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 ی نویسندهدرباره

گاه ی کریتیک و پژوهشگر ارشد دانشایرانی، سردبیر نشریهیاسمین میظر، پژوهشگر و فعال سیاسی 

ی مسفففایی ایرا  و راورمیانه، های متعددی از وی در زمینهآکسفففد رد اسفففلا مقاماا و مصفففا  ه

 امپریامیسم و اقتصاد سیاسی ایرا  منتشر شده اسلا

 
 

 ،یستیامیاستعمارگر و امپر یهاکه قدرااسل  یمشفخصف بازر انی مختصفر مقاع مقامه  نیا

 یسففال  ک مل همه ر ۲۴ی ع و چه در ی ک مل پهل  یدر دوره چه ،ی گذشففتهعی یک سففده

  ااندمدارله کرده را یدر ام ر ا ،یاسلام
 

 ،یاسیدر اوضففاس س ریدر مقابی تح ماا چشفمگ ،ایتانیبر یامپرات ر یهنگ دوم ههان ا یدر پا

 ،آمما  یسق ط امپرات ر :گشفل انهیراورم ی( در منطقهدی)هد لی)مجدد( وضفع یابیمج  ر به ارز

 در یبه نح  کیهر هاکیبلش  د یقدرا رسو به هیتزار روس یسرنگ ن ،یعثمان یامپرات ر یفروپاشف

 یروهاین یکه م رد مناقشه را یهمچ   ا ییدر کش رها ژهیوبه ،قدرا در منطقه یزد  م ازنهبرهم

 ایتانیقدرا استعمارگر بر ۹۱۹۱ندا در سال داشفتنقش  ،ب دند یو عثمان یآممان ،یروسف ،ییایتانیبر

 یبه سرکردگ ییک دتا کرا مد نظر داشل اما اف ل سلطنل قاهار فرصل تدار را یا سازیمسفتعمره

 کیکش ر قرار دادا تنها  نیا یهاپلمااید یرو شیرا پ ،قزاق پیت یرانیاز افسفرا  ا یکی ،رضفارا 

که شففف رش  یاینظام یروهاین لیش در( هدااراعر )نقشبه ازهمله  ،را  رضفففا ترشیسفففال پ

ش رش  نیب دا ا دهیسففبه شففهرا ر ،را  را درهم شفکسفته ب دندک چک رزایم ی)هنگی( به ره ر

ب دا  را یدر شمال ا لا یدر استا  گ یستیامیمستقی س س یهمه ر کی جادیا یاز تلاش برا یبخش

ل ایرا  و ندشرکل  سیسأو ت یلادیم سلیب یی سدهیبه اوا دیبا را یدر ا ایتانیدرک مناف  بر یبرا

دف را دو ه انهیمراور رد ایتانیبر یاستراتژ ،نیف امیلیا بنا بر نظر ومیبازگرد ۹۱۹۱در سفال  انگلیس

 ا یارت اعاا و تدارکاا م یرط ط اصفففل یر د در هر دو سففف  لیدفاس از م قع»: کردمی دن فال

رای تأمین ب د و بشده  کشف اًریارایرا  که ندل این که از  یریو هل گ ایتانیو هندوستا  بر ایتانیبر

  ۹«اتد، به چنگال بیگانگا  بیدشدمی به کار برده یتحرکاا هنگ ش ردیو پ یناوگا  سلطنت انرژی

                                                      

،  رکی یو ن لزی، ه ندم ی)انتشفففاراا پال گر فارس جیرل یدر منطقه ایفتفانیو اف ل بر کفایعروج آمر، نیف یت امیفلیو۹ 

، ۹۶۹(، ص ۴۹۹۳،  رکی  یو ن لزی، ه ندم ی)انتشففاراا پال گر ایتانیبر امپریامیسففم ؛ رابرا هانسفف  ،۳-۴(، ص ۴۹۹۲

(، ص ۹۳۱۱/۹۱۱۲)انتشاراا دادگستر، تهرا ،  یپهل   دورا را یا یراره اسفلیبر سف یمرور، ی؛ من چهر محمد۹۶۳

۴۴-۴۳ 
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 :  کندمی ا یب یروشنبه رام ض س  نیا ۹رز مرد ک

 ایعامدانه یتعد ،یدر هر شکل ،هیفارس به روس جیدروازه در رل کی ینظر من واگذار هب بنا»

هنگ  به یاممللبین کیقدرا و تحر یم ازنه رینفاپذهیفبرد  ت ه ا یفاز م ،ریک  یایفتفانیبر هیفعل

 ۴«ارودمی شماربه

 ،را یدر ا ییایتانیبر یروهاین یفرمانده ۳،دیرونسفففایآ "گردل"ژنرال ادم ند  ،۹۴۱۱ماه دیر د

ا  سال همدر بعد  یدادا کم  ی( ترفزی)ت ر پیکی ت یفرماندگرا به  زیگردا  ت ر یرضارا  فرمانده

 لیدر تهرا  هدا ایتانیمشه ر اسل ت سط سدارا بر را یا ۹۴۱۱س م اسدند  یکه به ک دتا یاواقعه

 دیسفف د یم هب به قدرا رسفف یزیبدو  ر نر ییک دتا ۹۴۱۱سفف م اسففدندماه  وزدر ر ۲شففدا

کامی  لیشد و رضارا  که اکن   هدا ایتانیعرفدار بر یاسفیسف یدهسفنین  ،ییع اع ا نیامدءایضف

 ریوزبعد به عن ا  نخسل یهنگ و کم ریعن ا  وزرا به دسل گرفته ب د به را یدر ا ینظام یروهاین

 از کمال آتات رک دیا در ابتدا رضا را  قصد تقلدش نییتع ،قاهار لسلهپادشاه س نیآرر ،ا مد شفاه

 میسفک مار داشفل اما در انتها تصم یهمه رسییعن ا  رو اعلام ر د به (هیترک یگذار همه رهی)پا

 ی گرفلا پهل یبه نام پهل  یسارتگ یتحل عن ان دیهد یاسلسله سیسفأبه شفاه ر اند  ر د و ت

 ارفلمی به کار ،یدورا  ساسان را یدر ا ،از اسلام شیکه پ سلا ینام زبان

ط رواب یاریبس  اب د و م رر ایتانیشفنارل بر لیرا به رسفم دیکه شفاه هد یدومت نینخسفت

 اانددهکررا مستند  دیو شاه هد ییایتانیبر یرت هیم را  عامأم ا یم کینزد

 

 

  یو آلمان ناز ی، رضا شاه پهلو2021و  2011های دهه

 ایتانیمعاهده ندل با بر خیتار ،(۹۱۳۳) ۹۳۹۴ به راعر سفففپرد سفففال دیرا که با یگرید خیتار

 ،ندکردیم لی ما را یبه ند  ا یاعن ا  معاهدهاز آ  به یپهل  یاسففلا گرچه ه ادارا  سففلسففله

اهازه داده شد  5نیداد به شفرکل ندل آنگل  پرشارقر نیا براسفاسا غایل دروغ اسفلبهکه  ییادعا

 هزار۹۹۹) ل متریک هزار۴۶۹ دیمنطقه با نیتحفل کنترل ر د را انتخفاک کنفدا اگرچه ا یمنطقفه

بر درآمد و  اایسفففامانه در ع ا مام یشفففرکل پردارل وه ه ،ب دتر از ق ی ( مرب  ک چکییفمفا

                                                      

۹ Lord Curzon 

 ۴۹)پل ت  پرس، مند (، ص  یههان نیو نظم ن  کنیآمر-آنگل  یندت اسلیقر  هنگ: س کیانگداهی،  امیلیو۴ 
۳ General Edmund “Tiny” Ironside 

(، ص  سیتار یب ی)آ یپهل  لیقاهار تا  اکم یو عروج رضفا شفاه: از فروپاش را یا(ا ۴۹۹۹ هیژان  ۶، )یغن روسیسف۲ 

 ۲-۶۴۱-۲۶۹۶۲-۹-۱۱۲، شابک: ۹۲۱

5 Anglo Persian Oil Company (APOC)  
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 وارداا و بر اایاز مام لیمعاف یدر ازا را یپ نفد به دومل ا هزار۱5۹پردارفل سفففامفانفه  فداقفی 

 نیا قلیقرارداد را به دسفففل آوردا در  ق ی ق امغا را یرا ق  ل کرد و دومل ا یگمرک یهاتعرففه

 می لیمشففروع ،منعقد شففده ب د سففتمیی قر  بیکه در اوا ۹،یدارسفف یازنامهیامت دیقرارداد به تمد

 ادیبخش

به امضا رسانده ب د و  یبا آمما  ناز «قرارداد ت سعه» یرضا شاه تعداد ۹۳۹۹ یدر اواسط دهه

و رضا شاه  تلریآهن و پی ب دند و آدومف هراه ،سارل راه ،کاررانجاا ییمشفغ ل برپا یصفدها آممان

به  «ناک یهاییایآر»که  ااز آنج ،را ا یرانیا تلریه ۹۱۳۶داشففتندا در سففال  کینزد یارابطه یپهل 

 یروابط دو کش ر به علل اهدا ۹۱۳۱ن رن رگ مص   اعلام کردا در سال  نیاز ق ان ،آمدند می شمار

نام داشفففل و معط ف به  یآممان یکه کتابخانه علم ،را ینسفففخفه کتفاک از عرف آمما  به ا ۱5۹۹

ت سعه  ،ب د ا یرانیبه ا را یا ییایو فرهنگ آر سلیامیس س  نالیناس شیقرابل را یهینظر راند یپذ

 ۴اب د افتهی یشتریب

 یتشففابهات یناز-و مراسففم پرو هایسففخنران ،دروس ،اایاز نشففر یاریدر بسفف ۳بر گدته رزو  بنا

( م رد ش ای)اصففی پ «پینزیپر-ف رر»شفد و هذبه و محسفناا یم میو رضفا شفاه ترسف تلریه ا یم

 ۲اگرفلیقرار م شیستا

 ا ریاز ا یآممان  ار اسفتار ارراج ساکن ایتانیبر یبه ره ر نیدوم متدق یدر رلال هنگ ههان

با  ،یو ش رو ایتانیرب یروهایت سط ن را یدرر اسل م افقل نکردا اشغال ا نیشفدند اما رضفاشاه با ا

و  را یا یندت ی داظل از   زه ها ،یشفففده ضفففمانل رط ط تدارکاا به اتحاد شففف روهدف اعلام

 ا سلیپ به وق س ۹۳۴۹شهری ر در  ،را یکرد  ند ذ آمما  در ا محدود

فارس  جیرل قیاز هن ک از عر ایاسترام یانگلسفتا  به همراه ناوگا  سفلطنت یناوگا  سفلطنت

از عراق  ایتانیاممناف  برمشففترک ینیو زم ییه ا یروهاین نی  نی ملاا ر د را آغاز کرد و در هم

را تصرف  را یا یشمام یهااشغال را از شمال آغاز کرد و استا  یشدندا اتحاد ش رو را یراک اوارد 

 اتحرکاا مشارکل داشتند نیدر ا زین (ی)ش رو ییایو در ییه ا یروهایدا نکر

 ییایتانیبر ینام مشففکرها ،نیمتدق یروهایت سففط ن را یشففش روز پس از اشففغال و تصففرف ا

( و ای)پرشفف را یا یروهاین»به  نا ییسففپه د ادوارد ک  یتحل فرمانده «عراق یهاگا ی»مشففه ر به 

نظام هشففتم و دهم  ادهیپ یهاگا یمتشففکی از  ف رسیی داده شففدا پا ریی( تغف رسیی )پا «عراق

                                                      
۹ D’Arcy Concessions 

 ۹۶۹، ص ۹۱۲۲ا یمنژوسک۴ 

۳ Rezun 

  ۴۱، ص ۹۱۲۴رزو ا ۲ 
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نظام هس ار پی)که بعدها به ت ایتانینظام چهارم برس اره پیت ،هندوستا  دوم یزره پیت ،هندوستا 

 ،مزیتا  رکی یهندوسفففتا  ب دا بنا بر ار ار ن کمیوسفففلینظام بادهیپ پی( و تافلیفنفام  ریینهم تغ

 ا دندتانک و ت پخانه مدر  ب ،مایه اپ یسرباز و دارا هزار۴۹۹مشتمی بر  نیاشغامگر متدق یروهاین

پس  به قدرا رساندند و هایی ایتانیشدا او را بر دیو ت ع دیرل   یداتیتشر چیشاه بدو  هرضفا

 د ب قایعازم آفر یکشت کیکه در  یهنگام ی ت یدندا وکرانگاشتنش از قدرا عزل  زیآماز مخاعره

 اپنداشلمی مدا در راه هندوستا ک تاه یدیت ع یر د را برا

 د یبه قدرا رس ،۹۳5۱در سال  دیکه تا هنگام ت ع ،رضا شاهشفاه به ند  پسفرش محمدرضفا

 اکرد یریگکناره سلطنلاز  ،دانسلیم یراره یروهاین   یر د را مد

 

 مرداد 12 یو کودتا 2001 یدهه
شد  یمحمد مصفدق منجر به مل یگرایقان   ارائه شفده ت سفط دومل مل ،۹۳۳۹اسفدند در 

و  ۹۲۱۴منعقد  سففیدار قراردادما صففی  ازاایامت یو امغا ایرا  و انگلیسندل  ییایتانیشففرکل بر

 یشففدا تلاش مصففدق برا شففرکل ندل ایرا  و انگلیسو  را یدومل ا ا یم( ۹۱۳۳) ۹۳۹۴ قرارداد

شرکل به  نیت سففط ا را یا یر ندتیکنترل ذرا  و محدود کرد این شفرکلاز مدارک  ی سفابرسف

زما  را سا را یندل ا میتحر ایتانیدادا بر را یشفد  ندل ا یبه مل یأر را یو مجلس ا دینرسف ییها

 نیترکه در آ  دورا  از بزرگ ،آبادا  شففگاهیدر دسففل گرفتن کنترل پاما یداد و ارتش ر د را برا

 یبه ها ،ایتانیبروقل  ریوزنخسل ،یا اما کلمنل اتلآوردبه  رکل در ،ندل هها  ب د یهاشفگاهیپاما

 ا  گرفل یاقتصاد میتحر شیبه افزا میآ  تصم

را  ،کایهمه ر آمرسیرئ ،زنهاوریبا آ یهمکار دیبه قدرا رسففف ییچرچ نسفففت  یکه و یهنگام

 ا  آغاز کرددومل منتخب در تهرا   یبرانداز یبرا

 دیسفففرعل با ررروزومل به لیکرم»در کتفاک تمام مردا  شفففاه  نزریاسفففتدن کنظر بنفا بر 

 مصففدق هیعل غاایها را بدسففل گرفل واقدام به نشففر ت لرشفف ه کنترل آ  قیاز عر را یمط  عاا ا

( او هی)عل یدیکه مصدق تهد کردبه دسل آورد و شاه را متقاعد  ا یرو ان ا یدر م یحداندا او متکر

 شیشب در منزل ر  مهیمصدق در ن یریدر دسفتگ جا یپر ه یاقدام مر له شفامی نیاسفلا آرر

 قیو به مقابله برراسفل و صفف و روز بعد از عر شفدب دا اما ک دتا نافرهام ماندا مصفدق از آ  مطل  

ها ا مصدق ده سلیبه وق س پ ۹۳۳۴مرداد  ۴5 خیاتداق در تار نیا «ر د را اعلام کردا یروزیپ  یراد

عرفدار  یاصل نظامیا از  یکی هک یدا ژنرال فضی امله زاهدکر ریعرفدار شاه را دستگ ا یاز ارتش نت

 ا خلیو شاه از کش ر گر ش د یمخدشد شاه ب د مج  ر 

ا دیسر لیک دتا به م فق نیا ادیتدارک د یگرید یک دتا سه روز بعدو  سفتادیناما روزومل بازا

و سازما  داده شده ب دند به  یداریرر ایسف لیکه با  ما «یااهاره» یهات ده ،۹۳۳۴مرداد  ۴۲در 
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از  یبرر ۹ادندکر دایا یاساس ینقش ایس یاز ک دتا لیدر  ما زین ا یهج م آوردندا رو ان هاابا یر

را روانه  یمذه  یهاروهکه گ ،عرفدار شفففاه یامله محمد به هانلیآ یبه واسفففطه ایسففف یمناب  مام

 ریوزاز نخسل یتمامکه اکن   به ،سابق مصدق حدمت ،یامله کاشفان لیارسفال شفدا آ ،کرد ها دایم

 اایعمل نیا رمزداشلا اسم  یینقش بسزا زین کردیم لیگردا  شفده ب د و از شاه  مایگرا رویمل

 ا  گذراند یرانگ بازداشلعمر ر د را در  یشد و مابق ریآژاکس ب دا مصدق برکنار و دستگ

 هیبر عل مرداد ۴۲ یبار به دسفففل داشفففتن در ک دتا نینخسفففت یبرا ایسففف ۴۹۹۳در سفففال 

 ااعتراف کرد را یمنتخب ا ریوزنخسل

 کردیکار م ایس یکه برا کایسرهنگ ارتش آمر کی ،۹۳۳۴ شفهری ردر  ،ماه پس از ک دتا کی

سرا  از اف یبعد چند یرساندا مدت یاریسازما  اعلاعاا کش ر  ییفرسفتاده شد تا به تشک را یبه ا

 یو ضففد هاس س یمخد اایعمل یکه در اهرا ،فاز همله سفرمشفکر هربرا ن رمن شف ارزک  ،ایسف

نسی کارمندا  سازما  اعلاعاا مخ ف  نیفرستاده شدند و به آم زش اوم را یتخصف  داشتند به ا

  اپردارتند ،ساواک ،شاه

 رآکت ر نینخست را یرساندا ا یاری را یا یاهسته یمتحده به آغاز برنامه اماایهما  دهه ا در

 ا  دکر افلیمتحده در اماایر د را از ا یو س رل اتم

 

 2031 یدر دهه یخارج مداخلات
متحده به قدرا  اماایو ا ایتانیمشفففترک بر یک دتا مدمانند پدر ر د به ،یشفففاه پهل  نیدوم

ا  به عن  ایتانیبر ینیگزیمتحده در  ال ها اماایکه ا رفلیصففف را پذ یدر زمان نیبازگشفففل اما ا

 نییرا تع یرانی اکما  ا فیمتحده ب د که تکل اماایا نیا ۹۳۲۹ یب دا در دهه یههان هژم  قدرا 

 زیکه انقلاک شفففاه و ملل ن ،دیانقلاک سفففد انجاممدارله کرد و شفففاه را به  یکندافا ا ها  کردیم

 یانهه یاز استراتژ یبه عن ا  بخش یب د که دومل کند یاوج اصلا ات نیواداشلا ا ،شفدیم دهینام

اا اصلا  نیب د تا با ا دواریدادا شاه ام فرما وابسته بدا   هایلدارانه دومهیسرما یت سفعه بیترغ

 ینعی ،«انقلاک»مص به  نیترمهم ا امادکندهقانا  را هلب  لیو  ما  ردب ا یرا از م ندارا یند ذ زم

از  ی انیدر پشت یاقداماا اقتصاد اکیآورد اما در غ دیکشاورز مستقی پد یتعداد ،یاصفلا اا ارضف

و گاه  به شهرها د یمج  ر به ک چ تاًیو نها ییت د نیزمیبدهقانا  به کارگرا   بزرگی ازآنا  بخش 

اذعا   ،شاه یعنی ،که  اکم مطلق یبزرگ گشفتندا در کش ر یشفهرها یدر   مه نهاینشفبه زاغه

 اب د یمعنیبه زنا  ب یأ ق ر یب دند اعطا «ام ته»و  «بله»دو  زک م ه د ا زاک که داشل 
 

                                                      

  ۲۲ا انتشاراا دانشگاه آکسد رد، ص یاسلام یهمه ر خی: تاریانقلاب را یا(ا ۴۹۹۳) یاکس وورث یییخایم۹ 
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 یانقلابشایو دوران پ 2091ی هده
 یهاسففال ا یدر م ،متحده اماایهمه ر اسیرئ ،کسفف  ین چاردیمعتقدند که ر  ام رر یبرر

 نیا دیتردیب ۹ر د فعامانه به کار گماردا ینشاندهعن ا  آمل دسل و دسلشاه را به ۹۱۱۲و  ۹۱۶۱

 کایمرآاز  ینظام حاایتسفففل یادیز ریمقاد را یا ۹۳5۹ یداشفففتنفد و در دهه کیفنزد یدو روابط

 ادکر یداریرر

رغم یرا بر عهده داشففل و عل کایآمر یهمه ر اسففلیکارتر ر یمیه( ۹۳5۶) ۹۱۱۱سففال  در

 ااز قدرا ادامه داد یرا تا روز سق ط و را یبا شاه ااو  کینزد یدر م رد  ق ق بشر رابطه یمداظ

 ا ریاش شاه را ست د و از ایهمه ر اسلیسال ر نیدر نخست را یبه هنگام ملاقاتش از ا کارتر

 ،متحده اماایهمه ر اسیرئ ،کارتر یمینام بردا نظر ه انفهیفدر رفاورم «ث فاا یرهیهز»عن ا  بفه

 یکار از کار گذشته ب دا در کام د شکاف گریهلب شد که د را یبه اعتراضاا و تظاهراا در ا یهنگام

 یرا متهم به عدم درک گسفففتردگ کایآمر یاسفففیسففف لگرا یتحل ۹۳5۱و  ۹۳5۶ یهاسفففال  یوقا

ی متحده شاغ اماایا یمل لیامن یکه در ش را ،کیس یاندا به نظر گرشفاه کرده هیاعتراضفاا بر عل

ه کنندرهیر یفقدا  اعلاعاا واقع»   یسفففیر م رد هن ش اپ زد ژهیوو به را یا  یوقا یدرباره ،ب د

 ا«ب د

متحده در  اماایا ریب دا سففد نیچننیاوضففاس ا ،و سففاواک ایسفف ا یم کینزد یرغم همکاریعل

 ا نیاعم مرت اً نیسل ینگران یبرا ییها کهنیدر م رد ا ،ام ر رارهه ریوز ،وانس روسیبه سفا را یا

چپ را دشمن  نهاب دند و ت یهنگ سرد یدئ م ژیغرق در ا ،یتیامن یروهایا اما هم او و هم ندادیم

را دسفل کم گرفتند و پس از مسففجی گشتن  یهن ش مذه  یرویچنا  که در ابتدا ن شفمردندیم

 نشحداو مت ینیرمامله آیلقدرا به  زیآمانتقال مسفففاممل یبرا ،عدم امکا   دظ شفففاه در قدرا

 یمدارله کیاز  یبخشفف نهایا یدندا همهشفف یچپ از اوضففاس انقلاب یروهایاسففتداده ن مان تلاش و 

 یمتن ع یت عئه یهایتئ ر یاسففلام یمخامدا  همه ربرری عل ا  و سففلطنلا ب د  سحسففامن

م رد قابی  نیاندا آنچه در ادهکر  یرا شفففا ۹۳5۱ماه دیدر  زریه  ی ژنرالهژیو لیمأم ر یبفارهدر

 ییاز انجام ک دتا یریترک کشفف ر و هل گ رایبه شففاه ب زریه  ییهت صفف رودمی به شففمار نا یاعم

متحده نشانگر ارسال  اماایشفده متعلق به ایا اسفناد علناوسفلوفادار به  یهامحتمی ت سفط ژنرال

ده روز پس از ترک کش ر ت سط  ،انجام معامله یمتحده برا اماایبه ا ینیرمامله ایلاز عرف  یامیپ

 یدر ارتش برا شیکارتر از ند ذ ر  یمیه یدر مقابی اسففتداده یواسففلا  ،۹۳5۱ماه دیشففاه در 

ا ث اا از ن  برقرار ر اهد گشل و از دهدیآرام کرد  مردم را ارائه م شنهادیکسفب قدرا ت سط او پ

  ۴ا داظل ر اهد شد را یساکن ا ییکایوندا  آمررشه
                                                      

 (۹۱۲۱) کایو آمر را یا طبارو ی: تراژدری، عقاک و شییآ ب مزیه۹ 
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شففد اما سففه سففال بعد از آ  در  یعلن ۴۹۹۶در سففال  متحده اماایاهمه ر سیبه رئ امیپاین 

 نیا یزمینهدر  هاییو تحل هانظرب د که اظهار ،یسففامگرد انقلاک اسففلام نیدر چهلم ،۴۹۹۱سففال 

فرار شففاه از  زکارتر بلافاصففله پس ا ینهیم رد ت هه قرار گرفل و مذاکراا محرمانه کاب ادداشففلی

عرفدار شاه از اقدام به  یمهاابازداشفتن ژنر زریه  یدهیوظ کهنیرغم ایا علسفارلتهرا  را آشفکار 

 د یدر صفف را ا تمال به قدرا رسفف ییک دتا نیچن یاهرا یبه آنا  برا قلیاو در  ق ،ک دتا ب د

 اماایا ی اکمه اأینشانگر آ  اسل که ه یقرارداد سر نیچپ چراغ س ز نشا  داده ب دا ا یروهاین

 شا  کش ر را فلج کردهاز کارگرا  که اعتصاباا ژهیوبه ،ا یگرااز چپ ،ا یگرااز اسفلام شیب ،متحده

از آ  در مقط   شیو ب ،«گرا یدر ام ر دایاماا متحده درامل »امتداد سنل  ا درندواهمه داشت، ب د

 ا ب د یمناس تر نهیسک مار و چپ گرا گز یروهاین هیعل بر ا یگرااتحاد با اسلام ،هنگ سرد

 ،زادهسک مارش همچ   قطب  امشاور قی)از عر ره ر انقلاکنقشه م رد ت افق دومل کارتر و  

ت افق را نقش بر  نی( ب دا آنچه ایاسیقدرا )س زیآممسفاممل داد  انتقال( سفازما گرا یو د یزدی

 ا  ب د ۹۳5۱بهمن  ۴۴و  ۴۹شگرف  یدادهایآک کرد رو

متحده در تهرا  ت سفففط  اماایسفففدارا ا ریو تسفففخ را یپس از انقلفاک ا  یوقفا یبفارهدر 

اسلا آنچه کمتر م رد ت هه قرار گرفته  دهیبه انتشفار رسف یمقاماا متن ع «رط امام ا یدانشفج »

   اکه در سدارا به چنگ آمده ب د ،اسل ای ک مل ن پا در انهدام اسناد متعلق به س یتلاش  داکثر

 

 کنترا-رانیا یمتحده در شکل ماجرا الاتیا یمداخله-2031 یدهه
 ا یبه پا ۹۳5۱در سففال  را یمتحده در )ام ر( ا اماایاند که مدارلاا ا دهیعق نیبر ا یاریبسفف

 امیش می م اهه کنترا-را ینخسل با واقعه ا اشت اه محض اسلا نیا ادیرس

به گروگا   ،شففدیمرب ط م را یا دیکه به  اکما  هد یین  دا تا آنجا یسففارتگ یاواقعه نیا

منحرف کرد  اذها   یاز نقشففه برا یبخشفف ،و چه در م نا  را یچه در ا ،یگرفتن شففهروندا  غرب

 یقدرا  ک مل ن پا و منحرف کرد  افکار از سرک بگر لیتث ، کارگرا  یاز م ارزاا بامنده یعم م

 ا ک مل ب د نیا ندهیفزا

 یهمه ر اسفففلیر ر اهینامزد همه ر با یپنهان یت افق یدر پ ی سفففدارا امریکاهاگروگا 

 همه ر دمکراا سیدر شکسل داد  رئ گا یامر به ر نیند که اشدآزاد  ،گا یرونامد ر ،متحده اماایا

 یراه را برا ، چند سفففال بعدت افق نینم دا ا یانیکمک شفففا ۹۱۲۹در سفففال  ،کارتر یمیه ،وقفل

ه هم ارکرد ک ،مشفه ر اسل لیگ را یکه به ا ،متحده اماایو ا را یا ا یم یگرید یپنهان امهم افقتن

                                                      

 ینیبا رم کای: ملاقاا محرمانه آمرهیدو هدته در ژان ۴ 
36431160-canada-us-www.bbc.co.uk/news/world 

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-36431160
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 کیاز  یعن ا  بخشم نا  در آمده ب دند بهامله که به اسفارا  زک ییکایآمر یهاآ  گروگا  یدر پ

 حاایها با تسفففلگروگا  یب د: م ادمه نیا «کنترا-را یا یواقعه»آزاد شفففدندا  دهیچیپ یمعفاملفه

ه ه با سپرد  و را یعراقا ا هیبر عل «اشیربعضد »هنگ  ش ردیدر پ را یکمک به ا یبرا یلیرائاس

 یااگ ئهکارین سلینیضد ساند یروهایکه به ن ،ی سفاک بانک کی قیاز عر یسفیبانک سف ئ کیدر 

را  حاایتسففل نیپ ل ا ییصففدور ندل به اسففرائ قیاز عر نیو همچن ،متعلق ب د «کنترا»مشففه ر به 

 ادکر رلپردا

ه ب ییاز عرف اسرائ ینظام حاایفروش تسل  یدر دانشگاه تی آو ۹افایمطامعاا  ادیبنا بر نظر بن

 5۹۹بامغ بر  ،ب د زین کایسففارل آمر ۲-اف یهاهنگنده یدکیکه شففامی قطعاا ، دوره نیدر ا را یا

 ۹۱۲۴و  ۹۱۲۹ یهادر رلال سفففال ،مزیتا یبنا بر گزارش روزنامه نیهمچن ۴دمار اسفففلا   یلیم

 نزد یمختلد یبانک یهامعاملاا  سففاک نیا یبه سففرانجام رسففاند  بخش مام یبرا هایلییاسففرا»

 ۹۱۲۱بنا بر گزارش م رخ ن ام ر  ،یلیاسففرائ حاایا علاوه بر تسففل«دندکر میتنظ یسففیسفف ئ یبانکها

 حاایفروش تسل» ،کنترا ب د-را یا یبه واقعه یدگیمتحده که مسئ ل رس اماایا یکنگره یتهیکم

در  ،گا یهمه ر رونامد رسیاز رئ هیدییارذ تأ یدر پ ،ییاسفففرائ قیاز عر را یا به ییکایآمر ینظفام

ا «فرورته شد را یها به ام شک یمحم مه نیدوم ۹۱۲5آغاز شدا در ن ام ر  ۹۱۲5تابسفتا  سفال 

ه ب یدا براکرارسففال شففد فراهم  کاراگ ئهین یرا که به کنتراها یوه ه نینخسففت ،فروش نیدوم نیا

ا نام ب یشرکت میسک رد و  ک ،تراکنش نیا یدور از چشفما  کنگرهو به یپنهان اند انجام رسفسفر

کردا  سیتأسفف ، شففدیر انده م «شففرکل» که غام اً ۳،اسففتاند رد یتجارا تکن م ژ یاممللبینگروه 

 ینک ساک با کیدمار به    یلیم یکم لغ  ییاسرائ ،ینظام حاایتسل یمحم مه نی می دوم یبرا

 زیوار ،متعلق ب د 5س رسسیر کیم می ک-وابسفته به سک رد «شفرکل»که به  ۲سیدر بانک سف ئ

 ۶ام رد استداده قرار گرفته ب د کاراگ ئهین یتنها در ام ر مرت ط با کنتراها  ساک ق لاً نیا اکرد

                                                      

۹ Jaffe Institute for Strategic Studies 
 

در  انهیمخد اایعمل یسففر یمهایکنترا: ت-را یرت اط ا(ا ا۹۱۲۱) نیهانتر، ه ی؛ید تریاسففکاا، پمارشففال، هاناتا ؛ ۴ 
، ۹۹، ۴5 خیبه تار افلیا باز۹۳،۹۹،۴۹۹۲ خیدر ترا یا برگرفته از نسفففخه اصفففل۹۱۹ا بلک رز ب کس، ص گفا یدورا  ر

شامی قطعاا  ۹۱۲۹در اکت ر  ی؛ معامله بعد۲-فانت م اف یهنگنده ها یدکیفروش ها شامی قطعاا  نیا نخسفت۴۹۹۱

 ب د زین کایسارل آمر یتانکها یهنگ

۳ Secord and Hakim. Stanford Technology Trading Group International 
 

۲ Swiss Bank 

5 Secord-Hakim Lake Resources 

 ۹۱، ص ۹۱۱۹(،  رکی  یو ونگ، ن ییکنترا )انتشاراا ه-را یا  ی: وقاکیبار اریبس یدراپر، تئ دورا رط۶ 
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اسفففل که  نیب دندا اعتقاد بر ا ییدر ماًیمسفففتق ماهرا نیدر ا را یمقاماا ارشفففد  ک مل ا

و اعضفففا  یامله رفسفففنجان لیکرده و آ دیمعاملاا را تائ نیا شفففخصفففاً ترین مقاماا  ک ملعامی

 ،نیرمان رث و رابرا مک ف  ریام ،گا یدومل ر ندگا یبفا نما دهیفچیمفذاکراا پ نیاش در ارفان اده

 ا اندداشتهشرکل 

 از دسففل یتماماعت ار ر د را به ب دند« م ارزه با امپریامیسفم»آنانی که مدعی  ،ماهرا ا یدر پا

 !  ب د کاراگ ئهین یو کنتراها ییاسرائ ،متحده اماایکه معاملاتشا  به ند  اچرا -دادند

 

 یبرالیلنو ی: مداخلات اقتصادیلادیم جدیدو قرن  2031 یدهه
 ،ژنرال نیترک دتا ت سفففط م رد علاقه ایو  ینظام یرب  قر  گذشفففته مدارله نیدر نخسفففت

که به  ییتا آنجا ،۹۳۱۹ یا در دههکردیم نیرا تضم ایتانیت سط بر را یا یاستمرار استثمار اقتصاد

 سففتمیادغام در سفف قیاز عر ،نقاط هها  گریهمانند د ،یاقتصففاد یسففلطه ،شففدمی مرب ط را یا

 هیبر عل یاسیسف یها و شفعارها یمداظ یرغم تمامیب دا عل سفریم یههان  رالیم ن یدارانههیسفرما

  اه اسلشدم دل  یمدر  ههان یهیاز سرما یبه بخش یاندهیع ر فزابه را یا ،«غرک»

از اوضاس را  یمستدم یدر رابطه با اقتصفاد کشف ر رلاصفه یاز گزارش بانک ههان ریز پاراگراف

 :  دهدیدسل مهب

 یبرنامه نیدر ششم نیسامه و همچن سلیانداز بکه در سفند چشفمهمچنا  ،یرانیمقاماا ا»

بازار را  یکه اصلا اا بر م نا ایهان ههمه یاستراتژ ،مشه د اسل ۴۹۴۹-۴۹۹۶ یسامه ت سعهپنج

شامی  نیسامه ت سعه بر سه ست   است ار اسل: اپنج یبرنامه نیاندا ششماتخاذ کرده ردیگیبر مدر

 یرهنگف یبرتر قیو تش  جیو ترو یدر علم و تکن م ژ شرفلیپ، ریاقتصفاد انعطاف پذ کی یسفعهت 

متعلق به  یهاو اصلاح شرکل ۲۸ یاقتصاد یرشد سامانه ،ت سعه یبرنامه ،یاسفلا در بعد اقتصفاد

دومل  یاهیپا یهالیم وعن ا  ابه یندت یآمدهادر لیریو مد  یو تخص یو بانک یبخش مام ،دومل

  ۹ا«سامه را مد نظر داردپنج یدوره نیدر ا

 داد  ا ی)به علاوه پا «رشد»س د به راعر  یساز نهیشیو ب یسازیرصف صف یهبه دو واژ دیبا

 ؟ رسندیواژگا  آشنا به گ ش نم نیا ایآ--( ت هه نم دیرفاه اهتماع یها ارانهیبه 

 ا اسل ا ینما یروشنبه را یدر ا هااسلیس نیاز اتخاذ ا  اصی جینتا

 را یهنگ ا یبازار آزاد که  اکم بر اقتصاد کش ر هستند پس از راتمه یاقتصاد یها اسلیس

استداده   رالی متنها از مشف را اقتصفاددانا  ن ،همه ر وقل سیرئ ،یا رفسفنجانندو عراق آغاز شفد

 تعدیی یبرنامه»پ ل  یاممللبینبا صفففندوق  کینزد یهم در همکار یبعفد یهفاو دومفل کردیم

                                                      

۹ www.worldbank.org/en/country/iran/overview 

http://www.worldbank.org/en/country/iran/overview
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کار ها را بهارانهی یمغ  تمام تاًیکاهش و نها ،یسففاز یو رصفف صفف آ  یهیم رد ت صفف «یتارسففار

 ااندبسته

رقابل آزاد  یبه هادو یاعتقاد ک ر دومل رو ان» کندمی ا یزاده ب نی س ییهمچنانکه اسماع

( دومل یدر )برنامه اقتصاد ازیشدا م رد نبه یکلا  اقتصاد یهااسلیراهکارها و سف ،فقدا  اهداف

 یادهایو بن ستمیس ،بازار ارز ، یپ م یرهیعدم کنترل دومل بر ذر ،ا به علاوهدهدمی ویرا ت ضف یو

که  ،از اقتصاد د یدسل کش یا آم زهدهدیم ویت ضف زیرا ن رهیوارداا و صفادراا کشف ر و غ ،یمما

 تحل ،افزو در م اههه با مشکلاا روز ،هاسللیمسئ م ایو  فیکرد  از وظا یمترادف با شفانه رام

 یهاگرددا عدم ت هه به برنامهمی هیرقابل آزاد ت ه «یهادو»و  یرص ص لیمامک «قداسل»عن ا  

در کاهش  ،یعمران یپروژه ها یطهیو چه در   یردماا اهتماع یطفهیچفه در   ،یعم م بخش

سل: ا لیؤاسل قابی ر افتهیارتصاص  ییهاردماا و پروژه نیکش ر که به چن یسهم ب دهه دیشد

 ۹ا«درصد در  ال  اضر ۹۹تر از به کم ۹۱۱۹کش ر در سال  یدرصد ب دهه ۴۴کاهش از 

بار لاکلف یانهیزم جادیاوضاس و ا نیت سط ا یشکاف ع قات دیتشد یچگ نگ ویبه ت ضف یازین

-روو پ یسفففتیامیمدارلاا امپر ریثأت ،گرید یانیبه ب اسفففلین رونفاک رانگریو گیریهمفهدر رلفال 

تر از مجم س مخرک اریبسفف را یبر مردم ا ،تا امروز ۹۴۱۱از  ،در صففد سففال گذشففته یسففتیتامیکاپ

      اب ده اسل ینظام یمدارلاا و ک دتاها

  

                                                      

۹  https://www.counterpunch.org/2018/10/03/neoliberal-economics-the-plague-
of-irans-economy/ 
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