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دولت رانتیر یا پروپاگانداي سیاسی؟
پرویز صداقت

بار تز دولت رانتیر در نوشتارهاي اقتصاددانان ایرانی طرح شد حدود از هنگامی که نخستین
چند سالی است که آغاز شده گذرد؛ اما پروپاگانداي سیاسی برمبناي این تز چهار دهه می

ي ي مدنی و سلطهتکوین جامعهندا، استقالل دولت از جامعه، عدمدر این پروپاگا1است.
ي سیاسی، ناشی از استقالل اقتصادي دولت از حیات مناسبات غیردموکراتیک در عرصه

از اقتصادي کنشگران و فعاالن اقتصادي جامعه و تحت اختیار داشتن منابع ثروتیِ مستقل
مورد ایرانْ نفت، دولت را از جامعه است. وجود چنین منبعی، درزندگی جاري اقتصاديِ 

ی است که حیات اقتصاديِ دولتْ برخاسته از ثروتسازد، چرانیاز میی به جامعه بیگویپاسخ
سادگی با استبداد به-رفت از دور باطل مالکیت دولتیرو، برونکه در اختیار دارد. ازاین

سازي شرط دموکراتیکپذیر است؛ یا پیشو انتقال مالکیت از بخش دولتی امکانواگذاري
سازي فضاي اقتصادي است. اگر ثروتِ حاصل از منابع زیرزمینی حیات سیاسی، خصوصی

بندد. چنین دولتی گاه استقالل دولت از جامعه نیز رخت برمینفت از دولت گرفته شد، آن
گو نیز دولتی است که به مناسبات د و دولتِ پاسخگوي جامعه باشناگزیر است پاسخ
دهد.دموکراتیک تن می

بر آن را نیهاي سیاستیِ مبتاي از توصیهگاه مجموعهوقتی این مقدماتْ پذیرفته شد، آن
حلْ تر شود؛ راهآمدِ ناگزیرش هستند. دولتْ باید کوچککه پینیز باید پذیرفت چرا

حلْ آزادسازي و حذف دولت باید محدودتر شود؛ راهي عمل سازي است. حوزهخصوصی
حلْ گسترش موانع قانونی است. اختیار منابع عظیم ثروت نفت باید از دولت گرفته شود؛ راه

صی یا توزیع سازي به صنعت نفت و واگذاري منابع حاصل از نفت به بخش خصوخصوصی
آن در میان مردم است.

آن در براي و عالوهي رسانهترده در عرصهد فعالیتی گسرواج این تز در سپهر عمومی، نیازمن
پروپاگانداي سیاسی، ازجمله در تبلیغات انتخاباتی، بوده است. کسانی که این دیدگاه را در 
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اند. در این فکران نولیبرالاند اساساً اقتصاددانان و روشنو ترویج کردهجامعه پراکنده
اختصار را به» دولت رانتیر«ي داران متأخر نظریهطرفهاي نولیبرالیِي کوتاه، دیدگاهمقاله

ها هاي این نوع تبیین در اقتصاد سیاسی ایران و ریشهسازيکنیم سادهبررسی و تالش می
آمدهاي آن را نشان دهیم.و پی

تاسیسات نفتی جانشین «خوانیم که در کشورهاي نفتی ظاهر موجز، میدر کالمی به
که در عامل ي خود را نه در آب بلشرقی ادامهيحکومت مستبدهتاسیسات آبیاري شده و

اي از و مجموعهانگاريخود سرشار از سادهخودياین عبارت به2».نفت یافته است
هاي جاري ناشده است که نه تاریخ، نه اقتصاد و نه واقعیتهاي پیشینیِ اثباتگزاره

گوییم تاسیسات نفتی کند. وقتی مینمیها را تایید دقت آنیک بهي ما، هیچجامعه
»  هیدرولیک«اصطالح صراحت به استبدادِ بهت، یعنی بهجانشین تاسیسات آبیاري شده اس

ي تنوع و رنگارنگی از ایران شویم؟ (آیا تاریخ ایران را، با همهدر تاریخ ایران معتقد می
توان به شد، میباستان تا مثالً حدود صد سال پیش که نفت در مسجدسلیمان کشف 

ل چنین باشد، تاسیسات نفتی از فرض محادِ هیدرولیک تحویل داد؟ گیریم بهاستبدا
زمانی جایگزین تاسیسات آبیاري شده است؟ از هنگام قرارداد دارسی؟ از هنگام قرارداد چه

شدن صنعت نفت در دوران مستعجل نهضت ملی که تحت ؟ در مقطع کوتاه ملی1933
ي ؟ یا نه، از رونق نفتی دهه1332؟ بعد از قرارداد کنسرسیوم در سال تحریم نفتی بودیم

دهند از بودیم؟ قاعدتاً معتقدان به این دیدگاه پاسخ می؟ از کِی شاهد استبداد نفتی1350
ي به بعد که حجم درآمدهاي نفتی افزایش یافت و سهم آن در بودجه1340ي حدود دهه

ر شد. پس، از آغاز تحوالت اجتماعی ایران در مسیر تدولت و تولید ناخالص داخلی بیش
تجدد، طی نزدیک به یک قرن قبل از آن، استبداد سیاسی در ایران بر کدام مبناي 

کنم کسی ادعا کند سالطین قاجار مستبدانِ هیدرولیک اقتصادي استوار بود؟ گمان نمی
گونه تاز چهاصطالح یکههبودند. پس در این دوره، که رانت نفتی در اختیار نبود، دولتِ ب

دوره چه هاي استبدادي طی این گیري دولتتامین مالی شد؟ نیروهاي استعماري در شکل
ر را نباید و تقصی» گرددماندگی ما به خود ما برمیعقب«که استنقشی داشتند؟ مگر نه این

نداشت. در آن واره نقش کنونی را در اقتصاد ایران گردن استعمار گذاشت؟ نفتْ که همبه
خواهی، از چه ي قهر و سرکوبِ تجددجمله هزینههاي دولت استبدادي، و ازآن، هزینهدوره

عنوان یک درآمد بادآورده ضرورتاً مالزم فقدان مناسبات شد؟ آیا رانتْ بهمنبعی تامین می
ترین دولت رانتیر ي سیاست است؟ پس، تکلیف سیستم سیاسی بزرگاستبدادي در عرصه
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ترین منبع رانت اقتصادي (یعنی انتشار امریکا، که مهميوز جهان، یعنی ایاالت متحدهامر
دالر) را در اختیار دارد چیست؟

ند سؤال نشان چنان ادامه داد. ولی غرضْ از طرح این چتوان هماین سلسله سؤاالت را می
در تبلیغاتِ سیاسی هاي ایدئولوژیکگونه تحویلاینسازي در قدر سادهکه چهاستدادن این

برخاسته از تز دولت رانتیر وجود دارد.
هاي ایدئولوژیک باید مستند به تاریخ باشد. اگر تاریخ گراییو تحویلهاسازياما همین ساده

مان باورهاي ایدئولوژیکپروکرستتخت مان را بهدر تایید تزهاي ما نیست، جامعه
نویسیم.میگاه تاریخ را از نو بندیم، آنمی

هانولیبرالکلمنتیسکاله
اي غریب در تاریخ بود. رهبر حزب کمونیست در میان ، شاهد لحظه1948پراگ، در فوریه 
گفت. اش، از فرازِ مهتابیِ قصري در پراگ، براي صدها هزار نفر سخن میجمعی از یاران

را در هواي سرد آن هاي برف ود. کلمنتیس وقتی چرخش دانهبکلمنتیسش،ایکی از یاران
روز دید، کاله خز از سر برداشت و بر سر رهبر حزب گذاشت. کلمنتیس چند سال بعد به 

درنگ هر ي تاریخی حذف شد، بیاتهام خیانت به دار آویخته شد. تصویرش از آن صحنه
اي از او را از تاریخ محو کردند. اما تصویر رهبر حزب کمونیست که کاله کلمنتیس را نشانه

3شود.گاه محو نمیي جمعی هیچر سر داشت باقی ماند. کاله کلمنتیس، از حافظهب

تاریخ » نوشتن«و » اندنخو«سازد، ها نیز تاریخ را از نو بازمیهاي تاریخی نولیبرالروایت
اند و با بافت و ساخت قدرت زمان هایی پیچیدهي هریک، پدیدهرغم ظاهر سادهدو، بههر

ي تصاویر تاریخی که ترسیم هاي کلمنتیس در هرگوشهاما کاله4»رندپیوندي تنگاتنگ دا
ها از کند. بازخوانی نولیبرالشکار میزمان و مکان را آقدرتِاند، پلشتیِ این روحکرده

تواند در راحتی مینویسی است. این روایتْ بهو تاریختاریخ معاصر، روایتی نو از تاریخ
ي جمعی را کوشد خاطرهي تاریخ بپوشد. روایتی که میجامهي ایدئولوژي، خانهتاریک

مقهورِ اقتدار خود سازد.
سو هستیم. اینگارش تاریخی نو از مشروطه بهکم شاهد ني گذشته، دستطی یک دهه

برابر هم هیچ پیچیدگی، در آن دو گروه درترین روایت ممکن، بیکه در سادهتاریخی
انی که خواستار کارآفرینی و مدرنیته و دموکراسی در ایران خویاند. فرشتهآرایی کردهصف
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اري، مانعِ استعمگرایانه یا ضدّجویانه، ملیهاي عدالتبودند و ابلیسانی که با درخواست
سبب آن دموکراسی سیاسی در ایران شدند.ي اقتصادي و بهتوسعه

بازد. اما براي ایدئولوژیک رنگ میسادگیْ واقعیت تاریخی در برابر روایتِ در این روایت، به
نوشت. در این روایتِ زدایی کرد، باید تاریخ را از نوحذفِ واقعیت تاریخی باید حافظه

واقعیت يمثابهزندگی اکنونِ ما، بهتنها تاریخ یک قرن گذشته که حتاهشده، نبازسازي
این گمان است که مرداد بر28مورد کودتاي شود. عباس میالنی دری، تحریف میتاریخ

اش گمانچراکه به5».که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، هنوز صورت نگرفته استاین«
»  کودتا«رخ داد و برخی دیگر نیز معتقدند اینْ » قیام ملی«مرداد 28برخی معتقدند در 

و جویانهانگیز را به پنج سده استعمار و مبارزات عدالتتوان این ادعاي شگفتبود. می
کنم هواخواهان پینوشه بر این گمان باشند که استعماري گسترش داد، گمان نمیضدّ

، کودتایی علیه دولت قانونی سالوادور آلنده صورت پذیرفت؛ هرچند 1973یازدهم سپتامبر 
ي کودتاهایی که ها خود به آن اذعان کنند. چنین است سلسلهطراحان کودتا با گذر دهه

هاي قانونی سرنوشت به بعد با سرنگون کردن غیرقانونی دولت1950ي در سرتاسر دهه
توسعه را رقم زد. باید تاریخ استعمار و مبارزات دموکراتیک و بسیاري از کشورهاي درحال

».تاریخی کرد«ها را ها را از نو نوشت؛ باید ایني ملتجویانهعدالت
از مردم. براي » ایی تاریخیزدحافظه«هاي رخ داده یعنی واقعیت» کردنتاریخی«اما، 

زدایی نیازمند تصویري نو، اما وارونه، از مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر حافظه
هاي سیاستیِ برخاسته از تزِ دولت رانتیر در سپهر عمومی هستیم. چراکه رواج توصیه

ست.زدایی از اجتماع انیازمند بازنگري در تاریخ است، و اینْ خود مستلزم حافظه
ترین اتفاقی است که گرفتن مهمزدایی تاریخی، نشانهها براي حافظهترین اقدامیکی از مهم

عنوان یکی از عوامل اصلی پانگرفتن ران ایران بهفکدر ذهنیت سه نسل اخیر روشن
28مرداد. کودتاي 28کند: کودتاي ي ایرانی سنگینی میمناسبات دموکراتیک در جامعه

ي تاریخی مشخص است با مستندات تاریخی انکارناپذیر که از حافظهمرداد یک واقعیت
که کسی بیاید و قضیه را تاریخی کند، این«ن زدودنی نیست. اما ادعاشده جمعی ایرانیا

معماي قضایا، یعنی همان کاري که در» کردنتاریخی«آیا 6».هنوز صورت نگرفته است
ملودرامی در ستایشِ سجایاي حاکمانی فرهیخته یعنی تحویلِ تاریخ به 7شده است،هویدا 

که البته گاه اشتباه کردند و محکومانی که با رادیکالیسمْ موجی از خشونت آفریدند و 
همه مانع تکوین دموکراسی شد.طلی از خشونت اجتماعی بود که ایني باحاصلْ چرخه
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من مصدق را «گوید: مهابا میفکر نولیبرال، در جایی دیگري بینژاد، روشنموسی غنی
قائل هستم. ايدانم و بنابراین براي او جایگاه ویژهعطفی در چند مورد مشخص مینقطه

جریان کردن به نهادهاي دموکراسی بود. شتشکنی و پعطف قانونپوپولیسم مصدقی نقطه
دانم و از همه هاي سیاسی میاخالقیها و بیکشیسیاسی پشتیبان وي را مشوق چماق

8»شناسمکردن نفت در ایران میتر، مصدق را آغازگر اصلی دولتیممه

شکنی در تاریخ معاصر ایران است. عطف قانونفقط به این نکته توجه کنید: مصدق، نقطه
تاریخی که در یک قرن گذشته شاهد امتیازهاي استعماري بود که شاهان قاجار اعطا 

اه ششد. تاریخی که در زمان محمدعلیبستهقرارداد دارسیکردند، تاریخی که در آن
توپ بستند. تاریخی که شاهد بودیم براساس قرارداد گذار را بهنخستین مجلس قانون

حاکم کرد، ي خود راي بریتانیا شد، رضاشاه استبداد مطلقهایران رسماً مستعمره1919
صدق را برکنار ي امریکا) دولت قانونی مبه اذعان وزارت خارجهکودتاي غیرقانونی (حتا
ي آن تقلب است و خون و دروغ. آري، در این تاریخ مصدق لحظهکرد، تاریخی که لحظه

پرسی درخواست نمایندگان مجلس و از طریق همههشکنی؛ چون بعطف قانونشود نقطهمی
(یعنی با سازوکاري دموکراتیک) مجلس را منحل کرد، یا زیربار فرمان ملوکانه نرفت.

اي دیگر علیه جنبش ملی ایران و در ستایش ي نویسندهدر ادعانامهکه استچنین
رفته سی تیر، جز شکستی شوم یا فرصتی از دست«خوانیم: کار، میمداري دغلسیاست

9»چیز دیگري بیش نبود.

ي خانهگرفته در تاریک، تاریخْ روایتی است وارونه. روایتی شکل»گريتاریخینو«در این 
هايِ هاي فردي و جمعیِ خاطرهنگاران وظیفه دارند زخمتاریخنولیبرالیسم؛ و 

اي است براي طرح یک ادعاي مایهانگارند. چراکه تاریخْ دستمان را را نادیده نایافتهالتیام
تصویر کشید؛ اما در این تصویر همیشه کاله نو بهکار باید تاریخ را از اینسیاسی. براي

گاه اي هست که هیچگذشته«که دهد. چرادر جایی خود را نشان میکلمنتیس 
10».گذردنمی

شودمیزیربنااقتصاد،
ومعلولی میان دولت رانتیر نقتی و مناسبات سیاسی فکر نولیبرال نوعی پیوند علتروشن

هایی گراییها و تحویلسازيبر انواع سادهپیوند مبتنیکند. اما اینرار میغیردموکراتیک برق
اي صرفاً ناشی از حضور فعال سازيْ تقلیل دموکراسی به پدیدهترین سادهنظري است. مهم

چون روایت تاریخی سازي نیز همي اقتصادي است؛ اما این سادهبخش خصوصی در عرصه
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شود. ایران گرایی محض است. دموکراسیْ به اقتصاد خصوصی تحویل میها، تحویلنولیبرال
ي تولید آسیایی بر آن چیره بود و از استبداد رها نشد چون دچار استبداد بود چون شیوه

ایدئولوژیک است. دولت رانتیر نفتی جایگزین دولت مستبد آسیایی شد. اینْ روایتی 
هاي طبقات چون ویژگیي ایران تابعی بوده از عوامل بسیار هماقتصاد-تغییرات سیاسی
هاي تجاري ایرانی، تشکیالت نفوذ اجتماعی، ساختار بازار و سرمایههاي ذياجتماعی و گروه

ي ایران در سیستم جهانی (خواه در دوران مذهبی، استعمار و سپس جایگاه و نقش ویژه
هاي مهم قش رهبران تاریخی در بزنگاهجنگ سرد و خواه در دوران پساکمونیسم)، ن

.…،ي انسانیهاي توسعههاي اجتماعی، شاخصتاریخی، شدت و عمق جنبش
پدید مناسبات دموکراتیک در جهان از خالل روندهاي پیچیده و متنوع مبارزات اجتماعی 

منبعی براي تامین مالی ابزار سرکوب و قهر قطعاً يمثابهآمده است. درآمدهاي نفتی به
کند و این هاي سرکوب را تامین مالی میمانعی براي دموکراسی است. این درآمدها هزینه

سازد.تحمل میها را براي دستگاه قهر قابلزینهه
بخش به رشد عنوان عاملی شتابمعادله است. همین درآمد نفتی، بهاما این تنها یک طرف 

ي متوسط، گسترش آموزش و بقهي طهاي اجتماعی و توسعهشهرنشینی، کاهش نابرابري
تري از جمعیت، ارتقاي استانداردهاي آموزشی و گسترش بهداشت در میان بخش وسیع

سازي ساختارهاي سیاسی است.دهنده به روندهاي دموکراتیکشتاب…آموزش عالی،
ي تاریخی، گسترش دموکراسی صرفاً تابعی از میزان شدهي اثباتبرمبناي کدام فرضیه

شد، ي اقتصاد بوده است؟ آیا اگر نفتْ ملی یا دولتی نمیخصوصی در عرصهحضور بخش
ي ي آموزش عالی و رشد شهرنشینی و گسترش طبقهسطح آموزش و بهداشت و توسعه

گیري دموکراسی در یک ي شکلزنندهترین عواملی که رقمیعنی برخی از مهم…متوسط،
غلط فرض کنیم که در اقتصاد ایرانْ یگانه کشور هستند، بازهم در سطح کنونی بود. اگر به

ي دولت است که غلط فرض کنیم که این تنها بودجهبازیگر اقتصادي دولت است و بازهم به
میان تامین مالی این بودجه هزاران قلم دارد و درآنسرنوشت اقتصادي ما را رقم زده است،

هاي جاري و عمرانی بودجهالي اعداد و ارقام دستگاه قهر بخش مهمی است که در البه
هاي دیگر چیست؟آشکار و نهان است. اما تکلیف بخش

چیست؟سیاسیدستورکار
در ممانعت از مورد نقش درآمدهاي نفتی داران متأخر دولت رانتیر دري طرفپروپاگاندا

که صرفاً یا عمدتاً، قهرِ نیروگرفته از قدرت مالیِ دولت نفتیْ مانع ستاتکوین دموکراسی این
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ترین تکوین دموکراسی است. حاصلِ این پروپاگاندا یک دستورکار سیاسی است: اگر عمده
یابی به دموکراسی باید به بزرگ است؛ پس براي دستیا شاید تنها مانع دموکراسیْ دولت

سازي صنعت نفت است. اما رین اقدام هم خصوصیتسازي دولت مبادرت کرد و مهمکوچک
اي واشنگتنی است؛ توصیهاي کارشناسی در چارچوب اجماع این دستورکار سیاسی توصیه

هاي مشخص.خدمت منافع گروهسیاسی در 
گونه در سپهر هاي سست نظري، چرا اینتوان پرسید که طرحی با این پایهگمان، میبی

ي فکران ایرانی در سه دههقطعاً یک دلیلْ بحران فکري روشنکند.عمومی هوادار پیدا می
یا » پایان تاریخ«چون هایی همگذشته است که متاثر از شکست کمونیسم و مقهورِ آموزه

ها، از شوخی روزگار، در برابر فراروایتی که هاي پسامدرنیستی در نفی فراروایتدیدگاه
حال، استمرار قدرت آمره، درهراند.ود آوردهمستند به تاریخی وارونه است سرِ تسلیم فر

تر بخشیدن به دامنه و عمق قدرت، نیازمند ي بیشسرکوب مقاومت و گستره
ي سیاست و اندیشه هایی مدعی اقتدار علمی نیز هست و واخوردگان عرصهپردازينظریه

امروز در نقش پردازانْکه این نظریهاستاند. چنینمدعی اقتدار علمیپردازانمکملِ نظریه
بار ، اینپردازان متأخر دولت رانتیراند. نظریهپیمانِ قدرت، درگیر بازي سیاستفکرِ همروشن

یا 11بندي کرد،صورتادوارد سعیداي، در مفهومی کهفکران حرفهدر نقش روشن
خدمت فکرانی ارگانیک در روشن12گوید،میدباشیکهفکران کمپرادور، چنانروشن
اند که مدارانی شدهترین سیاستقضا پوپولیستبردستکارترین وگراترین، محافظهراست

ي بیند. آنان در تالشی پیگیر ایدئولوژي نولیبرالی را در پهنهدنیاي امروز ما از آن آسیب می
آمد صاحبان قدرت سادگی قادرند براي خوشکنند و بهکشور ما ترویج می

ي مقهور را پذیراي ها را گسترش داده، و جامعهترین ایدهامانهترین و عوگرایانهتقلیل
سازي و نولیبرالیسم سازد.ي جهانیخوردههاي ایدئولوژي شکستوچراي آموزهچونبی

ي اجتماعیي نفتی نیز زمینهوار و مورد تبعیض و خوگرفته به توزیع درآمدهاي تودهجامعه
خصوص در هنگامی است که رنگ و لعابی دست، بههایی ازاینمهیایی براي پذیرش ایده

و یا انتقال مستقیم درآمدهاي نفتی به » سهام شرکت نفت«پوپولیستی در قالب توزیع 
دست نام دانند که عناوینی ازاینها خود میحمردم، را دارد. هرچند مدافعان این قبیل طر

که چنین لیتی است. چراهاي فرامصی و شرکتهاي نفتی به بخش خصوواگذاري ثروترمز
ش دولتی ادوام نیست و عمالً یا باید مدیریتمدیریتی، قابل-لحاظ سازمانیهایی، بهطرح

دیگر بروز اصطالح دولت رانتیر نفتی بارصورتی مشکالت ناشی از بهباشد (که در چنین 
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دارانی مگیري سهاتدریج سهام قابلیت واگذاري بیابد و شاهد شکلکه بهیابد) و یا آنمی
حالتی است که فت را در اختیار گیرند و تنها در چنین عمده باشیم که مدیریت صنعت ن

پیوندد.ي دولت نفتی به تاریخ میاسطوره
ي دولت رانتیر و دستورکار سیاسی این ایده، نگاهی داران ایدهکه طرفبگذریم از این

دانند. نگاهی که در مغایرت آشکار نمینسلی درآمدي به نفت دارند؛ آن را ثروتی ملی و بین
که نفتْ ثروتی گیرد. چراد منابع طبیعی قرار میهاي اقتصاد توسعه و اقتصابا آموزه

هاي آتی را از آن دریغ ورزي نسل کنونی ثروت نسلتوان با طمعتجدیدناپذیر است و نمی
نکرد.

تر ببینیم که چرا در بیشجاي حمله به مالکیت دولتی بر نفت باید مهمْ آن است که به
ها هستیم. گی و قدرقدرتی دولتوکارهاي خانوادشاهد کسب» هاي نفتیدولت«
ي مدنی را گو را توسعه دهیم، جامعهدیگر باید نهادهاي دموکراتیک، شفاف و پاسخعبارتبه

در چنین …سان با شهروندان داشته باشیم،بر برخورد یکاي مبتنیتحکیم بخشیم، جامعه
کند که شرایطی کوچک کردن دولتْ فساد را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می

گیري، سازي و تصمیمسازي فرایندهاي تصمیمدفع فاسد به افسد است. اما دموکراتیک
البته باید اذعان کرد که گشاید.هایی براي مقابله با فساد میحال روزنهدود، درهرهرقدر مح

اي از واقعیت جاري د دولت نفتی، اقتصاد نفتی، فرهنگ نفتی، خود گوشهمفاهیمی مانن
ي ما را در بردارد. اما دستورکار سیاسی براي مقابله با آن شناخت درست محل جامعه

اي در میدان سیاست است، منازعه بر سر حقوق دموکراتیک منازعه است. اینْ منازعه
ثروتی فرانسلی.شهروندان، نه پیکار براي واگذاري مالکیت 

هایادداشت
مورد مناسبات اقتصادي ایران را لت رانتیر، دیدگاه تحلیلی خود دربرخی مدافعان تز دو.1

ت که حتاجاساند. جالب اینمارکس شکل بخشیدهي تولید آسیاییي شیوهبراساس نظریه
منتشر شد، و ریخ ماد دیاکونف این، وقتی نقد دکتر محمدعلی خنجی بر تاازچهار دهه پیش

وبیش بر همین مبنا طرح شد، گویی الزامی کماستبداد ایرانیيآن وقتی نظریهبعداز
واره بر تحلیل علمی سیاسی در مخالفت با دیدگاه مارکسیسم ارتدوکسِ احزاب برادر هم

تاریخ مادیادماندنی خنجی بر نقد درخشان و بهتوان مدعی شد کهسایه افکنده بود. می
»  نیروي سوم«با تعهد سیاسی وي در مخالفت با جریان چپ ارتدکس و تقویت ارتباطبی

هاي با گرایشاستبداد ایرانیموردهاي بعدي درتوان پنداشت که بحثنبود و ایضاً می
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ارتباط نبوده است. نوعی تشابه غریب تاریخی میان این سیاسی پیشینی نویسنده بی
ي تولید آسیایی در جریانِ چپ جهانی مشاهده هي شیوها و فراز و فرود نظریهدیدگاه

هاي نامهنحو غریبی از درسي تولید آسیایی، بهي شیوهنظریهکنیم. در دوران استالین، می
زدایی بار دیگر این نظریه مطرح شد. گذشت ماتریالیسم تاریخی حذف و در دوران استالین

ئولوژیک در تحقیقات تاریخی رنگ اید-هاي سیاسیداوريتري الزم بود تا پیشزمان بیش
ي عباسي تولید آسیایی، ترجمه) سقوط و ظهور شیوه1376بازد. (ن.ك. استفن پ. دون (

ي حاضر، ناظر بر مجموعه حال، گفتنی است بحث مقالهمخبر، تهران، نشر مرکز.) بااین
ولت رانتیر ي دفکران نولیبرال در دفاع از نظریههاي اخیر روشنمباحثی است که در سال
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