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چكيده :بررسي ميزان و سطح روابد سياسي و تجاري ايران و لمان در س الهاي جن جه اني دوم و
عواملي كه تحت تأ ير اين روابد ،به ايجاد تن ميان دولت ايران و متفقين منجر شد ،مسئلة پژوه حاض ر
است .اين پژوه در راستاي پاسخ به اين سؤال انجام ش ده اس ت ك ه رواب د سياس ي و اقتص ادي اي ران و
لمان در اين دوران تحت تأ ير چه عواملي بوده است .دستاوردهاي پژوه حاكي از ن اس ت ك ه نتيج ة
رقابت استعمارگران روس و انزليز در ايران و تمايل رضاشاه به ديكتاتوري ،بهويژه بعد از روي كار مدن
هيتلر در لمان ،موجبات نزديكي رضاشاه با دولت لمان را فراهم ورد ،اما به كار نزرفتن سياست درس ت
در مقابل همسايههاي شمالي و جنوبي كشور (شوروي و انزلستان) بهانة زم را به اين دولتها براي اش اال
ايران داد .نزارندگان اين پژوه درصدد بودهاند ب ا رويك رد توص يفي -تحليل ي و كتابخان هاي ،مناس بات
سياسي و تجاري ايران و لمان در جن جهاني دوم را بررسي كنند.
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Political and Commercial Relations between Iran and Germany during
World War II
Mohammad Pouzesh1
Mehdi Goljan2
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 descriptiveanalytical approach, and desk study method.
Keywords: Iran, Germany, Russia, Britain, World War II, political and commercial
relations.
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مقدمه
جنگ جهاني دوم (1946-1939م) وسي ترين درگيري نظامي از نظر جغرافي ايي در
ول تاريخ است .اين نبرد بسياري از كشورهاي دنيا از جمله اي ران را درگي ر خ ود
ساخت .در حقيقت ،ايران به عنوان يكي از ب زرست رين كش ورهاي خاورميان ه ،از
يك رف با مستعمرات انگلي يعني هندوستان و از رف ديگ ر ب ا ش وروي ب ه
عنوان يكي از ستونهاي اصلي متفقين هممرز بود؛ به همين دليل اتحاد با اي ران ب راي
هر يك از رفهاي نبرد امتياز ويژهاي به شمار ميرفت ،اما اي ران از هم ان ابت دا
بي رفي خود در جنگ را اعالم كرد.
در سالهاي مياني جنگ جه اني اول و دوم ،در اي ران و آلم ان رضاش اه و هيتل ر
زمام امور را به دست گرفتند .وجوه اش تراك اي ران و آلم ان در س الهاي م ذكور
ضعف شديد اقتصادي و آشفتگي سياسي بود؛ به همين دليل هر دو زمامدار عزم خ ود
را بر اصالح امور قرار داده بودند .وجه اش تراك ديگ ر اي ران و آلم ان ض ديت دو
كشور با انگلي و شوروي بود .از آنجا كه انگلي و روسيه سالها در ام ور اي ران
دخالت كرده و موجبات ضعف كشور را فراهم كرده بودند ،رضاشاه درصدد ح ذف
آنها و يا كم كردن ميزان روابط كشورش با دول مذكور برآمد .از س وي ديگ ر ،ب ه
واسطه تحت فشار قرار گرفتن آلمان از سوي انگلي و شوروي در س الهاي پ از
جنگ جهاني اول ،هيتل ر درص دد برآم د ب ا س امان دادن ام ور اقتص ادي و سياس ي
كشورش ،به مقابله با دو ابرقدرت فوق بهردازد .در اين ميان ،ايران براي اصالح ام ور
اقتصادياش در جستوجوي قدرتي غير از انگلي و روس يه ب ود .آلم ان ني ز ب راي
تبديل شدن به قدرت برتر اقتصادي در اروپا ،نيازمند نفت اي ران و خاورميان ه ب ود.
عالوه بر موارد گفته شده ،ضديت دو كشور با انگلي و ش وروي موج ب نزدي ك
شدن دو كشور به يكديگر شده بود .در مدتي كوتاه آلمان به نخستين رقي ب تج اري
انگلي و شوروي تبديل شد و باالترين ميزان صادرات و واردات به ايران را به خود
اختصاص داد .نزديك شدن ايران و آلمان كامالً برخالف خواست انگلي و شوروي
بود ،اما تا آغاز جنگ جهاني دوم نسبت ب ه آن واكنش ي نش ان داده نش د .ب ا آغ از
جنگ و سه حملة آلمان به شوروي ،متفقين با بهان ة حض ور آلمانيه ا در اي ران،
تصميم به اشغال ايران گرفتند .اشغال ايران نه تنها موجب جلوگيري از دس تاندازي
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آلمان بر منا ق نفتخيز ايران و خاورميانه ميشد ،بلك ه امك ان كمكرس اني ب ه
شوروي نيز فراهم ميشد.
 11شهريور  ،1939 September 3 /1311به دنبال حملة آلمان به لهس تان و
آغاز جنگ جهاني دوم ،محمود ج م نخس توزي ر وق ت رژي م پهل وي ،ب ا ص دور
بيانيهاي رسمي بي رفي ايران را در اين جنگ اعالم ك رد .آلم ان و انگل ي از اي ن
موض استقبال كردند؛ زيرا انگلي به دليل درگيري در منطقه ديگر توانايي برقراري
امنيت را نداشت .استدالل وزارت امور خارجه آلمان نيز از بي رفي ايران چنين بود
كه با توجه به پيوند نزديك تركيه با انگلي و فرانسه ،چنين به نظر ميآي د آنچ ه
از لحاظ سياسي اهميت ويژهاي يافته ،آن است كه فعالً به تقويت اي ران در بي رف ي
كاملش ادامه داده شود .البته در همين زمان رض اخان ب ه حماي ت از دول ت آلم ان
پرداخت و نيروهاي متفقين در اين باره به دولت مركزي اولتيماتوم دادند ك ه دس ت
از حمايت نازيها بردارد؛ در غير اين صورت ايران را اشغال خواهند كرد.
در چنين شرايطي با وجود اعالم بي رفي ،نيروه اي ش وروي از ش مال و ش رق و
نيروهاي انگلي از جنوب و غرب با اين دستاويز كه آلمانيهاي مقيم ايران ب ر ض د
متفقين فعاليت ميكنند و رضاخان نيز از آنه ا حماي ت م يكن د ،در س وم ش هريور
 1320ايران را اشغال و رضاخان را وادار به استعفا و تبعيد از ايران كردند.
پيشينة پژوهش
علي بيگدلي در مقالهاي ب ا عن وان «رواب ط ديكت اتور ش رق ب ا جمه وري وايم ار و
نازيها »1به بررسي روابط رضاشاه با آلمان در دورة جمهوري وايمار و سه راي ش
سوم پرداخته است .در اين پژوهش ،نويسنده عل ل ش كلگيري رواب ط و زمين ههاي
عاليق دو كشور براي برقراري ارتباط در زمينههاي صناي  ،تس ليحات نظ امي ،آث ار
باستاني ،آم وزش و غي ره را م ورد بررس ي ق رار داده اس ت .الي ور باس ت براس اس
مناب ديهلماتيك فرانسه كتابي با عن وان آلمانيه ا در اي ران 2ت لليف ك رد و در آن
 1علي بيگدلي و« ، 1321روابط ديکتاتور شر با جمهوري وايمار و نازيها» ،مجلۀ زمانه ،ش  ،17صص .11-31
 2اليور باست و ، 1300آلمانيها در ايران :نگاهي به تحوالت ايتران در جنتگ جهتاني او براستاس منتابع ديپلماتيتک
فرانسه ،ترجمۀ حسين بنياحمد ،تهران :انتشارات شيرازه.
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به تاريخچة روابط ايران و آلم ان در جن گ جه اني اول پرداخت ه اس ت .اي ن اث ر
با توجه ب ه پ رداختن ب ه آغ از رواب ط اي ران و آلم ان ،م ورد توج ه اس ت .اي ر
ذوقي در كتاب ايران و ق درتهاي ب زرس در جن گ جه اني دوم 1ض من بررس ي
روابط ايران و آلمان در عصر رضاشاه و بهويژه جنگ جه اني دوم ،ب ه سياس تهاي
متفقين در قبال ايران و اشغال ايران نيز اشاره داشته اس ت .فا م ه پي را در كت ابي ب ا
عنوان روابط سياسي -اقتصادي ايران و آلمان (ب ين دو جن گ جه اني) 2،ب ه بررس ي
روابط دو كشور در سالهاي مياني جنگ جهاني اول و دوم و پيامدها و عواق ب آن
پرداخته است .به گفتة نويسنده ،هدف آلمان در ابت دا بازس ازي خرابيه اي پ از
جنگ جهاني اول بود ،اما بهتدريج ب ا بهب ود ش رايط اقتص ادي آلم ان و ب ه ق درت
رسيدن گروههاي دست راستي در اين كشور ،ماهيت سياستها و اه داف آلم ان در
ايران و شرق تغيير يافت.
روابط سياسي ايران و آلمان در جنگ جهاني دوم
تالشهاي هيتلر براي نفوذ سياسي در خاورميانه

با حملة آلمان به شوروي ،هيتلر سعي كرد زمينة مساعدي براي نفوذ ب ه خاورميان ه
ايجاد كند؛ به همين سبب اقدامات سياس ي و ديهلماس ي آلم ان در كش ورهاي ديگ ر
خاورميانه نيز توسعه يافت (الهي.)90 :1369 ،
در ساعات نخس ت  2آوري ل  13 /1941ف روردين  1320حكوم ت وابس ته ب ه
انگلي عراق به دليل كودتا منح ل ش د و شورش يان عراق ي حكوم ت را در دس ت
گرفتند .رهبري شورش با «رشيد ع الي گيالن ي» ب ود ك ه رف دار آلم ان محس وب
ميشد .چهرة اصلي كودتا «حا محمدامين الحسيني» مفتي اعظم فلسطين بود ك ه ب ه
علت فعاليتهاي ضد يهودي و ضد انگليسي در سال 1939م1311/ش .به عراق ف رار
كرد و پ از سقوط دولت ملي مخالف انگلي در عراق (كه خودش در شكلگيري
آن نقش فعالي داشت) ،به ايران و سه تركي ه رف ت و در ن وامبر  1941ب ه آلم ان
 1ايرج ذوقي و ، 1310ايران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهاني دوم؛ پژوهشي درباره امپرياليسم[ ،تهران] :پاژنگ.
 2فاطمه پيرا و ، 1309روابط سياسي  -اقتصادي ايران و آلمان وب ين دو جن گ جه اني  ،ته ران :مرك ز استناد انق الب
اسالمي.
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نازي گريخت .فرار او در ميان فلسطينيان ش ادي بس ياري هم راه داش ت (اس توارت،
.)66-64 :1360
در اين ميان ،هيتلر از اقدامات رهاييبخش جنبش عراق به عن وان ي ك همپيم ان
بيع ي در جن گ علي ه انگلس تان ،حماي ت ك رد و درص دد برآم د اوض ا را در
خاورميانه به نف خود پيش ببرد« .ريبن تروپ» وزير امور خارجة آلمان ،ب ه هيتل ر
اظهار داشت كه آلمان تنها از ريق نيروي ه وايي ميتوان د كمكه اي الزم را ب ه
حكومت بغداد ارسال كند .در  3مه  13 /1941ارديبهش ت  1320هيتل ر ب ا ارس ال
كمك نظامي به عراق به عنوان يك عمليات انحرافي عليه انگليسيها موافقت ك رد.
دولت آلمان براي انجام اين رح خواستار كمك اي ران ش د (زرگ ر-424 :1362 ،
.)426
در پي تصميم آلمانيها مبني بر ارسال تسليحات مورد لزوم به عراق ،دولت آلم ان
خود را محتا رضاشاه ياف ت؛ ب ه هم ين دلي ل در  6م ه ( 16ارديبهش ت) «ارنس ت
ووئرمان» معاون وزير امور خارجه آلمان ،ي تلگرافي به «اروين ات ل» وزيرمخت ار
آلمان در تهران ،ا ال داد كه رضايت دولت ايران را جلب كن د (اس توارت:1360 ،
 ،)63اما امراي لشكري با خا رنشان ساختن دشواريهاي كمك به آلمان در ع راق،
با چنين لشكركشياي مخالفت كردند (همان.)64 ،
از سوي ديگر ،بريتانيا نيز فرصت كافي به آلمانيها براي كمكرس اني ب ه ع راق
را نداد و تالش زيادي براي سركوب قي ام رش يد ع الي ك رد .انگليس يها ب ه عل ت
اهميت موقعيت استراتژيك خاورميانه و نفت منطقه ،تالش زي ادي ب راي س ركوب
قيام رشيد عالي كردند .در  31مه قواي عراقي درخواست آتشب دادن د و ت ا ژوئ ن
 29 /1941فروردين  1320اوضا دوباره تحت كنت رل انگليس يها درآم د (زرگ ر،
.)426 :1362
عالوه بر تالش آلمان براي نفوذ در خاورميانه ،تمايل ايران براي ورود نيروي سوم
در مقابل انگلي و شوروي ،زمينة مناسب ب راي نزدي ك ش دن اي ران ب ه آلم ان و
شكلگيري روابط سياسي گسترده مي ان دو دول ت را ف راهم ك رد ( Avery and
.)Melvile, 1991: V1/431
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حضور اتباع آلمان در ايران در سالهاي جنگ جهاني دوم
1

آلمانها در ايران شبكهاي كوچك براي جاسوسي تلسي كردند ك ه س تون پ نجم
آنها به حساب ميآمد .اين فعاليتها به ور خاص در آذربايجان متمرك ز ب ود و در
آنجا تعدادي از اين عوامل به عنوان ديهلم ات مش غول ب ه ك ار بودن د .ادع ا ميش د
جاسوسهاي آلمان نازي در منطقهاي در جنوب شوروي فعاليت ميكنن د و عملي ات
شناسايي فرودگاهها ،كارخانهها ،ريلهاي آهن ،سربازخانه و تعداد نيروه اي مس تقر
در آنجا را انجام ميدهند و گزارش ميكنند (آباديان.)161-136 :1316 ،
همزمان با هجوم آلمان به شوروي ،توجه بينالمللي به گروه زيادي از اتبا آلماني
جلب شد كه در ايران به سر ميبردند .از نظ ر متفق ين ش رايط از ه ر جه ت ب راي
فعاليت ستون پنجم آلمان فراهم بود .در تابستان آن سال حدود هزار نف ر آلم اني در
ايران بودند .بسياري از آنها پ يش از جن گ ب ه اي ران آم ده بودن د .براس اس آم ار
شهرباني ايران 616 ،آلماني به عنوان تكنس ين در ص ناي گون اگون چ ون راهآه ن و
معادن و كشاورزي و يا به عنوان مستشار وزراتخانههاي مختلف در استخدام دول ت
ايران بودند .همچنين تعدادي در مدارس عالي تدري ميكردند و گروهي به باب ت
يا تجارت اشتغال داشتند .حدود  60مل وان آلم اني ني ز در كش تيهايي ك ه در بن در
شاههور گرفتار شده بودند ،اقام ت داش تند .تع دادي از اتب ا آلم ان در س فارت آن
كشور در تهران و كنسولگري تبريز خدمت ميكردند .باقي آلمانيهاي مقيم ايران را
اعضاي خانوادة افراد مزبور تشكيل ميدادند (استوارت.)16 :1360 ،
بدين ترتيب ،اين تبليغات صرفاً يك نو اسلحه بود كه براي جنگ اعصاب و ب ه
دست آوردن بهانه براي نقض بي رفي ايران به ك ار ميرف ت .ب ر هم ين اس اس ،ب ه
منظور اثبات حقيقت گفتهشده ،يك نمونه را در ادامه ارائ ه ك ردهايم .خبرگ زاري
آزاد فرانسه در  9مرداد  1320چنين انتشار داد كه« :سازمان س تون پ نجم آلم ان در
 1ستون پنجم در اصل اصطالحي است كه از زمان وقو جنگهاي داخلي اسپانيا بتاب شتده استت؛ يعنتي زمتاني كته
توسط چهار دسته يا چهار ستون از قشون شورشيان به رياست ژنرا فرانکو ،جمهوريخواهان محاصره شتده بودنتد.
همچنين يک دسته از ياران فرانکو در داخل اسپانيا بين جمهوريخواهان مشغو جاسوسي و خترابكتاري بته نفتع
شوريان بودند .در حقيقت ،نيروي شورشيان از پن ،دسته تشکيل شده بود نه از چهار دسته؛ بته همتين علتت دستتۀ
اخير به ستون پنجم معروف شد و بعدها اين اصطال به همۀ همدستان آلمان در جنگهاي هلند و بلژيک و فرانسته
اطال شد وملک يزدي. 20-21 :1324 ،
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ايران و افغانستان برقرار گرديده و عمال آلماني از آن استفاده كرده ،به س رزمينهاي
مجاور قفقاز و تركستان و نواحي شمال هندوستان راه مييابن د .ح وادث داخل ي ب ه
خرابكاري در مراكز صنعتي روي داده و مراقبت زمامداران شوروي را بيش از پ يش
فزون كرده ،بيشتر وقت دولت انگلي معطوف به آن است كه پااليشگاهها و من اب
شركت نفت ايران و انگلي از خطر مصون بماند .عمال آلم اني ب ا مه اجران روس
سفيد كه برخي از آنها با گذرنامة آلماني وارد اي ران ش دهاند ،همك اري م يكنن د.
نمايندگان دولت اتحاد جماهير شوروي و انگلي  ،دقت دولت ايران را نسبت به اين
فعاليت خطرناك عمال آلماني كه ميكوشند كمك بازرگان ان ايران ي را در خ اك
شوروي و انگلي به دست آورند ،جلب كردهاند» (خان مل ك ي زدي-26 :1324 ،
.)21
البته واقعيت امر اين است كه آلمانيها تنها در يك باشگاه كوچ ك در جن وب
تهران با عنوان «خانة قهوهاي» فعاليت فرهنگي ميكردند (بوالرد و اس كراين:1369 ،
 .)33به دنبال رحهاي آلمان براي حمله به شوروي ،تعداد اين نيروها افزايش ياف ت
(آبادي ان .)161-136 :1316 ،برجس تهترين جاس وس آلم اني ك ه در منطق ة نف وذ
شوروي فعاليت ميكرد« ،شولتسه» ب ود .ملموري ت وي جم آوري ا الع ات ب راي
راحي حملة هيتلر به شوروي و سه ايران بود .محل ملموريت شولتسه تبريز ب ود
و فردي به نام اسدي با مرام كمونيستي با وي همكاري ميكرد (همان ،همانج ا) .دو
تن ديگر از اعضاي ستون پنجم آلمان «رومن گاموتا» 1و «ف ارنتز م اير» 2بودن د ك ه
گويا به قصد خدمت در شركت حملونقل 3وارد خاك ايران شدند .ب ه دنب ال آنه ا
ملموري ديگر به نام سرگرد «جولي وس ب رت هول د» 4در آوري ل  1941ب ه عن وان
منشي كنسولگري آلمان در تبريز ،به ايران آمد (لنچافسكي.)210 :1361 ،
بايد يادآور شد كه اصل فعاليت آلمانها در ايران تاريخچ هاي بس يار كوتاهم دت
دارد و فعاليتهايي از آن نو  ،درست از ابتداي س ال 1320ش .ش كل گرفت ه اس ت؛
Romang Amota
Frantz Maye
Novuell Iran Express
Julius Berthold Schulze
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بنابراين نبايد در قدرت شبكة آلمانيهاي مقيم ايران اغراق كرد .زمان آنقدر محدود
بود كه امكان شكلگيري شبكهاي مهم از جاسوسان آلماني در ايران وج ود نداش ته
است (آباديان :1316 ،همانجا) .گفتني است ستون پنجم ي در اي ران ش كل نگرفت ه
بود ،اما حملة آلمان به شوروي در  22ژوئن  /1941اول تير  1320شمارشي معكوس
براي اتبا آلماني ايران بود .بالفاصله با آغاز جنگ آلمان و شوروي ،س فارت اي ران
در مسكو ي يادداشتي به كميسارياي امور خارجه دولت ش وروي ،بي رف ي كام ل
خود را اعالم كرد (تركمان1360 ،الف.)93 :
حال كه شوروي درگير تهاجم آلمان شده بود ،نسبت به حض ور اتب ا آلم اني در
ايران نگران بود؛ و اين نگراني از محبوبيت آلمانها در بدن ة دول ت اي ران و م ردم
عادي سرچشمه ميگرفت .علت محبوبيت رو به رشد آلمانيها در اي ران را باي د در
عامل موض دولت و ملت ايران نسبت به آن كشور جست .همكاريه ا ب ين دول ت
رضاشاه و حكومت رايش سوم ،با پيروزيهاي متوالي آلمانها در اروپا سير ص عودي
گرفت و تبليغات آلمانيها در ايران نيز باعث شد عدة زيادي از بقة ممت از كش ور
شامل سران لشكري و نمايندگان مجل در رديف هواخواهان آلم ان هيتل ري ج اي
بگيرند (استادو 1322 :ش.)64-12-10 ،
نخستين يادداشت شوروي نسبت ب ه اي ن ام ر ،در  26ژوئ ن  6 /1941تي ر 1320
تسليم ايران شد كه در آن از حضور عوامل آلماني در قلمرو اي ران اب راز ناخش نودي
شده بود (زرگر .)429 :1362 ،اين يادداشت كه به منزل ة دخال ت در ام ور داخل ي
كشور محسوب ميشد ،اعترا مقامات ايراني را در پي داشت .محمد ساعد با س فير
كبير انگلي در شوروي مالقات و نسبت به اين يادداشت اعت را ك رد ،ام ا ب ه او
گفته شد دو دولت در اين زمينه سياست مش تركي را تعقي ب م يكنن د و در زمين ة
اخرا نازيها روش واحدي اتخاذ كردهاند (آباديان.)1 :1313 :
همزمان با يادداشتهاي مكرر شوروي و بريتانيا در زمينة اخ را عوام ل آلم اني
به دولت ايران ،روسيه و بريتانيا به تبليغات وسيعي عليه ايران دست زدن د .آن ان ب ا
انتشار جزوههايي به زبان فارسي در لندن ،دهلي و باكو ،حكومت ايران را ب ه س بب
پناه دادن به ستون پنجم آلمان به باد انتقاد گرفتند و شايعات دروغيني دربارة آش وب
قبايل ،نارضايتي ارتش و امثال آن منتشر س اختند .اي ن تبليغ ات ب ه تش ديد نگران ي
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ايرانيها منجر شد (لنچافسكي .)206 :1361 ،اين تبليغات كه درواق بهانة دول متفق
براي حمله به ايران بود ،چهرة واقعي خود را در  12تير  1320آشكار ك رد .در اي ن
روز «لئوپلد امري» (وزير امور هندوستان در دولت انگل ي ) ب ه ور خصوص ي ب ه
ژنرال ويول اظهار داشت كه با توجه به نياز آلمانها به نف ت ،اق دام ب ر ض د اي ران
ضرورت دارد (استوارت .)92 :1360 ،دو روز بع د خبرگ زاري ژاپ ن ب ا اس تناد ب ه
برخي گزارشها اعالم كرد كه دو دول ت قص د اش غال اي ران را دارن د (ب ه نق ل از
تركمان1360 ،ب.)24 :
سخنراني چرچيل در پارلمان در تاريخ  11شهريور  1320دليلي بر اين ادعاست .او
كمكرساني به اتحاد جماهير شوروي را باارزش و بسيار مهم دانست و معتق د ب ود
بايد هر ور شده اسلحه و مهمات و مواد غذايي را به شوروي برسانند .وي در ادام ة
سخنراني خود ،در مورد محدوديتهاي كمك ب ه ش وروي س خن ب ه مي ان آورد و
گفت« :فقط سه راه به روي ما باز است و امكان استفاده از آنها را داريم :جاده قطبي
از راه آرخانگلسك كه اغلب به واسطه زمستانهاي والني و يخبندان بسته اس ت.
دوم راه شرق دور از راه والدي وستگ كه اين راه هم از نظر ژاپنيها كه ب ه م ا ب ا
نظر سوءظن مينگرند داراي اشكاالتي است و باالخره راه ايران از ريق خليج فارس
كه تا درياي خزر  100كيلومتر فاصله دارد و اي ن هم ان دري ايي اس ت ك ه ني روي
دريايي روسها در آن متمركز شده ،به حوزه رود ولگا يعن ي قل ب روس يه راه دارد.
مدت زماني است كه آلمانها به ايران رخنه كرده ،ب ه عن اوين مت داول خ ود يعن ي
جهانگرد ،متخصص و ديهلمات ،ستون پنجم را تشكيل دادهاند و نقشه كش يدهاند ك ه
نه تنها چاههاي نفت را كه داراي اهمي ت بس يار زي ادي اس ت اش غال و ي ا خ راب
نمايند؛ كه در اين صورت نتايج بسيار وخيمي را براي ما به بار خواه د آورد ،بلك ه
راه بسيار مطمئن و نزديك به روسيه را به روي ما ببندند .بن ابراين تش خيص دادي م
كه براي ما بسيار ضروري و الزم است كه اين اقدامات را خنثي كن يم .در نتيج ه از
دولت ايران تقاضا كرديم به قيد فوريت مهمان ان توت وني آلم اني را از خ اك خ ود
تبعيد نمايد» (استادو 1320 :ش .)66-16-12 ،او در ادام ة نط ق خ ود در پارلم ان،
وري از حمله به ايران حرف زد كه گويا پارلمان او را تص ديق ك رده و م يكن د:
«اشغال ايران به ما اجازه خواهد داد كه به كمك ارتشي ك ه در جبه ههاي جن وبي
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روسيه در حال جنگ هستند بشتابيم و از راه زميني و هوايي وي را ياري رسانيم .در
ضمن بنا به مصالح و مناف كامالً انگليسي راه پيشرفت آلمان را به رف جنوب س د
كنيم( »...استادو 1320 :ش.)16-3 ،
پيمان اتحاد شوروي و انگليس
اعالم برنامة هيتلر براي حمله به خاورميانه ،انعقاد پيمان اتحاد انگلي و شوروي را
به دنبال داشت .اتحاد مذكور به تقاضاي فوري دو رف براي اخرا اتبا آلم اني از
ايران منجر شد ،اما رضاشاه باز هم در تقاضاي خود تعديلي به عم ل ني اورد (باس ت:
.)36 :1366
در  16اوت  24 /1941م رداد  1320س فير انگلس تان در ته ران يادداش تي ب ه
دولت ايران تسليم كرد كه در آن تقاضا ش ده ب ود تع داد اتب ا آلم اني مق يم اي ران
هر چه سري تر كاهش ياب د .در  16اوت ني ز وزراي مخت ار انگل ي و ش وروي از
جانب دولتهاي متبو خويش يادداشت مشتركي تسليم كردند كه در آن شكايات و
اعتراضات آنها مطرح و تقاضا شده بود عالوه بر چن د ت ن از آلمانيه ايي ك ه ق بالً
اخرا شده بودند ،افراد ديگري نيز از خاك ايران اخ را ش وند (اس كراين:1363 ،
 .)161با وجود همة اين هشدارها ،دولت وقت ايران از اخ را آلمانيه ا خ ودداري
كرد و در آخر نيز تصميم گرفت نيروهاي آلماني را به ص ورت ت دريجي از كش ور
بيرون كند (استادو 1320 :ش .)66-16 ،اين اقدام دولت تلثيري نداشت؛ زيرا اتح اد
جماهير شوروي با استناد به مادة ششم قرارداد 1921م ،حق خود ميدانست كه براي
دفا از تماميت ارضي خود ،نيروهاي خود را وارد خاك ايران كن د .ب دين ترتي ب،
ارتش كمونيستي شوروي و نيروي نظامي بريتاني ا كش ور را ب ه بهان ة جل وگيري از
گسترش سياستهاي فاشيستي رايش سوم اشغال كردند (استادو 1321 :ش.)64-22 ،
هجوم متفقين و اشغال ايران
در اوت  /1941مرداد  1320دو دولت شوروي و انگلي تص ميم گرفتن د نيروه اي
خود را وارد ايران كنند و در اواخر ش ب  24اوت (س وم ش هريور) اي ن تص ميم ب ه
مرحلة اجرا درآمد .رأس ساعت چهار و رب بامداد ،وزاري خارجه دول مذكور ي
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يادداشتي به علي منصور نخستوزير وقت ،وي را از ماجرا آگاه س اختند (ب والرد و
اسكراين.)41 :1369 ،در بامداد سوم شهريور متفقين از زمين ،دريا و هوا مرزهاي ايران
را شكستند و وارد كشور شدند .از همان ابتدا فرار نظاميان آغاز شد .روز نهم ش هريور
سر ريدر بوالرد دستور داد همة آلمانيهاي مقيم ايران به استثناي اعضاي سفارت اي ن
كشور ،به سفارتخانههاي انگلي و شوروي تحويل داده شوند (آباديان.)11 :1313 ،
روز  16شهريور  1320سر ريدر بوالرد از دولت فروغي خواست س فارتخانههاي
آلم ان ،ايتالي ا ،مجارس تان و روم اني را تعطي ل كن د .دول ت فروغ ي ب ا تعطيل ي
سفارتخانهها موافقت كرد ،اما حاضر به تسليم اتبا آلماني ب ه مقام ات انگليس ي و
شوروي نشد .روز نهم سهتامبر  11 /1941ش هريور  1320اولتيم اتوم دوم ب ه اي ران
داده ش د ت ا ه ر چ ه س ري تر اتب ا آلم اني را ب ه مقام ات متفق ين مس تقر در
سفارتخانههاي دو دولت شوروي و انگلي تحويل دهد .اين بهانهاي بود تا ته ران را
به تصرف درآورند .در نهايت ،در  26شهريور  1320قواي شوروي و انگلي  ،ته ران
را به اشغال خود درآوردند .با اشغال ايران ،رضاشاه از سلطنت استعفا داد و فرزن دش
محمدرضاشاه جانشين او شد (همان ،همانجا)
روابط تجاري ايران و آلمان
روابط تجاري ايران و آلمان پيش از جنگ جهاني دوم

با وحدت آلمان ،بيسمارك صدراعظم آن كشور درصدد ب رآم د رواب ط اقتص ادي و
سياسي خود با كش ورهاي خاورميان ه را بهب ود ببخش د؛ ب ه ه ين دلي ل ب ه انعق اد
قراردادهاي سياسي و اقتصادي روي آورد .دولت ايران ني ز ك ه دچ ار تنگن اي م الي
شديدي بود ،براي آنكه از بانكهاي استقراضي و شاهنش اهي وام نگي رد ،ب ه آلم ان
روي آورد (عيس وي .)212 :1313 ،ب دين منظ ور دول ت اي ران در س ال
1216ش1901/م .به آلم انه ا اج ازه داد در ته ران (ش عبهاي) بان ك داي ر كنن د.
همچنين اجازة داير كردن شعبات ب انكي در بوش هر و تبري ز ني ز ب ه آنه ا داده ش د
(استادو 1319 :ش.)16-1 ،
بعد از اعطاي امتياز تلسي بانك ،آلمانها بهتدريج توانستند امتيازات ديگري نيز
در ايران بگيرند كه ميتوان به استخرا هم ة مع ادن آذربايج ان اش اره ك رد .اي ن
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امتيازات سودي براي آلمانها در پي نداشت؛ زيرا با كارشكني روسها عمالً آلمانها
شكست خورده بودند .اين شكستها آلمانه ا را دلس رد و ناامي د نك رد؛ ت ا اينك ه
توانستند  %16از تراز تج اري اي ران را در س ال 1910م1219/ش .ب ه دس ت آورن د
(استادو 1319 :ش .)16-2 ،عالوه ب ر م راودات تج اري و سياس ي ،در س ال 1301
عدهاي محصل نيز در زمينههاي مختلف ،از جمله ص ناي راه آه ن ب ه آلم ان اع زام
شدند (مومن.)161 :1310 ،
بعد از پايان جنگ جهاني اول ،تالشها براي افزايش نفوذ آلمان در اي ران از س ر
گرفته شد .آلمانه ا در اي ن مرحل ه كوش يدند رواب ط اقتص ادي خ ود ب ا اي ران را
مستحكمتر كنند .اين امر در تراز تجاري ايران و آلمان در سال 1306ش1921/م .كه
آلمان هفتمين كشور تجارت كننده با اي ران ب ود ،ت ا س ال 1311-1316ش-1931 /
1939م .كه اولين كشور در تجارت با ايران شد ،به وضوح قاب ل مش اهده اس ت .در
دهة 1930م .آلمان مهمترين نقش را در صنعتي ك ردن اي ران ايف ا ك رد .ب ا كم ك
آلمانها رضاشاه درصدد برآمد صناي سنگين در ايران راهاندازي كن د .از اي ن رو ،در
اين سالها با كمك آلمانها انوا كارخانجات صنعتي و نظامي و تلسيسات زيربنايي
تلسي شد ( .)bharier,1971: 127-128از سوي ديگر ،ايران تالش كرد در زمين ة
تس ليحات نظ امي ني ز ب ا آلم ان وارد همك اري گس تردهتري ش ود .در س ال 1316
مذاكراتي محرمانه ميان دولت ايران و شركت فروش تال ب راي خري د كارخانج ات
فشنگسازي انجام شد كه به سرانجام نرسيد .البته همان سال دوباره مذاكرات ب راي
خريد تسليحات نظامي انجام گرفت (دلفاني .)16 :1361 ،در س ال 1940م1319/ش.
صادرات آلمان به ايران به ميزان  %61/4و واردات به  %46/6رسيد .ت راز بازرگ اني
ايران و آلمان هر ساله با افزايش مواجه ميشد؛ به وري كه از مي زان  26/2ميلي ون
ريال در سال 1933م .به عدد  13/9ميليون مارك در سال  1936اف زايش پي دا ك رد
(استادو 1322 :ش .)12-64 ،با مقايسة ميزان تجارت دو دولت آلم ان و بريتاني ا ب ا
ايران در اين دوران ،ميتوان فهميد كه آلمان در امر تجارت با دولت اي ران از ديگ ر
دول اروپايي (بهخصوص دول حاضر در جنگه اي اول و دوم) پيش ي گرفت ه ب ود و
تجارت بريتانياي كبير با اي ران در اي ن دوره اف ت فاحش ي داش ته اس ت (اس تادو :
1319ش.)62-26 ،
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روابط تجاري ايران و آلمان پس از آغاز جنگ جهاني دوم

در دورة جنگ جهاني دوم ،ايران به محض ش رو جن گ بي رف ي خ ود را اع الم
كرد ،اما در زمينة روابط تجاري با آلم ان ب ا كارش كنيهاي انگل ي مواج ه ش د.
انگلي از حمل كاالهاي آلماني از راه دريا به ايران جلوگيري كرد و كش تي حام ل
قسمتي از وسايل كارخانة ذوبآهن اي ران را ك ه از ه امبورس حم ل م يش د ،در
ساحل شرقي آفريقا متوقف و مصادره كرد (هوشنگ مهدوي.)162 :1316 ،
با وجود اين« ،امير خسروي» وزير دارايي ايران ،به سفير آلم ان در ته ران اظه ار
داشت اگر بتوان مسائل ناشي از محاصرة اقتص ادي و دش واريهاي ناش ي از آن را در
زمينة واردات و صادرات حل و فصل كرد ،دولت اي ران ن ه تنه ا ب ه حف ظ رواب ط
بازرگاني خود با آلمان تماي ل دارد ،بلك ه حت ي حاض ر ب ه گس ترش آن ني ز اس ت
(استوارت.)20 :1360 ،
مشكالت تجاري ايران و آلمان با معاه دة ش وروي و آلم ان در اوت  1939ح ل
شد ،اما انگلستان سعي در ايجاد اختالل در روابط تجاري اي ران و آلم ان داش ت .در
 16شهريور  1 /1311سهتامبر  1939وزيرمختار انگلي در ايران ،ي نامهاي ليستي
را با عنوان «اجناس ممنوعة جنگي» به ايران اع الم ك رد (تركم ان1360 ،ال ف.)1 :
دولت آلمان نيز در پاسخ به اقدام انگلي  ،عالوه بر ليست انگلي  ،موارد ذيل را نيز
جزو اشياي قاچاق منظور كرد :مواد غ ذايي ،حيوان ات جان دار ،مش روبات ،علوف ه،
لباس و موادي كه براي تهية آن مصرف ميشود (همان.)9 ،
كارشكنيها و اختالفات ايران و انگلي بر س ر رواب ط تج اري اي ران و آلم ان،
همچنان ادامه داشت تا اينكه احمد مت ين دفت ري در س وم آب ان 1939 /1311م .ب ه
نخستوزيري رسيد .وي يكي از داليل انتخاب خود را تحص يل در مدرس ة اي ران و
آلمان و تسلط به زبان آلماني و مهمتر از همه خدمت در سفارت آلم ان ميدانس ت
(عاقلي.)166-161 :1361 ،
در اين زمان مهمترين محور تجارت خارجي اي ران را رواب ط ب ا آلم ان تش كيل
ميداد كه به علت شرو جنگ و اعالم بي رفي ايران با چالشه ايي عمي ق مواج ه
شده بود .متين دفتري در خ ا رات خ ود چه ار مح ور اص لي را موض و وض عيت
تجارت خارجي ايران دانسته است:
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« .1قسمت اعظم تجارت خارجي ايران به دست آلمانها افتاده بود.
الف .تعطيلي روابط بازرگاني ايران ب ا همس اية ش مالي در نتيج ة الغ اي ق رارداد
بازرگاني ايران و شوروي و عدم تجديد آن.
ب .افزايش واردات از ريق ايجاد كارخانج ات دولت ي و خصوص ي و تجهي زات
ارتش و بالنتيجه ناياب شدن ارز خارجي.
 .2توجه بازرگانان به تجارت آلمان از سال 1936م1314/ش .به علت اينكه وارد
كنندگان براي خريد از ساير كشورها اسعار نميتوانستند تحصيل بكنند.
 .3حساب تهاتر تجارت ايران و آلمان وضعيت عجيبي نشان ميداد؛ به نحوي ك ه
واردات ايران از آلمان بر صادرات پيشي گرفته بود و دولت ايران به آلم ان ب دهكار
شده بود.
 .4غير از قرارداد تهاتر عمومي ،يك قرارداد خصوصي ميان ايران و بنگ اه آلم اني
فروشتال منعقد گرديده بود كه بق آن دولت براي تجهيزات اقتص ادي يعن ي ف راهم
كردن ماشينآالت و تلسي كارخانجات ،همة لوازم مورد نياز خود را بتواند يكج ا
دريافت كند .ثانياً در ظرف هشت سال بهاي آن را بهردازد ،اما عم الً اي ن نقش ه ب ه
گونهاي اجرا شده بود كه نتيجهاي معكوس به بار آورده بود» (همان.)111-110 ،
بدين ترتيب ،ايران ميبايست ضمن رعاي ت اص ول بي رف ي خ ود در جن گ ،در
عو چهل ميليون ماركي كه از آلمان بستانكار شده بود ،كاالهاي صنعتي مورد نياز
را درياف ت دارد و از س وي ديگ ر ،در نتيج ة رواب ط مس المتآميز ب ا آلم ان ،ب ر
خواستههاي خود در قرارداد تهاتر خصوصي با بنگاه فروشتال جامة عمل بهوشاند.
از رفي ،با توجه به كشورگشاييهاي آلمان و انضمام من ا ق چ ك و اس لواكي،
بوهم و مراوي به اين كشور ،ميبايست روابط تجاري آنها را نيز زيرمجموعة روابط
با آلمان به حساب ميآورد .اين امر نيز با توجه به نامة وزارت خارج ه ب ه وزارت
دارايي حل شده بود و قراردادهاي منعقده با چك و اسلواكي و ديگر دول ب ه ش رط
معامله به قوت خود باقي ميماندند (ساكما.)12311/113 ،
عالوه بر چهل ميليون ماركي كه ايران از آلمان بستانكار شده بود ،گسترش قلمرو
نفوذ آلمان نيز بر وسعت روابط تجاري دو كشور ميافزود .بنابراين انگليسيها س عي
كردند از رق ديگر وارد شوند .فشار اقتصادي بهترين ابزاري ب ود ك ه سياس تمداران

91

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

انگليسي پيشنهاد دادند .كاهش قيم ت نف ت ،اس تراتژي م ؤثر انگل ي ب راي فش ار
اقتصادي بر ايران بود .با اعالم اين سياست ،وزيرمختار انگل ي ب ا اع الم اينك ه م ا
حاضر به قبول كاهش قيمت نفت نيستيم ،اعترا دولت ايران را به مراج انگليس ي
ابراز داشت .دولت انگلي با ضبط كشتيهاي نفتكش ،عمالً صادرات نفت ايران را
به حالت تعليق درآورد (تركمان1360 ،الف.)14-13 :
با وجود كارشكنيهاي انگلستان ،دوستي آلمان با اتحاد شوروي ،ادامة نفوذ آلم ان
در ايران را تداوم بخشيد .اواسط سال 1940م1319/ش .آلم ان قرارداده اي تج اري
زيادي با ايران به منظور صدور و ورود كاال منعقد كرده بود .اجراي اي ن قرارداده ا
متكي به استفاده از راههاي ترانزيتي شوروي بود كه با انعق اد عهدنام ة اوت 1939م.
ميان شوروي و آلمان به مقدار قابل توجهي تقليل يافت .قراردادهاي مزب ور ن ه تنه ا
حمل كاالهاي ايراني از ريق راههاي ترانزيت روس يه ب ه آلم ان را تح ت ش رايط
آساني ممكن ساخت ،بلكه موفق به پايين نگه داشتن به اي كااله اي م ورد تقاض اي
آلمان در ايران شد و قيمت اين كاالها را در سطح پايينتري نسبت به قيم ت حقيق ي
بازار و قيمت جهاني آن نگه داشت .بنابراين تنها همكاري شوروي با آلمان ب ود ك ه
منجر شد اين كشور ي س الهاي 1941-1940م1320-1319 /ش .رواب ط تج اري
خود را با ايران به ور بيسابقهاي توسعه دهد (الهي.)40-39 :1369 ،
ي سالهاي 1320-1311ش .شركت فروشتال قراردادهاي متعددي در زمين ههاي
مختلف با ايران منعقد كرد .در  16اسفند  1311كميسيوني با حض ور منص ور وزي ر
پيشه و هنر ،دكتر سجادي وزير راه ،سرتيپ خسروي وزير دارايي و تعدادي سودآور
ديگر دربارة معامالت دولت شاهنشاهي با شركت فروشتال برگ زار ش د .كميس يون
مذكور دربارة خريد سههزار واگن و دويست لوكوموتيو و  341واگن مخصوص كه
بايستي ظرف  6تا  1ماه به دولت ايران تحويل داده شود ،به تواف ق رس يدند (س اكما،
.)12692/113
عالوه بر مذاكرات دولت با شركتهاي آلماني ،شركتهاي خصوصي نيز موفق به
توسعة روابط تجاري با آلم ان ش دند .ب ق ق رارداد منعق ده مي ان ش ركت س هامي
برادران وهابزاده در تهران و شركتهاي ك وبن ك امهف ،كونيتس كي و فروش تال،
شركت ايراني هزار تن پشم شيشه به آقاي ساك فروخت (ساكما.)12311/106 ،
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آلمان كه براي تهية مواد غذايي و مواد خام قراردادهاي متن وعي ب ا اي ران منعق د
كرده بود ،براي خريد خرماي خوزستان نيز با ايران به توافق رس يد .ع الوه ب ر اي ن،
شركت سهامي خشكبار خوزستان سههزار تن خرما با آق اي گئ ورس ريكرتس ن و
كمهاني «ف .اندوچ» معامله كرد (ساكما.)3496/224 ،
در سالهاي جنگ تا زمان اشغال ايران در ش هريور  ،1320بيش ترين قرارداده اي
بازرگاني ايران با آلمان مختص به شركت فروشتال بود .بق قرارداد عمومي كه ميان
دولت شاهنشاهي و فروشتال ي س الهاي 1316-1316ش .منعق د ش د ،بس ياري از
پروژههاي صنعتي كردن كشور به فروشتال س هرده ش د ك ه زم ان پاي ان آنه ا س ال
1939م 1319/ش .تعيين شده بود.
بق بند  2اين قرارداد ،دولت تحويل پروژههاي زير را به فروشتال واگذار كرده بود:
 .1تهية وسايل نقليه راهآهن براي سالهاي 1939-1936م1311-1316 /ش؛
 .2ساختمان و نصب چهار كارخانة نساجي (چيتسازي)؛
 .3ساختمان و نصب چهار كارخانة فابريك سيمان؛
 .4ساختمان و نصب يك كشتارگاه در تهران؛
 .6ساختمان و نصب يك كارخانة برنجسازي؛
 .6ساختمان و نصب يك كارخانة كفشسازي؛
 .6ساختمان و نصب يك كارخانة بافندگي پشم؛
 .1ساختمان و نصب يك كارخانة كاغذ و مقواسازي براي انحصار دخانيات ايران؛
 .9ساختمان و نصب چند كارخانه براي مصالح ساختمان؛
 .10ساختمان و نصب يك كارخانة كيسهبافي؛
 .11ساختمان و نصب يك كارخانة گليسيرين و اسيد نيتريك.
در عو دولت ايران كاالهاي زير را به آلمان صادر ميك رد :پنب ه ،پش م ،ب رنج،
غالت ،ميوههاي روغني ،توتون سيگار و ساير محصوالت ايراني ك ه بع د از اي ن ب ه
آلمان صادر ميشد و ورود آن به آلمان از رف مقام ات ص الحيتدار آن كش ور
اجازه داده ميشد.
در سال 1931م .ايران  1000تن پنبه 1600 ،تن توت ون %20 ،مق دار ب رنج و %66
مقدار غالتي كه براي صدور آماده بود و همچنين  %66ميوهجات روغني را به آلم ان
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صادر كرد .نياز آلمان به مواد خام ،به تكرار قراردادهاي مذكور منج ر ش د .در 30
خرداد  1311دوباره پيمان بازرگاني بين دولت شاهنشاهي اي ران و ش ركت س هامي
فروشتال انعقاد ياف ت .در  29دي  1319م ذاكرات فروش تال ب ا وزارت داراي ي ،ب ه
انعقاد قرارداد ديگري در اين زمينه منجر شد .بق قرارداد منعقد شده ،شركت فروشتال
خواستار  1000تن پنبه 3600 ،تن پشم و  1600تن توتون شده بود (ساكما.)26221 ،
عالوه بر فروشتال ،ق رارداد خري د ل وازم ي دكي موتوره اي كارخان ههاي پنب ه
پاككني با شركت «ويلي شنل» منعقد شد .قرارداد تلمين مقداري لوازم ي دكي ب راي
دوازده دستگاه موتور دوتسير ديزل كارخانجات پنبه پاككن ي ب ا ش ركت م ذكور
بسته شد (ساكما.)24619 ،
عالوه بر قراردادهاي مذكور كه دربارة تبادل مواد خام با م واد ص نعتي مي ان دو
رف منعقد شد ،دو دولت در زمينة سهولت در حملونقل ك اال ني ز ب ه توافقه ايي
رسيده بودن د .در  14مه ر  1319ب ين وزارت داراي ي دول ت شاهنش اهي اي ران ب ه
نماين دگي از ادارة ب اربري و خش كي و دري ايي (اي رانب ار) در ته ران و ش ركت
حملونقل بينالمللي شينكر و كمهاني «س .س .ب» مقيم ه امبورس پيم اني در اي ن
باره به امضا رسيد.
بق قرارداد مذكور ،كااله اي خري داري ش ده از آلم ان توس ط وزارتخان ههاي
دولت ايران ،ادارات مستقل و بنگاههاي دولتي ،به وسيله ايرانبار به كمه اني ش ينكر
واگذار ميشد و ش ينكر موظ ف ب ود كااله اي آلم اني را از م رز آلم ان و ن واحي
متصرفي آن تا يكي از بنادر ايران در درياي خزر يا تا سرحد خاكي ايران و ش وروي
حمل كند و به دولت ايران تحويل دهد (همان ،قرارداد باربري ايران و آلم ان ،نم ره
 ، 24636به تاريخ  14مهر 1319ش).
آخرين پيمان رسمي تجاري تا قبل از اش غال كش ور در ت اريخ  19آذر  ،1319ب ه
امضاي كلوديوس وزير آلمان و حميد سياح مدير كل وزارت امور خارجه اي ران ،در
زمينة تعيين ميزان مبادلة كاالهايي كه ميبايست ي سال آينده ميان دو كشور انجام
شود ،به امضاي دو رف رسيد (مكي.)616-611 :1362 ،
گفتني است حملة آلمان به ش وروي و اهمي ت روزاف زون موقعي ت اس تراتژيك
ايران از سويي و داستان ستون پنجم آلمان از سوي ديگر ،به تسليم رضاش اه در براب ر
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متفقين و درواق اخرا اتبا آلماني در مرداد  1320و به نوعي پايان رواب ط تج اري
دو كشور منجر شد.
قط رابطة تجاري مي ان دو دول ت اي ران و آلم ان باع ث ش د ت اجران ايران ي و
همچنين دولت ايران دچار ضرر و زيان زيادي شوند؛ زي را ب ا توج ه ب ه سفارش ات
تجار و شركتهاي ايراني ،دولت آلمان و شركتهاي وابسته به آن چيزي حدود سي
ميليون مارك به ايرانيها بدهكار بودند .در مقابل ،دولت براي نقد كردن اين بدهي،
پنج فروند كشتي متعلق به كمهاني ه انزاالين را در بن در ش اههور توقي ف ك رد ك ه
ارزش اين كشتيها چيزي حدود هش ت ميلي ون م ارك از اص ل ب دهي كمت ر ب ود
(استادو 1311 ،ش.)31-16 :
نتيجهگيري
در اين پژوهش روابط سياسي و اقتصادي دو كشور ايران و آلمان در ول جنگ دوم
جهاني مورد بحث قرار گرفته است .روابط بين ايران و آلمان در اين دوره ب ا توج ه
به عناصري چون عالقة قلبي شاه اي ران ب ه آلم ان و بازس ازي خرابيه اي ناش ي از
جنگ جهاني اول در دو سمت ،وارد فاز ت ازهاي ش د .نتيج ة رقاب ت اس تعمارگران
روس و انگلي در ايران و تمايل رضاشاه به ديكتاتوري ،ب هوي ژه بع د از روي ك ار
آمدن هيتلر در آلمان ،موجبات نزديكي رضاشاه با دولت آلمان را فراهم ك رد .البت ه
به كار نگرفتن سياست درست در مقابل همسايههاي شمالي و جنوبي كشور (شوروي
و انگلستان) ،به اين دولتها بهانة الزم براي اشغال ايران را داد.
عوامل گسترش روابط سياسي و اقتصادي ميان دو رف در اين برهه عب ارت ب ود
از :اعتقاد به وج ود ني روي س وم در مقاب ل دو ني روي ديگ ر حاض ر در اي ران ك ه
مهمترين و اصليترين عامل براي برقراري روابط سياسي بين ايران و آلمان بود .ديگ ر
عامل مهم ،همزادپندارياي بود كه شخص رضاشاه و نيروهايي از بقة ممتاز كش ور،
از جمله بعضي نمايندگان مجل و سران نظامي نسبت ب ه آلم انه ا داش تند .عام ل
ديگر ،تالش دولت ايران براي نوسازي كشور از ريق وج ود ني روي س وم ب ود .در
زمينة اقتصادي نيز حجم مبادالت تجاري بين ايران و آلمان تا آن اندازه باال رفت كه
دولت آلمان رتبة نخست مبادالت تجاري ايران با دنيا را به خود اختصاص داده ب ود؛
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درحاليكه اين رتبه در سالهاي قبل از آن هفتم بود .وجود اشخاصي مثل متين دفتري
در بدنة دولت و تمايل قلبي وي به آلمانها زمينه را براي گسترش مناسبات اقتص ادي
و تجاري بين دو دولت فراهم كرد؛ به وري ك ه در اي ن اي ام ع الوه ب ر م راودات
معمول تجاري ،قراردادهايي نيز بين دو رف منعقد شد و تراز تجاري آلمان با اي ران
را به باالترين حد خود ي چندين سال گذشته رساند.
انعقاد قرارداد مودت مي ان ش وروي و آلم ان و ترانزي ت ك اال از ري ق خ اك
شوروي به ايران ،در اين زمينه بسيار تلثيرگذار بود .روابط سياسي و اقتصادي ايران و
آلمان در پي حملة هيتلر به شوروي و شكست او ،ورود متفق ين ب ه اي ران و ارس ال
كمك به شوروي از ريق خط آهن سراسري ايران ،رو به افول گذاشت .اين رواب ط
تا سال 1323ش .ادامه داشت تا اينكه دول متفق شاه جوان ايران را مجبور به اع الن
جنگ عليه آلمان و پايان روابط سياسي و اقتصادي با آن كشور كردند.
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