«( ی استراتژی اتحاد و انحالل چپدرباره»ی )حدوداً یک ماه پس از مقاله 92شهریور 

در همان  دیرضا اسدآبامقاله با نام «. جنبش دانشجویی ایران و تکامل آن در ارتباط با مردم، دولت و دانشجویان»

آقای ، باز هم «طبقات»و رجوع به « مردم»بعد از انحالل اوالً معلوم نیست چرا انتشار یافته است.  پیکِ کاروبالگ 

حرف بزند. « مردم»اش با ی جنبش دانشجویی ایران و رابطهنویسنده فیلش یاد هندوستان کرده و خواسته از رابطه

 شویم:رو میبا چنین حرف عجیبی روبه در مقالهاما این دیگر شیادیِ محض است. 
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شان را شناختند و یا استقاللها استقالل نهادهای مدنی را به رسمیت نمیه دلیل اینکه در ایران غالباً دولتب»

طور که احزاب را غیرقانونی توانستند همانها به راحتی میکردند، به لحاظ نهادی و قانونی، دولتمخدوش می

 های دانشجویی را نیز منحل اعالم کنند و در صورت فشار دانشجویان حتی برای چند سالشکلکنند، تاعالم می

 «د.در دانشگاه را نیز اساساً ببندن

نداریم و « به معنای خاص»چرا ما جنبش دانشجویی که این حرف را نویسنده در پاسخ به این پرسش زده است 

فکر کنیم نسبت دولت اوالً اینکه چند نکته هست. اند. بوده« وابسته»مان همیشه های دانشجویییا اینکه چرا جنبش

چه تفاوتی دارد با اینکه آنکه تحلیلی از آن به دست دهیم(، ایران و نهادهای مدنی نسبتی مغشوش است )بی

از بیان اینکه بردارِ ما ابایی کالهباشد،  92شهریور  5قلمداد کنیم. تا امروز، که  نامتعارفداری ایران را سرمایه

ایشان دکتر محمد مالجو را احتماالً که نه، قطعاً به این دلیل است که داریِ ایران نامتعارف است ندارد. سرمایه

اما نویسنده در صدر . آوردقول میکند و از ایشان نقلرود با ایشان مصاحبه میداند و میمی« اقتصاددانی توانمند»

گوید که باید ایشان میزند. ی مدنی و جنبش دانشجویی حرف میبه جامعه هیدو ذیل جمالتِ فوق، از شکل

کلّ ساختِ اگر دانیم که همه میباشد. « وابسته»مان نباید ی مدنیِ مستقل داشته باشیم و جنبش دانشجوییجامعه

دانشگاه نیز ساختی طبقاتی دارد و، تبعاً، چیز ای کوچک است. جامعه طبقاتی است، پس دانشگاه هم جامعه

ها و اعتراضات، مطالبات، پیشرَوینداریم. « وابسته»موهومی تحت عنوان جنبش دانشجوییِ یکدستِ غیرِ

در راستا و در جهت منافع طبقه یا طبقات مشخصی وهمه، دانشجویان در موارد مختلف، همههای نشینیعقب

ترش مگر شما یک ماه قبل اسدآبادیآخر آقای گام جلوتر.  کاین دیگر الفبای سیاست طبقاتی است، نه یهستند. 

چپ نباید به مبارزات مدنی روی که مگر نگفته بودید نگفته بودید که چیزی به نام مردم نداریم و طبقات داریم؟ 

 ودُم ندارد.برداری شاخکالهلنگد؟ خیر! یک جای کار می نظرتان به این زودی عوض شد؟بیاورد؟ 

« تأمالتی در تحلیل مادی تاریخ ایران»هایی با عنوان یاوه 93در فروردین غایب است. چند ماه  رضا اسدآبادی

 ی از او نیست )الاقل در وبالگش(.خبر 93کند و باز تا خرداد منتشر می

 باب آواکیاندو متن در این وبالگ منتشر شده است. یکی بخشی از سخنرانی  93ی یک روز در خرداد به فاصله

روند که با ای به شمار مییستیئاعاظِمِ جریان مائواز  لوتاو  آواکیان. ریموند لوتاای از و دیگری بخشی از نوشته

که تا  رضا اسدآبادیمان بدانیم. بردار داستانهیستیِ کالئمائواین را باید چرخش شود. شناخته می« سنتز نوین»نام 

ریزیِ مائویی بدیلیِ مارکس را به برنامهزد، در کامنتی بیمائو حرف می« جنایات»گفت، از دیروز بدِ مائو را می
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 هاسنتز نوینیاو رفت و جهان را دور زد و به . تن کرده است یسم را بهئی مبدل مائوبار جامه داد، اینترجیح می

البته هیچ کدام از این  رضا اسدآبادی زند!اش بیش از هر چیز دیگر توی چشم مییسمئکه مائوجریانی  ،رسید

 آورد.مسائل را به روی خودش نمی

گزارشی به »منتشر کرده است:  93ای فهمید که تیر توان از نوشتهیست شده است و این را میئبله، ایشان مائو

و وپالگویی این نوشته از حیث پرت«. 1در خط  “دگماریویزیونیسم”ی کارگر و متحدانش پیرامون: طبقه

خواهد تا در ایران به دنیا بیایید، در ایران بزرگ بسی مایه میرود. سرایی، از سَرِ زلفِ عروسانِ سخن باال مییاوه

معنا و قدر بیتان باشد، اما ایننی روی دوشمیراث بیش از هزار سال ادبیات غشوید، در ایران درس بخوانید و 

چیزی از او به دل نگیرند، خیانتِ ایشان به مارکسیسم بابت ها حقّا که اگر مارکسیستغلط بنویسید و بگویید. 

 بردار بیندازیم.ی کالهبا هم نگاهی به این نوشته او را ببخشند.نباید گو سرایانِ پارسیسخن

جا، در این نوشته یکها اشاره کردم، بدان یاسدآبادی الینحلی که تاکنون در منظومهتناقضات بخش زیادی از 

ها درون زند که انگاری مبارزات سوسیالیستمثالً نویسنده در بخشی از مقاله جوری حرف میحضور دارند. 

دهم(. انتشار یافته و من به صفحات آن ارجاع می PDF؛ این متن در قالب 2ی دهد )صفحهی مدنی روی میجامعه

های ارتجاعی داریم )که معلوم است( ای از جنبشی بورژوایی مجموعهدر جامعهگوید که ( می3ی جلوتر )صفحه

 اسدآبادیتوجه دارید؟ «. جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش کارگری»های مترقی: ای از جنبشو مجموعه

ست که اتفاقاً هجور جنبش دانشجوییِ یکدست  ( هنوز توهّم این را دارد که گویی یک93تا همین لحظه )تیر 

زند: تری می( حرف عجیب13ی طی به ساختِ طبقاتی جامعه ندارد. ایشان )صفحهست و این هیچ ربهمترقی هم 

در واقع، «. ی اجتماعی تبدیل شودد عمدهسرمایه به تضا-شود که تضاد کاری سوسیالیستی وقتی تکمیل میوظیفه»

ی اجتماعی تبدیل کنند. سرمایه را به تضاد عمده-تضاد کارها این است که ی سوسیالیست، وظیفهاسدآبادیاز نظر 

ی بورژوایی است یا نه؛ ی ایشان مهم نیست که آیا این تضاد وجود دارد یا نه، و آیا تضاد اصلیِ جامعهدر منظومه

های زیادی است که سالاگر مثل من ها باید، هر طور شده، این تضاد را به تضاد عمده تبدیل کنند. سوسیالیست

تان معنایی به گوشزنید، باید ازتان بپرسم آیا تا به حال حرفی به این بیسروکله میهای مارکسیستی با نوشته

 خورده بوده است؟

اینجا زد؟ وحدت نیروهای چپ علیه اپوزیسیون لیبرال حرف میاز  92بردار در اواسط سال آید که کالهیادتان می

انجام دیگر پیگیر نبودند، نیروهای بورژوایی که  57گوید در اول انقالب کند و میباز چنین حرفی را تکرار می
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(. البته فعالً تناقضی در کار نیست. این تناقض 15ی است )صفحه« نیروی چپ»ی وظایف دموکراتیک بر عهده

 نماید. فقط محض یادآوری گفتم.کی بعدتر رخ میاند

مالک یک نیروی طراز »نویسند: میایشان کمی جلوتر  کردیم.وپالی نویسنده را مرور میهای پرتداشتیم حرف

پیدا کردن آید که یادتان می(. 16ی است )صفحه« ی کارگر، دموکراسی، حقوق مدنی و حقوق زناننوین طبقه

بردار کالهبگذریم. بود؟  اسدآبادیی کار مورد عالقه “عهد”مطالعاتی -از همان گروه جهادی« طراز نوین»چیزهای 

ی کارگر ی حزب طبقهیست شدن تازه یادش آمده که وظیفهئها مارکسیست بودن و مائوی ما پس از سالقصه

ی نیروی طراز نوین طبقه»خواهد چرا از می دموکراسی اسدآبادیدانم اگر نمی. است دموکراسیمثالً دفاع از 

خُب معلوم است، چون مشتری  بنیامین نتانیاهو؟مطالبه دارد و نه از بنیادهای وابسته به جورج سوروس و  «کارگر

 مان را بردارد.خواهد کالهنیست و فقط می

کلّی زند و ضمن بیان نامربوط به بحث میحرف جا از مائو است. نویسنده کلّی های بیمابقی نوشته طرفداری

و ترجیح دادن عذاب وجدان حرف زدن از جنایات مائو آورد. از مائو هم تشکری به عمل می مطلب غیرمرتبط

در کند. با مائو تجدید عهد میدر هر صفحه ی مبدّل جدیدش، س به مائو هنوز با نویسنده است و، در جامهمارک

که البته تاکنون « نگهداریسمنئو»کند؛ از جمله اینکه چیزی داشته و داریم به نام کشف میادامه، چند چیز جدید را 

و اصالً معلوم نیست  های ایشان استما خوانندگانِ نوشتهی مباهات این انصافاً مایهاش نکرده و کسی کشف

ی سوادِ ما در صفحهبردارِ بیکاله. «نئونگهداریسم»ی رسیدیم به زمانهنگهداریسم کِی آمد و رفت و چطور شد که 

البته « رخدادیون»پرد. می« رخدادیون»کند و به قول خودش به ترجمه می« شکاف و رخنه»را به « سمپتوم» 23

زد های ایشان را ورق میها و ترجمهکمی هم نوشتهجریانی، به لحاظ سیاسی، فاسد است، اما کاشکی نویسنده 

سوادی خود را برای عالم و آدم فاش چنین بیگذراند تا اینهایشان را از نظر میکتابهای انتهای نامهواژهیا الاقل 

گرفته شده است. « تسلیم در برابر وضعیت عینی موجودحل شدن و »معادل « ابژکتیویته»هم  32ی در صفحه نکند.

ار واقعاً قضیه از این قرار است: ابژکتیویته یعنی برددر جهان کالهکاری با این ندارم که معنای ابژکتیویته چیست. 

چنین باید علیه این وضعیت عینی شورید و در برابر وضعیت عینی موجود تسلیم شویم! پس چه باید کرد؟ 

شود را بر زبان و بر کاغذ بیاوریم و مان خارج میهر چیزی که از ذهنانگاشت که خودمان در جهان تنهاییم و 

بدِ مائو را بگوییم و فردا طرفدار تروتسکی شویم و یک روز مندل را به هیچ بگیریم و امروز معنای واژگان را 

ای دارد آقای نوان دگماریویزیونیسم حرف بزنیم؛ چه جهان زیبای شاعرانهاز چیزی تحت عبکوبیم و یک روز 

ریزی اقتصادی حرف برنامههای ضعف سیستماز  اسدآبادی( 33ی اما باز هم کمی جلوتر )صفحه بردار.کاله
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ترها گفته بود که اساساً مارکس را به این دلیل به قبلدر آن کامنت دوست عزیزمان که انگار نه انگار زند و می

طور بوده که او در آن کامنت پس اگر قضیه اینریزی بود و مارکس نه. دهد که مائو اهل برنامهمائو ترجیح می

کنید پاسخش این است که نویسنده از فکر مییسم رفته است؟ ئچرا امروز به سمت مائوذایی گفته است، ک

بردار طرفید و این ماجراها کالهشما با کامالً در اشتباهید. ریزی نیست؟ کند که حامی برنامهیسمی دفاع میئمائو

در  اسدآبادیاید اما کمی دیگر هم دوام بیاورید تا برایتان بگویم که دانم خسته شدهمی برای او هیچ اهمیتی ندارد.

 یدربارهو البد دیگر الزم نیست است و باید از طبقات حرف زد « لیشکچیز بی»مردم گوید می 43ی صفحه

باز چرا که  ،ر برایتان آسمان و ریسمان ببافممتقدم و میانی و متأخ اسدآبادیِتطور مفهوم مردم و طبقه در آرای 

ایشان بردار در نسبت با این مفاهیم است؛ اما کامالً در اشتباهید. کالهممکن است فکر کنید که این آخرین چرخش 

و « مردم»های سری مفهوم داریم با عنوان گوید یکمیحه بعد( یک صف فقط)پناه بر خدا؛ یعنی  44ی در صفحه

بدا به حال این مردم و دفاع کرد. « خلق»و « طبقه»ها از مقابل اینو باید در « ی مدنیجامعه»و « ی خلقانبوهه»

 کشاند.به این سو و آن سو میرا ای آنان به غمزه اسدآبادیطبقاتِ بیچاره که انبوهه و این این خلق و این 

: ایمماجرا رسیدههای جذاب تاب بیاورید. تازه به بخشکمی تقاضا دارم اما اید، هم من. احتماالً هم شما خسته شده

  2«.ی جنگ سوریهناتومی ناسیونالیسم چپ: دربارهآ»نیم بعد،  و سال ، یک94آذر 

آناتومی »است با نام:  منصور حکمتهای یکی از مشهورترین نوشتهعنوان مقاله برگرفته از اوالً، سه نکته بگوییم. 

سوریه گرفتار سناریوی سیاه  یجامعه»کند: طور شروع میمطلب را ایننویسنده ثانیاً،   3«.لیبرالیسم چپ

های منصور حکمت بوده است و ترین آموزهسناریوی سیاه هم یکی از مهم« .است الملل شدهداری بینسرمایه

را درست اسالم سیاسی  رضا اسدآبادیثالثاً،   4روی همان بحث سوار شده است.نویسنده، دانسته یا نادانسته، 

های در این زمینه، نوشتهفهمید، انصافاً بدون هیچ اختالف قابل توجهی. می حکمتمنصور فهمد که طور میهمان

احتماالً چیست؟  حکمتبا  اسدآبادینسبت شان ارجاع دهم. دانم به کداممن نمیقدر زیاد است که آن حکمت

های آموزهاست.  پروغربطلب و ی نوعی و پدر چپ سرنگونینمونه منصور حکمتدانیم که میاما هیچ. 

ساری و جاری گرا طلب و غربهای سرنگونیدر ذهن و ضمیر بسیاری از چپ، آگاهانه یا ناآگاهانه، حکمت

                                                            
 :ببینید اینجا در توانیدمی جمله از را متن این. 2

https://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1063&Id=816&pgn= 

3  . http://hekmat.public-archive.net/fa/0510fa.html 
 :به بنگرید جمله، از .4

http://hekmat.public-archive.net/fa/0810fa.html 
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ی جامه بردار است و فقطگرا است؟ به هیچ وجه. او فقط یک کالهطلب یا غربسرنگونی اسدآبادیاما آیا است. 

 عاریه گرفته است. منصور حکمترا از های این ضیافت اش در یکی از بخشمبدّل

ای را تا دستِ عدهکند ها را ردیف میقول ای از نقلاش را شروع کند، مجموعهالبته نویسنده پیش از اینکه نوشته

مرتضی ، عابد توانچهآغاز برای ما روشن کند که هدفش مرزبندی با کدام جریانات است: و از همان رو کند 

ی از میان همه رضا اسدآبادی. حمید تقواییو  مریم رجوی، بابک پاکزاد، دانافریبرز رئیس، مهدی گرایلو، محیط

اما چطور مشکلی با این قضیه نداریم. کند. تلقی می« چپِ محورمقاومتی»این اسامی چهار نفر را تحت عنوان 

و در بیاورید،  توانچهو  تقواییو  رجویشان را کنار که نامبد بدانید را تا این اندازه « هامقاومتی» یک جاشود می

در ها را رفیق خطاب کنید و شود مقاومتیاز این بدتر، چطور می  5مقاومتی دم بزنید؟« رفقای»جایی دیگر از 

، خودتان اسدآبادیآقای  بدانید؟ها مارکسیستدشمن و بزرگترین خطر را بزرگترین  چپِ اسالمیهمان متن 

 کنید واقعاً؟تعجب نمی

های ضحک و افادههای مپر است از سوتی اسدآبادیی نوشتههای سیاسی شویم. وارد بحثاما بیایید کمی هم 

های گرامری )باز به همان ، غلطارائه دهد، نگاه کنید( کار مجرّدکند از معنا )مثالً به تعریفی که سعی میبینظریِ 

بر زند و حرف می« ی استبدادچکمه»از  ، استفاده از ادبیات لیبرالی )مثالً در جاییرجوع کنید( کار مجرّدتعریف 

در وضعیت امروز ما چه های مربوط به استبداد نظریهکند و کیست که نداند اساس استبداد چیزی را تحلیل می

یا العرب در عین نظامیان کُردشبهاقدامات دفاع تلویحی از های سیاسیِ فاسد )حرفو  ای دارد(های سیاسیداللت

یعنی دفاع  در بخش هشتم مقاله، شود،معنا کُبانی خوانده میبیبا اصطالحی مجعول و ساختگی و همان چیزی که 

در روزهای بعدی هرچه بیشتر و بیشتر آشکار شد، لیکن در همان زمان با امپریالیسم دستیِ آن ای که همپروژه از

توسط مردم سوریه در سال « آزادی»حمایت از خواست  ؛قذافیدیوانه خواندن سرهنگ  هم قابل رهگیری بود؛

ر اسد خطّ قرمز چپ رفتن بشا»و اینکه « انقالبات در سوریه و لیبی»نام  ؛ دفاع از چیزهای موهومی به2011

سیاست و »ای با عنوان است در سخنرانی 2019سپتامبر  19در  حمید تقواییعینِ حرف آقای که « رادیکال است

فالن  تقواییکند که آید و ادعا میمی اسدآبادیکه این یعنی « ها در رابطه با جنبش سرنگونیمدت کمونیست

                                                            
 :کندمی استفاده مقاومت خط   «رفقای» عبارت از« !برنگشتیم عقب به» یمقاله 6 یصفحه در او .5

https://naghd.com/2019/04/03/%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%a8-

%d8%a8%d8%b1%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c%d9%85/ 
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عیناً بر همان حرف  تقواییزند که خطّ قرمز چپ رادیکال در سوریه حرفی را میدر مورد اما است و بهمان، 

 تر شویم.گذارد(. اما بیایید هنوز هم کمی دقیقصحّه می

برای  2011مردمی که در سال »افتد، اتفاقاتی که در سوریه میها و در این جدالنویسد که میی ما بردار قصهکاله

. از من است( تأکید) «شوندنمی نمایندگیبه میدان آمدند، مطلقاً  “آزادی”و با خواست  “سرنگونی حکومت اسد”

طرفین دست از جنگ بردارند و اجازه دهند مردم خود تصمیم ی جنگ خواستار این است که ایشان در بحبوحه

اما برد. ی خودم را هم سر میدیگر حوصله اسدآبادیی حرف زدن از تناقضات مفهوم مردم در منظومهبگیرند. 

خودِ حرف کردند. ها چه کسانی بیان میرا در همان زمان تأکیداین حرف، دقیقاً با همین جالب است بدانیم که 

با چند مورد عجیب  اسدآبادیمعلوم است که چقدر پرت و مهمل است. پس به جای آن، به تشابهات حرف 

 پردازیم.می

این مقاله را ترجمه  امیررضا گالبیبه فارسی ترجمه شده است.  92شهریور  17ای دارد که در مقاله اسالوی ژیژک

سوریه یک »عنوان مقاله به قدر کافی گویاست: به انتشار آن همت گماشته است.  تز یازدهمکرده و تارنمای 

دفاعش از که در آن کامنت معروف  ژیژکیهمان زند. مو نمی اسدآبادیبا ادعای  ژیژکادعای «. نبرد استشبه

 تقبیح شده بود: مائو

چیزی که باید در نظر داشت این است که نبرد جاری در آنجا ]سوریه[ نهایتاً یک نبرد اشتباه و کاذب است. تنها »

 «بخش.یک اپوزیسیون رادیکال رهاییکند؛ نبرد به دلیل غیاب یک نیروی سوم رشد میاین شبه

گیری را به یک نیروی سوم، به گوید دیگر بس کنید و قدرت تصمیمبه طرفین دعوا می اسدآبادیهم مثل  ژیژک

را  مردمهیچ بخشی از های موجود در سوریه ژیژک این است که جدالبه عبارت دیگر، کلّ حرف مردم، بدهید. 

 چیزی غیر از این را گفته است؟ اسدآبادیمگر خواند. می« نبردشبه»کند و به همین خاطر آن را یک نمایندگی نمی

ای منتشر کرد با پرونده 92ماه در بهمن تز یازدهمتارنمای کنم. تر جلب میتان را حتی به یک مورد جالبتوجه

ای را نوشته است با عنوان: در این مجموعه مقالهسلبریتیِ مشهور، -، چپچینادر فتورهعنوان: جنگ و سیاست. 

حرف چیز گویاست. همهخوشبختانه کار ما راحت است، چون باز از عنوان مقاله «. سوریه “ناپذیرنام”وضعیت »

شود چیز نمایندگی نمیباز در آن هیچناپذیر است، چرا که نامیک وضعیت نبرد سوریه این است که  چیفتوره

این عبارات . («جنگ و سیاست»ی مجموعه 11ی )صفحه «از معادالت سیاسی سوریه حذف شدند “مردم”»چون 

، هیچ الواقعفینه سری دارد و نه تَهی.  چیفتورههای مابقیِ حرفاندازد؟ می اسدآبادیو  ژیژکچقدر ما را به یاد 
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تا رفت؟  “سنتز نوین”آمد و به  “عهد”مطالعاتی -از گروه جهادی اسدآبادیچرا  شما فهمیدیداهمیتی هم ندارد. 

 الواقع که مسیر دشواری است.فیبرسد؟  “تز یازدهم”مگر به 

 بردارِموضع معلوم است که آبِ کالهگذارم، و گذارم، که البته میشاید گمان کنید من زیاد مته به خشخاش می

بزنید،  پیکِ کاراگر سری به وبالگ اما اشتباه نکنید. رود. توی یک جوی نمی چیفتورهیست با ئفعالً ظاهراً مائو

برجسته شده است.  چینادر فتورههم وجود دارد و حتی با نام  تز یازدهمهای دوستان، تارنمای بینید در لینکمی

های جای رفاقتدیگر باید فهمیده باشیم که  مسعود کیمیاییهای خُب، اگر نه بابتِ سیاست، الاقل به لطف فیلم

 ماند.ها، باقی میها، و شاید حتی جای دیگری از تنِ آدمقدیمی روی قلب آدم

این حرفی است کند )بخش سوم مقاله(. جنگ سوریه را جنگی امپریالیستی قلمداد میبردار با وقاحت تمام کاله

ام کسی تبیین و توجیهی از آن به ندیدهپیش و پس از او هم کُلّی آدمِ دیگر بر زبان آوردند و من تا به امروز که 

های رقابتچون حتی با فرض اینکه روشن است که جنگ سوریه جنگی امپریالیستی نیست. دست دهد. 

را به جنگ امپریالیستی تبدیل امپریالیستی در یک جنگ نقش داشته باشند، باز این امر به خودیِ خود جنگ 

و نقش منافع فرانسه و و با ارجاع به جنگ داخلی آمریکا « نیوسژوی جزوه»کند و لنین این مسئله را در نمی

رقابت امپریالیستی دلیل و خصلت اصلی جنگ است مهم این است که آیا به خوبی توضیح داده است. انگلستان 

در جنگ سوریه رقابت امپریالیستی نقش داشته است، اما قطعاً این نقش ثانویه و فرعی باز روشن است که یا نه. 

های حتی نقش دولتدیگر خیلی بیراه است. این که دولت اسد را دولت بورژواییِ امپریالیستی بدانیم بوده است. 

آمریکا بازیابیِ هژمونی جنگی برای چرا که جنگ سوریه هم اهمیتی ثانویه دارد. ایران و روسیه در جنگ سوریه 

شان هم پیامد فرعیآورند و سر بر میدل وضعیتِ موسوم به افول هژمونی هایی تنها در بوده است. چنین جنگ

نیز انهدام اجتماعی. تقابل با این جنگ و دفاع از برقراری و استقرار دولت بشار اسد در سوریه چیزی نیست مگر 

 اسدآبادیچنین نگاهی با نگاه مبتذلِ امثال تفاوت دلی است. و نه حاکی از سادهماهیتی پروامپریالیستی )!( دارد نه 

ی طبقاتی در این رویکرد، تحوالت مربوط به انکشاف مبارزهاین است که  توانچهو  تقواییو  چیفتورهو  ژیژکو 

ی طبقاتی هیچ جایی ندارد؛ اسد باید برود، چون دیکتاتور زهمباراصلِ هادیِ ماجراست، حال آنکه در تحلیل آنان 

های مبدّلش بردار حتی در یکی از جامهکالهنه بود. رفت، چون سرهنگی دیواطور که قذافی باید میاست؛ همان

قدر پرت هستند که حتی به صورت اتفاقی درست از آب های او آنتواند حرف درستی بزند، حرفهم نمی

 درنیایند.
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 میکده حمام نیست! برنامه:میانیک 

زند می( تدارکعداً )ب امیدایمیلی به تارنمای  رضا اسدآبادیزیر هجده سال دارید، لطفاً این بخش را نخوانید! اگر 

کند. طرح میوقایع یمن حرف بزنند. چنین بحثی را هم همدالنه م یدربارهگوید ی سایت میبه هیئت تحریریهو 

همدالنه،  گرا ندارد و طرح این بحث، به صورتطلب و غربنسبتی با چپ سرنگونی امیدنداند تارنمای کیست که 

موضعی شود و سوریه منتشر می یدربارهی مفتضحش ، درست در همان روزهایی که مقالهرضا اسدآبادیاز سوی 

 رفاقت کارگریتارنمای زند و ایمیل میبه همان تارنما بعدها گیرد، هیچ تفاوتی با شیّادی ندارد. گرایانه میغرب

ای د جانانهداری است، لگکه آدم سیاسیِ سابقه ،بهمن شفیقکند. شان سؤال می«هویت»از داند و می« مشکوک»را 

 نویسد:کند و میمی اسدآبادینثار 

نکرد. امروز اما یشان فهمید که میکده حمام نیست. تیپا را خورد و رفت که رفت و پشت سر خود را هم نگاه ا»

اش نسبت به ی کذاییدر مقاله اسدآبادیای است که های مسخره]مقصود متلک دهدپرانی میبه خود اجازه متلک

شود. اشتباه کرده است. ما در ی میی. شاید فکر کرده است که نجابت ما مانع از پاسخگودارد[روا می امیدتارنمای 

ای تردید به خود راه ها را به لجن بکشاند ذرهپاسخ قاطع به هر آنچه و هر آن که اعتبار کمونیسم و کمونیست

فهمید. آن ایمیل فهمید. این را باید از همان ایمیل آخر میسیاسی ما می یدهیم. این را باید با نگاه به پروندهنمی

  6«.ی زیادی استیهاکردم. آن احترام هم برای چنین شارالتان را با احترام تمام

واندنش بسیار حتماً بخوانید که خبخوانید.  پایورو  شفیقهای همان نوشتهدر بار را ی این ماجرای فضاحتادامه

ها مدتح، تا به ویژه اینکه بعد از این افتضاشود. بردار دستگیرتان میآموزنده است و چیزهای زیادی از کاله

 صّی نیست، جز امضای چند بیانیه.هیچ خبر خا رضا اسدآبادیچهار سال( از آقای  )حدود سه

ابداً هایش را کنار گذاشت. دیگر تناقضای که نوش جان کرد، لگد جانانهبردار ما پس از شاید فکر کنید کاله

صدای جعفر »خواهد کند که میای را امضا میپای بیانیه 95در اردیبهشت  رضا اسدآبادیطور نیست. این

های آن بحث  8که هدفش حمایت از رضا شهابی است.کند ای را امضا مییک سال بعد زیر نامه  7باشد.« زادهعظیم

. زادهجعفر عظیماست و هم مدافع  رضا شهابیزمان هم مدافع هم اسدآبادیی مدنی را وِل کنید. مربوط به جامعه

                                                            
 :شفیق بهمن است، کافی اشارتی را عاقل .6

http://tadarok.org/index.php/notes/item/1608-2015-12-16-13-06-33 

7  . http://farsi.kanoun.ch/?p=18032 

8  . https://www.hra-news.org/letters/a-418/ 
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از این الگو خوشمان بیاید یا آن آیند. الگوی متفاوت در جنبش کارگری به حساب میی دو این دو نفر نماینده

توانند همزمان فقط شیادها میطلبند. ی طبقاتی را میباالخره این دو الگو دو رویکرد متفاوت نسبت به مبارزهالگو، 

اعتقادی به کار زمان مدافع کار سندیکایی بود و توان هم دو الگو باشند، در غیر این صورت چطور میحامیِ

خواستار کار در مقابل،   9؛استقالل مالیِ سندیکا حمایت کرداز مثالً ی اکنون نداشت و ای در لحظهفراحوزه

اتحاد اپوزیسیون در راستای سرنگونی جمهوری اسالمی بود، و حاضر بود تا استقالل ای بود، خواستار فراحوزه

 توانند چنین کنند.بردارها میتنها کاله   10کارگری را به پشیزی فروخت؟ مالیِ یک نهاد

 دیالکتیک گذشته و آینده: سوماپیزود 

 نقدر تارنمای دو « به عقب برنگشتیم!»نویسد با عنوان: ای میمقاله 98ماه در تاریخ یکم فروردین رضا اسدآبادی

دانید و که میان. چنیاشار دارالشفاءهای است بر یکی از نوشتهنوشته ظاهراً، و فقط ظاهراً، نقدی شود. منتشر می

در سنت خاصّی  اءدارالشفنیست.  دارالشفاءدر این مقال به هیچ وجه به معنای دفاع از  اسدآبادیخواهید دید، نقد 

توان نادرستی یمتوان سروتهِ نسبی آن را نشان داد و، باالتر از همه، میزند، نسبتاً حرف روشنی دارد و قلم می

او آدمی ست. که تا اینجا دیدیم، داستانش به کلّی متفاوت ا، چناناسدآبادیاما هایش را نیز اثبات کرد. حرف

 بردار است.سیاسی نیست. یک کاله

بار  او این(. 3ی خواند )صفحهرا انقالب بورژوایی می 57کارش به جایی رسیده که انقالب بردار ما، امروز، کاله

دید که دلیلی اش الزم نمیطور که برای ادعاهای قبلیاما همانهایش را فراموش کرده است. ی حرفهم همه

 8ی حهایشان در صف شیم تا باز کِی حرفش تغییر بکند.حرفی را زده و گفته و ما باید منتظر بابیاورد، این بار هم 

 نویسد:می

دیا و فضای سایبر هیچ بدون حضور م که عمالً -بشری  ورزی لیبرالی و حقوقبر کنشکار مبتنی هژمونی سبک»

خواهد انداخت و ما  ]...[ ایهای زمانهویل وایتلینگناخواه ما را در همان چاهخواه - نمود اجتماعی معینی ندارد

ی بورژوازی رادیکال برای تحقق نوعی بورژوازرا مادام که بستر سیاسی عمده در ایران همچنان شامل جوالن خرده

 «ت.یافته است، از آن گریزی نیسوسعهمتعارف و ت

                                                            
 شهابی رضا ایران، کارگران طبقاتی یمبارزه یدرباره .9

http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2014/10/shahabi_mobarezeh_tabaqati1.pdf/ 
 .«المللیبین و وریکش از اعم حقوقی یا حقیقی افراد صنفی همبستگی از ناشی مالی کمک هرگونه»: مالی منابع بخش ،«ایران آزاد یاتحادیه» یاساسنامه به کنید نگاه .10
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ورزیِ لیبرالی که تازه فقط هم در فضای مجازی است و هیچ نمود اجتماعی سبک کار مبتنی بر کنشاوالً، اگر 

بشری و کنشگران های فعاالن حقوقبردارِ ما دست از امضا زدن زیر بیانیهمعینی ندارد بد است، پس چرا کاله

ی ی سیاسی جامعههنوز فکر کنیم نیروی عمده 98در نوروز خیلی مضحک است که ثانیاً، دارد؟ برنمیاجتماعی 

من که هیچ چیزی در داری متعارف است! جور سرمایه بورژوازی است و تازه هدفش هم رسیدن به یکما خرده

ها بوی فساد، فساد یل حرفقب معنی بودن اینرسد. اما بیبه ذهنم نمی اسدآبادیهای نقد این بخش از حرف

 دهد و نه چیزی دیگر.سیاسی، می

 منصور حکمترویکرد بخش قابل توجهی از چپ با رویکرد از شباهت  اسدآبادی، 13ی کمی جلوتر، در صفحه

« کشمکشی ظاهری با ادبیات منصور حکمت»جا شاهد  همهدهد که گوید این اتفاق در حالی رخ مینالد و میمی

به ادبیات مذکور شباهت دارد،  فقطنه بردار ای است، چون پیشتر نشان دادیم که ادبیات کالهیاوه ادعایهستیم. 

 حکمتدر ادامه )همان صفحه(، او از این شباهت با ادبیات  ای هم در کار نیست.«کشمکش ظاهری»بلکه هیچ 

آیا من اشتباه خواهیم پیوست. « رکای چپ علنیجرگه»هایش گوش نکنیم به رسد که اگر به حرفبه این نتیجه می

باز هم باید بگویم که میکده حمام نیست، کند؟ بینید که ایشان ما را به کار مخفی دعوت میمیم یا شما هم کنمی

 را به خاطر دارید؟ «برنامهمیان»های یا بحث

 حمید تقواییِصدا با همان ( هم16و  15دارد و کمی جلوتر )صفحات بردار ما اما دست از وقاحت برنمیکاله

چرا کسی وجه نیست. این هم البته بیکند. خطاب می« توتالیتر»، دولت ونزوئال را دولتی دونالد ترامپمنحوس و 

داشته  ی آزاد کارگران ایراناتحادیهباشد، باید موضعی متفاوت با  زادهجعفر عظیمخواهد صدای ای میدر بیانیهکه 

 باشد؟

در این مقاله چیست؟ خیلی روشن نیست.  اسدآبادیگانه که بگذریم، کلّ حرف سیاسی بچههای اما از سوتی

دشواری های وی کار بیرون کشیدن چیزی تحت عنوان موضع از نوشتهزند و بردار اصالً حرف سیاسی نمیکاله

 کنم.به دو مورد اساسی اشاره میبا این همه، است. 

هیچ زند، از آن حرف می دارالشفاءکه « چپی»این این است که  دارالشفاءی در مورد مقاله اسدآبادیکلّ حرف 

به فروپاشی اقتصادی است و ای بیرون آمده که در حال بورژوازیی کارگر ندارد و از دل خردهربطی به طبقه

به همین خاطر، گوید. دار است، اما باور کنید چیزی بیش از این نمیخندهرود. میی کارگر های فوقانی طبقهالیه

برسیم و این منجر خواهد شد که به وحدت نیروهای چپ نتیجتاً به مالک عمل خود قرار دهیم، این چپ را اگر 
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روزگار عجیبی پسندد. نمی اسدآبادیشود. چون که برخی از نیروهای چپ را آقای چیز خراب میوقت همهآن

ترین سفیهکه هارترین و آید کسانی بیرون میاز دهانِ  اسدآبادیهای بارها نشان دادم که حرفاست، چون 

مگر ایشان در عالوه بر این، گذرم. ها میبار از فهرست کردن نام های چپ در ایران و جهان هستند. اینجناح

قابل اپوزیسیون لیبرال جمع گفت کلِّ نیروهای چپ را باید در منمی« ی استراتژی انحالل و اتحاد چپدرباره»

هایی در زمان پای بیانیهکار شد، وگرنه امضای همبهکنیم؟ ایشان که حتی برای عملیاتی شدن این موضوع دست

تر اینکه جالب تواند داشته باشد؟چه معنای دیگری می   11زینب جاللیانو  زادهجعفر عظیم، رضا شهابیدفاع از 

« چپِ اجتماعی»گوید میهم « آناتومی ناسیونالیسم چپ»حتی در به آن مقاله هم رضایت نداده است و  اسدآبادی

 انقالب را در ایران شروع کند.کار شود بهباید دستی ایشان است( )عین واژه

های سراسر کشوری میان واحدهای صنفی و اجتماعی تشکیل اتحادیه» :اینک بایدحرف دوم ایشان این است که 

کارگری(  یبازنشسته فعالین و روشنفکران از متشکل  ی ایجاد تشکل سراسریخوردهاز پیش شکست ی)نه ایده

اجتماعی و کنش محدود در دیگر -صنفی با حضور نمایندگان کارگری و ایجاد اتحاد عمل در همان ساختار

ارزات ایدئولوژیک پیگیر و وجود دارد، پیوندها و مب دل آن قابلیت تربیت کادر های فعالیت اجتماعی که درزمینه

ها به سراسری کارگران و روشنفکران آنی هنش مبارزه طبقاتی، تبدیل اتحادیکار علمی با تعمیق داپیشبرد سبک

 «.دهدای است که از پس تقویت کادرهای درون طبقه کارگر رخ میشرط هر تغییرِ انقالبیتشکل سیاسی، پیش
خواهد، نه او همان سرنگونی را میدنبال چیز جدیدی نیست.  ادیاسدآبآقای پس روشن شد. ( 21ی )صفحه

دفعه بردار اینکالهها بَدَند، ندارد. کرد تا بگوید اینهمه نامی که ردیف میتا اینجا انصافاً تفاوتی با آنچیزی بیشتر. 

شاید به همین دلیل کاخ سفید را. را به تن کرده است؛ این آخرین محصولِ « سرنگونی کارگری»ی مبدّل جامه

خیال کرده است که باید سریعاً تا دیر نشده داند و تر وضعیت ایران را کامالً انقالبی میاست که چند صفحه قبل

ی واحدهای صنفی و همان نهادی که همهنداریم؟ « ی آزاد کارگران ایراناتحادیه»اما مگر ما است کاری کرد. 

حاضر است از هر جا هم پول بگیرد؛ همان نهادی که اتفاقاً دیدیم موضع اقاً پذیرد و اتفاجتماعی را هم در خود می

 زادهجعفر عظیمهمان نهادی که فرقی با آن ندارد؛ در چند مورد، از جمله تحلیل ماهیت دولت ونزوئال،  اسدآبادی

هایی بلهادانست چنین بیچاره جان بولتون اگر می خواهد صدای او باشد!می اسدآبادیرا تولید کرده است و 

                                                            
 العربعین در گ.پ.ی یپروژه از اسدآبادی «تلویحی» دفاع که بینیممی باشیم، دقیق کمی اگر. است بوده ک.ک.پ و پژاک عضو حامیانش، یگفته به بنا جاللیان، زینب .11

 حمایتی یبیانیه» باید چرا صورت این رغی در. است نبوده تلویحی هم چندان ها،آمریکایی از ُکرد نظامیانشبه مطلق تابعیت   حتی و دستیهم و همراهی در( ُکبانی به موسوم)
 :کند؟ امضا را «جاللیان زینب وضعیت به رسیدگی برای مدنی کنشگران و زنان حقوق فعاالن از گروهی

https://www.kampain.info/archive/6613.htm 
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 انداخت.همه هم آبروریزی راه نمیرفت و اینهایش را در ایران پیاده کنند، احتماالً زودتر کنار میخواهند ایدهمی

زده تا کنون میهایی است که ی حرفنیست. تجمیع همه رضا اسدآبادیرویکرد جدید « به عقب بازنگشتیم!»

در دانشگاه عالمه « لیقه»ی دانشجویی گویید نه. نشریهمیبردار است. این کالهی دیالکتیکِ گذشته و آیندهاست. 

قلم زده است.  ی آنهدر سه شمار رضا اسدآبادیاند و مجموعاً شش شماره منتشر کرده   12طباطبایی را ببینید.

فرم و جلد تنها وپالتر از آن هستند که بخواهیم به محتوایشان بپردازیم. بردار، مانند همیشه، پرتهای کالهنوشته

پر است  ؛«امید، بذر هویت ماست»شود که در این نشریه گاهی از این صحبت میو پشت جلد نشریه را ببینید. 

 ابطحیسیدمحمدعلی ای دوستانه با ؛ مصاحبهطالقانیو  خمینیاهلل آیتاز  هاییالت و عبارات و عکساز جم

کسی خودش را مسئول انتقادهایی سطحی مبنی بر اینکه در کشور ما هیچجمهور خاتمی(؛ دفتر رئیس)رئیس

غُر زدن به اینکه چرا آزادی آکادمیک نداریم؛ جمهور؛ داند، از یک کارگر ساده گرفته تا رئیسکارهای خودش نمی

 یدربارهای نوشته؛ «انقالب اسالمی»شده( در دفاع از طلب شناختهالح)اص محمدجواد غالمرضا کاشیای از نوشته

ی ترجمه؛ های فدایی خلقی چریکتاریخ مبارزات مسلحانه یدربارهچیزهای ؛ خسرو گلسرخی، «شهید خلق»

ی چهارم ها اضافه کنید طرح پشتِ جلد شمارهی اینبه همه. رضا اسدآبادیهای ؛ و نوشتهشارل فوریهای از نوشته

؛ اکبر هاشمی رفسنجانی، اهلل موسوی اردبیلیآیت، علی شریعتی، میرحسین موسویهایی از ای از پرترهمجموعهرا: 

؛ صمد بهرنگی؛ امیرپرویز پویان؛ حمید اشرف؛ بیژن جزنیزادگان؛ اصغر بدیع؛ علیسعید محسن؛ اهلل میثمیلطف

 بس است دیگر. اسدآبادیآقای  و حتی چند نفر دیگر. آقانسترن آل؛ خسرو گلسرخی

*** 

 نویسد:می دانش منطقدر ، فیلسوف بزرگ آلمانی، گئورگ ویلهلم فریدریش هگل

، هم در قالب سوبژکتیو هم گشته استکه مطلق  مفهومی، در قالب شناسنده-مفهومِ مطلقاً خوددر قالب  روشْ»

 واقعیتش، موجودی متعیّن که خودْ، و نتیجتاً در قالب تناظر محضِ مفهوم و ی آندر قالب جستارمایهابژکتیو، 

   13«مفهوم است، به ثمر نشسته است.

که هستی و منطق، عین و ذهن، جایی که بناست گفته است. « ی مطلقایده»این را در پایان کتاب و در بخش 

جدال کلّ ایدئالیسم  هگلاند. که به هم رسیده بدانندتر اینکه اینک به هم برسند؛ یا درستابژکتیویته و سوبژکتیویته 

                                                            
12    . t.me/liqemag 

13    . The Science of Logic, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, translated and edited by George Di Giovanni, Cambridge 

University Press, 2010, p. 737 
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های سوبژکتیویته ها و تنشها، محدودیتشکافکند که طور حل میآلمانی راجع به شکاف بین سوژه و ابژه را این

نفسه داریم و جور واقعیتِ فیگفت یکمیکه  کانتاندازد )در مقابلِ را بر روی دوش خود ابژکتیویته هم می

بردار پرده از راز کاله ملویلاست.  ملویلشبیه داستان  هگلکار جور برداشتِ سوبژکتیو همواره ناقص از آن(. یک

آنچه بر سوژه گوید که پشت هم می هگلپوشد. ای میدهد که او هر لحظه جامهبه ما نشان می فقطدارد. برنمی

قدر هماننه که ذاتی نباشد، اتفاقاً ذاتی هست ولی این ذات ای نیست. یگانهیکدست و شود، ذاتِ پدیدار می

ذات او ذاتی دارد.  رضا اسدآبادیمخدوش است که شناخت خودِ سوژه ممکن است از واقعیت مخدوش باشد. 

به « “عهد”عاتی مطال-گروه جهادی»اگر نتوانستید از های مبدّل است. همین چهره عوض کردن و پوشیدن جامه

ی همهای عجیب و نوشتن در نشریههای مشکوک و امضا زدن زیر بیانیهگرایی و به سراسری یسم و سپسئمائو

به  واقعاًمتعلَّق شناخت شما ی شما نیست. ها چیز واحدی بیابید، هیچ اِشکال ندارد و مشکل از سوبژکتیویتهاین

طبقاتی نخورند، اما برای رو کردن ی های هگلی شاید به درد مبارزهجور روایتاینمخدوش است. همان اندازه 

نویسی در یکم ، از این به بعد، ترجیح بدهد به جای مقالهرضا اسدآبادیامیدوارم مناسبند. بردارها دست کاله

این جاآوردن بهند و اربگذسین ی هفتپای سفره وز را در کنار خانواده و دوستانشکلّ عید نورفروردین، 

 باشد قطعاً برای همه بهتر است.طور اینسوری هر سال ادامه دهد. چهارشنبهتا ورسومات آریایی را رسم
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