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  مقدمه

اند با اتكا  ) كوشيده6/11/1397در روزنامه شرق (» داري در ايراننكاتي درباره سرمايه«آقاي عادل مشايخي در يادداشتي با عنوان 
)، نشان دهند كه 27/10/1397در نشست مؤسسه پرسش (» فرهادپورسخنان از سر تيزبيني و دقت مراد « -به زعم ايشان -بر 
ترين خطوطش را ماركس كشف و  داري در ايران بايد مبتني بر دركي از منطق سرمايه باشد كه مهم هر بحثي درباره سرمايه«

ي اجتناب از ورود  به بهانه "شرايط وقوع فالكت"ي  ها و پرهيز از طرح مسئله ماندن در سطح فالكت... [و]  بندي كرده است صورت
  ». زدگي ندارد گرايي و تشديد عوام ، حاصلي جز تقويت عوام"انتزاعي و بيهوده"هاي  به بحث

» نقد اقتصاد سياسي«به نام  در آن، از اين نظر بايد از صراحت كالم و دقت نظر آقاي  مشايخي بسيار سپاسگزار بود كه در فضايي كه
تكرار و ») بردارانه علم اقتصاد كاله« ت(يا به قولِ گالبراي» علم اقتصاد واقعا موجود«، محتويات ماركسيهاي »ژارگون«و متكي بر 

(به ويژه مبتني بر صورتبندي ماركس) و چگونگي  ساز و كارش » منطق سرمايه«، همگان را دعوت به جدي گرفتن شودترويج مي
  كند.در ايران مي

نايستادن در طرف «و ديگري است » تاريخِ بحث درباره منطق سرمايه در ايران«داشت است، يكي آنچه اما محل انتقاد به اين ياد
  ».مشتي االغ مبهوتزده و پيشگويي الهام

  تاريخ بحث درباره منطق سرمايه در ايران

  :ي درخشان در سخنان فرهادپور هستاز نگاه آقاي مشايخي سه نكته

به  يرانيروشنفكران چپ ا انيكه او را در م يتي(خصوص يو مستحكم در سنت ماركس يقو يا فرهادپور با اتكا به پشتوانه .1
 ديبا د،يگو يطور كه ماركس م همان تيو نقد واقع تيفهم واقع«كه  ورزد يم دي) تأككند يم ليتبد »فرد منحصربه« يا چهره

ها  به دو دهه فرهادپور در نوشته بيكه قر يا است: نكته هيما سرما ي زمانه يِ. امر واقع»رديصورت بگ تياز درون خود واقع
   اما عمال مورد غفلت قرار گرفته است. ده؛يورز ديمختلف خود بر آن تأك يها و گفته

  »اند. نظام مشترك گرد آمده كيكشورها تحت  نيتر مانده كشورها با عقب نيتر شرفتهيامروز پ« .2

در مورد  ها ييپرگو ي و بر همه كند يم ميرا ترس سميبرالينئول ي مسئله يدرخشان خطوط اصل يجازيفرهادپور با وضوح و ا .3
 ييواژه را به ناسزا نيكه ا ياند و چه منتقدان كرده يمعرف »يمكتب فكر« كيكه آن را  يچه از جانب مدافعان سميبرالينئول

 كي يو اجتماع ياقتصاد ي برنامه كيصرفا  سميبرالياز نظر من نئول«است:  دهي، خط بطالن كش اند كرده ليتبد يتوخال
 دهد ياست كه نشان م يخيتارـ  ياجتماع تيواقع يبلكه نوع ست،يحكومت ن ايدولت  ي توطئه يحت ايدارودسته 

 (فرهادپور) »هستند. ها حركت نيو اول نيتر يمياز قرار، تكرار قد ه،يسرما ي حركت و سلطه يها وهيش نيو آخر نيتر شرفتهيپ

  آقاي فرهادپور بررسي كنيم:در بيان را  خاص و ويژه بودنش نيز ها وگزارهيك به يك درخشاني اين 

در سنت ماركسي در چيست و كجاست؟ و كدام  خصوصيت در انديشه ايشان  فرهادپور يآقارد و نشان پشتوانه قوي و مستحكم 
شان از روشنفكر چپ خي پرسيد كه تلقي؟ بايد از آقاي مشايكندفرد ميمنحصربه» روشنفكران چپ ايراني«است كه او را در ميان 

اصال  كه انداندازه است؟ آقاي فرهادپور به دفعات نشان داده چهبه  شناسندوسعت دايره روشنفكران چپ ايران كه ايشان مي چيست و
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داشتن يعني: ي قوي در سنت ماركسي پشتوانه. اي ندارند به عنوان متفكري با پشتوانه قوي در سنت ماركسي شناخته شوندعالقه
تحليل «، »ساختار توليد«؛ يعني نهادن »نقد اقتصاد سياسي«اهتمام جدي به استفاده از مفاهيم باهاي سياسي و اجتماعي تبيين پديده

آقاي فرهادپور با لحاظ كردن تحوالت فكري  آثار مند پيگيرها. هر عالقه در مركز نگرش و واكاوي» انقالب اجتماعي«و » طبقاتي
سخن اين . ايشان نبوده است تواند اين نكته را دريابد كه مطلقا هيچ يك از اين موارد در مركز تحليلبه امروز به راحتي مي ايشان تا

نيست، بلكه مدعي است كه شيوه تحليل ايشان هرگز مبتني بر سنت ماركسي نبوده و نيست. هاي ايشان تحليلاهميتي به معناي بي
ندارد. خود » پشتوانه قوي در سنت ماركسي داشتن«ديگري است و ربطي به موضوع  ،گيردگرفته و ميكه ايشان ماركس را جدي  اين

مي») بادهاي غربي«از كتاب »/ داري، و دمكراسيماركسيسم، سرمايه(« 1377در تابستان » راه نو«اش با نشريه ايشان در مصاحبه
(بادهاي غربي، » ، بتواند ماركس را ناديده بگيردگيرددش را جدي ميكنم در جهان امروز هيچ متفكري كه خومن فكر نمي« :گويد
پس اگر ايشان متأثر از ». ماركسيسم افق تفكر دوران ماست«ي سارتر معتبر است كه  ). با اين نگره، كماكان اين گفته190ص: 

بينيم از نيست؛ همچنان كه مي» ماركسيسنت «، معنايش تعهد به »سرمايه امر واقع ماست«د كه يگوژيژك و بديو از اين سخن مي
، ي او به ماركس و مفاهيم برساخته شان رغم ارجاعات متناوب، علي»ژيژك«و » بديو«هايي نظير جهان هم، چهره نگاه متفكران چپِ

با آن مصاحبه،  اگر بنا را بر اين بگذاريم كه در قياس .شوند تلقي مي» شناسيراسنت روانكاوي و پديد«انه قوي در كساني با پشتو
اند و تفكر او را فردگرا   (چرا كه در آنجا به شدت متأثر از نقد آرنت به ماركساند امروز آقاي فرهادپور بيشتر به اهميت ماركس پي برده

، به صرف تكرار مدام اهميت شان بيابند هاي هاي ماركس براي تحليلاي قوي در انديشهاند پشتوانهو مايل نند)داو غيرسياسي مي
چگونه است و فراتر از سخنان » منطق«. بايد ببينيم كيفيت طرح جايگاه اين ارزيابي و تاييد و تكذيب نيست قابل، »منطق سرمايه«

  .كنداركردن منطق سرمايه را چطور وارد تحليل  ميكهاي تاريخي ، ميانجيگونه و تلنگرهاي سياسي گاه و بيگاهمقدمه

ي محكم در سنت پشتوانه«ي شمولي از روشنفكران چپ ايران را در ذهن دارند كه كه آقاي مشايخي دقيقا چه دايره ديگر اين ي نكته
چون محمدرضا سوداگر، محمدرضا فشاهي، خسرو شاكري، هاي كساني پژوهشنگاهي به دانند؟  را منحصر به فرهادپور مي» ماركسي

گ، فرهاد نعماني، پرويز صداقت، خسرو پارسا، فريدا آفاري، احمد سيف، مرحوم احمد حسن آزاد، كمال خسروي، سهراب شباهن
آقاي  »ي قويِپشتوانه«كه حتي با پذيرش  دهد دانا و بسياري پژوهشگران و نويسندگان ديگر نشان ميشايگان، فريبرز رئيس

  .نيست  فردي در ايشانمنحصربه سنت ماركسي، مطلقا اين خصوصيتدر  فرهادپور

  كند: مي» يكتا«اما بپردازيم به اصل مدعايي كه ايشان را 

  .»رديصورت بگ تياز درون خود واقع ديبا د،يگو يطور كه ماركس م همان تيو نقد واقع تيفهم واقع«

نه  ژيژك (وي است، و جمله» ماندگارنقد درون«است؟ اگر منظور ي درخشاني دارد كه تا كنون بيان نشده كجاي اين گزاره نكته
، بايد گفت كه اين شما و آقاي فرهادپور هستيد كه قريب به دو دهه است از اين مهم غافل »سرمايه امر واقع ماست«فرهادپور) كه 

بازار در متن «قريب به دو دهه پيش آقاي فرهادپور بر ». نقد اقتصاد سياسي«و نه روشنفكران چپِ متكي بر سنت  ايدبوده
(با تأكيد بر بودريار) در » سپهر مبادله«متمركز بود و از مفقودبودن » منطق ميل«)، متكي بر 195(همان، ص: » كاميونيتاريسم

براي ايشان را نيز مي توان از همين عينك ديد). قريب به دو دهه پيش كه بسياري » كاراتاني«جذاب شدن (كرد ماركسيسم انتقاد مي
طلبي هايي كه نام بردم از بازآرايي سرمايه به مدد جريان اصالح، آن چهرهكردنددفاع مي» دوم خرداد«همچون آقاي فرهادپور از 

. دادند) هشدار ميWTO» (سازمان تجارت جهاني«ي حاكميت به عضويت در و عالقهسازي نسبت به جهانيگفتند و سخن مي
قريب به سه دهه پيش نشريه .يدندجنگمي» منطق سرمايه«سال پيش فعاالن سنديكايي و كارگري در نظر و عمل با  15به قريب 
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، پروريدندرا مي» ماندگارنقد درون«آن كه در  ندشدو ... منتشر مي» آواي كار«، »كار مزد«، »نقد نو«، »نقد«همچون  ييها
 كه آقاي مشايخي در تمام اين دو دهه گذشته در حال و هواي ديگري بودند. درحالي

  نظر آقاي مشايخي از اين قرار است:آقاي فرهادپور از ي درخشان دومين نكته

  »اند. نظام مشترك گرد آمده كيكشورها تحت  نيتر مانده كشورها با عقب نيتر شرفتهيامروز پ«

و حتي ») توسعه ناموزون«ي ، هابزباوم (ايده»)نظام جهاني«ي والرشتاين (نظريههايي چون چهرهاين سخن را  آور است. آيا حيرت
كسان  ي؟! مگر قريب به دو دهه نيست كه همان كساني كه نام برديم و بسياراندورا زاسوليچ متذكر نشدهخود ماركس در نامه به 

شان  ها تاريخي دارند و اسناد و مدارك؟! بحثاندديگر در آثار خويش (از جمله در همان نشريات) به اين سخن بديهي اشاره كرده
، خواهد بداندداند و نميرا نمي» نقد اقتصاد سياسي«جريان راستي كه بديهيات موجود است. مشكل آنجاست كه گفتگوي دائمي با 

» ي چرخ اختراع دوباره«و ها به گذشته بحثنگاهي . دهدگويي سوق ميچپ را هرچه بيشتر احمق خواهد كرد و به وادي بديهي
شده  نقل ي درخشانِمسئله بر سر بيان دومين نكتهامروز  .زنيمبديهيات درجا مي در و مدام بالد  گونه، انديشه نمي اين. ضرورتي ندارد

كند؟ كار مي ، چطور در تك تك آنهامانده را دربر گرفته، بلكه بر سر اين است كه اين نظام مشتركي كه از پيشرفته تا عقبنيست
فرمايند اقتصادداناني را كه آقاي مشايخي مي؟ از قضا ناتواني در تبيين همين نكته است كه برخي از آن كندچگونه جهاني عمل مي

انداخته است و نئوليبراليسم را » نامتعارفـ  داري متعارفسرمايه«ي ي تكرار اسطورهبه ورطه ،شان تكيه كرد هاي بايد به تحليل
هم » نقد اقتصاد سياسي«را بشناسيم تا بتوانيم به سطح » اقتصاد سياسي«بايد . بينندانحراف سود از بخش توليد به بخش مالي مي

زايي توخالي ، اين مفهوم را به ناس»نئوليبراليسم«باعث شده است كه برخي از منتقدان » اقتصاد سياسي«برسيم. از قضا ناآشنايي با 
  »اسياقتصاد سي نقد«با تكيه كنيم  يد به آنهابا -به اعتبار آقاي مشايخي  –اقتصادداناني كه تبديل كنند و آشنايي اندك و سطحي 

، تقليل يابد» زداييمقررات«و » سازي دولتكوچك«، »نيروهاي كار سازيموقتي«، »گرايي مالي« بهنئوليبراليسم  باعث شدهاست كه 
» استخراج ارزش اضافي«و » ساختار توليد«تغيير كرده و مسئله ديگر  1970پس از » داريماهيت سرمايه«و اينطور گمان رود كه 

  نيست.

ي قصار؛ و پژوهش واقعي آن جملهپشت اين يا نه پنهان شدن  ،اي بودنريشهنقد پردازي عميق و يعني درگير مفهومپژوهش واقعي 
  پاالييم.  و مي پروريمسازيم و مي يعني كار تجربي كردن با مفاهيمي كه مي

 ديتول ينيدر زمان مع يكه كارگرِ مزداست  يايعبارت است از نسبت ارزش اضاف ينرخ ارزش اضافبراي مثال با درنظر گرفتن اينكه 
 ةشباهنگ در مقال سهرابي متغير)،  (يعني: نسبت مقدار ارزش اضافي به سرمايه كنديم افتيآن مدت در يكه برا يكند به مزديم
% 420 اي 4.2را معادل  1385-1386در سال  رانيدر ا اضافي ارزش نرخ »1389 خرداد 25 – رانينرخ استثمار در ا نيانگيم«

 رسيده است% 567 ايو  5.67 به عدد 2013سال  در رانيا با محاسبه همين شاخص براياش وي در مقاله .استكرده  محاسبه
دهد استثمار به شكل بسيار خشني در ايران در جريان ؛ و نشان ميباالتر است اريبس همان سالدر  كايآمر يكه از نرخ ارزش اضاف

  :ي درخشانبه سومين نكتهسرانجام بپردازيم  بوده است.

 ه،يسرما ي حركت و سلطه يها وهيش نيو آخر نيتر شرفتهيپ دهد ياست كه نشان م يخيتارـ  ياجتماع تيواقع ينوعنئوليبراليسم ... «
  .»هستند ها حركت نيو اول نيتر يمياز قرار، تكرار قد
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است؟ » نئوليبراليسم«ديگر چه نيازي به استفاده از اصطالحي بنام ها هستند، ، تكرار اولين حركتهابسيار خوب؛ اگر اين آخرين شيوه
كه بسياري از روشنفكران چپ در مواجهه با نئوليبراليسم به اين خطا رفته را استفاده نكنيم؟ گفتيم كه اين» داريسرمايه«چرا همان 

 هم رنگ باخته» سرمايه«ماركس در  تز مركزيدستخوش تغيير شده و به همين اعتبار ديگر » داريماهيت سرمايه« انگار اند كه
بودن به استفاده از اصطالح نئوليبراليسم، بدون درغلطيدن به خطاي فوق، بحثي است ديگر.  است، يك بحث است، اما همچنان قائل

ي فرهادپور درباره آقااين تببين نادرست  برد و از قضا بيشتر به آقاي مشايخي اما راهي به سوي دومي نميي درخشان مدنظر نكته
فصل «پندارد ماركس در گيرد و مييكي مي» داريي سرمايهبازتوليد هر باره«زند كه آن را با تن مي» به اصطالح انباشت اوليه«

دليل اين ناديده گرفتن به كه ند پندارخطا مي و كساني ديگر هم بهتكرار انباشت اوليه را نديده است؛ » سرمايه«جلد اول » انباشت
به اصطالح انباشت «كه بحث  ، حال آن»انتزاع از واقعيت تاريخي«ست بر  گردد كه مبتني كار ماركس در جلد اول برمي» روش«

داري مربوط است. نظام سرمايه يري و تكوينگ ي كه به شرايط پايي تاريخي خاصمتمركز است بر توصيف و تبيين واقعه» بدوي
ست مدام در دستور كار اين نظام بوده و هست و تا هنگام استقرارش هم خواهد بود، اتفاقي» انباشت سرمايه«آنچه تحت عنوان 

حركت در قياس با اولين هاي حركت سرمايهآخرين شيوه هاي خاطر پيچيدگي اتفاقا به». حركت آغازين«و نه » بازتوليد«مربوط به 
و در بسياري مواقع به طور كاذبي به اين  كندمبهم جلوه مي درنظر ما هرچه بيشتر» قيمت«و » ارزش«كه نسبت ميان  استهايش 
فوق در واقع گرفتار !» درخشان«ي هايي نظير نكتهگوييبرد كه بپذيريم بناي نظري ماركس فروپاشيده است. پس با كلي راه مي
  آن بود.مشايخي هم منتقد  آقايشويم كه هايي مي»آدرس غلط دادن«همان 

  »مشتي االغ مبهوت«و » زدهالهام پيشگويي«نايستادن طرف 

ي والتر بنيامين جملهكر ذتوان با نمي» دارانهسرمايه هاي عليه وضع موجوداستعداد فاشيسم در جنبش«در برابر ابراز نگراني اباذري از 
متهم كرد و » ضدمردميگرايي نخبه«، آن نگراني را به »خورده براي تغيير واقعي نهفته است پشت هر فاشيسمي تالشي شكست«كه 

ي ماركس با جا داد. مهمترين بخش يادداشت آقاي مشايخي پاراگراف آخر آن است كه به مواجهه» مدافعان مردم«خود را در صف 
كه خود  همين است كه به قول آلتوسر (چنان .كنداشاره مي » گونه ايده و نظريه خطاب قراردادن كارگران بدون هيچ«يتلينگ و خطر وا

است (بعضا به  »هينظر ي در عرصه يطبقات يمبارزهفلسفه «آن ارجاع دادند) شان به اي به نقد يادداشتمشايخي هم در جوابيه آقاي
 اند) و بايد آن را جدي گرفت تا آدرس غلط ندهيم: چه با به ناسزاي توخاليِ نوشته» مبارزه سياسي» «ي طبقاتيمبارزه«غلط به جاي 

و چه با دفاع صرف از هر خيزش توده» داري متعارف/نامتعارفسرمايه«هاي ، چه با تكرار كليشه»ليبراليسمنئو«تبديل كردن مفهوم 
  .را هاها را نشانه گرفتند يا علتتوجه به اينكه معلول ها عليه وضع موجود بي

هاي بسياري هم هست؛ مثال  حاوي ابهام، ي درخشانيهاهايش ضمن دربرداشتن نكتهنوشتهـ  ي بنيامين همانند بسياري از كوتاهجمله
قدم شود از جمله داليلش آن تالش براي تغيير واقعي، كه شكستش راه به برآمدن فاشيسم داده است، چرا شكست خورده؟ آيا نمي

رحمانه به نقد بزرگترين  شرحش رفت؟ ماركس هيچ ابايي نداشت كه بيهاي غلطي باشد كه گذاشتن آن تالش در مسير آدرس
ردازد (مثال هژموني بپ» ماندگارش - نقد درون«(كمون پاريس) بنشيند و فارغ از عامل سركوب، به اش بش پرولتاريا در زمانهجن

براي تغيير شكست خورده  هايپسِ تالشدهد كه فاشيسم از صرفا نشان ميي بنيامين در ميان كمونارها). جمله» نپرود«انديشه 
ندارد. اباذري هم منكر حرف بنيامين نيست و تلويحا  اندشكست خورده هاكه چرا و چگونه آن تالش اين، اما كاري با خيزدبرميواقعي 

  . شكست خورده است براي تغيير واقعيها  تالشي  بينم و همهفاشيسم ميكنم گويد من فعال هر جا نگاه ميمي
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ها به عوض علترا ها راهنماي درست بدهيم تا معلول ،هاي تغييرژهبه سو ،ها را بشناسيمبراي رخ دادن تغيير واقعي الزم است ريشه
  .بخش را بر تن نكندهر شكلي از مخالفت عليه وضع موجود لباسِ دانش رهاييو  آماج حمله قرار ندهند
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