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 دوم يراا و آلماا در هعگ هدانيا بو تاار ياسيست معاسبا

 1محمد پوزش

 2گلجان يمهد

دوم و  يجن   جه ان يهاران و  لمان در س اليا يو تجار ياسيزان و سطح روابد سيم يبررس :هدكيچ
پژوه  حاض ر  ةلن منجر شد، مسئيران و متفقيان دولت ايجاد تن  مين روابد، به اير ايه تحت تأ ك يعوامل

و  راني ا يو اقتص اد ياس يرواب د سه ك ن سؤال انجام ش ده اس ت يپاسخ به ا ين پژوه  در راستاياست. ا
 ةج ينته ك از  ن اس ت  كيپژوه  حا يبوده است. دستاوردها يعوامل چه ريتحت تأ  ن دورانيدر ا  لمان

ار  مدن ك يبعد از رو ژهيوبه ،ياتورتكيرضاشاه به د ليو تما رانيدر ا زيرقابت استعمارگران روس و انزل
درس ت  استيار نزرفتن سكاما به  ،رضاشاه با دولت  لمان را فراهم  ورد يكيموجبات نزد ،در  لمان تلريه

اش اال  يها برادولت ني زم را به ا ةهانو انزلستان( ب ي)شورو شورك يو جنوب يشمال يهاهيدر مقابل همسا
مناس بات  ،ياتابخان هك و يل يتحل -يفيتوص  رديك روب ا  انده  درصدد بودهن پژوينزارندگان ا داد. رانيا
 .نندك يبررسرا دوم  يو  لمان در جن  جهان رانيا يو تجار ياسيس
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Abstract: The aim of this study is to investigate the issue of the extent and level of 

political and commercial relations between Iran and Germany during the years of World 

War II and the factors that influenced such relations, which led to tensions between 

Iranian government and the Allies. This research has been conducted in order to answer 

the question of what factors influenced the political and economic relations between Iran 

and Germany during this period. The findings of the study indicate that the rivalry 

between the Russian and British colonialists in Iran as well as Reza Shah's desire for 

dictatorship, especially after Hitler came to power in Germany, brought Reza Shah closer 

to the German government. However, not pursuing the right policy towards the country's 

northern and southern neighbors (i.e. Russia and Britain) gave these governments the 

necessary excuse to occupy Iran. This research tries to study the political and 

commercial relations between Iran and Germany in the World War II with a descriptive-

analytical approach, and desk study method. 
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relations. 
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 همقدم
در  يياي از نظر جغراف ينظام يرين درگيتر يوس( م1946-1939)دوم  يجنگ جهان
ر خ ود ي ران را درگي ا از جمله ايدن يشورهاكاز  يارين نبرد بسي. ااستخ ي ول تار

از  ،ان هيخاورم يش ورهاكن يت راز ب زرس يكيران به عنوان يا ،قتيساخت. در حق
ب ه  يگ ر ب ا ش ورويهندوستان و از   رف د يعني  ي رف با مستعمرات انگل يك

 يران ب راي ل اتحاد با اين دليبه هم ؛مرز بودن هميمتفق ياصل يهااز ستون يكيعنوان 
ران از هم ان ابت دا ي اما ا ،رفتيبه شمار م ياژهياز وينبرد امت يهااز  رف يك هر
 رد. كخود در جنگ را اعالم  ي رفيب

تل ر يران و آلم ان رضاش اه و هي اول و دوم، در ا يجنگ جه ان يانيم يهادر سال
ور كم ذ يهاران و آلم ان در س الي ا كه دست گرفتند. وجوه اش ترازمام امور را ب

ل هر دو زمامدار عزم خ ود ين دليبود؛ به هم ياسيس يو آشفتگ يد اقتصاديضعف شد
ت دو يران و آلم ان ض دي گ ر ايد كرا بر اصالح امور قرار داده بودند. وجه اش ترا

ران ي ها در ام ور االه سي  و روسيه انگلكبود. از آنجا  ي  و شورويشور با انگلك
رده بودند، رضاشاه درصدد ح ذف كشور را فراهم كرده و موجبات ضعف كدخالت 
گ ر، ب ه يد يور برآمد. از س وكشورش با دول مذكزان روابط يردن مكم كا يآنها و 

پ   از  يهادر س ال ي  و شورويانگل يواسطه تحت فشار قرار گرفتن آلمان از سو
 ياس يو س يبرآم د ب ا س امان دادن ام ور اقتص اد تل ر درص ددياول، ه يجنگ جهان

اصالح ام ور  يران برايان، اين ميشورش، به مقابله با دو ابرقدرت فوق بهردازد. در اك
 يز ب راي ه ب ود. آلم ان ني  و روس ير از انگليغ يقدرت يوجواش در جستياقتصاد
ان ه ب ود. يرمران و خاوي ازمند نفت ايدر اروپا، ن يل شدن به قدرت برتر اقتصاديتبد

 ي كموج ب نزد ي  و ش ورويشور با انگلكت دو يعالوه بر موارد گفته شده، ضد
 يب تج اري ن رقيوتاه آلمان به نخستك يگر شده بود. در مدتيديكشور به كشدن دو 

ران را به خود يزان صادرات و واردات به اين ميل شد و باالتريتبد ي  و شورويانگل
 ي  و شورويامالً برخالف خواست انگلكآلمان  ران ويشدن ا يكاختصاص داد. نزد

نش ان داده نش د. ب ا آغ از  ينش كدوم نسبت ب ه آن وا يبود، اما تا آغاز جنگ جهان
ران، ي ه ا در ايحض ور آلمان ةن با بهان ي، متفقيآلمان به شورو ةجنگ و سه  حمل

 يندازااز دس ت يريران نه تنها موجب جلوگيران گرفتند. اشغال ايم به اشغال ايتصم
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ب ه  يرس انكمكان ك ه امك شد، بليانه ميران و خاورميز ايخآلمان بر منا ق نفت
 شد.يز فراهم مين يشورو
آلمان به لهس تان و  ة، به دنبال حملSeptember 1939 3/ 1311ور يشهر 11

ب ا ص دور  ،يم پهل وي ر وق ت رژي وزدوم، محمود ج م نخس ت يآغاز جنگ جهان
ن ي   از ايرد. آلم ان و انگل ك ن جنگ اعالم يان را در اريا ي رفيب يرسم ياهيانيب

 يبرقرار ييگر توانايدر منطقه د يريل درگيدل   بهيرا انگليز ؛ردندكموض  استقبال 
 ن بوديران چنيا ي رفيز از بيخارجه آلمان ن ت را نداشت. استدالل وزارت اموريامن
د آنچ ه ي آينظر م ن بهيچن ،ه  و فرانسيه با انگلكيتر يكوند نزديبا توجه به پ هك

 ي رف يران در بي ت ايه فعالً به تقوكآن است  ،افتهي ياژهيت وياهم ياسياز لحاظ س
ت از دول ت آلم ان ي ن زمان رض اخان ب ه حماياملش ادامه داده شود. البته در همك

ه دس ت ك ماتوم دادند ياولت يزكبه دولت مر بارهن ين در ايمتفق يروهايپرداخت و ن
 رد.كران را اشغال خواهند ين صورت ايا ريدر غ ؛ها بردارديت نازياز حما

از ش مال و ش رق و  يش ورو يروه اي، ني رفيبا وجود اعالم ب يطين شرايدر چن
ران ب ر ض د يم ايمق يهايه آلمانكز ين دستاوي  از جنوب و غرب با ايانگل يروهاين

ور ين د، در س وم ش هركيت م ي ز از آنه ا حماينند و رضاخان نكيت مين فعاليمتفق
 ردند. كران يد از ايران را اشغال و رضاخان را وادار به استعفا و تبعيا 1320

 پژوهش ةنيشيپ
 و م اريوا يجمه ور ب ا ش رق ت اتوركيد رواب ط»ب ا عن وان  يادر مقاله يگدليب يعل
ش ي مار و سه  رايوا يجمهور ةروابط رضاشاه با آلمان در دور يبه بررس« 1هايناز

 يهان هيرواب ط و زم يريگلكسنده عل ل ش ين پژوهش، نويرداخته است. در اسوم پ
، آث ار يحات نظ امي، تس ل يصنا يهانهيارتباط در زم يبرقرار يشور براكق دو يعال
ور باس ت براس اس ي ق رار داده اس ت. ال يره را م ورد بررس ي ، آم وزش و غيباستان
رد و در آن ك ف يت لل 2راني در اه ا يآلمانبا عن وان  يتابكفرانسه  يكهلماتيد مناب 

                                                           

 .11-31، صص 17 ، شمجلۀ زمانه، «هانازي و وايمار جمهوري با شر  ديکتاتور روابط» ، 1321علي بيگدلي و 1
 ديپلماتيتک منتابع براستاس او  جهتاني جنتگ در ايتران تحوالت به نگاهي: ايران در هاآلماني  ،1300اليور باست و 2

 انتشارات شيرازه.: احمد، تهرانبني حسين ترجمۀ ،فرانسه
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ن اث ر ي اول پرداخت ه اس ت. ا يران و آلم ان در جن گ جه انيروابط ا ةخچيتار به
ر  ي ران و آلم ان، م ورد توج ه اس ت. اي توجه ب ه پ رداختن ب ه آغ از رواب ط ا با
 يض من بررس  1دوم يب زرس در جن گ جه ان يهاران و ق درتياتاب ك در يذوق

 يهااس تيدوم، ب ه س يژه جنگ جه انيوضاشاه و بهران و آلمان در عصر ريروابط ا
ب ا  يت ابكدر  راي ز اشاره داشته اس ت. فا م ه پيران نيران و اشغال اين در قبال ايمتفق

 يب ه بررس  2(،ين دو جن گ جه انيران و آلمان )ب يا ياقتصاد -ياسيروابط سعنوان 
عواق ب آن  امدها وياول و دوم و پ يجنگ جهان يانيم يهاشور در سالكروابط دو 

پ   از  يه ايخراب يسنده، هدف آلمان در ابت دا بازس ازينو ةپرداخته است. به گفت
آلم ان و ب ه ق درت  يط اقتص اديج ب ا بهب ود ش رايتدراول بود، اما به يجنگ جهان

ها و اه داف آلم ان در استيت سيشور، ماهكن يدر ا يدست راست يهادن گروهيرس
 افت.ير ييران و شرق تغيا

 دوم يران و آلمان در جنگ جهانيا ياسيروابط س
 انهيدر خاورم ياسينفوذ س يتلر برايه يهاتالش

ان ه يب ه خاورم نفوذ يبرا ينة مساعديد زمرك يتلر سعي، هيبا حملة آلمان به شورو
گ ر يد يش ورهاكآلم ان در  يهلماس يو د ياس ياقدامات س ن سببيبه هم ؛ندكجاد يا

 .(90 :1369، يافت )الهيتوسعه ز ينانه يخاورم
وم ت وابس ته ب ه كح 1320ن يف رورد 13/ 1941ل ي آور 2ر ساعات نخس ت د
وم ت را در دس ت كح يان عراق يو شورش  دودتا منح ل ش ك ليبه دل  عراق يانگل

ه  رف دار آلم ان محس وب ك ب ود  «يالن يگ يد ع اليرش»شورش با  يگرفتند. رهبر
ه ب ه ك ن بود يظم فلسطاع يمفت «ينين الحسيحا  محمدام»ودتا ك يشد. چهرة اصليم

به عراق ف رار . ش1311/م1939در سال  يسيو ضد انگل يهوديضد  يهاتيعلت فعال
 يريگلكه خودش در شك) در عراق  يمخالف انگل يرد و پ  از سقوط دولت ملك

ب ه آلم ان  1941رف ت و در ن وامبر  هي كسه  ترو  رانيداشت(، به ا يآن نقش فعال
                                                           

 .گاژنپ[: رانهت] م،سيالريپام ارهدرب يشژوهپ ؛دوم يانهج گنج در زرگب ايهدرتق و راناي  ،1310ايرج ذوقي و 1
 البقان ادناست زركم :رانهت ، يانهج گنج دو نيبو انمآل و راناي اديصتاق - ياسيس طرواب  ،1309و پيرا فاطمه 2

 .يالماس
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، هم راه داش ت )اس توارت ياريبس  يش اد انينيفلسط اني. فرار او در مختيگر يناز
1360: 64-66). 
م ان يپهم ي كعن وان  بخش جنبش عراق بهييتلر از اقدامات رهايهان، ين ميدر ا

رد و درص  دد برآم  د اوض  ا  را در ك  ت ي  حماه انگلس  تان، ي  در جن  گ عل يع  ي ب
تل ر يب ه ه ،انخارجة آلم ر اموريوز «بن تروپير» ش ببرد.يانه به نف  خود پيخاورم

الزم را ب ه  يه اكمكتوان د يم ييه وا يروينق يآلمان تنها از  ره كاظهار داشت 
تل ر ب ا ارس ال يه 1320بهش ت يارد 13/ 1941مه  3ند. در كارسال ومت بغداد كح
د. رك ها موافقت يسيه انگليعل يات انحرافيعمل يكعنوان  به عراق به ينظام كمك

-424 :1362، )زرگ ر دش ران ي ا كمكرح خواستار ن  يانجام ا يدولت آلمان برا
426). 

حات مورد لزوم به عراق، دولت آلم ان يبر ارسال تسل يها مبنيم آلمانيتصم يدر پ
ارنس ت »بهش ت( يارد 16م ه ) 6در  لي ن دلي؛ ب ه هم اف تيخود را محتا  رضاشاه 

رمخت ار يوز «ن ات ليارو»به  يتلگراف ي  ،خارجه آلمان ر اموريمعاون وز «ووئرمان
 :1360 )اس توارت، ن دكران را جلب يت دولت ايه رضاكا ال  داد  ،آلمان در تهران

 ،به آلمان در ع راق كمك يهايبا خا رنشان ساختن دشوار يركلش ياما امرا ،(63
 . (64)همان،  ردندكمخالفت  يايشكركن لشيبا چن

ب ه ع راق  يس انركمك يبراها يبه آلمان يافكز فرصت يا نيتانيبر ،گريد ياز سو
ها ب ه عل ت يس ي. انگلردك  يد ع اليام رش ي وب قكسر يبرا يادينداد و تالش ز را
وب كس ر يب را يادي زتالش  ،انه و نفت منطقهيخاورم يكت استراتژيت موقعياهم
ب  دادن د و ت ا ژوئ ن درخواست آتش يعراق يمه قوا 31در  ردند.ك يد عاليام رشيق

 )زرگ ر، ها درآم ديس ينت رل انگلكتحت  رهدوبااوضا   1320ن يفرورد 29/ 1941
1362: 426). 

سوم  يرويورود ن يران برايل ايانه، تماينفوذ در خاورم يعالوه بر تالش آلمان برا
ران ب ه آلم ان و ي ش دن ا ي كنزد يمناسب ب را ةني، زمي  و شورويدر مقابل انگل

 Avery andرد )ك ان دو دول ت را ف راهم ي گسترده م ياسيروابط س يريگلكش

Melvile, 1991: V1/431). 
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 دوم يجنگ جهان يهاران در ساليحضور اتباع آلمان در ا

 1ه س تون پ نجمك دند رك  يتلس يجاسوس يبرا كوچك ياهكران شبيها در اآلمان
ز ب ود و در ك جان متمري ور خاص در آذرباها بهتين فعاليآمد. ايآنها به حساب م

ش د يار بودن د. ادع ا مك  هلم ات مش غول ب هيد عنوان ن عوامل بهياز ا يآنجا تعداد
ات ي ن د و عملنكيت ميفعال يدر جنوب شورو يادر منطقه يآلمان ناز يهاجاسوس
مس تقر  يروه ايآهن، سربازخانه و تعداد ن يهاليها، رارخانهكها، فرودگاه ييشناسا

 .(161-136: 1316 ،اني)آباد نندكيو گزارش م دهنديمدر آنجا را انجام 
 ياز اتبا  آلمان ياديبه گروه ز يالمللني، توجه بيهمزمان با هجوم آلمان به شورو

 يط از ه ر جه ت ب راين ش رايبردند. از نظ ر متفق يران به سر ميه در اكجلب شد 
در  ينف ر آلم ان هزارت ستون پنجم آلمان فراهم بود. در تابستان آن سال حدود يفعال
ران آم ده بودن د. براس اس آم ار ي ز جن گ ب ه اش اياز آنها پ  ياريران بودند. بسيا

آه ن و   گون اگون چ ون راهين در ص ناينس كعنوان ت به يآلمان 616 ،رانيا يشهربان
مختلف در استخدام دول ت  يهاعنوان مستشار وزراتخانه ا بهي و يشاورزكمعادن و 

اب ت به  ب يردند و گروهكي  ميتدر يدر مدارس عال يتعدادن يهمچنران بودند. يا
ه در بن در ك  ييهايش تكز در ي ن يمل وان آلم ان 60ا تجارت اشتغال داشتند. حدود ي

از اتب ا  آلم ان در س فارت آن  يشاههور گرفتار شده بودند، اقام ت داش تند. تع داد
ران را يم ايمق يهايآلمان يردند. باقكيز خدمت ميتبر ينسولگركشور در تهران و ك

 .(16: 1360 )استوارت،ند داديل مكيخانوادة افراد مزبور تش ياعضا
جنگ اعصاب و ب ه  يراه بكنو  اسلحه بود  يكغات صرفاً ين تبليا ب،ين ترتيدب

ن اس اس، ب ه يب ر هم رف ت. يار مك  ران بهيا ي رفينقض ب يدست آوردن بهانه برا
 يخبرگ زارم. ياردهك ارائ ه  را در ادامه نمونه يك شده،گفته قتيمنظور اثبات حق

سازمان س تون پ نجم آلم ان در » ه:ك دادن انتشار يچن 1320مرداد  9نسه در آزاد فرا
                                                           

كته  يعنتي زمتاني ؛هاي داخلي اسپانيا بتاب شتده استتستون پنجم در اصل اصطالحي است كه از زمان وقو  جنگ 1
خواهان محاصره شتده بودنتد. توسط چهار دسته يا چهار ستون از قشون شورشيان به رياست ژنرا  فرانکو، جمهوري

كتاري بته نفتع خواهان مشغو  جاسوسي و خترابن جمهورييک دسته از ياران فرانکو در داخل اسپانيا بي همچنين
علتت دستتۀ  ننيروي شورشيان از پن، دسته تشکيل شده بود نه از چهار دسته؛ بته همتي ،شوريان بودند. در حقيقت

هاي هلند و بلژيک و فرانسته ۀ همدستان آلمان در جنگهمو بعدها اين اصطال  به  شداخير به ستون پنجم معروف 
 . 20-21 :1324 ،ملک يزديو شداطال  
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 يهانيرده، به س رزمكاز آن استفاده  يده و عمال آلمانيران و افغانستان برقرار گرديا
ب ه  يابن د. ح وادث داخل ييشمال هندوستان راه م يستان و نواحكمجاور قفقاز و تر

ش يش از پ يرا ب يمراقبت زمامداران شورو داده و يرو يز صنعتكدر مرا ياركخراب
ها و من اب  شگاهيه پاالك  معطوف به آن است يشتر وقت دولت انگليرده، بكفزون 
ن روس اب ا مه اجر ي  از خطر مصون بماند. عمال آلم انيران و انگلينفت ا تكشر
نن د. كيم  يارك اند، همران ش دهي وارد ا ياز آنها با گذرنامة آلمان يه برخكد يسف
ن يران را نسبت به اي ، دقت دولت ايو انگل ير شورويندگان دولت اتحاد جماهينما
 كرا در خ ا يران يبازرگان ان ا كمكوشند كيه مك يعمال آلمان كت خطرنايفعال

-26: 1324، يزدي  كخان مل ) «اندردهك  به دست آورند، جلب يو انگل يشورو
21). 

در جن وب  كوچ كباشگاه  يكا در ها تنهيه آلمانكن است يت امر ايواقعالبته 
: 1369 ،نيراكاس و  ند )بوالرددركيم يت فرهنگيفعال «ياخانة قهوه»عنوان  باتهران 
 اف تيش يروها افزاين ني، تعداد ايحمله به شورو يآلمان برا يهابه دنبال  رح. (33
نف  وذ  ةه در منطق  ك   ين جاس  وس آلم  انيتربرجس  ته. (161-136: 1316، اني  )آباد
 يا الع ات ب را يآورجم   يت وي ب ود. ملمور «شولتسه»رد، كيت ميفعال يوشور
ز ب ود يت شولتسه تبريران بود. محل ملموريو سه  ا يتلر به شورويه ةحمل ي راح
دو . ج ا(همانهمان، ) ردكيم ياركهم يبا و يستيمونكبا مرام  يبه نام اسد يو فرد
ه ك بودن د  2«ريف ارنتز م ا»و  1«تارومن گامو»ستون پنجم آلمان  يگر از اعضايتن د
ب ه دنب ال آنه ا  .ران شدنديا كوارد خا 3ونقلت حملكبه قصد خدمت در شر ايگو

عن وان  ب ه 1941ل ي در آور 4«وس ب رت هول دي جول»گر به نام سرگرد يد يملمور
 .(210 :1361، كي)لنچافس ران آمديبه ا ،زيآلمان در تبر ينسولگرك يمنش
م دت وتاهكار يبس  ياخچ هيران تاريها در ات آلمانيل فعاله اصكشد  ادآوريد يبا
 اس ت؛ل گرفت ه كش  .ش1320س ال  ياز آن نو ، درست از ابتدا ييهاتيو فعال رددا

                                                           

1 Romang Amota 
2 Frantz Maye 
3 Novuell Iran Express 

4 Julius Berthold Schulze 
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قدر محدود زمان آن .ردكران اغراق يم ايمق يهايآلمان ةكد در قدرت شبين نبايبنابرا
وج ود نداش ته  رانيدر ا يمهم از جاسوسان آلمان ياهكشب يريگلكان شكامه كبود 
ل نگرفت ه كران ش ي در ا يستون پنجم است  ي. گفتن(جا: همان1316 ان،ي)آباداست 

وس كمع يشمارش 1320ر ي/ اول ت1941ژوئن  22در  يبود، اما حملة آلمان به شورو
ران ي ، س فارت ايران بود. بالفاصله با آغاز جنگ آلمان و شورويا ياتبا  آلمان يبرا

ام ل ك ي رف ي، بيخارجه دولت ش ورو امور يايساريمكبه  ياشتاددي يو  كدر مس
 .(93 الف:1360، مانك)تر ردكخود را اعالم 

در  ينسبت به حض ور اتب ا  آلم ان بود،ر تهاجم آلمان شده يدرگ يه شوروك حال
ران و م ردم ي دول ت ا ةها در بدن ت آلمانياز محبوب ين نگرانيو ا بود؛ران نگران يا

د در ي ران را باي ها در ايآلمان رشدبه  ت رويعلت محبوب فت.گريسرچشمه م يعاد
ن دول ت يه ا ب ياركهم شور جست.كران نسبت به آن يعامل موض  دولت و ملت ا

 ير ص عوديها در اروپا سآلمان يمتوال يهايروزيبا پ ،ش سوميومت راكرضاشاه و ح
ش ور كممت از  ة بقاز  ياديز ةد عدشباعث ز ينران يها در ايغات آلمانيگرفت و تبل

 يج ا يتل ريف هواخواهان آلم ان هيندگان مجل  در ردينما و يركشامل سران لش
 (. 64-12-10 ش،1322 :رند )استادو يبگ

 1320ر ي ت 6/ 1941ژوئ ن  26در  ،ن ام ري نسبت ب ه ا يادداشت شوروي نينخست
 ينودران اب راز ناخش ي در قلمرو ا يدر آن از حضور عوامل آلمان هكد شران يم ايتسل

 يه به منزل ة دخال ت در ام ور داخل كادداشت ين يا .(429: 1362 )زرگر، شده بود
 ريداشت. محمد ساعد با س ف يرا در پ يرانيشد، اعترا  مقامات ايشور محسوب مك
ام ا ب ه او  رد،ك ادداشت اعت را  ين يمالقات و نسبت به ا ي  در شوروير انگليبك

 ةن ينن د و در زمكيب م ي را تعق كيش تراست مينه سين زميدولت در ادو گفته شد 
 .(1 :1313 ان:ي)آباد اندردهكاتخاذ  يها روش واحدياخرا  ناز

 ينة اخ را  عوام ل آلم انيا در زميتانيو بر يرر شوروكم يهاادداشتيهمزمان با 
ران دست زدن د. آن ان ب ا يه ايعل يعيغات وسيا به تبليتانيه و بريران، روسيبه دولت ا

 س ببران را ب ه يومت اكح ،وكو با يدر لندن، دهل يبه زبان فارس يياهانتشار جزوه
دربارة آش وب  ينيعات دروغيپناه دادن به ستون پنجم آلمان به باد انتقاد گرفتند و شا

 يد نگران يغ ات ب ه تش دين تبلي ارتش و امثال آن منتشر س اختند. ا يتيل، نارضايقبا
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ه درواق  بهانة دول متفق كغات ين تبليا. (206: 1361 ،كي)لنچافس دشها منجر يرانيا
ن ي د. در ارك ار كآش 1320ر يت 12خود را در  يد، چهرة واقعبوران يحمله به ا يبرا

ب ه  ي ور خصوص  ( ب هير امور هندوستان در دولت انگل ي)وز «يلئوپلد امر»روز 
ن راي ها به نف ت، اق دام ب ر ض د ااز آلمانيه با توجه به نكول اظهار داشت يژنرال و

ژاپ ن ب ا اس تناد ب ه  يدو روز بع د خبرگ زار. (92 :1360، )استوارت ضرورت دارد
)ب ه نق ل از  ران را دارن دي دول ت قص د اش غال ادو ه كرد كها اعالم گزارش يبرخ
 .(24 ب:1360 مان،كتر

ادعاست. او  نيا بر يليدل 1320ور يشهر 11خ يل در پارلمان در تاريچرچ يسخنران
دانست و معتق د ب ود ار مهم يرا باارزش و بس ير شورويجماه به اتحاد يرسانكمك
 ةدر ادام  يد. ونرسانب يرا به شورو ييد هر  ور شده اسلحه و مهمات و مواد غذايبا

ان آورد و ي س خن ب ه م يب ه ش ورو كمك يهاتيدر مورد محدود ،خود يسخنران
 يم: جاده قطبيا داران استفاده از آنها ركما باز است و ام يفقط سه راه به رو: »گفت

خبندان بسته اس ت. يو  ي والن يهاه اغلب به واسطه زمستانك كاز راه آرخانگلس
ه ب ه م ا ب ا كها ين راه هم از نظر ژاپنيا هك وستگ يدوم راه شرق دور از راه والد

ج فارس يران از  ريق خلياست و باالخره راه ا ياالتكاش ينگرند داراينظر سوءظن م
 يروي ه نك اس ت  يياي ن هم ان دري لومتر فاصله دارد و اكي 100زر خ يايه تا درك
ه راه دارد. يقل ب روس  يعن يز شده، به حوزه رود ولگا كها در آن متمرروس ييايدر

 يعن ين مت داول خ ود يب ه عن او ،ردهكران رخنه يها به اه آلمانكاست  يمدت زمان
ه ك اند دهيش كو نقشه  اندل دادهكيهلمات، ستون پنجم را تشيجهانگرد، متخصص و د

ا خ راب ي اس ت اش غال و  يادي ار زيت بس ي اهم يه داراكنفت را  يهانه تنها چاه
ه ك ما به بار خواه د آورد، بل يرا برا يميار وخيج بسيصورت نتا نيه در اك ؛ندينما

م ي ص دادين تش خيما ببندند. بن ابرا يه را به رويبه روس يكار مطمئن و نزديراه بس
ج ه از يدر نت .مين ك ين اقدامات را خنثيه اكو الزم است  يار ضروريما بس يه براك

خ ود  كرا از خ ا يآلم ان يت مهمان ان توت ونيد فوريم به قيردكران تقاضا يدولت ا
 ،نط ق خ ود در پارلم ان ةاو در ادام  .(66-16-12 ش،1320 :)استادو « ديد نمايتبع
ن د: كيرده و م ك ق يا تص دا پارلمان او ريه گوكران حرف زد ياز حمله به ا ي ور
 يجن وب يهاه در جبه هك  يارتش كمكه به كران به ما اجازه خواهد داد ياشغال ا»
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م. در يرسان ياريرا  يو ييو هوا ينيم و از راه زميه در حال جنگ هستند بشتابيروس
شرفت آلمان را به  رف جنوب س د يراه پ يسيانگل امالًكضمن بنا به مصالح و مناف  

 .(16-3ش، 1320 :استادو « )م...ينك

 سيو انگل يمان اتحاد شورويپ
را  ي  و شورويمان اتحاد انگليانه، انعقاد پيحمله به خاورم يتلر براياعالم برنامة ه

از  ياخرا  اتبا  آلم ان يبرا رف دو  يفور يور به تقاضاكبه دنبال داشت. اتحاد مذ
 س ت:ا)ب اوردي به عم ل ن يليخود تعد ياما رضاشاه باز هم در تقاضا ،ران منجر شديا

1366: 36). 
ب  ه  يادداش  تير انگلس  تان در ته  ران يس  ف 1320م  رداد  24/ 1941اوت  16در 
ران ي م ايمق  يه در آن تقاضا ش ده ب ود تع داد اتب ا  آلم انكرد كم يران تسليا دولت
از  ي  و ش ورويمخت ار انگل  يز وزراي اوت ن 16اب د. در ياهش كتر  يچه سر هر

ات و ياكه در آن شكند ردكم يتسل كيادداشت مشتريش يمتبو  خو ياهجانب دولت
ه ق بالً ك  ييه ايچن د ت ن از آلمانعالوه بر ده بود شاعتراضات آنها مطرح و تقاضا 

 :1363، نيراك)اس  ندش وران اخ را  يا كاز خاز ين يگرياخرا  شده بودند، افراد د
 يخ ودداره ا ياخ را  آلمانران از يدولت وقت ا ،ن هشدارهايا ةبا وجود هم (.161
ش ور كاز  يجيبه ص ورت ت دررا  يآلمان يروهاين م گرفتيز تصميو در آخر ن ردك
را اتح اد يز نداشت؛ يريتلثن اقدام دولت يا. (66-16ش، 1320: ستادو اند )كرون يب

 يه براكدانست يحق خود م ،م1921ششم قرارداد  ةبا استناد به ماد ير شورويجماه
 ب،ي ن ترتيب د .ن دكران يا كخود را وارد خا يروهاين ،خود يت ارضيدفا  از تمام

از  يريجل وگ ةش ور را ب ه بهان كا ي تانيبر ينظام يرويو ن يشورو يستيمونكارتش 
 .(64-22ش، 1321استادو : دند )ركش سوم اشغال يرا يستيفاش يهااستيگسترش س

 رانين و اشغال ايهجوم متفق
 يروه ايم گرفتن د ني  تص ميو انگل يت شورودو دول 1320/ مرداد 1941در اوت 

م ب ه ين تص مي ور( اياوت )س وم ش هر 24نند و در اواخر ش ب كران يخود را وارد ا
 يور  كخارجه دول مذ يمرحلة اجرا درآمد. رأس ساعت چهار و رب  بامداد، وزار
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)ب والرد و  را از ماجرا آگاه س اختند ير وقت، ويوزمنصور نخست يبه عل يادداشتي
 رانيا يمرزها هوا و ايدر ن،يزم از نيمتفق وريشهر سوم بامداد در.(41 :1369 ن،يراكاس

ور يشد. روز نهم ش هر آغازان ينظام فرار ابتدا همان از شدند. شورك وارد و ستندكش را
ن ي سفارت ا ياعضا يران به استثنايم ايمق يهاية آلمانهمدر بوالرد دستور داد يسر ر

 .(11 :1313، اني)آباد ل داده شونديتحو ي  و شورويانگل يهاشور، به سفارتخانهك
 يهاخواست س فارتخانه يدر بوالرد از دولت فروغير سر 1320ور يشهر 16روز 
 يل  يب  ا تعط ين  د. دول  ت فروغ  كل ي  را تعط يا، مجارس  تان و روم  اني  تاليآلم  ان، ا
و  يس يانگلب ه مقام ات  يم اتبا  آلمانياما حاضر به تسل ،دركها موافقت سفارتخانه

ران ي م اتوم دوم ب ه اياولت 1320ور يش هر 11 /1941نشد. روز نهم سهتامبر  يشورو
ن مس  تقر در يرا ب  ه مقام  ات متفق   يتر اتب  ا  آلم  ان يچ  ه س  ر داده ش  د ت  ا ه  ر

بود تا ته ران را  يان بهانهيل دهد. اي  تحويو انگل يدولت شورودو  يهاسفارتخانه
ته ران  ، يو انگل يشورو يقوا 1320ور يشهر 26 در ت،يدر نهابه تصرف درآورند. 
ران، رضاشاه از سلطنت استعفا داد و فرزن دش يآوردند. با اشغال ارا به اشغال خود در
 جا(همانهمان، ) دشن او يمحمدرضاشاه جانش

 نران و آلمايا يروابط تجار
 دوم يش از جنگ جهانيران و آلمان پيا يروابط تجار

و  يآم د رواب ط اقتص ادشور درصدد ب ركصدراعظم آن  كسماريبا وحدت آلمان، ب
ب ه انعق اد  لي ن دلي؛ ب ه ه خش دبان ه را بهب ود بيخاورم يش ورهاكخود با  ياسيس

 يم ال يه دچ ار تنگن اك ز ي ران نيآورد. دولت ا يرو يو اقتصاد ياسيس يقراردادها
آلم ان ب ه  ،ردي نگ وام يو شاهنش اه ياستقراض يهاكه از بانكنآ يراب ،بود يديشد
در س    ال  راني    ن منظ    ور دول   ت ايب    د .(212 :1313 ،يس   وي)ع آورد يرو

 .دن نكر ي دا ك( بان يا)ش عبه ه ا اج ازه داد در ته رانبه آلم ان .م1901/ش1216
ز ب ه آنه ا داده ش د ي ز ني در بوش هر و تبر كيردن شعبات ب انك ريدا ةن اجازيهمچن

 .(16-1ش، 1319: )استادو 
ز ين يگريازات ديتوانستند امت جيتدربهها آلمان ،كبان  ياز تلسيامت يبعد از اعطا

ن ي ا د.رك ج ان اش اره يمع ادن آذربا ةتوان به استخرا  هم يه مكرند يران بگيدر ا
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ها آلمان ها عمالًروس ينكارشكرا با يز ؛نداشت يها در پآلمان يبرا يازات سوديامت
ه ك نيت ا ا ؛ردك د ني اامه ا را دلس رد و نها آلمانستكن شيند. اه بودست خوردكش

ب ه دس ت آورن د  .ش1219/م1910ران را در س ال ي ا ياز تراز تج ار %16توانستند 
 1301، در س ال ياس يو س ي. عالوه ب ر م راودات تج ار(16-2 ش،1319: )استادو 

  راه آه ن ب ه آلم ان اع زام يمختلف، از جمله ص نا يهانهيز در زميمحصل ن ياعده
 (.161: 1310شدند )مومن، 

ران از س ر ي ش نفوذ آلمان در ايافزا يها براتالش ،اول يان جنگ جهانيعد از پاب
ران را ي خ ود ب ا ا يدند رواب ط اقتص اديوش كن مرحل ه ي ه ا در اآلمان. گرفته شد

ه ك .م1921ش/1306 ران و آلمان در ساليا ين امر در تراز تجارينند. اكتر مكمستح
-1931 ش/1311-1316ت ا س ال  ،ب ود راني ننده با اكشور تجارت كن يآلمان هفتم

در  به وضوح قاب ل مش اهده اس ت. ،ران شديشور در تجارت با اكن يه اولك .م1939
 كم كرد. ب ا ك ف ا يران اي ردن اك  ين نقش را در صنعتيترم. آلمان مهم1930 ةده

ن رو، در ي ن د. از اك ياندازران راهين در اي  سنگيها رضاشاه درصدد برآمد صناآلمان
 ييربنايسات زيو تلس يو نظام يارخانجات صنعتكها انوا  آلمان كمكها با لن سايا

 ةن يرد در زمكران تالش يگر، ايد يو(. از سbharier,1971: 127-128شد )  يتلس
 1316ش  ود. در س  ال  يترگس ترده يارك  ز ب  ا آلم ان وارد همي ن يحات نظ  اميتس ل
ارخانج ات كد ي خر يب رات فروش تال كران و شريان دولت ايمحرمانه م يراتكمذا

 يرات ب راكد. البته همان سال دوباره مذايه به سرانجام نرسكانجام شد  يسازفشنگ
 .ش1319م/1940در س ال (. 16: 1361، يانجام گرفت )دلفان يحات نظاميد تسليخر

 يت راز بازرگ ان. ديرس %6/46و واردات به  %4/61زان يران به ميصادرات آلمان به ا
ون ي ليم 2/26زان ي ه از مك ي وربه ؛شديش مواجه ميساله با افزا ران و آلمان هريا
 ردك دا ي ش پياف زا 1936در سال  كون ماريليم 9/13به عدد  .م1933ال در سال ير

ا ب ا ي تانيزان تجارت دو دولت آلم ان و بريم ةسيبا مقا (.12-64ش، 1322: )استادو 
گ ر يران از دي تجارت با دولت ا ه آلمان در امركد يتوان فهميم ،ن دورانيران در ايا

گرفت ه ب ود و  يش ياول و دوم( پ يه اخصوص دول حاضر در جنگه)ب ييدول اروپا
: )اس تادو  داش ته اس ت ين دوره اف ت فاحش ي ران در اي ر با ايبك يايتانيتجارت بر

 .(62-26ش، 1319
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 دوم يران و آلمان پس از آغاز جنگ جهانيا يروابط تجار

خ ود را اع الم  ي رف يران به محض ش رو  جن گ بيا ،مدو يجهان جنگ ةدر دور
 ش د.  مواج ه يانگل  يهاينكارش كبا آلم ان ب ا  ينة روابط تجارياما در زم ،درك

حام ل  يش تكد و رك يريران جلوگيا به اياز راه در يآلمان ياالهاك  از حمل يانگل
در ش د، يم ه از ه امبورس حم ل ك ران را ي آهن اارخانة ذوبكل ياز وسا يقسمت

 .  (162: 1316 ،يمهدوهوشنگ ) دركقا متوقف و مصادره يآفر يساحل شرق
ر آلم ان در ته ران اظه ار يبه سف ،رانيا يير دارايوز «ير خسرويام» ،نيبا وجود ا

از آن را در  يناش  يهايو دش وار ياز محاصرة اقتص اد يبتوان مسائل ناش اگر داشت
ران ن ه تنه ا ب ه حف ظ رواب ط ي رد، دولت اكنة واردات و صادرات حل و فصل يزم

اس ت ز ي حاض ر ب ه گس ترش آن ن يحت ه ك بلل دارد، ي خود با آلمان تما يبازرگان
 .(20: 1360 )استوارت،

ح ل  1939و آلم ان در اوت  يآلمان با معاه دة ش ورو ران ويا يالت تجاركمش
ران و آلم ان داش ت. در ي ا يجاد اختالل در روابط تجاريدر ا ي، اما انگلستان سعدش
 يستيل يانامه يران،  ي  در ايرمختار انگليوز 1939سهتامبر  1 /1311ور يشهر 16
. (1 ال ف:1360 م ان،ك)تر ردك ران اع الم يبه ا «ياجناس ممنوعة جنگ»عنوان  بارا 

ز يل را ني ، موارد ذيست انگليعالوه بر ل ، يز در پاسخ به اقدام انگليدولت آلمان ن
وان ات جان دار، مش روبات، علوف ه، ي، حييغ ذا ادمو رد:كقاچاق منظور  ياياش وجز

 .(9)همان،  شودية آن مصرف ميته يه براك يلباس و مواد
ران و آلم ان، ي ا ي  بر س ر رواب ط تج اريران و انگليها و اختالفات اينكارشك

ب ه  .م1939/ 1311در س وم آب ان  ين دفت ريه احمد مت كنيهمچنان ادامه داشت تا ا
ران و ي ل در مدرس ة ايل انتخاب خود را تحص ياز دال كيي يد. ويرس يريوزنخست

 س تدانيتر از همه خدمت در سفارت آلم ان مو مهم يآلمان و تسلط به زبان آلمان
 .(166-161 :1361، ي)عاقل

ل كيران را رواب ط ب ا آلم ان تش ي ا ين محور تجارت خارجيترن زمان مهميدر ا
ق مواج ه ي عم ييه اران با چالشيا ي رفيه به علت شرو  جنگ و اعالم بكداد يم
ت يرا موض و  وض ع يدر خ ا رات خ ود چه ار مح ور اص ل ين دفتريه بود. متدش

 :دانسته استران يا يتجارت خارج
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 ها افتاده بود.ران به دست آلمانيا يقسمت اعظم تجارت خارج .1»
ق رارداد  يالغ ا ةج يدر نت ية ش ماليران ب ا همس ايا يروابط بازرگان يليعطت .الف
 .د آنيو عدم تجد يران و شورويا يبازرگان
زات ي و تجه يو خصوص  يارخانج ات دولت كجاد يا قياز  رش واردات يافزا .ب

  .ياب شدن ارز خارجيجه نايارتش و بالنت
 ه واردكنيبه علت ا .ش1314/م1936توجه بازرگانان به تجارت آلمان از سال  .2
 نند.كل بيتوانستند تحصيشورها اسعار نمكر يد از سايخر ينندگان براك

ه ك  يبه نحو ؛دادينشان م يبيت عجيران و آلمان وضعيحساب تهاتر تجارت ا .3
ار كران به آلم ان ب دهيگرفته بود و دولت ا يشيران از آلمان بر صادرات پيواردات ا
 شده بود.

 يران و بنگ اه آلم انيان ايم يقرارداد خصوص يك، ير از قرارداد تهاتر عموميغ .4
ف راهم  يعن ي يزات اقتص اديتجه يه  بق آن دولت براكده بود يال منعقد گردفروشت

ج ا يكاز خود را بتواند يارخانجات، همة لوازم مورد نك  يآالت و تلسنيردن ماشك
ن نقش ه ب ه ي اما عم الً ا ،آن را بهردازد ياً در ظرف هشت سال بهايثان .ندكافت يدر

 .(111-110)همان،  «به بار آورده بودوس كمع ياجهيه نتكاجرا شده بود  ياگونه
خ ود در جن گ، در  ي رف يت اص ول بي ست ضمن رعايبايران ميا ب،ين ترتيدب

از يمورد ن يصنعت ياالهاكار شده بود، كه از آلمان بستانك كيون ماريليعو  چهل م
 ز ب  ا آلم  ان، ب  ريآمج  ة رواب  ط مس  المتيدر نت ،گ  ريد يس  و اف  ت دارد و ازيرا در

 با بنگاه فروشتال جامة عمل بهوشاند. يخود در قرارداد تهاتر خصوص يهاخواسته
، كيو اس لوا كمن ا ق چ  انضمامآلمان و  يهاييشورگشاكبا توجه به  ،ي رف از

رمجموعة روابط يز زيآنها را ن يست روابط تجاريبايشور، مكن يبه ا يبوهم و مراو
وزارت خارج ه ب ه وزارت  ةامز با توجه به نين امر نيآورد. ايمبا آلمان به حساب 

گر دول ب ه ش رط يو د كيو اسلوا كمنعقده با چ يو قراردادهابود حل شده  ييدارا
 . (113/12311ما، ك)سا ماندنديم يمعامله به قوت خود باق

ار شده بود، گسترش قلمرو كران از آلمان بستانيه اك كيون ماريليعالوه بر چهل م
 يها س عيسين انگليافزود. بنابرايشور مكدو  يارز بر وسعت روابط تجينفوذ آلمان ن

اس تمداران يه سك ب ود  ين ابزاريبهتر يگر وارد شوند. فشار اقتصاديدند از  رق درك
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فش ار  ي  ب رايم ؤثر انگل  يم ت نف ت، اس تراتژياهش قك شنهاد دادند.يپ يسيانگل
ه م ا ك نيم اع الا  ب ا يرمختار انگل ياست، وزين سيران بود. با اعالم ايبر ا ياقتصاد

 يس يران را به مراج  انگليم، اعترا  دولت ايستيمت نفت نياهش قكحاضر به قبول 
ران را يعمالً صادرات نفت ا ،شكنفت يهايشتك  با ضبط يابراز داشت. دولت انگل

 .(14-13الف: 1360، مانكق درآورد )تريبه حالت تعل
، ادامة نفوذ آلم ان يشوروآلمان با اتحاد  يانگلستان، دوست يهاينكارشك با وجود

 يتج ار يآلم ان قرارداده ا .ش1319/م1940اواسط سال  د.يران را تداوم بخشيدر ا
ن قرارداده ا ي ا يده بود. اجراركاال منعقد كران به منظور صدور و ورود يبا ا ياديز
 .م1939ه با انعق اد عهدنام ة اوت كبود  يشورو يتيترانز يهابه استفاده از راه كيمت
مزب ور ن ه تنه ا  ي. قراردادهاافتيل يتقل يو آلمان به مقدار قابل توجه يوروان شيم

ط يتح ت ش را را ه ب ه آلم انيت روس يترانز يهاق راهياز  ر يرانيا ياالهاكحمل 
 يم ورد تقاض ا يااله اك ين نگه داشتن به اييه موفق به پاكن ساخت، بلكمم يآسان

 يق يم ت حقينسبت به ق يترنييح پااالها را در سطكن يمت ايران شد و قيآلمان در ا
ه ك با آلمان ب ود  يشورو ياركن تنها هميآن نگه داشت. بنابرا يمت جهانيبازار و ق

 يرواب ط تج ار .ش1320-1319/ م1941-1940 يهاس ال يشور  كن يمنجر شد ا
 .(40-39 :1369، ي)اله توسعه دهد ياسابقهي ور بران بهيخود را با ا

 يهان هيدر زم يمتعدد يت فروشتال قراردادهاكشر .ش1320-1311 يهاسال ي 
ر ي با حض ور منص ور وز يونيسيمك 1311اسفند  16د. در ركران منعقد يمختلف با ا

 سودآور يتعدادو  يير دارايوز يپ خسروير راه، سرتيوز يتر سجادكشه و هنر، ديپ
ون يس يمكت فروشتال برگ زار ش د. كبا شر يمعامالت دولت شاهنشاه ةردربا گريد
ه كواگن مخصوص  341و و يوموتكلو ستيدوواگن و  هزارسهد يخر ةرور درباكمذ
ما، ك)س ا دنديل داده شود، به تواف ق رس يران تحويماه به دولت ا 1تا  6ظرف  يستيبا

113/12692). 
ز موفق به ين يخصوص يهاتك، شريآلمان يهاتكرات دولت با شركعالوه بر مذا

 يت س هامكان ش ري .  ب ق ق رارداد منعق ده منددش  با آلم ان يتوسعة روابط تجار
و فروش تال،  كيتس يونكامهف، ك وبن ك  يهاتكزاده در تهران و شربرادران وهاب

 .(106/12311، ماكسا)فروخت   كسا يشه به آقايهزار تن پشم ش يرانيت اكشر
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ن منعق د راي ب ا ا يمتن وع يخام قراردادها و مواد ييغذا مواد ةيته يه براكآلمان 
ن، ي ع الوه ب ر ا. ديران به توافق رس يز با ايخوزستان ن يد خرمايخر يده بود، برارك
رتس ن و يكگئ ورس ر يآق ابا هزار تن خرما بار خوزستان سهكخش يت سهامكشر
 .(224/3496، ماكسا)رد كمعامله  «ف. اندوچ» يمهانك

 ين قرارداده ايش تري، ب1320ور يران در ش هريجنگ تا زمان اشغال ا يهادر سال
ن ايه مك يت فروشتال بود.  بق قرارداد عمومكران با آلمان مختص به شريا يبازرگان

از  ياريبس د، ش منعق د  .ش1316-1316 يهاس ال ي و فروشتال  يدولت شاهنشاه
 ان آنه ا س الي پازم ان ه ك شور به فروشتال س هرده ش د كردن ك يصنعت يهاپروژه
 ده بود.شن ييتع .ش 1319/م1939
 بود: دهرك واگذار فروشتال به را ريز يهاپروژه ليتحو دولت قرارداد، نيا 2 بند  بق
 ؛ش1311-1316م/ 1939-1936 يهاسال يآهن براه راهيل نقلية وسايته .1
 ؛(يسازتي)چ ينساج ةارخانكساختمان و نصب چهار  .2
 ؛مانيس يكفابر ةارخانكساختمان و نصب چهار  .3
 ؛تهرانشتارگاه در ك يكساختمان و نصب  .4
 ؛يسازبرنج ةارخانك يكساختمان و نصب  .6
 ؛يسازفشك ةارخانك يكساختمان و نصب  .6
 ؛پشم يبافندگ ةارخانك يكساختمان و نصب  .6
 ؛رانيات ايدخان انحصار يبرا يمقواساز و اغذك ةارخانك يك نصب و انساختم .1
 ؛مصالح ساختمان يارخانه براكساختمان و نصب چند  .9
 ؛يبافسهكي ةارخانك يكو نصب  ساختمان .10
 .يكترين دين و اسيريسيگل ةارخانك يكساختمان و نصب  .11

پنب ه، پش م، ب رنج،  رد:ك ير را به آلمان صادر ميز ياالهاكران يدر عو  دولت ا
ن ب ه ي ه بع د از اك  يرانير محصوالت ايساو  گاري، توتون سيروغن يهاوهيغالت، م

ش ور كدار آن تيآلمان از   رف مقام ات ص الح شد و ورود آن بهيمآلمان صادر 
  .شديماجازه داده 
 %66مق دار ب رنج و  %20تن توت ون،  1600تن پنبه،  1000ران يا .م1931در سال 
را به آلم ان  يجات روغنوهيم %66ن يصدور آماده بود و همچن يه براك يمقدار غالت



 1911تابستان ، 97، شمارة سيزدهم، سال مطالعات تاريخ اسالم 98

 30ور منج ر ش د. در كمذ يرار قراردادهاكبه ت ،از آلمان به مواد خامين. ردكصادر 
 يت س هامكران و ش ري ا ين دولت شاهنشاهيب يمان بازرگانيپ دوباره 1311خرداد 

ب ه  ،ي يرات فروش تال ب ا وزارت داراكم ذا 1319 يد 29در . اف تيفروشتال انعقاد 
فروشتال  تكشر ه،شد منعقد قرارداد  بق د.ش منجر نهيزم نيا در يگريد قرارداد انعقاد

 (.26221، ماكسا) ده بودشتن توتون  1600تن پشم و  3600تن پنبه،  1000خواستار 
پنب ه  يهاارخان هك يموتوره ا كيدي د ل وازم ي عالوه بر فروشتال، ق رارداد خر

 يب را كيدي لوازم  ين مقداريتلمقرارداد د. شمنعقد « شنل يليو»ت كبا شر ينككپا
ور كت م ذكب ا ش ر ين ككارخانجات پنبه پاكزل ير ديدوازده دستگاه موتور دوتس

 .(24619، ماكسا) بسته شد
دو ان ي م يخام با م واد ص نعت تبادل مواد ةره درباكور كمذ يعالوه بر قراردادها

 ييه از ب ه توافقي اال نك ونقل نة سهولت در حمليدولت در زم شد، دونعقد م رف 
ران ب ه ي ا يدول ت شاهنش اه ي ين وزارت دارايب  1319مه ر  14ن د. در ه بودديرس
ت كب  ار( در ته  ران و ش  رراني  )ا يياي  و در كيو خش   يب  اربر ةاداراز  ين  دگينما

ن ي در ا يم انيم ه امبورس پيمق «س. س. ب» يمهانكر و كنيش يالمللنيونقل بحمل
 د.يبه امضا رس رهبا

 يهاش ده از آلم ان توس ط وزارتخان ه يداري خر يااله اكور، ك بق قرارداد مذ
ر كنيش  يمه انكبار به رانيله ايبه وس ،يدولت يهاران، ادارات مستقل و بنگاهيدولت ا
 يرا از م رز آلم ان و ن واح يآلم ان يااله اكر موظ ف ب ود كنيد و ش شيواگذار م
 يران و ش ورويا كيا تا سرحد خايخزر  يايران در درياز بنادر ا يكيآن تا  يمتصرف
لم ان، نم ره ران و آيا ي)همان، قرارداد باربر ل دهديران تحويو به دولت ا ندك حمل

 .ش(1319مهر  14خ ي، به تار 24636
ب ه  ،1319آذر  19خ يش ور در ت اركتا قبل از اش غال  يتجار يمان رسمين پيآخر
ران، در ي خارجه ا ل وزارت اموركر ياح مديد سير آلمان و حميوس وزيلودك يامضا
 انجامشور كدو  انينده ميسال آ يست  يبايه مك يياالهاكزان مبادلة ين ميينة تعيزم
 .(616-611: 1362، كيد )مي رف رسدو  يد، به امضاشو

 يكت اس تراتژي ت روزاف زون موقعي و اهم يحملة آلمان به ش ورواست  يگفتن
م رضاش اه در براب ر يبه تسل ،گريد يو داستان ستون پنجم آلمان از سو ييران از سويا
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 يان رواب ط تج اريپا يو به نوع 1320در مرداد  ياخرا  اتبا  آلمان درواق ن و يمتفق
 د.ششور منجر كدو 

و  يران يران و آلم ان باع ث ش د ت اجران اي دول ت ا دو اني م يتجار ةقط  رابط
را ب ا توج ه ب ه سفارش ات ي ز ؛شوند ياديزان يران دچار ضرر و زين دولت ايهمچن

 يحدود س يزيوابسته به آن چ يهاتك، دولت آلمان و شريرانيا يهاتكتجار و شر
 ،ين بدهيردن اكنقد  يدولت برا ،ار بودند. در مقابلكها بدهيرانيا به كون ماريليم

ه ك رد ك ف ي ن را در بن در ش اههور توقيه انزاال يمهانكمتعلق به  يشتكپنج فروند 
مت ر ب ود ك ياز اص ل ب ده كون م اري ليحدود هش ت م يزيها چيشتكن يارزش ا

 (.31-16 :ش1311 )استادو ،

 يريگجهينت
ران و آلمان در  ول جنگ دوم يشور اكدو  يو اقتصاد ياسين پژوهش روابط سيدر ا
ن دوره ب ا توج ه يران و آلمان در اين اي. روابط به استمورد بحث قرار گرفت يجهان

از  يناش  يه ايخراب يبازس از و ران ب ه آلم اني شاه ا يقلب ةعالق چون يبه عناصر
اس تعمارگران  رقاب ت ةج ينت د.ش  يااول در دو سمت، وارد فاز ت ازه يجنگ جهان
ار ك  يژه بع د از روي وب ه ،يتاتوريكل رضاشاه به ديران و تماي  در ايروس و انگل

 رد. البت هك رضاشاه با دولت آلمان را فراهم  يكيموجبات نزد ،تلر در آلمانيآمدن ه
 ي)شورو شورك يو جنوب يشمال يهاهياست درست در مقابل همسايار نگرفتن سكبه 

 ران را داد. ياشغال ا يالزم برا ةها بهانلتن دويبه ا ،و انگلستان(
ن برهه عب ارت ب ود يدو  رف در ا انيم يو اقتصاد ياسيعوامل گسترش روابط س

ه ك ران ي گ ر حاض ر در ايد يروي س وم در مقاب ل دو ن يروي از: اعتقاد به وج ود ن
گ ر يران و آلمان بود. دين ايب ياسيروابط س يبرقرار ين عامل برايترين و اصليترمهم

 ،ش وركممتاز  ةاز  بق ييروهايه شخص رضاشاه و نكبود  يايهمزادپندار ،عامل مهم
ه ا داش تند. عام ل نسبت ب ه آلم ان يندگان مجل  و سران نظامينما ياز جمله بعض

در  س وم ب ود. يروي ق وج ود نيشور از  رك ينوساز يران برايتالش دولت ا ،گريد
ه كران و آلمان تا آن اندازه باال رفت ين ايب يز حجم مبادالت تجارين ياقتصاد ةنيزم

 ؛ا را به خود اختصاص داده ب وديران با دنيا ينخست مبادالت تجار ةدولت آلمان رتب
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 ين دفتريمثل مت يقبل از آن هفتم بود. وجود اشخاص يهان رتبه در ساليه اكيدرحال
 يناسبات اقتص ادگسترش م ينه را برايها زمبه آلمان يو يل قلبيدولت و تما ةدر بدن
ام ع الوه ب ر م راودات ي ن اي ه در اك  ي  وربه رد؛كن دو دولت فراهم يب يو تجار

ران ي آلمان با ا يشد و تراز تجارن دو  رف منعقد يب زين ييقراردادها ،يمعمول تجار
 رساند. ن سال گذشته يچند ين حد خود  يرا به باالتر

 كق خ اي اال از  رك ت ي ترانزو آلم ان و  يان ش وروي انعقاد قرارداد مودت م
ران و يا يو اقتصاد ياسيرگذار بود. روابط سيتلث اريبسنه ين زميدر ا ،رانيبه ا يشورو

ران و ارس ال ي ن ب ه ايست او، ورود متفق كو ش يتلر به شورويه ةحمل يآلمان در پ
ن رواب ط يرو به افول گذاشت. ا ،رانيا يق خط آهن سراسرياز  ر يبه شورو كمك

ران را مجبور به اع الن يه دول متفق شاه جوان اكنيادامه داشت تا ا .ش1323تا سال 
 ردند.كشور كبا آن  يو اقتصاد ياسيروابط س انيپاآلمان و  هيعلجنگ 
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