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، است طرح كرده» جعل و نقل قول ناقص«مالجو ذيل عنوان  دكترواردي چند كه در اين نوشتار بر آنم تا ضمن پاسخگويي به م
ها راه را براي سازيها و شفافي ايشان بپردازم. اميد است كه پاسخمحورهاي انتقادي خودم از انديشه به تصريح و تدقيق برخي

  د. نهموار كن -من استي كه هدف اصلي هر دو مقاله-اي محتوايي ورود به مباحثه

كند اما در ادامه خواهيم ديد كه تنها به دو اشتباه لغوي و ويرايشي متوسل شده جعل و دو نقل قول ناقص ياد مي هشتايشان از 
  .گيردميهاي اساسي نقد كناره و با بزرگنمايي آنها از پرداختن به مايه

   ام:مورد دچار خطا شدهدو من در  

و  امآورده ايشان بوده متن اصليكه در » ازيخودبورژواس«به جاي   -يكبارتنها – را» بورژواسازيخرده«اصطالح نخست آنكه 
ام. اولي به خطاي كرده استفاده» هاي انباشتچرخه«از عبارت » ي انباشتي زنجيرهگانههاي ششحلقه«نكه به جاي دوم آ

ست كه در هيچ كجاي متن باعث تحريف آرا و نظريات ايشان نگشته است. بابت لغزشي لغوي گردد و مورد دومباز مي ويرايشي
ط چنين خطاهايي، با نكات دانم بر عدم ارتبادر عين حال الزم ميكنم. مالجو عذرخواهي مي دكتردو از مخاطبين و از اين هر
كجاي متن، اصطالح خرده بورژواسازي مورد نقد قرار فشاري كنم. در هيچ اي كه در جستار اول شرح داده شد، پايانتقادي

مواضع، نوعي فرار به جلو يا در حالت نگرفته و درست به همين دليل است كه جا زدن خطايي ويرايشي به مثابه تحريف 
ام، اما شان را ياد نگرفتهپروژه يترين مؤلفهكند كه من اسم مهم. ايشان گله مياستي نظري طفره از منازعه ،بينانهخوش

گانه بي كم و كاست و به دفعات هاي ششي اساسي، محتواي طرح ايشان از حلقهخواننده خواهد ديد كه گذشته از نام اين مؤلفه
اين هم  هاي آگاهانه شده اززداييجعل، شايعه سازي و متن ساير مواردي كه موجب اتهامِ. مورد اشاره و واكاوي قرار گرفته است

هاي اذهان مخاطبين از مايهتر است. اميدوارم با روشن كردن برخي از اين موارد، گرد و خاكي را كه به قصد انحراف كنندهگمراه
  .فرونشانم ،اصلي نقد به راه انداخته شد

كه پروژه واحدي دارد اما به سه دليل مدعي ست كه اشتراكات اين پروژه با آنچه ما در بررسي  داشتهمالجو اذعان دكتر 
توضيحي  حدود و ثغور پروژه واحدشي بي آنكه درباره ،كارهايش تشخيص داديم، كمتر از وجوه افتراق آن است. به عبارت ديگر

ذهن ناقد ي و برساخته آشفتهنامرتبط و ي طرحآنچه نقد شده كند كه دسته از داليل كلي ادعا ميعادت مألوف با سه بهد، ده
  :طور اجمالي عبارتند از اينكهاست. اين داليل به 

 .ان به هم مرتبط دانستتودرباره موضوعات مختلفي صحبت كرده و اين موضوعات را ضرورتاً نمي ايشان -

و پيوند دادن آنها باهم پيوند كاذب امور نابهنگام  شدههاي گوناگوني طرح ايشان در زمانهاي ها و سخنرانييادداشت -
 .است

آنها را در خدمت خواسته است كه و نميتوانسته اگرچه از ماركس و پوالني و هاروي و تامپسون استفاده كرده اما نمي -
 . اي واحد باهم تركيب كندپروژه

پيشتر نقدهاي . »جزا و در جاي خودش مطرح كنيماي را به نقد بكشيم مخواهيم نكتهاگر مي«كند كه سپس توصيه مي
ي منسجم »كليت«شان در پرتو ي نظراتوارد شده، اما ديدن مجموعههاي ايشان به نوشته مختلفي جزيي و انضمامي

دارد اركان مختلف نظرورزي را در نسبت با ي كليت است كه ما را واميچندان مورد توجه قرار نگرفته است. اين دغدغه
اگرچه  ،بررسي مجزاي نكاتي كه در هر حيطه گفته شدهيكديگر و در نسبت با رويكرد عمومي واضع آنها به بحث بنشينيم. 

مفيد است اما ممكن است به غفلت از نتايجي منجر شود كه همنشيني آن نكات به ظاهر نامربوط به دست خواهد داد. به 
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بلكه عموماً به متوني ارجاع هر خصوص، و بايد خاطرنشان كنم كه در نقد مذكور نه به مطالب ايشان در هر زمان  عالوه
بسته و ي كه پيشتر به كار مييهادر نتيجه مؤلفهاند. مالجو با سنت ماركسيستي شكل گرفتهدكتر ام كه پس از درگيري داده

  ند. كم خللي وارد نمياهبعدتر به كناري نهاده، در نقدي كه طرح كرد

هايي با گزاره ،هاي مورد استناد منبرخي گزارهبايست به طور مقدماتي به آن بپردازم، ظاهر ضد و نقيض ميديگري كه  ينكته
هاي توان در تناقضي جُست كه انديشهيصوري را م مالجو در دفاع از خودش بيان كرده است. ريشه اين دوگانگيِدكتر ست كه 

مايه ي نخست انباشت سرثيرات سه حلقهأالمثل در جايي كه به تداري، فيمالجو در مقام منتقد سرمايهدكتر  كند.ايشان حمل مي
هاي اقتصادي را ناشي از شكست انباشت سرمايه مالجو در مقام كسي كه بحراندكتر ، با پردازدسازي ميبر نابرابري و فرودست

راديكالي ارجاع  ياش، به گزارهكارانهي محافظهمتفاوت است. از اين رو ايشان خواهد توانست در برابر هر گزارهداند، به ظاهر مي
طور كه ي نخست نبوده، و همانسويهترديدي نيست كه انتقاد من متوجه دهد كه در زمان و مكان ديگري ايراد كرده است. 

راهكارهاي دانند كه صرفِ گفتن ام. مخاطبين بهتر ميشان متمركز شدهديشهي كليت انگرايانهتر گفتم بر عواقب راستپيش
ي مثالي كه از مواجهه .كندراديكال پيشنهاد شده، مشكلِ روند استداللي را كه با آن راهكارها بيگانه است رفع و رجوع نمي

(پرودون) كمكي به  كه نيات و شعارهاي راديكال فردايناي بود از آغاز نقدم به دكتر مالجو آورده بودم نمونهماركس با پرودون در 
ست كه به جاي كند. پس ضروريآن نميداري و راهكار مبارزه با اش در تبيين سرمايهاو در فراروي از مشكالتِ استداللي

دان آن شعارها و در صورت فق ايم مرور كنيم و ببينيم كهساختهاي را كه جمالت متنوع، مسير استداللي ه ميانجيسندسازي ب
ها دانند كه يكي از بهترين راهمالجو به خوبي مي دكتر. راهكارهاي راديكال، خوانندگان را به چه سمت و سويي سوق خواهيم داد

به قول هاي ديگر به فراموشي سپرده شود. اما براي پوشاندن حقيقت، واگويي مكرر بخشي از حقيقت است، تا آنجا كه بخش
عل و نقل قول عنوان جه ببا اين مقدمات بپردازيم به مواردي كه ». مسئوليمنيز گذاريم مسكوت مي ما در برابر آنچه« سارتر

  اند:زده شدهناقص جا 

  

مردم كم  يو اقتصاد ياز شدت تهاجم به حقوق اجتماع انيگرانواصول دنيرسقدرتبا به«است گفته  مالجودكتر  ام كه. نوشته1
 است:آمده است از اين قرار » ي نقد اقتصاد سياسيسياست اعتدالي در بوته«اصل مطلب كه در پيشگفتار كتاب . »شوديم

ي ، از جمله به واسطه»}رانيا يهيدر قوه مجر ياسيس يروهاين يريگثابتِ قدرت ييمايدورپ«در سومين مرحله {از «
تري براي ممانعت از اند و گويي اعتبار بيشتري مشمول طرد اجتماعي شدهوزن آراي رأي دهندگاني كه با شدت بيش

أس ترها نه در راي كه پيش، نيروهاي سياسي نورسيدهانداقتصادي شهروندي قائلترِ حقوق اجتماعي و ضِ گستردهانقبا
هم با كوبيدن ، آننشينندي مجريه مياند بر مسند قوهي هرم قدرت سياسي و ثروت اقتصادي جاي داشتهبلكه در ميانه

عي در فضايي كه نيروهاي تر اجتماخواهي و برگزيدن گفتاري معطوف به حمايت از قشرهاي فرودستبر طبل عدالت
-10: 1395(مالجو، » اندبهرهخواه و مترقي از امكان حضور در سپهر رسمي سياسي به تمامي بياجتماعي عدالت

9.(  

ام با آمده برداشتِ من است از اين پاراگراف. با ديدن اين پاراگراف و مبتني بر گفتگوهاي جسته و گريختهي من آنچه در مقاله
، برداشتم اين بود كه در گرايانداري نواصولشان از زمامها اشاره كرده است درباره تجربهدهندگاني كه دكتر مالجو به آنأي ر
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أي دهندگان مذكور با شدت كمتري گرايان براي رداري نواصول، زمامگرايانطلبان و اعتدالداري كارگزاران، اصالحقياس با زمام
  .شان همراه بوده استو اقتصادي از تهاجم به حقوق اجتماعي

(مدل دولت رفاه  يياروپا يشرفتهيپ يدارهيسرما كيحركت به سمت  يتمنا برا«ي جملهكه كند آقاي دكتر ادعا مي .2
نقد «اين جمله كه پيش از بخش  .است ، حال آنكه اساسا چنين چيزي نگفتهاست از ايشان نقل شده »)يناوياسكاند يكشورها

مالجو دكتر  »به نظر من«ام ست كه نوشته، مربوط به دومين راهكار از پنج راهكاريي من آمدهدر مقاله» هاي تحليليايده

ايشان . حال يا دداري بايد گام به گام در دستور كار مبارزه قرار بگيرپندارد كه براي محدود كردن افسارگسيختگي سرمايهمي
كيد و گيومه براي نقل قول قائل نيستند و يا به تعبير خودشان مشغول به هم دوختن آسمان و زمين أتمايزي بين گيومه براي ت

 كي يتمنا برا اشيخروج ليتحل نيباشد و ا بنديپا لشيتحل يمنطق جيبه نتا ديمالجو با« ام كهاند. در جاي ديگري نوشتهشده
به عوض  يگذارهيسرما يبستر برا جاديو ا رمولدشيتفوق دادن بخش مولد اقتصاد بر بخش غ يبرا يبه اصطالح مل يبورژواز

هاي مالجوست. هايي از نوع تحليل»نتيجه منطقي تحليل«در اينجا تصريح شده كه گزاره ي مورد بحث  .»است يبردارهيسرما
كنند به ناگزير راهكارهاي دولت رفاهي را روي صحبت مي» وضعيت واقعاً موجود«ي به همين خاطر است كه ايشان وقتي درباره

  : ، نظير اين موردگذارندميز مي

هاي زمينهسازي نيروي كار ضرورتاً بايد تصادي دولت يازدهم، براي مهار روند ناتوانهاي اقدر چارچوب سياست«

، چيرگي توليد داخلي بر سرمايه تجاري و مهار فرار سرمايه از سويي و ي سرمايه مولد بر سرمايه نامولدغلبه

كه فقط در  داري متعارفسرمايهجذب سرمايه خارجي از سوي ديگر تمهيد شود. اينها يعني حركت به سوي نوعي 

  ].است كيدات از منأ[ت1»بستر تكوين و تعميق دموكراسي سياسي قابليت تحقق دارد

ترين وجوه تلويحاً يكي از اصلي دكترآقاي  . اينجااندانگيزترين مطالبي ست كه آوردهشگفت مورد چهارم انتقاد ايشان به من از .3
 ييدگرايخود را در دفاع از تول يشكل از مواجهه نيمالجو تبلور ا« آمدهي من كه ي نوشتهكند. در ادامهتفكر خودش را انكار مي

نويسد من نمي«شود كه متذكر مياش در جوابيهايشان ، »دهدينشان م يمال يهيو سرما ييگرايدر برابر مال يصنعت يهيو سرما
كه براي اشاره به مطلبي كه  كردام. نگارنده گمان نميرا به ايشان نسبت داده ينامربوط تو گويي حرف ؛.»امكجا چنين كرده

شود نياز مبرمي به شامل مينيز شان را ي اغلب انتقاداتمايهتكرار شده و بنشان هايها و سخنرانيه بار در نوشتهبيش از پنجا
  :كنمبا وجود اين، يكي دو نمونه را براي تنوير ذهن خوانندگان نقل ميمستندسازي احساس شود. 

شود، اما ارزش افزوده توليد سرمايه غيرمولد بخشي از منابع اقتصادي است كه وارد فعاليت سودآور اقتصادي مي«
شبه شود. حاصل آنكه يكمايه نامولد]، بخش سرمايه مولد نيز تضعيف ميكند. [با كاناليزه شدن منابع به سمت سرنمي

تر پديد بياورد، به طبقات فرودستتواند براي شوند اما امرار معاشي كه سرمايه مولد ميهاي بادآورده كسب ميثروت
  . 2»پيونددوقوع نمي

ي در برابر سرمايه -ي صنعتيدارتوليدگرايي و سرمايه–پرواضح است كه معناي نهفته اين سخن، ضرورت تقويت سرمايه مولد 
ارزش به سبب افسارگسيختگي  و تحقق هاي اقتصادي موجود و البته بحران توليد. چرا كه از منظر مالجو نابرابريستمالي

  سرمايه مالي رخ داده است: 
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 نيز ي چهارم، و از سوي ديگري مولد در بخش خصوصي در حلقهي نامولد بر سرمايهي سرمايهاز سويي غلبه« [...] 
اند. [و] هي توليد شدهاي مولد دولت [...] مسبب بحران توليد ارزش در نقطهتي بر فعاليتهاي نامولد دولچيرگي فعاليت

ترين علل بحران تحقق ارزش در بازارهاي كاال و خدمات ي تجاري بر توليد داخلي [...] از اصليي سرمايهغلبه
  . 3»است

ايشان ابتدا نقل قول مفصلي . است قش پيشگام بورژوازي ترتيب دادهن حولست كه اير از اين انكار زيرپوستي، مغالطهتآورحيرت
 ياسيو س يتحول اقتصاد جاديا  يكه به بورژوازي برا يشگامينقد نقش پ«اعتقادشان به  برباشد  گواهي تا آورندمياز خودشان 

بحث من نه بر سر دفاع ايشان از نقش بورژوازي، بلكه من دارد؟  اما اين چه ربطي به انتقاداتبسيار خوب، ». سپرده شده است
 به نقشِ پيشگام در اين رشد را تواناست. به سهولت مي» (مولد)داري صنعتي رشد سرمايه« شان ازدر خصوص دفاع

داشته  ييآشنا يقدر با اصطالح بورژوازآن ديمنتقد شا«كه  است نوشته زيآمهيكناد. اعطا كر» ي كارگرطبقه«و » فرودستان«
كيد أبا ت ، و پاسخ من از اين قرار است كه4»رديگيدربرم سانكيرا به »يمال يهيسرما«و  »يصنعت يهيسرما« ابديباشد كه در

و  گرايينقد ماليهاي مبتني بر تحليل» ي منطقينتيجه«شود از است، نمي» سرمايه«اينكه منظور هر دو نوع  زباني صرف بر
  گريخت. دارانهتوليد سرمايهآرزومندي براي 

  :نگاهي بياندازيم نيز هاي آقاي دكتر از جايگاه بورژوازي در جامعه ايرانتحليلدر اينجا بد نيست به 

اش توانا بود عميقاً ناتوان است از تحميل بورژوازي كه در ارتباط با طبقات مردمي به حد اعال در تحميل اراده«... 
حاكم و از اين رو ايجاد آن نوع نظم سياسي كه الزمه شكوفايي هاي پرنفوذ در طبقه سياسي اش به گروهاراده

. ايشان سپس با 5»زي در واحد ملي منطقه اي و جهاني استبورژوازي و به اين اعتبار تحقق منافع طبقاتي بورژوا
هاي بورژوازي در تحميل خواسته اش مبني بر سياست خارجي بي تنش، اصالح بازار سرمايه، كاهش پيگيري ناتواني
 هاي پر نفوذاي كه با هستهضعف طبقاتي بورژوازي در رابطه«د كه نرسگذاري و غيره، به اين فراز ميريسك سرمايه

ي انباشت سرمايه در اقتصاد ايران شود سه حلقه اصلي ديگر زنجيرهكند، باعث ميطبقات سياسي حاكم برقرار مي
  . 6»سخت گسيخته باشد

  نويسد: و  در جاي ديگر مي

  . 7»هاي اجتماعي شودتواند مسبب تشديد نابرابريدارانه ميكاهش انباشت سرمايه در يك اقتصاد سرمايه«

اگرچه نقد من به ايشان به نقش بوژوازي در مناسبات طبقاتي فعلي يا تحوالت اقتصادي اجتماعي آتي معطوف نبوده است، اما 
هاي انباشت سرمايه هستيم و نيازمند تكميل حلقه -ولو موقتي-ها ، براي كاهش نابرابريايشان توانيم ببينيم كه در رويكردمي

عمدتًا -هايش ي ثانوي انباشت سرمايه، در گرويِ كاميابي بورژوازي در به كرسي نشاندن خواستهتحقق موفقيت آميز سه حلقه
المللي مناسبات در سياست بين يك مواجه بوديم، كهدموكرات-تر، چناچه با انقالبي بورژواست. به عبارت ساده -ي سياسيدر پهنه

كم جلوگيري از فرار سرمايه مهيا زمينه را براي جذب سرمايه و يا دست كرد و در سياست داخلي تري را فراهم ميكم تنش
داد. از اين روست كه رنج فرودستان با اين وسعت و سرعت رخ  نمينمود، آنگاه اُفت وضع معيشتي مردم و به يغما رفتن دستمي

طلبي سياسي در داخل است و دست بالقوه اصالحهم -خواسته يا ناخواسته، آگاهانه يا ناخودآگاه-هاي جناب مالجو ديشهان
چرا  ؛گرايانهخواهي مليكند با هرنوع مشروطهقرابت پيدا ميشوربختانه در صورت بروز بحران اجتماعي، رويكرد اقتصادي ايشان 
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مالجو بر سر راه انباشت سرمايه تشخيص داده است، به زعم ايشان به بهبود رفاه عمومي در ايران كه اين هردو با رفع موانعي كه 
اش را به درستي و با در واقع مالجو كه نيمي از راه تحليليداري كمك خواهند كرد. داري توليدي با سرمايهي سرمايهو جانشين

چيزي فراتر از الگوهاي شكست خورده يا دستكم باور داشتن به  پايبندي به سنت چپ پيش آمده است، دست آخر به جاي تخيل

فقط در چنين چارچوبي «بندد: صورتش اميد مي -و شيءواره ترين–ترين داري در عقالنينيروي مردمي، به مهار سرمايه

[سرمايه داري متعارف با تكوين و تعميق دموكراسي سياسي] است كه امكان رخنه ثروت طبقات 

8»تر خيلي نامحتمل نيستجتماعي به سوي طبقات فرودستتر افرادست

  اند؟انتظار رخنه يا درواقع چكه ي ثروت از دستان بورژوازي ننشستهچشم اما آيا فرودستان به قدر كافي

گرايي مفرط به به معرفي كردن مالي ،درك پوالنيايي از كاال« ين نقد كهدر برابر ا ي ايشان،هادر پنجمين مورد از پاسخ .4
را در  يبحران جار يهاشهير ديبا« كند كه:را ضميمه مي قولي از خودشان ، نقل»انجامدمي 2008عنوان منشأ بحران مالي 

 يجهينت«ذيل عنوان  ي ديگرابا ارجاع به مقاله و نيز در جاي ديگر 9»يوجو كرد نه در بخش اعتباراقتصاد جست يبخش واقع
 عنايت داشته ي ارزش ماركسپوالني در مردود اعالم كردن نظريه به خبطِ شود كهيادآور مي ،»هيفهم منطق سرما يانقالب
 كينكردن از  استفاده نيتفاوت ب« كه من به عنوان ناقد، است ابراز اميدواري كرده -شاندر نهمين پاسخ– ؛ و دست آخراست

در هيچ يك تمام تالش من در جستار پيشين عيان ساختن اين مسئله بود كه ايشان  ؛بفهمم» مفهوم و ردكردن همان مفهوم را
 سرمايه به جاي» پديدارِ«و » نمود« واكاوياره به و در عوض هم است، نكرده» فهم منطق سرمايه«از آثارشان مبادرت به 

اگر  .است مت گمارده و اين دو جنس مقوله را به جاي يكديگر به كار بردهه -دباش» ارزش«كه همانا -آن » جوهر«و » ذات«
، چرا آقاي دكتر نكوشيده است تا از ميراث پوالني مبتني بر ي ارزش را مردود اعالم كرده استپوالني خبط كرده كه نظريه

ي نقد بوته«را در » سياست اعتدالي«خواهيم واقعيت اين است كه وقتي مي اش براي تحليل استفاده كند؟جبرانِ اين نقيصه
مبتني بر » داريسرمايه« دانيممي است، وقتي كه» دارينقد سرمايه«مان قرار دهيم، وقتي موضوع كارهاي» اقتصاد سياسي

تا حد زيادي رنگ  »د كردن همان مفهومتفاوت بين استفاده نكردن از يك مفهوم و ر« شود، آنگاهبازتوليد مي » منطق سرمايه«
   بازد. مي

دهم كه داشتن كشكولي از شعارهاي راديكال لزوماً ارتباطي ام ارجاع ميصوص مورد ششم به توضيحات مقدماتيدر خ .5
واضع اخالق  يا نويسنده و ،چه بسيار كساني كه به عنوان انديشمند، سياستمدارمنطقي با مسيرهاي تحليلي اشخاص ندارد. 

ي ظهور منصهها را به گويهمام آن گزينشان ضد تاند اما در عمل و به تبع دستگاه فكريهاي دلنشين ساختهگويهديواني از گزين
  .اند خواستند دامن زدهاند يا در مورد مد نظر ما به القاي آنچه كه خود نميگذاشته

 ينوع رابطه«كرده است و در ادامه به » آغاز« صرفاً ،پوالني از آن تعريف ، بر اساسكاال را معنايدر خصوص اينكه ايشان  .6
از اين مفهوم  تريبه درك پيچيده الظاهر بر اين اساس توانستهعلي وت، پرداخته اس »خودش كار يروهايبنگاه با ن انيمبادله م

ايشان همچنان در آغاز باقي مانده  ، بايد بگويم كه-توانندگفتارهاي منسوخ سي سال پيش نميكه درس- بدهزار اليه دست يا
خريده شدن نيروي كار به بهايي ناچيز  به چه معناست؟ اين رابطه چگونگي »كار يروهايبنگاه با ن انيمبادله م يرابطه«. است

ارجاع نداده، و تمايز  »پداگوژي«ي دانشجويي ي ايشان با نشريهمصاحبه مگر من به؟ دهدرا توضيح مي داريدر سرمايه
اي ام؟ مگر اين تفاوت معنايي به شيوههنداد شرح مفصال استه شد قائل» سازيپولي« و» سازيكااليي« اي را كه بينمفهومي

ارجاع آقاي دكتر به  ، اساساًهااين كند؟ گذشته از تماماشاره نمي »كار يروهايبنگاه با ن انيمبادله م يرابطه«به همان  ديگر
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تقادِ من از تحليل غلط پوالنيايي ربطي به انچه » اقتصاد سياسي ايران پس از انقالب«ي شان دربارهي درسگفتارهايدومين دوره
معناي اين ؟ تحليل خطايي كه آقاي دكتر به دفعات تكرارش كرده است. دارد» پول«و » نيروي كار«خواندن » ناكاال« دالِّ بر

  فرار رو به جلو چيست؟

ي مؤسسه سگفتارهايي را در خصوص روش تحليليِ وي، دردر آلبريتون، مايلم بپرسم كه آياي ايشان از استفاده يدرباره .7
در كار  يتيجنس يو سلطه يطبقات يسلطه انيم ياچه رابطه«عنوان اي با ؟ آيا ايشان در مصاحبهاست كردهار نزپرسش برگ

پس چرا در گريز از انتقادات من، عدم كاربرد  از اين روش براي توضيح موضوع مورد مصاحبه استفاده نكرده است؟ »است
آلبريتون مبني بر جايگزيني اصطالح ي آيا به جعل ايده دهد؟را دستاويز قرار مي سرمايهشناسي آلبريتون در خصوص روش

به عالوه استنادشان به پل   است؟ ، نپرداخته»سطح مياني«استفاده آلبريتون، يعني به عوض اصطالح مورد » سطح انضمامي«
ي دست نهادن بر نظر سوئيزي درباره و، »خصلت موقتي نتايج جلد يك كاپيتال«كيد بر أشود؟ تسوئيزي با چه هدفي انجام مي

هايي همچون ساده است پشت نامگيرد؟ مي ري صورتبه چه منظو» تر انتزاعجرح و تعديل شدن اين نتايج در سطوح پايين«
، چطور سوئيزي پناه گرفتن به عوض پرسيدن اين پرسش در مواجهه با نظر سوئيزي كه اگر نتايج جلد يك موقتي هستند

ديگران ي جلد يك در سراسر حياتش پس از نوشتن آن، در حالي كه جلد دوم و سوم منتشر نشده بودند، در منازعاتش با نويسنده
؟ چطور است كه دادمداوما به نتايج جلد يك ارجاع مي -داريو نه فقط تحليل انتزاعي سرمايه-در ارتباط با مسائل عملي مبارزه 

مبتني » قانون گرايش نزولي نرخ سود«جلد سوم با عنوان  مِي سوپارهكند؟ آيا در جلد سوم باز هم بر درستي آن نتايج تأكيد مي
 دهي افكار خوانندگان ازدر راستاي جهت اين قسم تفاسيرنيست؟ و بويژه ارزش اضافي نسبي » مقدار ارزش« ، »شكل ارزش«بر 

درست است كه منطق «نويسد: مي مالجودكتر  ست. » داريهاي سرمايهنظام خاص بودگي« به» طق عام سرمايهمن« اهميت
اگر از ابهام اصطالح . 10»داري به هيچ وجه واحد نيست و انواع مختلفي داردسرمايهسرمايه هميشه واحد است، اما 

گويد اين است كه اصرار بر تكينگي هر نظام نمي يشاناما چيزي كه ا اين جمله بگذريم، سخن درستی است.در » داریسرمايه«
ي آن تغيير هاي متفرق و يگانهبه سمت خصيصه اجتماعي، مبارزات مردمي را از ماهيت اين ساختار اقتصادي دارانه، آماجِسرمايه

تمركز بر  .دكنيبدل م مبارزه تمركزبه محل  را ي تبلور آن در هر جامعهوهكه شي ،داريتر نه ذات سرمايهدهد. به عبارت سادهمي
نگفتن «به اندازه است كه » بيان نيمي از حقيقت«منجر شود، مصداق » منطق عام«در صورتي كه به غفلت از » تكينگي«

، فهم و آشكار »داريسرمايه«در ارتباط با » نقد«اوج دشواري  در خدمت بازتوليد وضع موجود در هيأتي ديگر است.» حقيقت
  آن در هر لحظه است.» تكينگي«و » منطق عام«كردن نسبت ميان 

كه ايشان  »يدارهيسرما ونيزاسينرمال يدوم انباشت برا يسه حلقه تيضرورت تقو« يعني ،ي داخل گيومهجملهاين  در مورد .8
د كناشاره مي از كتاب خودشان پرداخته و ذكر فرازي ، بهاست، گذاشته جعلِ منآن را به حساب ها بار ديگر با استناد به گيومه

به  ماركس در جلد دوم سرمايه ، همان روشي كهست »داريپيگيري موقت تحليل از عينك طرفداران سرمايه« كه منظورشان
با سايت  كه يي مفصلمصاحبه موضع ايشان را به اتكايدرباره اتهام جعل بايد بگويم كه در همان مقاله،  ؛كار برده است

را كه از » اي و جهاني بودنمنطقه داري نرمالدر تمناي يك سرمايه« ي. در آنجا نيز مسئلهامآورده انددادهانجام » پروبلماتيكا«
د، واگويي و بررسي كنارائه مي يشاناي كه ا»دارانهغيرسرمايه« به اصطالحهاي حلراه و طرح شده» كنندهمصاحبه«سوي 

سازمان  ينوع ييبرپا«خواهانِ جايي گفته د كه كناشاره مي آنكه در  من بهشان جوابيه ها ورغم آن پاسخههمچنان ب .امكرده
، است شده »ياسيهرم قدرت س يتحتان يهاهيبا اتكا بر ال دارانههيسرما يانحالل مناسبات طبقات قياز طر دارانههيرسرمايغ دِيتول

هايي تحليل» نتايج منطقي«دامان خود را از  توان، نميبا مطرح كردن شعارهاي سياسي راديكالكه  ناگزيرم بار ديگر تأكيد كنم
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كاال شدن «از  د،كنتوصيه مي» ي مولدتقويتِ سرمايه«بر  ،داندروزي مردم ميمسبب سيهرا  »گرايي مفرطمالي«كه  ردپاك ك
ماركس به  ست. اگر»ي چشمگيردارنهي ايران فاقد توليد سرمايهجامعه« كه است و معتقد است ناالن »ناكااليي به نام پول

اين عينك را براي هميشه  مالجو دكترداري بررسي كرده است، هاي اقتصادي را با عينك مدافعان سرمايههايي پديدهمناسبت
هم «هاي دهشتناك اين روزها را محصول . طبيعي ست چنين ديدگاهي نابرابرياست شان كار گذاشتههايدرون مردمك تحليل

شان به سلب مالكيت از يوارهي انباشت در طرحبداند. نظر به اينكه اولين حلقه 11»داري در ايرانسرمايهپيروزي و هم شكست 
ي ثانوي انباشت به داليل مختلف به شكل موفقيت آميزي شكل كند و سه حلقهدارانه اشاره ميها به طرق غيرسرمايهتوده

سيستمي چهار ششم مصائب امروز نه بر گردن  مالجو،دكتر در رويكرد  توانيم با حسابي سرانگشتي بگوييم كه، ميستنگرفته ا
 است. -و... ، فساداز جمله درآمدهاي نفتي، نوع توازن قواي سياسي-ي ايراني جامعهكه ناشي از مسائل ويژه ،دارانهسرمايه

حكمراني خوب، تقويت جامعه مدني، گسترش  هايي چونايدهنهايتاً به حل ي راهدر مقام ارائه» اقتصاددان چپ«اينگونه است كه 
هاي چپ براي حلتوانند ربطي به راههرگز نميهايي كه . ايدهغلطددرمي چتر حمايتي دولتي و حركت به سمت سرمايه مولد

   .فراروي از وضع موجود داشته باشند

  

 دكتر لغوي زمينه را براي اجتنابِ -بلكه دو اشتباه ويرايشي در اين چند صفحه نشان دادم كه نه هشت جعل و دو نقل ناقص، 
كه داخل گيومه آمده -كيدات مرا أتنتايج و اي فراهم آوردند. ايشان با اتكا به آن دو خطا، بسياري از هاي ريشهمالجو از بحث

ي مطالب من در آن از دست رفته مايهجانكه  از اين همه پيراهن عثماني ساخت و به حساب نقل قول جعلي گذاشته -بود
ها را نداشته باشد اما با توضيحاتي كه ها و پاسخقولخواني نقلي مقابلكه مخاطب حوصله اميد داشته است نمود. شايد ايشانمي

  باقي نمانده باشد. به من و شايعه سازيراه بودن نسبتِ جعل و تحريف ارائه شد، اميدوارم ترديدي درباره ي بي

ايشان همچنين به نثر پاكيزه و منسجم و پيراسته نصيحت فرموده بود كه اميدوارم در اين دومين يادداشت تا حد امكان به 
يراست دهم كه ايشان را به لحني پاكيزه و پيراسته توصيه كنم. اگر نثر وشان عمل كرده باشم. در مقابل به خودم حق مينصايح

. همچنين كنايه زدن به هم مخل گفتگوست و فرار رو به جلو نشده مخل گفتگوست، به طريق اولي لحن از باال به پايين
تواند با شجاعت و صراحت مي ايشاننمايد. انگيز ميرقتكودكانه و  ،ستديگري چيزنقدش  اي كه موضوعدر مقاله ،ديگري

اند و امروز بايد چيست، چرا منسوخ شده» كااليي شدن«و » كاال«ي دربااره» درسگفتارهاي سي سال پيش«بنويسد منظورش از 
  .ها مراجعه كردها و ديدگاهبه كدام درس

  

  :نوشتپي

منجر شد.  طرح مجدد يك نگراني در ميان برخي از فعاالن چپ شكل گرفت، بهدكتر مالجو  من و بين ي كهمكتوب يمباحثه
 نيروهاي چپي جز تشديد شكاف و آكسيونيسم ميان گيرد و ثمرنِ نامناسبي درميها در زمااينكه اين قبيل نزاع نگراني از

اين  پاسخ بهياج است. در احتت نئوليبرال به نقدِ راس بيش از هر زمان ديگري اكنونبه زعم دوستان ، در حالي كه داشت نخواهد
  :كنماكتفا مي نكته چهارتوضيحِ به مالجو،  ي انتقادي باخودم از مواجهه برداشتو در پرتوِ نگراني 
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در سطحِ نازلي از ما  كه شودست باعث ميرااشكال مختلف ي دائمي با چپ به مجادله و محدود ماندن معتقدم اشتغال .1
نبينيم. بديل ساختن كارِ آساني نيست؛ بايد موضوعات » بديل ساختن«باقي بمانيم و هرگز خود را در مقام » تئوري«

اي را طراحي كنيم و ي حساب شدهمبارزه تغيير وضع موجودمورد نقدِ وضع موجود را به دقت بشناسيم و براي 
  را دراندازيم.مان ي»طرح نو«و به تدريج هنگام هم

 و نيزپرودون  باي ماركس آن شده است. از مواجهه ست كه همواره باعث زايايي از دروني»سنت«در چپ، » نقد« .2
تا جنبش چريكي با حزب توده و نيز گرايش مدافع بسط و توسعه عملي  المللي گرفتهدر سطح بينكائوتسكي  بالنين 
براي تأكيد بر در سطح ايران. » فعاليت حزبي كارگران« در بين كارگران با گرايش مدافع صرفاً» سنديكا«ي ايده

 :كنمنده ميآقاي دكتر مالجو بسنقدم به  اهميت نقد نيازي به پرگويي نيست. اينجا صرفا به ذكر يك نكته درباره
هاي فكري آقاي دكتر آميزِ نامستدل، كوشيدم تا تالشزني توهين، با دوري از هر شكلي از برچسبنقدم به ايشان در

نشان دهم و  ردن به تبيين موضوعاتي حياتي رامالجو در چند سالِ گذشته را به دقت بررسي كنم، مشكالتش در راه نب
آشكار كنم. توضيح دادم كه  را دنشوآن موضوعات منتج ميي ايشان با مواجهه از دلكه  ايگرايانهنتايج سياسيِ راست

را  شندانمو هم عالقه خواستم هم اومي مخاطبانشنظر به اهميتي كه براي آقاي دكتر مالجو در شكل دادن به افكار 
به محاق ي راست در ست به انديشه، بلكه كمكينه تنها به نفع چپ نيست او هاي مدنظرايده رواجمتوجه كنم كه 

و يكي از » د كرد؟چه باي«پرسند عليه وضع موجود. در وضعيتي كه همه مي» ي چپنقد عميق و ستيزنده«بردن 
 بركندني ياد شده با در مقاله تا كوشيدمبه سهم خودم است، » هژمونيك كردن گفتمان چپ« پيشنهادها معموالً

هژمونيك كردن گفتمان «در تالش براي  شده است، نشان دهم كه  كشيدهتنِ گفتماني راست ي چپي كه بر پوسته
هاي من به درد پندارند حرفمندانش ميداد. حال اگر آقاي دكتر مالجو و عالقهحساسيت بيشتري به خرج بايد » چپ

دانم عقايد او را سانسور خواهم و نه درست ميبايد چرايي آن را هم اثبات كنند. من نه مي، خوردمي »سي سال قبل«
، بيشتر نشان عدم اعتماد اندهايش جعل و حذف و سانسور شده، بنابراين سنگر گرفتن در هيأت مظلومي كه نوشتهكنم

  موزنده باشد.تواند براي هر دوي ما بسيار آبه نفس او براي ورو به گفتگويي است كه مي
كند و از سوي ديكر با متهم تشكر مي» ها به سطح فكريارتقاي افشاگري«سو از من به خاطر دكتر مالجو از يك .3

هم در شان، آن»آگاهانههاي زداييمتن«و نيز » سازي از اظهارنظرهاشايعه«، »هاقولسازي نقلعدم مستند«كردنم به 
گويي را چطور بايد تناقضاين . بيندرايط سالمي را براي يك گفتگو مهيا نمي، ش»نثر كثيف و ويراست نشده«متني با 

» سطح فكري«شده، نقد من به  ايشاناي كه به »زنانهبرچسب«و » كثيف«؟ اگر از ميان انبوه نقدهاي توضيح داد
پايين است كه اساسا هر ؟ اين بيشتر يادآور موضعي از باال به گذاردصعود كرده است، چرا قدم به وادي گفتگو نمي

اهللا اي كه عزت؛ همان شيوهداندي ناقد ميشكلي از نقد به خويش را برآمده از سطحِ نازلي از سواد و شعور و تجربه
  ، پيش گرفت. »آني باز و دشمنان جامعه«شان در نقد كتاب ، در جريان سخنرانيايشانفوالدوند در بر خورد با خود 

براي تحليل وضع موجود بهره ببرد و » دانش انتقادي اجتماعي«ي هاي گستردهتواند از ظرفيتپژوهشگر ميمنتقد و  .4
تواند موضوع انتقاد از منتقد و ؛ آنچه ميشودي ماركسيسم خالصه نمياين مطلقا در آثار ماركس و نير نحله
هاي مأنوس نحلههاي نادغام و برساختن تركيبها و نيز ا، بسط نابجاي آنهاپژوهشگري باشد، تفسير غلط از نظريه

  .فكري متضاد با يكديگر است
  

  

  يادداشت ها:
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