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دربارهی نویسنده
یاسمین میظر ،پژوهشگر و فعال سیاسی ایرانی ،سردبیر نشریهی کریتیک و پژوهشگر ارشد دانشگاه
آکسفففد رد اسفففلا مقاماا و مصفففا ههای متعددی از وی در زمینهی مسفففایی ایرا و راورمیانه،
امپریامیسم و اقتصاد سیاسی ایرا منتشر شده اسلا

این مقامه بازر انی مختصفر مقاع مشفخصفی اسل که قدراهای استعمارگر و امپریامیستی،
عی یک سففدهی گذشففته ،چه در دورهی ک مل پهل ی و چه در عی  ۲۴سففال ک مل همه ری
اسلامی ،در ام ر ایرا مدارله کردهاندا

۹ویلیفام تی فین ،عروج آمریکفا و اف ل بریتفانیفا در منطقهی رلیج فارس (انتشفففاراا پال گری  ،ه ندمیلز و نی ی رک،
 ،)۴۹۹۲ص ۳-۴؛ رابرا هانسفف  ،امپریامیسففم بریتانیا (انتشففاراا پال گری  ،ه ندمیلز و نی ی رک ،)۴۹۹۳ ،ص ،۹۶۹
۹۶۳؛ من چهر محمدی ،مروری بر سفیاسفل رارهی ایرا دورا پهل ی (انتشاراا دادگستر ،تهرا  ،)۹۱۱۲/۹۳۱۱ ،ص
۴۳-۴۴
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در پایا هنگ دوم ههانی امپرات ری بریتانیا ،در مقابی تح ماا چشفمگیر در اوضففاس سیاسی،
مج ر به ارزیابی (مجدد) وضفعیل (هدید) در منطقهی راورمیانه گشفل :سق ط امپرات ری آمما ،
فروپاشفی امپرات ری عثمانی ،سرنگ نی تزار روسیه و بهقدرا رسید بلش یکها هریک به نح ی در
برهمزد م ازنهی قدرا در منطقه ،بهویژه در کش رهایی همچ ایرا که م رد مناقشهی نیروهای
بریتانیایی ،روسفی ،آممانی و عثمانی ب دند ،نقش داشفتندا در سال  ۹۱۹۱قدرا استعمارگر بریتانیا
مسفتعمرهسازی ایرا را مد نظر داشل اما اف ل سلطنل قاهار فرصل تدارک ک دتایی به سرکردگی
رضفارا  ،یکی از افسفرا ایرانی تیپ قزاق ،را پیش روی دیپلمااهای این کش ر قرار دادا تنها یک
سفففال پیشتر رضفففا را  ،ازهمله به راعر (نقشاش در) هدایل نیروهای نظامیای که شففف رش
(هنگی) به ره ری میرزا ک چکرا را درهم شفکسفته ب دند ،به شففهرا رسفیده ب دا این ش رش
بخشی از تلاش برای ایجاد یک همه ری مستقی س سیامیستی در استا گیلا در شمال ایرا ب دا
برای درک مناف بریتانیا در ایرا باید به اوایی سدهی بیسل میلادی و تأسیس شرکل ندل ایرا و
انگلیس در سفال  ۹۱۹۱بازگردیما بنا بر نظر ویلیام فین ،استراتژی بریتانیا در راورمیانه دو هدف را
دن فال میکرد« :دفاس از م قعیل ر د در هر دو سففف ی رط ط اصفففلی ارت اعاا و تدارکاا میا
بریتانیا و هندوستا بریتانیا و هل گیری از این که ندل ایرا که اریراً کشف شده ب د و برای تأمین
انرژی ناوگا سلطنتی و پیش رد تحرکاا هنگی به کار برده میشد ،به چنگال بیگانگا بیدتدا»۹
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مرد کرز  ۹این م ض س را بهروشنی بیا میکند:
«بنا به نظر من واگذاری یک دروازه در رلیج فارس به روسیه ،در هر شکلی ،تعدی عامدانهای
علیفه بریتفانیفای ک یر ،از میفا برد ت هیفهنفاپذیر م ازنهی قدرا و تحریک بیناممللی به هنگ
بهشمار میرودا»۴

| نقد اقتصاد سیاسی |

در دیماه  ،۹۴۱۱ژنرال ادم ند "گردل" آیرونسفففاید ۳،فرماندهی نیروهای بریتانیایی در ایرا ،
رضارا فرماندهی گردا ت ریز را به فرماندگی کی تیپ (ت ریز) ترفی دادا کمی بعد در هما سال
واقعهای که به ک دتای س م اسدند  ۹۴۱۱ایرا مشه ر اسل ت سط سدارا بریتانیا در تهرا هدایل
شففدا ۲در روز سفف م اسففدندماه  ۹۴۱۱ک دتایی بدو ر نریزی م هب به قدرا رسففید سففید
ضفیاءامدین ع اع ایی ،ن یسفندهی سفیاسفی عرفدار بریتانیا شد و رضارا که اکن هدایل کامی
نیروهای نظامی در ایرا را به دسل گرفته ب د بهعن ا وزیر هنگ و کمی بعد به عن ا نخسلوزیر
ا مد شفاه ،آررین پادشاه سلسله قاهار ،تعیین شدا در ابتدا رضا را قصد تقلید از کمال آتات رک
(پایهگذار همه ری ترکیه) و اعلام ر د بهعن ا رییسهمه ری سفک مار داشفل اما در انتها تصمیم
به شفاه ر اند ر د و تأسفیس سلسلهای هدید تحل عن انی سارتگی به نام پهل ی گرفلا پهل ی
نام زبانی اسل که پیش از اسلام ،در ایرا دورا ساسانی ،به کار میرفلا
نخسفتین دومتی که شفاه هدید را به رسفمیل شفنارل بریتانیا ب د و م ررا بسیاری روابط
نزدیک میا مأم را عامیرت هی بریتانیایی و شاه هدید را مستند کردهاندا

دهههای  2011و  ،2021رضا شاه پهلوی و آلمان نازی
تاریخ دیگری را که باید به راعر سفففپرد سفففال  ،)۹۱۳۳( ۹۳۹۴تاریخ معاهده ندل با بریتانیا
اسففلا گرچه ه ادارا سففلسففلهی پهل ی از آ بهعن ا معاهدهای به ند ایرا مایل میکردند،
ادعایی که بهغایل دروغ اسفلا براسفاس این قرارداد به شفرکل ندل آنگل پرشین 5اهازه داده شد
منطقفهی تحفل کنترل ر د را انتخفاک کنفدا اگرچه این منطقه باید ۴۶۹هزار کیل متر (۹۹۹هزار
مفایفی) مرب ک چکتر از ق ی ب د ،شفففرکل پردارل وه هی سفففامانه در ع ا مامیاا بر درآمد و
۹ Lord Curzon
۴ویلیام انگداهی ،یک قر هنگ :سیاسل ندتی آنگل -آمریکن و نظم ن ین ههانی (پل ت پرس ،مند ) ،ص ۴۹
۳ General Edmund “Tiny” Ironside
۲سفیروس غنی ۶( ،ژان یه )۴۹۹۹ا ایرا و عروج رضفا شفاه :از فروپاشی قاهار تا اکمیل پهل ی (آی بی تاری س) ،ص
 ،۹۲۱شابک۲-۶۴۱-۲۶۹۶۲-۹-۱۱۲ :
)5 Anglo Persian Oil Company (APOC

 / 3یک قرن مداخلهی خارجی در ایران

پردارفل سفففامفانفه فداقفی ۱5۹هزار پ نفد به دومل ایرا در ازای معافیل از مامیاا بر وارداا و
تعرففههای گمرکی را ق ل کرد و دومل ایرا ق امغای قرارداد را به دسفففل آوردا در قیقل این
قرارداد به تمدید امتیازنامهی دارس فی ۹،که در اوایی قر بیسففتم منعقد شففده ب د ،مشففروعیل می
بخشیدا
در اواسط دههی  ۹۳۹۹رضا شاه تعدادی «قرارداد ت سعه» با آمما نازی به امضا رسانده ب د و
صفدها آممانی مشفغ ل برپایی کاررانجاا ،سارل راه ،راهآهن و پی ب دند و آدومف هیتلر و رضا شاه
پهل ی رابطهای نزدیک داشففتندا در سففال  ۹۱۳۶هیتلر ایرانیا را ،از آنجا که «آریاییهای ناک» به
شمار می آمدند ،از ق انین ن رن رگ مص اعلام کردا در سال  ۹۱۳۱روابط دو کش ر به علل اهدای
 ۱5۹۹نسفففخفه کتفاک از عرف آمما به ایرا  ،که کتابخانه علمی آممانی نام داشفففل و معط ف به
پذیراند نظریهی قرابل رایش ناسی نال س سیامیسل و فرهنگ آریایی ایرا به ایرانیا ب د ،ت سعه
بیشتری یافته ب دا۴

در رلال هنگ ههانی دوم متدقین به ره ری بریتانیا ر اسفتار ارراج ساکنا آممانی از ایرا
شفدند اما رضفاشاه با این درر اسل م افقل نکردا اشغال ایرا ت سط نیروهای بریتانیا و ش روی ،با
هدف اعلامشفففده ضفففمانل رط ط تدارکاا به اتحاد شففف روی ،داظل از زه های ندتی ایرا و
محدود کرد ند ذ آمما در ایرا  ،در شهری ر  ۹۳۴۹به وق س پی سلا
ناوگا سفلطنتی انگلسفتا به همراه ناوگا سفلطنتی استرامیا از هن ک از عریق رلیج فارس
ملاا ر د را آغاز کرد و در همین ین نیروهای ه ایی و زمینی مشففترکاممناف بریتانیا از عراق
وارد راک ایرا شدندا اتحاد ش روی اشغال را از شمال آغاز کرد و استا های شمامی ایرا را تصرف
کردا نیروهای ه ایی و دریایی (ش روی) نیز در این تحرکاا مشارکل داشتندا
شففش روز پس از اشففغال و تصففرف ایرا ت سففط نیروهای متدقین ،نام مشففکرهای بریتانیایی
مشففه ر به «یگا های عراق» تحل فرماندهی سففپه د ادوارد ک یینا به «نیروهای ایرا (پرشفیا) و
عراق» (پایی ف رس) تغییر داده شففدا پایی ف رس متشففکی از یگا های پیاده نظام هشففتم و دهم
۹ D’Arcy Concessions
۴منژوسکیا  ،۹۱۲۲ص ۹۶۹
۳ Rezun
۲رزو ا  ،۹۱۲۴ص ۴۱
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بنا بر گدته رزو  ۳در بسفیاری از نشففریاا ،دروس ،سففخنرانیها و مراسففم پرو-نازی تشففابهاتی
میا هیتلر و رضفا شفاه ترسفیم میشفد و هذبه و محسفناا «ف رر-پرینزیپ» (اصففی پیش ا) م رد
ستایش قرار میگرفلا۲
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هندوستا  ،تیپ زرهی دوم هندوستا  ،تیپ س ارهنظام چهارم بریتانیا (که بعدها به تیپ س ارهنظام
نهم تغییر نفام یفافل) و تیپ پیادهنظام بیسفففلویکم هندوسفففتا ب دا بنا بر ار ار نی ی رک تایمز،
نیروهای اشغامگر متدقین مشتمی بر ۴۹۹هزار سرباز و دارای ه اپیما ،تانک و ت پخانه مدر ب دندا
رضفاشاه بدو هیچ تشریداتی رل ید و ت عید شدا او را بریتانیایی ها به قدرا رساندند و پس
از مخاعرهآمیز انگاشتنش از قدرا عزل کردندا وی تی هنگامی که در یک کشتی عازم آفریقا ب د
ر د را برای ت عیدی ک تاهمدا در راه هندوستا میپنداشلا
رضفاشفاه به ند پسفرش محمدرضا شاه ،که تا هنگام ت عید در سال  ،۹۳5۱به قدرا رسید
ر د را مدی نیروهای رارهی میدانسل ،از سلطنل کنارهگیری کردا
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دههی  2001و کودتای  12مرداد
در اسفدند  ،۹۳۳۹قان ارائه شفده ت سفط دومل ملیگرای محمد مصفدق منجر به ملیشد
شففرکل بریتانیایی ندل ایرا و انگلیس و امغای امتیازاا ما صففی قرارداد دارسففی منعقد  ۹۲۱۴و
قرارداد  )۹۱۳۳( ۹۳۹۴میا دومل ایرا و شففرکل ندل ایرا و انگلیس شففدا تلاش مصففدق برای
سفابرسفی از مدارک این شفرکل و محدود کرد کنترل ذرایر ندتی ایرا ت سففط این شرکل به
هایی نرسفید و مجلس ایرا رأی به ملی شفد ندل ایرا دادا بریتانیا تحریم ندل ایرا را سازما
داد و ارتش ر د را برای در دسففل گرفتن کنترل پامایشففگاه آبادا  ،که در آ دورا از بزرگترین
پامایشفگاههای ندل هها ب د ،به رکل درآوردا اما کلمنل اتلی ،نخسلوزیر وقل بریتانیا ،به های
آ تصمیم به افزایش تحریم اقتصادی گرفلا
هنگامی که وینسفففت چرچیی به قدرا رسفففید همکاری با آیزنهاور ،رئیسهمه ر آمریکا ،را
برای براندازی دومل منتخب در تهرا آغاز کردا
بنفا بر نظر اسفففتدن کینزر در کتفاک تمام مردا شفففاه «کرمیل روزومل بهسفففرعل با ررید
مط عاا ایرا از عریق رش ف ه کنترل آ ها را بدسففل گرفل واقدام به نشففر ت لیغاا علیه مصففدق
کردا او متحدانی در میا رو انیا به دسل آورد و شاه را متقاعد کرد که مصدق تهدیدی (علیه او)
اسفلا آررین مر له شفامی اقدامی پر هیجا در دسفتگیری مصدق در نیمه شب در منزل ر یش
ب دا اما ک دتا نافرهام ماندا مصفدق از آ مطل شفد و به مقابله برراسفل و صف و روز بعد از عریق
رادی پیروزی ر د را اعلام کردا» این اتداق در تاریخ  ۴5مرداد  ۹۳۳۴به وق س پی سلا مصدق دهها
تن از ارتشیا عرفدار شاه را دستگیر کردا ژنرال فضی امله زاهدی که یکی از نظامیا اصلی عرفدار
شاه ب د مج ر شد مخدی ش د و شاه از کش ر گریخلا
اما روزومل بازنایسفتاد و سه روز بعد ک دتای دیگری تدارک دیدا این ک دتا به م فقیل رسیدا
در  ۴۲مرداد  ،۹۳۳۴ت دههای «اهارهای» که با مایل سفیا رریداری و سازما داده شده ب دند به
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مداخلات خارجی در دههی 2031
دومین شفففاه پهل ی ،مانند پدر ر د بهمد ک دتای مشفففترک بریتانیا و ایاماا متحده به قدرا
بازگشفففل اما این در زمانی صففف را پذیرفل که ایاماا متحده در ال هایگزینی بریتانیا به عن ا
قدرا هژم ههانی ب دا در دههی  ۹۳۲۹این ایاماا متحده ب د که تکلیف اکما ایرانی را تعیین
میکردا ها افا کندی مدارله کرد و شفففاه را به انجام انقلاک سفففدید ،که انقلاک شفففاه و ملل نیز
نامیده میشفد ،واداشلا این اوج اصلا اتی ب د که دومل کندی به عن ا بخشی از استراتژی ههانی
ترغیب ت سفعهی سرمایهدارانه دوملهای وابسته بدا فرما دادا شاه امیدوار ب د تا با این اصلا اا
ند ذ زمیندارا را از میا ب رد و مایل دهقانا را هلب کندا اما مهمترین مص به «انقلاک» ،یعنی
اصفلا اا ارضفی ،تعدادی کشاورز مستقی پدید آورد اما در غیاک اقداماا اقتصادی در پشتی انی از
آنا بخش بزرگی از دهقانا به کارگرا بیزمین ت دیی و نهایتاً مج ر به ک چید به شهرها و گاه
به زاغهنشفینها در مهی شفهرهای بزرگ گشفتندا در کش ری که اکم مطلق ،یعنی شاه ،اذعا
داشل که دو زک م ه د ا زاک «بله» و «ام ته» ب دند اعطای ق رأی به زنا بیمعنی ب دا

۹میخاییی اکس وورثی ()۴۹۹۳ا ایرا انقلابی :تاریخ همه ری اسلامیا انتشاراا دانشگاه آکسد رد ،ص ۲۲
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ریابا ها هج م آوردندا رو انیا نیز در مایل از ک دتای سیا نقشی اساسی ایدا کردندا ۹برری از
مناب مامی سفففیا به واسفففطهی آیلامله محمد به هانی عرفدار شفففاه ،که گروههای مذه ی را روانه
میدا ها کرد ،ارسفال شفدا آیل امله کاشفانی ،متحد سابق مصدق ،که اکن بهتمامی از نخسلوزیر
ملیگرا رویگردا شفده ب د و از شاه مایل میکرد نیز نقش بسزایی داشلا اسم رمز این عملیاا
آژاکس ب دا مصدق برکنار و دستگیر شد و مابقی عمر ر د را در بازداشل رانگی گذراندا
در سفففال  ۴۹۹۳سفففیا برای نخسفففتین بار به دسفففل داشفففتن در ک دتای  ۴۲مرداد بر علیه
نخسلوزیر منتخب ایرا اعتراف کردا
یک ماه پس از ک دتا ،در شفهری ر  ،۹۳۳۴یک سرهنگ ارتش آمریکا که برای سیا کار میکرد
به ایرا فرسفتاده شد تا به تشکیی سازما اعلاعاا کش ر یاری رساندا مدتی بعد چندی از افسرا
سفیا ،از همله سفرمشفکر هربرا ن رمن شف ارزک ف ،که در اهرای عملیاا مخدی و ضففد هاس سی
تخصف داشتند به ایرا فرستاده شدند و به آم زش اومین نسی کارمندا سازما اعلاعاا مخ ف
شاه ،ساواک ،پردارتندا
در هما دهه ایاماا متحده به آغاز برنامهی هستهای ایرا یاری رساندا ایرا نخستین رآکت ر
و س رل اتمی ر د را از ایاماا متحده دریافل کردا
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دههی  2091و دوران پیشاانقلابی
برری م ررا معتقدند که ریچارد نیکسفف  ،رئیسهمه ر ایاماا متحده ،در میا سففالهای
 ۹۱۶۱و  ۹۱۱۲شاه را بهعن ا آمل دسل و دسلنشاندهی ر د فعامانه به کار گماردا ۹بیتردید این
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دو روابطی نزدیفک داشفففتنفد و در دههی  ۹۳5۹ایرا مقادیر زیادی تسفففلیحاا نظامی از آمریکا
رریداری کردا
در سففال  )۹۳5۶( ۹۱۱۱هیمی کارتر ریاسففل همه ری آمریکا را بر عهده داشففل و علیرغم
مداظی در م رد ق ق بشر رابطهی نزدیک او با شاه ایرا را تا روز سق ط وی از قدرا ادامه دادا
کارتر به هنگام ملاقاتش از ایرا در نخستین سال ریاسل همه ریاش شاه را ست د و از ایرا
بفهعن ا «هزیرهی ث فاا» در رفاورمیفانفه نام بردا نظر هیمی کارتر ،رئیسهمه ر ایاماا متحده،
هنگامی به اعتراضاا و تظاهراا در ایرا هلب شد که دیگر کار از کار گذشته ب دا در کام د شکافی
وقای سفففالهای  ۹۳5۶و  ۹۳5۱تحلیلگرا سفففیاسفففی آمریکا را متهم به عدم درک گسفففتردگی
اعتراضفاا بر علیه شفاه کردهاندا به نظر گری سیک ،که در ش رای امنیل ملی ایاماا متحده شاغی
ب د ،دربارهی وقای ایرا و بهویژه در م رد هن ش اپ زیسفففی «فقدا اعلاعاا واقعی ریرهکننده
ب د»ا
علیرغم همکاری نزدیک میا س فیا و سففاواک ،اوضففاس اینچنین ب دا سففدیر ایاماا متحده در
ایرا به سفایروس وانس ،وزیر ام ر رارهه ،در م رد اینکه هایی برای نگرانی نیسل مرت اً اعمینا
میدادا اما هم او و هم نیروهای امنیتی ،غرق در ایدئ م ژی هنگ سردی ب دند و تنها چپ را دشمن
میشفمردند چنا که در ابتدا نیروی هن ش مذه ی را دسفل کم گرفتند و پس از مسففجی گشتن
عدم امکا دظ شفففاه در قدرا ،برای انتقال مسفففامملآمیز قدرا به آیلامله رمینی و متحدانش
تلاش و مان اسففتداده نیروهای چپ از اوضففاس انقلابی ش فدندا همهی اینها بخش فی از یک مدارلهی
نامحسفف س ب دا سففلطنلعل ا و برری مخامدا همه ری اسففلامی تئ ریهای ت عئهی متن عی
دربفارهی مأم ریل ویژهی ژنرال ه یزر در دیماه  ۹۳5۱را شفففای کردهاندا آنچه در این م رد قابی
اعمینا به شففمار میرود ت ص فیهی ه یزر به شففاه برای ترک کش ف ر و هل گیری از انجام ک دتایی
محتمی ت سفط ژنرالهای وفادار به اوسفلا اسفناد علنیشفده متعلق به ایاماا متحده نشانگر ارسال
پیامی از عرف ایلامله رمینی به ایاماا متحده برای انجام معامله ،ده روز پس از ترک کش ر ت سط
شففاه در دیماه  ،۹۳5۱اسففلا وی در مقابی اسففتدادهی هیمی کارتر از ند ذ ر یش در ارتش برای
کسفب قدرا ت سط او پیشنهاد آرام کرد مردم را ارائه میدهدا ث اا از ن برقرار ر اهد گشل و از
شهروندا آمریکایی ساکن ایرا داظل ر اهد شدا۴
۹هیمز آ بیی ،عقاک و شیر :تراژدی روابط ایرا و آمریکا ()۹۱۲۱
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این پیام به رئیسهمه ر ایاماا متحده در سففال  ۴۹۹۶علنی شففد اما سففه سففال بعد از آ در
سففال  ،۴۹۹۱در چهلمین سففامگرد انقلاک اسففلامی ،ب د که اظهارنظرها و تحلییها در زمینهی این

دههی -2031مداخلهی ایالات متحده در شکل ماجرای ایران-کنترا
بسففیاری بر این عقیده اند که مدارلاا ایاماا متحده در (ام ر) ایرا در سففال  ۹۳5۱به پایا
رسیدا این اشت اه محض اسلا نخسل با واقعه ایرا -کنترا م اهه میش یما
این واقعهای سففارتگی ن دا تا آنجایی که به اکما هدید ایرا مرب ط میشففد ،به گروگا
گرفتن شففهروندا غربی ،چه در ایرا و چه در م نا  ،بخشففی از نقشففه برای منحرف کرد اذها
عم می از م ارزاا بامندهی کارگرا  ،تث یل قدرا ک مل ن پا و منحرف کرد افکار از سرک بگری
فزاینده این ک مل ب دا
گروگا های سفففدارا امریکا در پی ت افقی پنهانی با نامزد همه ریر اه ریاسفففل همه ری
ایاماا متحده ،رونامد ریگا  ،آزاد شدند که این امر به ریگا در شکسل داد رئیس همه ر دمکراا
وقفل ،هیمی کارتر ،در سفففال  ۹۱۲۹کمک شفففایانی نم دا این ت افق ،چند سفففال بعد راه را برای
م افقتنامه پنهانی دیگری میا ایرا و ایاماا متحده ،که به ایرا گیل مشفه ر اسل ،هم ارکرد که

۴دو هدته در ژان یه :ملاقاا محرمانه آمریکا با رمینی
www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-36431160
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یادداشففل م رد ت هه قرار گرفل و مذاکراا محرمانه کابینهی کارتر بلافاصففله پس از فرار شففاه از
تهرا را آشفکار سفارلا علیرغم اینکه وظیدهی ه یزر بازداشفتن ژنرامهای عرفدار شاه از اقدام به
ک دتا ب د ،او در قیقل به آنا برای اهرای چنین ک دتایی در صفف را ا تمال به قدرا رسففید
نیروهای چپ چراغ س ز نشا داده ب دا این قرارداد سری نشانگر آ اسل که هیأا اکمهی ایاماا
متحده ،بیش از اسفلامگرایا  ،از چپگرایا  ،بهویژه از کارگرا که اعتصاباا شا کش ر را فلج کرده
ب د ،واهمه داشتندا در امتداد سنل «درامل ایاماا متحده در ام ر دیگرا » ،و بیش از آ در مقط
هنگ سرد ،اتحاد با اسلامگرایا بر علیه نیروهای سک مار و چپ گرا گزینه مناس تری ب دا
نقشه م رد ت افق دومل کارتر و ره ر انقلاک (از عریق مشاورا سک مارش همچ قطبزاده،
یزدی و دیگرا ) سفازما داد انتقال مسفامملآمیز قدرا (سیاسی) ب دا آنچه این ت افق را نقش بر
آک کرد رویدادهای شگرف  ۴۹و  ۴۴بهمن  ۹۳5۱ب دا
دربفارهی وقفای پس از انقلفاک ایرا و تسفففخیر سفففدارا ایاماا متحده در تهرا ت سفففط
«دانشفج یا رط امام» مقاماا متن عی به انتشفار رسفیده اسلا آنچه کمتر م رد ت هه قرار گرفته
تلاش داکثری ک مل ن پا در انهدام اسناد متعلق به سیا اسل ،که در سدارا به چنگ آمده ب دا
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در پی آ گروگا های آمریکایی که به اسفارا زکامله م نا در آمده ب دند بهعن ا بخشی از یک
معفاملفهی پیچیده آزاد شفففدندا «واقعهی ایرا -کنترا» این ب د :م ادمهی گروگا ها با تسفففلیحاا
اسرائیلی برای کمک به ایرا در پیش رد هنگ «ضد عربیاش» بر علیه عراقا ایرا با سپرد وه ه
در یک بانک سف ئیسفی از عریق یک سفاک بانکی ،که به نیروهای ضد ساندینیسل نیکاراگ ئهای
مشففه ر به «کنترا» متعلق ب د ،و همچنین از عریق صففدور ندل به اسففرائیی پ ل این تسففلیحاا را
پردارل کردا
بنا بر نظر بنیاد مطامعاا یافا ۹در دانشگاه تی آوی فروش تسلیحاا نظامی از عرف اسرائیی به
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ایرا در این دوره ،که شففامی قطعاا یدکی هنگندههای اف ۲-سففارل آمریکا نیز ب د ،بامغ بر 5۹۹
میلی دمار اسفففلا ۴همچنین بنا بر گزارش روزنامهی تایمز ،در رلال سفففالهای  ۹۱۲۹و ۹۱۲۴
«اسففراییلیها برای به سففرانجام رسففاند بخش مامی این معاملاا سففاکهای بانکی مختلدی نزد
بانکهای س ف ئیس فی تنظیم کردند»ا علاوه بر تسففلیحاا اسففرائیلی ،بنا بر گزارش م رخ ن ام ر ۹۱۲۱
کمیتهی کنگرهی ایاماا متحده که مسئ ل رسیدگی به واقعهی ایرا -کنترا ب د« ،فروش تسلیحاا
نظفامی آمریکایی به ایرا از عریق اسفففرائیی ،در پی ارذ تأییدیه از رئیسهمه ر رونامد ریگا  ،در
تابسفتا سفال  ۹۱۲5آغاز شدا در ن ام ر  ۹۱۲5دومین محم مهی م شکها به ایرا فرورته شد»ا
این دومین فروش ،نخسففتین وه هی را که به کنتراهای نیکاراگ ئه ارسففال شففد فراهم کردا برای به
سفرانجام رسفاند پنهانی و بهدور از چشفما کنگرهی این تراکنش ،سک رد و کیم شرکتی با نام
گروه بیناممللی تجارا تکن م ژی اسففتاند رد ۳،که غام اً «شففرکل» ر انده میشففد  ،تأس فیس کردا
برای می دومین محم مهی تسلیحاا نظامی ،اسرائیی م لغ یک میلی دمار به یک ساک بانکی
در بانک سف ئیس ۲که به «شفرکل» وابسفته به سک رد -کیم میک ریس رسس 5متعلق ب د ،واریز
کردا این ساک ق لاً تنها در ام ر مرت ط با کنتراهای نیکاراگ ئه م رد استداده قرار گرفته ب دا۶
۹ Jaffe Institute for Strategic Studies

۴مارشففال ،هاناتا ؛ اسففکاا ،پیتر دیی؛ هانتر ،هین ()۹۱۲۱ا ارت اط ایرا -کنترا :تیمهای سففری عملیاا مخدیانه در
دورا ریگفا ا بلک رز ب کس ،ص ۹۱۹ا برگرفته از نسفففخه اصفففلی در ترایخ ۹۳،۹۹،۴۹۹۲ا بازیافل به تاریخ ،۹۹ ،۴5
۴۹۹۱ا نخسفتین فروش ها شامی قطعاا یدکی هنگنده های فانت م اف۲-؛ معامله بعدی در اکت ر  ۹۱۲۹شامی قطعاا
هنگی تانکهای سارل آمریکا نیز ب د
۳ Secord and Hakim. Stanford Technology Trading Group International
۲ Swiss Bank
5 Secord-Hakim Lake Resources
۶دراپر ،تئ دورا رطی بسیار باریک :وقای ایرا -کنترا (انتشاراا هیی و ونگ ،نی ی رک) ،۹۱۱۹ ،ص ۹۱
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مقاماا ارشفففد ک مل ایرا در این ماهرا مسفففتقیماً دریی ب دندا اعتقاد بر این اسفففل که
عامیترین مقاماا ک مل شفففخصفففاً این معاملاا را تائید کرده و آیل امله رفسفففنجانی و اعضفففا
رفان ادهاش در این مفذاکراا پیچیفده بفا نمایندگا دومل ریگا  ،امی ر ن رث و رابرا مک فارمین،
شرکل داشتهاندا
در پایا ماهرا ،آنانی که مدعی «م ارزه با امپریامیسفم» ب دند اعت ار ر د را بهتمامی از دسففل
دادند -چراکه معاملاتشا به ند ایاماا متحده ،اسرائیی و کنتراهای نیکاراگ ئه ب د!

دههی  2031و قرن جدید میلادی :مداخلات اقتصادی نولیبرالی

ت سفعهی یک اقتصفاد انعطاف پذیر ،پیشرفل در علم و تکن م ژی و ترویج و تش یق برتری فرهنگی
اسفلا در بعد اقتصفادی ،برنامهی ت سعه ،رشد سامانهی اقتصادی  ۲۸و اصلاح شرکلهای متعلق به
دومل ،بخش مامی و بانکی و تخصی و مدیریل درآمدهای ندتی بهعن ا اوم یلهای پایهای دومل
در این دورهی پنجسامه را مد نظر دارد»ا۹

باید به دو واژهی رصف صفیسازی و بیشینه سازی س د به راعر «رشد» (به علاوه پایا داد
به یارانه های رفاه اهتماعی) ت هه نم د--آیا این واژگا آشنا به گ ش نمیرسند؟
نتایج اصی از اتخاذ این سیاسلها در ایرا بهروشنی نمایا اسلا
سیاسل های اقتصادی بازار آزاد که اکم بر اقتصاد کش ر هستند پس از راتمهی هنگ ایرا
و عراق آغاز شفدندا رفسفنجانی ،رئیس همه ر وقل ،تنها از مشف را اقتصفاددانا ن می رال استداده
میکرد و دومفل هفای بعفدی هم در همکاری نزدیک با صفففندوق بیناممللی پ ل «برنامهی تعدیی
۹ www.worldbank.org/en/country/iran/overview
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در نخسفففتین رب قر گذشفففته مدارلهی نظامی و یا ک دتا ت سفففط م رد علاقهترین ژنرال،
استمرار استثمار اقتصادی ایرا ت سط بریتانیا را تضمین میکردا در دههی  ،۹۳۱۹تا آنجایی که به
ایرا مرب ط میشففد ،سففلطهی اقتصففادی ،همانند دیگر نقاط هها  ،از عریق ادغام در سففیسففتم
سفرمایهدارانهی ن می رال ههانی میسفر ب دا علیرغم تمامی مداظی ها و شفعارهای سفیاسی بر علیه
«غرک» ،ایرا بهع ر فزایندهای به بخشی از سرمایهی مدر ههانی م دل شده اسلا
پاراگراف زیر از گزارش بانک ههانی در رابطه با اقتصفاد کشف ر رلاصفهی مستدمی از اوضاس را
بهدسل میدهد:
«مقاماا ایرانی ،همچنا که در سفند چشفمانداز بیسل سامه و همچنین در ششمین برنامهی
پنجسامه ت سعهی  ۴۹۴۹-۴۹۹۶مشه د اسل ،استراتژی همههان های که اصلا اا بر م نای بازار را
دربر میگیرد اتخاذ کردهاندا ششمین برنامهی پنجسامه ت سعه بر سه ست است ار اسل :این شامی
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سففارتاری» م رد ت صففیهی آ و رصفف صففی سففازی ،کاهش و نهایتاً مغ تمامی یارانهها را بهکار
بستهاندا
همچنانکه اسماعیی سین زاده بیا میکند «اعتقاد ک ر دومل رو انی به هادوی رقابل آزاد
فقدا اهداف ،راهکارها و سفیاسلهای کلا اقتصادی بهشدا م رد نیاز در (برنامه اقتصادی) دومل
وی را ت ضفیو میدهدا به علاوه ،عدم کنترل دومل بر ذریرهی پ می  ،بازار ارز ،سیستم و بنیادهای
مامی ،وارداا و صفادراا کشف ر و غیره را نیز ت ضفیو میدهدا آم زهی دسل کشید از اقتصاد ،که
مترادف با شفانه رامی کرد از وظایف و یا مسئ میلهاسل ،در م اههه با مشکلاا روزافزو  ،تحل
عن ا «قداسل» مامکیل رص صی و «هادوی» رقابل آزاد ت هیه میگرددا عدم ت هه به برنامههای
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بخش عم می ،چفه در یطفهی ردماا اهتماعی و چه در یطهی پروژه های عمرانی ،در کاهش
شدید سهم ب دههی کش ر که به چنین ردماا و پروژههایی ارتصاص یافته اسل قابی رؤیل اسل:
کاهش از  ۴۴درصد ب دههی کش ر در سال  ۹۱۱۹به کمتر از  ۹۹درصد در ال اضر»ا۹
نیازی به ت ضفیو چگ نگی تشدید شکاف ع قاتی ت سط این اوضاس و ایجاد زمینهای فلاکلبار
در رلفال همفهگیری ویرانگر کرونفا نیسفففلا به بیانی دیگر ،تأثیر مدارلاا امپریامیسفففتی و پرو-
کاپیتامیسففتی در صففد سففال گذشففته ،از  ۹۴۱۱تا امروز ،بر مردم ایرا بسففیار مخرکتر از مجم س
مدارلاا و ک دتاهای نظامی ب ده اسلا

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

