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اند شدهه مینوشت مهایی فالن یا بهمان بحث از بحثام به نقدهایی که دربارهگاه فرصت و گاه تمایل نداشته

هایم ی کارکردم بیاموزم و در ادامهداشتند سعی می در بر ای برای آموختنپاسخ دهم. همیشه اگر نکته

از  ون.به دالیل گوناگ ام،شان نگذاشتهجواببی اند کهنیز در بین بوده هایینمونهشان بیاورم. به حساب

ختن چیزی برای آموتواند وگو برای من یا ناقد یا دیگران میی گفتکردم ادامهگاه گمان می این که جمله

ارتوی مانده در هز»یاشار دارالشفاء با عنوان  امی دوست گرامیم را دارد نوشتههمین حک. داشته باشددر بر 

نامرتبط  هایبحث دوزد وزمین و زمان را به هم می، متنی که «نقدی بر آراء محمد مالجوها: بندیدسته

را  های فکری احیاناً مختلفپندارد و دستگاههنگام میهنگام را بههای نابهمؤلفه سازد ورا به هم مرتبط می

ی دادن نتایج سیاسنشان»د: برساش شدهتعیینپیشهدف ازبه تا  کندالتقاطی جمع میدر یک قالب 

)چه در ارتباط با [ محمد مالجو]ی او کارانههای نادرست و در اساس محافظهی که از تحلیلاگرایانهراست

برای اثبات درستی این ادعایش ابتدا  ناقد .«گیرندی ایران( سرچشمه میمباحث نظری و چه مسائل جامعه

درستی اظهارنظرهایش  ایضاحکند و در ادامه برای ی فکری ساختگی را بر تن من میی یک پروژهجامه

رچه رو، گازاین .دنزمیوفور دست به جعل به احتو  کندمی قولنقلو گاه ناقص خطا  گاهها در اکثر نمونه

نبوهی از ابه هر بهایی ولو با  انهکردن نگاه دگراندیشحذف و منکوب که در پیپاسخ به نقدی از این دست 

کاتی اختصار نبه آگاه بوده باشدخودبا این امید که نا ضرورت و اولویتی ندارد، اما ستهاو تحریف هاجعل

 .گویممیرا 

جا این .تمنتفی کرده اس فعالً وگوی عمیق رایک گفت درگرفتن امکاننوشته این دو ویژگی کلیِ 

و هم  دهمبه دست میاز نگاه خودم  شانهایی برای اصالحو سرنخ جماالً شرحی از همین دو ویژگیا

ک مبنای یاند بتو ممستحکمستدل و منسجم و و  رفتهمتنی شُسته بعداً یدوار کهآرزومندم و هم ام

ز ای ما در شرایط کنونی که منحنی تفکر همه و احیاناً دیگران باشد. ما برای هر دوِ آموزوگوی درسگفت

      وگو و یادگیری متقابل داریم.کند نیاز به گفتنوعی شیب منفی حکایت می

یوند زده با هم پهای بسیار متنوعی از من را بحث ناقدویژگی کلی متن شروع کنم. ترین اصلیاز 

را در کارهای من شناسایی کرده است.  «ی واحدیوجود پروژه»خودش، ی نوشتهاست زیرا، به وام از 

 ی ذهنساخته و پرداختهکه  ایدارم اما نه در قالب دستگاه گسترده اصلی ایهالبته که من نیز پروژصد

های بسیار متنوع مواجه بحث در زمینه ی طرحدربارهی یبا تقاضاها ریخاسال  طی دهاست. خصوصاً  ناقد

رست دهم  فرصت داشتم وهم  هم فقط گاه که، آنامداده مثبت ام. به درصد ناچیزی از تقاضاها پاسخبوده
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به ضرورتاً ها ی بحثهمه ام ارزش شنیدن دارد.کردم در بحثِ تقاضاشده نکتهیا نادرست گمان می

های ، بحثماگر چنین کنی .داده شوندو نباید در پیوند با هم قرار  انددهمن مرتبط نبو« ی واحدپروژه»

 .از نخستین مشکل این ایم.خطا به هم مرتبط کردهنامرتبط با هم را به

ها در گذر سالو  امبودهام مستمر در حال آزمون و خطا های فکریها در بحثمن نیز مثل خیلی

 و گاه نیز امدهوافز خودم «ی واحدپروژه»به های دیگری را مؤلفه ام و گاهکنار گذاشته را هاییمؤلفهگاه 

« ی واحدپروژه»خواهیم مان اگر میزی مشخص از در هر لحظه. امتر را تقویت کردههای قدیمیمؤلفه

ر بهتر است اگ جا در پیوند با هم قرار دهیم.ها را یکی مؤلفهادعایی را شناسایی کنیم خطاست که همه

ا هنگام رهای نابهبحث ای را به نقد بکشیم مجزا و در جای خودش مطرح کنیم. وگرنهیم نکتهخواهمی

 .مین مشکلاز دو این .ایمو نوعی ایستایی ذهنی را بر جای پویایی فکری نشانده ایمهنگام جلوه دادهخطا بهبه

های فکری مذکور در از گنجینهام توانستهداشتم نمیام و اگر هم قصد میهرگز قصد نداشته

ی پروژه»در خدمت  هیرشمن و تامپسون و آلبریتون، هاروی و مارکس و پوالنی وآرای ، مثالً منتقدی نوشته

ام. نداشته منمتأسفانه شدنی باشد نیازمند خالقیتی است که هم چنین کاری اگر استفاده کنم. « واحدی

لهام ا تحلیلیِ واحدی چارچوبارکان گوناگون  در خدمت هاروی و البته که از مارکس و پوالنی و تامپسون

 ن بحثِدر این یا آاز این متفکران گرچه هر یک ترسیم کرده است.  منتقدنه به صورتی که  ، اماامگرفته

 «ی واحدِپروژه»ی این متفکران را در همهخطاست  ،اندجایگاهی داشته ی مسائل ایراندرباره مجزای من

وه تر از حدی که ممکن است باشد جلادعایی را التقاطی« ی واحدپروژه». اگر چنین کنیم، یمگنجانبادعایی 

 .از سومین مشکلاین هم  ایم.داده

رین و اولین و بارزتخواستم به بگویم. می سیاق کارماین سه مشکل را گفتم نه برای این که از 

ساختن سرتاسر آشفته که در تالش برای مرتبطمتنی : اشاره کنم موردبحثی ترین ویژگی نوشتهاصلی

یانه به های فکری متفاوت را ناشبافد و دستگاهبهای پار و پیرار را به هم مؤلفه کوشدمی های نامرتبطبحث

کارهای  ه،البت امهای زیستهتجربه ها وآموخته ها وخوانده، متناسب با هامن در گذر سال .بچسبانددیگر یک

بخشی از آن کارها را  به دنبال من راه افتاده و اشنیز در نوشته ناقدام. متنوع و مجزای پرشماری کرده

 یاش با پروژهوجوه افتراقاستخراج کرده که « ی واحدیپروژه»شان خطا به هم چسبانده است و از دلبه

قرار  آماج اشاره منتقدهای متنوعی را که من بحثاش. پرشمارتر است از وجوه اشتراک مراتبمن به اصلی

طاست خ ، برای سطوح متنوعی از مخاطبان.امهای مختلفی پیش کشیدهها و مناسبتها و مکانداده در زمان
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ود ش. حاصل مینیمتلقی ک« یی واحدپروژه» ی واحد،در یک نوشته ،جا و در پیوند با همشان را یکهمه

طفی هم به خود لذهن من است، نوعی کم تر از آشفتگیاش خیلی بیشآشفتگیی ای آشفته که درجهنوشته

را  کم سه اصلیی آرای کسی هستیم بهتر آن است که دستجانبهاگر درصدد نقد همه و هم به من. اقدن

 که برشمردم رعایت کنیم.

سبانده به هم چخطا های نامرتبط مرا بهاین است که حتا هنگامی که بحث ناقدی ویژگی دوم نوشته

فکری  هایجا در یک کاسه قرار داده و دستگاهفکری مرا نابهپرتالطم های مقاطع گوناگون مسیر مؤلفهو 

یوند های گوناگون را نادرست با هم پدر زمینه من ممنبع استفاده یا الها های فکریگاه متفاوتِ انواع گنجینه

، نه همواره اما ی آرای آماج نقد را رعایت نکرده استجانبههمههای نقد الزمهکنم، خالصه  ،و داده است

 وجه واردچهیبهجا این است.کرده  لناقص نقجعل کرده یا قول کرده یا ها یا خطا نقلنمونهخیلی از در 

فت هایی خواهم گ. فقط از نمونهدهدی ناقد به بحث محتوایی هیچ راه نمیشوم. نوشتهبحث محتوایی نمی

ان به شدربارهتوان دهند. یعنی خیلی سرراست میها راه نمیجور حرفنظر و اینکه به تفسیر و اختالف

خستین نام را جلب کرد فقط به توجه ناقدی هایی که هنگام خواندن نوشتهاز فراوان نمونهنظر رسید. اتفاق

هشت نمونه از جعل و دو  .ام آمدبه چشمانزودتر از بقیه در مرور مجدد  که کنماشاره می یده مورد

 نمونه از نقل ناقص.

ی خود که مالجو متکی بر آن ایده «انباشت هایچرخه» یهو اید هاروی دیوید با»نویسد: می .یکم

ی ترین مؤلفهمهمکوشد اسم حتا نمی.« را بسط داده است سرمایه انباشت یگانهشش هایخهچر مبنی بر

گانه شش« هایچرخه»من را درست یاد بگیرد و بارها و بارها خطا نکند. من هرگز از « ی واحدپروژه»

ز این من بیش اضمناً فهمم. را نمی« ی انباشت سرمایهگانههای ششچرخه»چنین معنای ام. همسخن نگفته

 هایحلقه»ی ام اما ایدهوفور تکیه داشتهنیز به ی دیوید هاروی هستم و بر هارویدار اندیشهها وامحرف

 ام.را از هاروی نگرفته« ی زنجیرۀ انباشت سرمایهگانهشش

گرایان از شدت تهاجم به حقوق اجتماعی و رسیدن نواصولقدرتبا به»نویسد: دوم. از قول من می

ا ی ماست در کجی همهی زیستهتجربهمن این گزارش وارونه را که معکوس «. شودیاقتصادی مردم کم م

«. دگیرسازی در دستور کار قرار میبورژوازیشکلی از خرده...  »نویسد: ام؟ نیز از قول من میارائه کرده

 ام؟یعنی چه؟ من کی و کجا چنین اصطالحی را به کار برده« بورژواسازیخرده»
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ام ، از نظ«مانده )سنتی(/ پیشرفته )مدرن(عقب»ی مبتنی بر کلیشه»گوید: مالجو م. میسو

 تمنا برای حرکت به سمت»سازد و دستور کار سیاسی مبارزه را می« آلتیپ ایده»داری دو شکل سرمایه

بتدا ا«. کندعنوان می« ی اروپایی )مدل دولت رفاه کشورهای اسکاندیناوی(هداری پیشرفتیک سرمایه

ها را کجا گوید من این حرفکند اما نمیقول میدهد و درواقع از من نقلجمالتی را در گیومه قرار می

هایی احیاناً متعلق به خودم برای ردکردن کند به استنساخ از نوشتهام. سپس نیز شروع میزده

 هایی که به من نسبت داده است.گیریموضع

 یهفاع از تولیدگرایی و سرمایخود را در د یمالجو تبلور این شکل از مواجهه»نویسد: م. میچهار

نه انتقاد اً ام. ایضنویسد در کجا چنین کردهنمی«. دهدیی مالی نشان مگرایی و سرمایهیصنعتی در برابر مال

بیند. از باب نمونه، معکوس این ایده را که بارها و بارها در کارهای من آمده است نمیاز این ایده را و نه 

ای استنتاج ام و نتیجهام و جوابی دادهاصطالح آماج نقد قرار گرفته پرسشی طرح کردهبهدر همان کتابی که 

آیا سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای مبادرت به انقالب تولیدی در ایران امروز »ام: ام. پرسیدهکرده

ام: ه گرفتهنتیجی پاسخی تفصیلی نیز پس از ارئه« تواند مؤدی به تحول اقتصادی و سیاسی باشد؟می

هایی را که عرضه کردم مفروض بگیریم، پاسخ من به پرسشی که ی استداللبنابراین، اگر صحت سلسله»

ی عزیمت بحث در این جلسه بود این است که بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروز نقطه

ران را تولید در اقتصاد ای یند و گرهاقتصادی را ایفا ک یمدت نقش پیشگام توسعهنه قادر است در میان

سازی ی سیاسی ظاهر شود و در درازمدت به مشروطهکن توسعهصافباز کند و نه قادر است در نقش جاده

حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته است ی سیاسی یاری برساند. درعینقدرت مطلق در پهنه

ورژوازی هژمونی طبقاتی ب یدهندهنافع ملی جا بزند. این درواقع نشانکه منافع طبقاتی خودش را در هیئت م

است. معتقدم نقد نقش پیشگامی که به بورژوازی برای  ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است 

خواهانه در ایران امروز اقتصاد سیاسی مترقی تحول یشرط الزم، هرچند نه کافی، برای هر گونه پروژه

و  «تیصنع یهسرمای» که دریابد شته باشدقدر با اصطالح بورژوازی آشنایی داآن تقد شایدمن «است.

 گیرد.سان دربرمییکرا به« ی مالیسرمایه»

چون شود که همدرکِ پوالنیایی از کاال باعث می»نویسد: . با انتساب به طرزفکر من میپنجم

منشأ  (نام هم با ایشان موافق بودندگرایان بهچپکه البته بسیاری از )بسیاری از اقتصادانان راست 

ران نشانگان بح صرفاً گراییکه مالیآنگرایی مفرط بدانیم، حالرا مالی 8002هایی نظیر بحران مالی بحران
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که منشأ بحران در ساختار تولید نمایاند(، درحالیت آن میئاست )یعنی جایی که بحران خود را در هی

ایی هایش آشنیشهدهای گوناگون از اندارالشفاء تا چه حد با آرای پوالنی و خوانش مهم نیست که«. است

 مطلب را از دهد. یک نمونههای من را برای تنویر افکار خودم به خودم تعلیم مینوشتهجا اما ایندارد. 

بحران کنونی »: از خودم نقل کنم 0930در سال « داری جستحل اصلی را باید در مبارزات ضدسرمایهراه»

آغاز شد نه یک بحران اعتباری بلکه بحرانی است اقتصادی با ابعاد اعتباری، یعنی باید  8002که از سال 

وجو کرد نه در بخش اعتباری.... بحران کنونی نه های بحران جاری را در بخش واقعی اقتصاد جستریشه

 «ر خود ساختار نظام سرمایه است.گر دی ساختاری ویرانبحرانی مقطعی بلکه بازتاب نوعی نقیصه

طور د بهعنوان استراتژی مبارزاتی بایکنندگان بهمالکیتدر شعار خلع ید از سلب»نویسد: م. میشش

مالکیت چه چیزی، از چه کسانی، توسط چه کسانی و با چه مکانیزمی مدنظر دقیق مشخص کرد که سلب

مالجو  گرایی گرفته شود.ژی مذکور در دل منطق دولتشدن استراتاست، تا به این اعتبار جلوی مستحیل

برد، اما با توجه به افق و هایش نام میبندیدفعات به عنوان یک خروجی سیاسی صورتاز این شعار به

 گیرد و به دلخواهمباحث مرا می«. اجتماعی جنبش نه و است رفاه دولت شعار این مجری  راستای نقدش

ی پنجمین دوره»خواهد ببیند در بسیاری جاها از جمله در کند. نمیتعیین میشان را نیز خودش مجری

برپایی نوعی سازمان تولیدِ »که اکنون در دسترس است بر « اقتصاد سیاسی ایران پس از انقالب

ت های تحتانی هرم قدردارانه با اتکا بر الیهدارانه از طریق انحالل مناسبات طبقاتی سرمایهغیرسرمایه

 .امتأکید کرده« سیسیا

کاال در معنای محصول یا خدمتی که برای فروش و به قصد کسب سود »با نویسد: مالجو م. میهفت

«. کندآغاز می»کند. نوشته چه خود نوشته است دقت نمیبه آنمنتقد کند. می« رسد آغازمیبه تولید 

ی اقتصاد سیاسی ایران دومین دوره»از جمله در ی این آغاز را اما در جاهای مختلف ندیده و نخوانده. ادامه

سازی ، مشخصاً کاالییهاسازیکه اکنون در دسترس است در شرح معنا و واقعیت کاالیی« پس از انقالب

ی مبادله میان بنگاه با نوع رابطه»ام از جمله ارتباط وثیق میان نُه عامل را وصف کرده آموزش عالی،

ه درک شدن بباید از مفهوم کاالیی دارالشفاء یط بسیارانی از امثال یاشاردرک بس«. نیروهای کار خودش

وخ سی سال های منسگفتاردرس را داشته باشد ارتقا یابد. هزارالیهتری که توان توضیح این مفهوم پیچیده

 کنند.پیش کفایت نمی
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س ناشی ی مارکسرمایهترتیب سه جلد »نویسد: میی من از آلبریتون در توضیح استفادهم. هشت

من  «.تاریخی و انضمامی ،تجریدی سطح سه شناسی است که عبارت است از تحلیل پدیده دراز یک روش

اما  خالف آن راام. صراحتاً نام نبرده سرمایهشناسی آلبریتون برای هر سه مجلد گاه از کاربرد روشهیچ

تأکید  یبا تکیه بر پل سوییز «ی مارکسیسم عامیانهسکه: روی دیگر ی بازجامعه»در  ام. از جملهبارها گفته

 نتایج حاصل در جلد یکم» :است سرمایه های وسیعی از جلد یکمام که این روش عمدتاً برای بخشکرده

عنی تر انتزاع، یخصلتی موقتی دارند و در بسیاری از موارد، و نه الزاماً همیشه، در مراحل پایین کاپیتال

 «شوند.های گسترده میتری از واقعیت به حساب آیند، کم یا بیش دچار جرح و تعدیلوقتی وجوه بیش

 در مواجهه 0930نژاد در بهمن ماه یوقتی مالجو در جریان مناظره با موسی غن»نویسد: م. مینه

بر  داریی ارزش مارکس، از این دفاع کرد که در نقد سرمایهنژاد به نظریهیهای بوهم باوِرکی غنبا نقد

د ماند چنان ایستاده برجا خواهسنتی ایستاده )رویکرد کارل پوالنی( که با فروریزی نظام نظری مارکس، هم

در  شکارامیدوارم « !نژاد دفاع کردیر و تراژیک باید از غنیامروز هم چنین نظری دارد(، ناگز )و احتماالً

ام د اشارهگویو نمی کندجدا می قولمتن نقلاز  قول رالموضوع نقرسد. ننژاد این مسیر به دفاع از آقای غنی

های لکه متنب کندزدایی میمتنبه کدام بحث بود که پیش از این سخنان پیش کشیده شده بود. نه فقط 

: 0930در اردیبهشت « ی انقالبی فهم منطق سرمایهنتیجه»در ، از جمله بیندنمی هادیگر را در همان زمان

را  ی ارزش مارکسحتا سوسیالیست ممتازی چون کارل پوالنی نیز دچار این خبط فکری شد و نظریه»

ی هانوشتهمحروم کرد هرچند با رجعت به دست کاپیتالمردود اعالم کرد و خود را از اصول مندرج در 

ی ریهمن البته مستقیماً از نظ «مندی در سنت سوسیالیستی پدپد آورد.پاریس عمالً دستگاه موازی ارزش

فاوت بین ت ناقد البدام. اما استفاده نکرده در سطحی وسیع ی مشخصی تاکنونارزش برای تبیین مسئله

 . یابددرمیرا  و ردکردن همان مفهوم یک مفهومنکردن از استفاده

ی دوم ضرورت تقویت سه حلقه»ی ایده کند:ی من اشاره میی ایدهدهم. در گیومه به نتیجه

یومه ی داخل گداند یا معنای جملهیا معنای گیومه را نمیناقد «. داریانباشت برای نرمالیزاسیون سرمایه

نانم از ها و سخام. مضمونی شبیه به این را در برخی نوشتهنداشتهای هرگز من چنین جمله و چنین ایدهرا. 

اد ایران های این مسیر در اقتصام تا تناقضتبیین کرده مانهای پیراموندموکراتو سوسیال زبان نهادگرایان

 آماجاصطالح ام از جمله در همان کتاب بهصراحت چنین قیدی را آوردهرا نشان دهم. بارها و بارها نیز به

ی دید کسانی که داری و مشخصاً از زاویهداران سرمایهجا دارم موضوع را از عینک طرفعجالتاً این»نقد: 
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. حرفم این است که، به علل مشکالت کنماند بررسی میخواهان رشد اقتصادی با اتکا بر بورژوازی ملی

تاکنون اقد ندانم . نمی«نجام داشته باشدتواند سرای این دوستان در ایران کنونی نمیساختاری، تحقق پروژه

دار رود در پوستین یک سرمایهتر میهر چه تمام مارکس با ظرافت را خوانده است یا نه. سرمایهجلد دوم 

کشد. ها را بیرون میدهد و تناقضارزش اضافی نشان میتحقق ها و مسیرهای گوناگونی را در فرآیند و راه

 است؟داری مارکس مدافع سرمایه

را  یقوگوی عمشماری از بسیاران در متن که گفتهای کمکنم، نمونهبه همین ده نمونه اکتفا می

پیشنهاد من عبارت است از  دهند.را محور قرار می غیرواقعید چون از ابتدا مبنایی نکنناممکن می

 به .کم آگاهانههای دستزداییو اجتناب از متن زدایی از اظهارنظرهاشایعهها و قولمستندسازی نقل

در است.  وگوی سالمهای درگرفتن یک گفتها الزمهاین شده.پاکیزه و ویراسته المقدورحتی ی نثریاضافه

 متوقف خواهیم ماند. اسباب خرسندی است که یاشار یابانهی هویتهایگرغیر این صورت در سطح افشا

نون . تاکو به وادی اندیشه گام نهاده است باال برده قدری به سهم خودش را هایگرسطح افشا دارالشفاء

 دهی به اتاق بازرگانی ومشورت یواهی دربارهی یادعاهادر سطح نازلی بود:  ی سایر افشاگرانهاافشاگری

نی یومیلی دوازدهگیری از شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی و عضویت در دانشگاه و حقوق ماهانهپروژه

ی ی چنان ادعاهای افشاگرانهدربارهداند که دارالشفاء می آورم.چند مورد دیگری که به خاطر نمی و

 دارالشفاءون مدیمستقیماً ها به سطح فکری را گرچه ارتقای افشاگری ام.کردهفقط سکوت می اییابانههویت

س وگو مهیا شد، سپاگر شرایط سالم برای یک گفت گزارم.نیز به سهم خودش سپاس اونیستم اما از 

و  «نهاد غیربازاری» مان از مفاهیمی نظیرمتقابل توان جایی نیز باز کرد برای ارتقای سطح درکمی

و « ههای زیستتجربه»و « تحلیل طبقاتی»و « ی ادغامی یک شیوهبازتوزیع به منزله»و « شدنکاالیی»

« ان حِرَفصاحب»و « نیروهای کار»و « مالکیتسلب»و « مبارزه»و « تعریف تجربی»و  «تبیین»و « توصیف»

 است به همین ترتیب غیره.و « انباشت اولیه»و « ی تحلیل در اقتصاد سیاسی مارکسیگانهسطوح سه»و 

ی کاربردشان در سطح مسائل اقتصاد نحوههاشان و هم هم قوت و ضعفهای امثال تامپسون و پوالنی و ایده

ا در دیگری برای ارتقای سطح بحث ر یکنندهتصحیح اگر مسیری از این دست یا مسیرهایسیاسی ایران. 

حمل های کاذب است و میابیارزشی برای هویتی بیمسابقهایم که پیش نگیریم به چاه ویلی گام نهاده

اب های کتبرگه های فراوانی را درنمونه. هامنمو منم هاگراییو اصول هایگرها و افشانازلی برای افترازنی
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ها هرگز ها و رویهداند که من به این قبیل بحثخوبی میبه دارالشفاء .سراغ داریممان تاریخ سنت فکری

       و نخواهم داد. امتن نداده

 


