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بندی اند صورتطی حدوداً سه ماه اخیر کوشیده رداد وهابی در خالل پنج نوشتهآقای دکتر مه

که ایشان ا ای رنکتهکوشیدم تکنیز من را به چالش بکشند. « مالکیت از نیروهای کار در اثر تورمسلب»

کنون ا  ی متفاوت به بحث بگذارم.از چهار زاویه اند در خالل چهار جوابیهکردهمی تکراراز زوایای گوناگون 

وافق فقط بر سر یک موضوع به تکه من و ایشان  مخرسند نیستهیچ  ،ایمکه هر دو به انتهای بحث رسیده

 ه قولِب ساز هیچ توافق دیگری نشدزمینهکه  جنبهمان درگرفت از این که بین وگوییگفت: رسیممی

ت روای کوشیدند شانآقای وهابی در آخرین نوشته داشت.« سترون»خصلتی  آقای وهابی یسنجیده

ساز سترون سه علتخواهم من نیز اجازه میمان به دست دهند. خودشان را از چرایی خصلت سترون مباحثه

 .را بنا بر تلقی خودم شرح دهموگو گفتاین 

با  انجامسر آغاز کردند امامارکس  یاندیشهبا تکیه بر ابتدا نقدشان به من را آقای وهابی یکم.  

 خودخودیبه ی مارکسنه تکیه بر اندیشهمعتقدم  مارکس به پایان رساندند.دستگاه فکری  بخشی از نفی

ی رهمطلقاً در زممن خود یک ضعف. خودییک امتیاز است و نه نفی بخشی از دستگاه فکری مارکس به

 .دانندمی «مرتد» بخشی از دستگاه فکری مارکس را انفیایا ن اقدانآن مؤمنانِ بنیادگرایی نیستم که ن

ک بام و رویکردی یابتدا آقای وهابی از همان  که سترون نباشدتوانست میبه شرطی  مانمباحثهحال بااین

 کردند.دو هوا اتخاذ نمی

یاسی اقتصاد س... ]ی مل کافی دربارهأنه اقتصاد متعارف به ت» جاکه معتقدندآقای وهابی، ازآن دوم.

اقتصاد  ای بدیل برای، نظریه«را در برگرفته است کلیت آن ʻسرمایه یانباشت اولیهʼپرداخته و نه  غارت[

چه را آن حالبااین .کنممین اظهارنظر شانی نظریهمن نفیاً و اثباتاً درباره اند.سیاسی غارت به دست داده

انباشت »هایی چون ی نظریهگنجینهشان توضیح دهند من با تکیه بر اند با نظریهآقای وهابی کوشیدهگویا که 

تبیین  «هامالکیت از تودهمدد سلبب بهتصاح»در قالب مبحث « مالکیتمدد سلبانباشت به»و « اولیه

. یرخایم، یکی ملهم از مارکس و دیگری ی واقعیتی واحد مواجهی رقیب دربارهجا با دو نظریهاینکنم. می

ی ملهم از نظریه مطلقِ نفیصرفاً جای به آقای وهابیتوانست سترون نباشد که به شرطی میمان مباحثه

 اختند.پردخودشان می غیرمارکسیِ یمشخصاً به اثبات نظریه غارت ی اقتصاد سیاسیِدر زمینه مارکس

های گوناگون وضعیت کنونی اقتصاد ایران استقبال ی جنبهها دربارهی ما باید از تکوین انواع نظریههمه

 ضعف مفرط عبارت است از ایران پردازی اقتصادی در چپضعف نظریه هایاصوالً یکی از علت .کنیم

بر  .زدانگیمیرا در چپ برن جدوجهد فکری چندانیرو ابت و ازاینرق که گرایانهراست های اقتصادیِنظریه
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سازی حتا از مطرح منرغم مخالفت بنیادین با نهاد مالکیت خصوصی در مقیاسی گسترده، بهاین مبنا، 

ستقبال ا مبتنی استحقوق مالکیت خصوصی  بر تصدیق که نیز وهابی یی آقاهایی از نوع نظریهنظریه

 م. کنمی

ی اقتصاد ایران طی چهار دهه ع انضمامیاوضای با ی میزان آشنایی آقای وهابسوم. من درباره 

م، یگیری کنونی را مالک بشان در مباحثهحال، اگر پنج نوشتهورم. بااینآاخیر هیچ نوع قضاوتی به عمل نمی

 .کنندمرکز ت نیز های اقتصاد ایرانی اقتصاد ایران باید بر فاکتپردازی دربارهکنم برای نظریهتصور می

 ی این یا آن جنبه از اقتصاد ایران پروراندای دربارهتوان نظریهعمیق با اقتصاد ایران نه میبدون آشنایی 

یچیده ی پکه رابطهآنبیچنین، همری مشخص با رویکردی تجربی سخن گفت. ی نظتوان دربارهو نه می

های تمیق با فاکبدون آشنایی ع معتقدم را انکار کنم، های انضمامیبندی فاکتها و صورتن نظریهبی

وان تی اقتصاد ایران به دست داد و نه میدرباره گشاراه یهایتوان نظریهمیه نانضمامی اقتصاد ایران 

ی موضوعی مشخص در اقتصاد ای که درباره. در خالل مباحثهدبر های موجودهی نظریی از گنجینهابهره

 همراهی هیچهای انضمامی اقتصاد ایران فاکت تمرکز برنه فقط مرا در  آقای وهابین ما درگرفت، ایران بی

ایی نمایان توجهی در جماندند. اوج این بی اعتناسخت بی نیز بلکه حتا به امور واقع در اقتصاد ایران ندنکرد

ام، اضافی در اقتصاد ایران برآمدهنرخ ارزش ی «محاسبه»پندارند من درصدد آقای وهابی می شود کهمی

توانست به شرطی میمان مباحثه کنمگمان می چنین نیست.قوت تأکید کرده بودم که ن بههرچند که م

صاد های انضمامی اقتواقعیت به مشخص در اقتصاد ایران بر سر موضوعی هنگام بحث سترون نباشد که

 ان نگریست.که به اقتصاد ایرآنتوان از اقتصاد ایران سخن گفت بینمی .شدتوجهی نمیتا این پایه بیایران 

 برای جلب آوَرَدای فراهم بسا زمینهچهنهم ی ختامی بر آن میجا نقطهای که اینماههی سهمباحثه 

ایر سبندی صورت در تحلیل تاریخی مارکس کاربرد بسط در گرانسایر پژوهش تحقیقاتیِ مساعیِ

 مندی ارجنویسنده اگر چنین شود، نقش .در ایران« هامالکیت از تودهمدد سلبتصاحب به» سازوکارهای

        .رنگ نیستموجه کهیچبهآقای وهابی 

  

  


