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چكيده
و ايران روابط آنگسترش از بدلآلمان، براي نازي آلمان كه شد ناشي درجا مهم قدرت يك به شدن

داشت اقتصادي احياي به نياز سال.اروپا، در رضاشاه، دوران ايران در آلمان حضور ميان، اين هايدر
دولتمردان20�1313 كه اين هم و بود شده شناخته رسميت به متفقين سوي از كه بود فرصتي هم ،
نفوذايران تعديل براي ابزاري عنوان به آن، اقتصاديبريتانياوشوروياز توسعة و صنعتي نوسازي نيز و

كردند استقبال تا.كشور كشور دو روابط متفقين، قواي توسط كشور اشغال و دوم جهاني جنگ آغاز تا
رفت پيش استراتژيك و نظامي اتحاد يك مي.مرز آن به حاضر مقالة كه مهمي استمسئلة اين پردازد

و بود چه ايران با روابط گسترش از آلمان هدف هدفيكه ميچنان پيش را اين.بردچگونه بررسي در
نفوذ گسترش پي در دوره، اين در ايران با خود روابط در آلمان كه است آن مقاله اساسي فرض مسئله،

است بوده فرهنگي و اقتصادي ابزارهاي طريق از ايران .در

كليديهواژه نفووايرانروابط:اي گسترش سياست ، فرهنگيآلمان روابط اقتصادي، روابط ،ذ،

به نگاه .شرقسياست

*Email: nemati453@yahoo.com
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مقدمه
ايرانبه در مهمي نفوذ مناطق داراي روسيه و بريتانيا نوزدهم، سدة سراسر در سنّتي طور

اول، جهاني جنگ زمان از اما تازهبودند؛ روابطتحوالت گسترش به كه آمد پيش اي
انجاميد آلمان و قدرت.ايران روابط فضاي حقيقت، ترتيبدر اين به ايران، با بزرگ هاي

را تزاري امتيازات آغاز، همان از انقالبي رهبران اگرچه شوروي، در كه بود
سالكي در و كردند منسوخ ب1921جانبه مودت نام با ديگري قرارداد شد؛، امضا ايران ا

قدرت با و تدريج به استاليناما گذشته)Stalin(گرفتن سوي و سمت كشور اين سياست ،
در ايران، در نفوذ گسترش سنتي سياست به بازگشت و امپرياليستي نگرش و يافت

كار گرفتشورويدستور قرار به.ها كه نيز بريتانيا جايهمزمان، كامل راشورويطور
د بود، قراردادگرفته به كه مفصلي نفتي دعواي و داد گسترش را نفوذش 1933ايرة

سخت از نشان داشتانجاميد، ايران مورد در كشور اين بازيگري.گيري متحده، اياالت
سرنوشت نقش ايران تاريخ آينده روزهاي در بود قرار نفوذكه هنوز كند، بازي سازي

تفاهما سوء سبب به و نداشت ايران در بود،چنداني آمده پيش كشور دو ميان كه تي
بكند كمكي روابط ارتقاي به بود نتوانسته نيز .رضاشاه

تفكر ايران، سوم«در كه»نيروي هم رضاشاه حتي كه بود شده بدل سياستي به
طريق از را نفوذ اين كه داشت تصميم نداشت، را سياستمداران اين ملي وجاهت چندان

نمايد دفع ديگر قدرت بريتانياييبرا.يك چه نبود؛ يمن خوش آمريكا گزينة رضاشاه، ي
ديپلمات چنان تهران، در كاركشته سادههاي خودهاي سياست دام در را آمريكايي لوح

مي مبدل يأس به را پيشرفتي هر به اميد كه كردند تجربةآلمان.كرداسير ديرباز، از ها
جغرافياي و سياست با و داشتند را ايران در يقين،حضور به و بودند آشنا ايران انساني

سياستمي براي جدي رقيب باشندتوانستند بريتانيا پيچيدة آلمان.هاي ديگر، سوي از
ا مردمان كه بودند كرده مطرح را واقعيت يا افسانه اين ايران در يكيها از آلمان، و ران

هستند مي.نژاد هم موضوع اين رضاشاه، مشروعبراي امتياز ديگرييتتوانست بخش
باشد آلمان با روابطش گسترش .براي

گسترش پي در همواره حياتي، فضاي كمبود ادعاي طرح با آلمان ديگر، سوي در
بود تازه مناطق در آلمان.نفوذ همهبراي اقتصاد احياي زمان، اين در بودها تحت.چيز

راپالو قرارداد نزد)Rapallo(تأثير هم به را آلمان و شوروي قدرتكه بود، كرده هاييك
لوكارنو قرارداد تنظيم با فرانسه، و بريتانيا مانند از)Locarno(غربي دلجويي حكم در كه
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و كند فراموش را گذشته مسير كه بدهند آلمان به امتيازاتي داشتند نظر در بود، آلمان
بين جامعة برگرددبه نفو.المللي قبول و ملل جامعة در آلمان عضويت اقتصاديپذيرش ذ

بود امتيازات اين جملة از جهان، مناطق برخي در آن فرهنگي همه.و كه آلمان براي
مستعمره و بود داده دست از را خرابيچيز بازسازي دوران و نداشت هم جنگاي هاي

پشت را اول ميجهاني ميسر تلقي مهم امري ايران در نفوذ اندازچشم.شدگذاشت،
ايرا با روابط قابلگسترش حجم هم كه مهمي اقتصادي شريك به آن كردن بدل و ن

خاورميانه نفتي منابع به دسترسي واسطة كه اين هم و آورد فراهم را تجارت از توجهي
آلمان كه نبود امتيازي پوشندشود، چشم آن از نازي.ها نتيجه، چهارچوبدر در ها

مالحظه قابل امتيازات خود، نژادي ايراسياست براي مسيراي و گرفتند نظر در ن
سياست چهارچوب در را خود نفوذ كردندگسترش تنظيم فرهنگي و اقتصادي .هاي

به مقاله اصراراين از آلمان هدف كه است مهم مسئلة اين بررسي پي در عمده، طور
سياسي برنامة و طرح چه آلماني، دولتمردان و است بوده چه ايران با روابط گسترش بر

پ براي داشتندمهمي آن مي.يشبرد گرفته نظر در كه مهمي فرض پاسخ، ايندر شود
سياست پيشبرد براي ابزاري عنوان به روابط اين به آلمان، كه امپرياليستياست هاي

شورويمي و بريتانيا با رقابت بردن در موفقيت طريق از نخست، وهلة در كه نگريست
نتيجهمي دوم،توانست وهلة در و باشد نفوذبخش و حضور شرايط، ديگر تحقق با

تمام امپرياليستي سياست به ايران در آلمان شودگستردة بدل .عياري
سياست مورد در بحثي ابتدا ما توجه، جالب و جامع نسبتاً پاسخي آوردن فراهم براي

نفوذ«گسترش مي»منطقة روامطرح تاريخي سير به سپس، و دركنيم كشور دو بط
مورد بدورة .گرديمميرنظر

نفوذگسترشاستيس
به همواره كه داريم تكيه آلمان نفوذ گسترش سياست بر ما موضوع، اين بررسي در

به بزرگ، قدرت سياست يك سياستعنوان ميان در نوزدهمويژه سدة اروپايي هاي
است بوده كه.مطرح دوراني در روسيه، جمله از و اروپايي كشورهاي بقية و آمريكا

دو قدرتشرايط توسعة براي استراتژي عنوان به نفوذ، منطقة از بود، نشده حاكم قطبي
مي بهره ملي نفوذ كه.گرفتندو است آن استراتژي اين مهم نسبتاً»محدود«ويژگي و

استنتيجه قدرت.بخش به نگرش بود،اين حاكم قوا موازنة نظام كه روزگاري در يابي،
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بود قدرت كسب براي عمده نتيجه.)1390ضي،في(نگرش نفوذ، گسترش سياست در
گسترش كشور، يك سياست به ورود مقدمة اما باشد؛ كشور يك تسخير است ممكن

مسالمت ابزاري اصوالً كه است نفوذ بر مبتني باروابط بيشتر احتماالً و است آميز
مي صورت فرهنگي و اقتصادي كه.گيردمبناهاي است آن رويه استعمار، نظرية در

ميس آغاز نفوذ گسترش طريق از استعمارگر، كشور نظر.شودلطة به مثال، عنوان به
نتيجة امپرياليسم نفوذ«گسترش»طبيعي«لنين، دولت»منطقة سوي انحصارگراز هاي

سرمايهسرمايه جهاني بازار يك ايجاد جهت در استداري، ,Lenin(داري 1999: 75(.
توسعهنظريه به مربوط نظريةنيافتگهاي از متأثر عمده، صورت به كه سوم، جهان در ي

بردند پيش به را تحليل از خطوط همين نيز، هستند امين.ماركسيسم نمونه، عنوان به
رابطه كه جهت آن از هم، متقابل وابستگي حتي كه بود آن به وقائل ضعيف ميان اي

رابطه است، غني و فقير يا گسقوي به معطوف و امپرياليستي محسوباي نفوذ ترش
,Amin(شودمي 2000(.

سمينازيراهبردطرح

قدرت سالبا در آلمان در نازيسم را1933گرفتن آلمان كه بود آن هيتلر مهم انديشة ،
محدوديت واز كند احياء را دوباره آلمان بزرگ ارتش كند، دور ورساي صلح قرارداد هاي

خ اصلي جايگاه اهميت، و قدرت نظر از بازيابدآلمان را سال.ود خورشيدي،1313در
روزنبرگ Alfred(آلفرد Rosenberg(اساس بر نازي، حزب خارجي سياست رييس ،

پيشنهاد هيتلر به بود، نموده تهيه شرق در آلمان سياست مورد در كه راهبردي طرح
شبه شرقي، اروپاي در آلمان نفوذ تحت منطقة بريتانيا، موافقت با كه باكرد وجزيره لكان

آيد وجود به رهبراناو.)45-1344:48چرچيل،(تركيه طرف از زمان آن تا كه را ايران
به نمودنازي مطرح طرح اين در شده، گرفته ناديده هيتلر با.ويژه روزنبرگ، دفتر

داد انجام ايران با تجاري روابط گسترش جهت اقداماتي آلماني، شركت چند .همكاري
رايش تبليغات گوبلزوزير دكتر بود)Goebbels(سوم، عالقمند ايران موضوع به .هم

مي نگاه رقيب يك چشم به روزنبرگ دفتر به كه خارجه وزارت راباألخره ايران كرد،
داد قرار توجه كانون در پيش از سال.بيش شاخت1314در دكتر خورشيدي

)Schacht(مقاما با و كرد ديدن ايران از آلمان اقتصاد وزير به، و ايراني شخصت ويژه
آورد عمل به مذاكراتي فارس،.رضاشاه، خليج و خاورميانه منطقة در ايران ويژة موقعيت
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با ـ عراق و تركيه با مشترك مرز شوروي، با طوالني مرزهاي انرژي، فراوان منابع داشتن
آلمان تبليغات مركز عنوان به منطقه، در عراق جايگاه به ناسيونالتوجه در وها عرب يسم

جنبه... همگي آلمان، كه بود ايران اهميت از بودندهايي آگاه آن از اين،.ها بر عالوه
شوروي مقابل در كه بود آن پي در خليجآلمان در مهمي پايگاه باشدها، داشته فارس

ابزا.)307-1369:310بلوشر،( عنوان به آلمان، و ايران بازرگاني مناسبات ريبنابراين،
گرفت قرار استفاده مورد فوق مقاصد به دستيابي .براي

يفرهنگروابطگسترش

براي ويژه بازديد دو آلمان، اقتصاد وزارت شد، امضا كشور دو تهاتري قرارداد كه هنگامي
گرفت نظر در ه:ايرانيان مسافرت آلمان، صنعتي مراكز از نورنبرگيبازديد به ايراني أت

)Nuremberg(مراسم رژةدر از ديدن سان و سوسيال ناسيونال حزب كنگرة گشايش
برانگيخت را ايرانيان تحسين كه آن اعضاي اسكر324-1351:328انصاري،(نظامي ن،ي؛

بالدور.)1363:38-34 ديگر، اقدامي شيراخبنديكتدر Baldur(فن Benedikt von

Schirach(سال در نازي، حزب جوانان رييس دفترخورشي1316، از و آمد ايران به دي
جشن در و بازديد ايران جوانان استعمار«پيشاهنگي از ايران آزادي و سخنراني»رهايي

نمود ستايش را ايران و مهدوي،(كرد فربد،10-1372:14هوشنگ به.)90-1344:95؛
كه بود آلمان از ديدار براي رضاشاه از هيتلر شخصي دعوت حامل شيراخ رضاشاه،عالوه،

نپذيرفت فراوان مشغلة دليل به را، مزبور در.)375-1372:377زرگر،(دعوت عوض، در
در1316سال ايران، ملي شوراي مجلس رييس اسفندياري، حسن خورشيدي،

برچسگادن در هيتلر، سوي از مفصلي شد)Berchtesgaden(تشريفات هوشنگ(پذيرفته

.)12-1372:16مهدوي،
بنازي ويژهها ارزش خاورميانه، كشورهاي در فرهنگي و سياسي نفوذ افزايش ايراي

شرق آلماني موسسة و بودند Deutsche(قائل Orient Verein(سال در براي1314را ،
كردند تأسيس مشرق كشورهاي دربارة ,Hale(تحقيق 2003: دانشگاه.)18 هايدر

دوره مشرقآلمان، دربارة تحقيق براي شدزمينها دوره.داير سالاين فاصلة در هايها،
حتي1316�1313 و نژادي، پيوندهاي فرهنگ، آن، دامنة و بودند افزايش به رو مدام ،

مي شامل هم را اسالم آيين مورد در سال.شدبحث تالش)1939(1319در با ،
مجموعه آلمان دولت روزنبرگ، حمايت و آلمان فرهنگي راكارشناسان كتب از بااي
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شامل كه آلمان علمي كتابخانة دو7500عنوان فرهنگي پيوندهاي مورد در كتاب جلد
نمايد جذب خود فرهنگي سياست در را آن تا داد ايران دولت به بود، حقيقت،.كشور در

كتاب رااين ايراني خوانندگان بود نظر در بودند، شده انتخاب كارشناسي و دقت با كه ها
آ فرهنگي رسالت نازيبه پيوندهاي و شرق در كندلمان آشنا آريايي فرهنگ با آلمان.ها

دو روابط تحكيم براي مهم ابزاري عنوان به آريايي، قوميت و نژاد از حقيقت، در ها
بردند بهره فرماني.)194-1،1353:198لنزوسكي(كشور در آلمان دولت اين، بر عالوه

نورنبرگ نژادي مقررات و قوانين خلوصويژه، و ندانسته ايرانيان مشمول آرياييرا نژاد
كرد مطرح را آريايي نژادي وحدت طرح و شناخت رسميت به را باآلمان.ايران ها

با و زدند دامن ايرانيان ناسيوناليستي و مليون احساسات به تمام، دقت و پشتكار
نظا و روشنفكري محافل بزرگ، ايران يك روياي پيرامون خود تحتتبليغات را ايران مي

دادندريتأث بي(قرار آلمان.)74-77:تابينا، كار، اين مفصليبا طرح كه دادند نشان ها
حتي زمان، اين تا كه چيزي دارند؛ ايران جذب و فرهنگي نفوذ گسترش براي

بودندبريتانيايي مانده آن در هم .ها

آلمانوايرانياقتصادروابطگسترش

سال كمتر1929-1308/33-12هايدر و بود شده بحران دچار جهاني اقتصاد ،
بود آزاد تجارت به حاضر به.كشوري، و نبودند مستثني قاعده اين از هم، آلمان و ايران

تنها، و درآورد خود كنترل تحت را خارجي تجارت بالفاصله دولت ايران، در ويژه
شمرد مجاز را پاياپاي اير.معامالت دولت آلماناقدام اعتراض مورد آغاز در اگرچه ان،

بيايد كنار ايران تجاري سياست اين با شد مجبور نهايت در كشور، اين اما شد، واقع
به.)340-1372:348زرگر،( با و آمد كار روي شاخت دكتر هم آلمان در باألخره،

گرفتيريكارگ پيش در ايران با مشابهي سياست كامل، اشتغال :1351انصاري،(روش

روابط.)325-320 و نمود هماهنگ هم با كلي به را كشور دو اقتصاد آلمان، اقدام اين
يافت بهبود كشور دو .اقتصادي

اقتصاد بحران از ناشي مشكالت واسطة به كه بود چيزي تهاتري تجاري اصول
بود شده تحميل كشور دو اقتصادي روابط بر سال.جهاني، كشور1314/1935در دو ،

تاي سال، سه مدت به را اقتصادي روابط كه رساندند امضا به را تهاتري تجارت قرارداد ك
_______________________________________________

1. Lenczowski
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مي40سقف تنظيم مارك سالميليون براي تمديد قابل و بودكرد بعد هاي
كه.)318-1351:320انصاري،( بود ديگري مسئلة واردات، و صادرات مجوزهاي صدور

مي تنظيم را كشور دو تجاري بازرگانان.كردروابط كه شد مقرر مجوزها، اين مبناي بر
دست40ايراني، در مجوزها اين دريافت طريق از را كشور دو مبادالت كل از درصد

باشند .داشته
سال تا و يافت گسترش رفته رفته تجاري، روابط تهاتري، توافقات اين پرتو 1319در

حيرت1940/ حد به چشم، كه رسيد بسيارانگيزي نويدانداز كشور دو روابط در را خوبي
سال.دادمي در نمونه، عنوان آلمان،1311/1932به از واردات واردات8، كل درصد

سال در رقم اين كه بود است،1319/1940ايران آلمان و ايران تجاري روابط اوج كه
مي43به مي.رسددرصد تجربه را مشابهي شتاب هم، آلمان به ايران ازكندصادرات و
به8رقم دوره، همين در مي48درصد شماره(رسددرصد جدول به كنيد در).1نگاه
مي1319/1940سال است، كشور دو تجاري روابط اوج بهكه نزديك ايران گفت توان

خارجي تجارت از مينيمي صورت آلمان به را .دهداش

شمارة آلما-1جدول با ايران خارجي تجارت افزايش سالميزان در 1311-20هاين،
/شرح
سال

1311131213131314131513161317131813191320

واردات
از

آلمان
8%10%9%15%22%27%38%26%43%24%

صادرات
به

آلمان
8%14%9%13%20%30%44%49%48%21%

سالگزارشاسناد:منبع فاصلة در ايران، گمرك مختلف 1311-1320هايهاي

داده اساس شمارةبر جدول سال1هاي از كشور دو تجاري مبادالت ميزان كه1314،
مي منعقد تجاري تهاتري ميقرارداد نشان را صعودي روند سالشود، تا و 1320دهد

مي1941/ آغاز دوم جهاني جنگ استكه رشد به رو روند اين تجارت.شود، شيوة
اي نفع به صورت هر در سالتهاتري، در زيرا بود؛ 1317/1938و1316/1937هايران
ترتيب به تجاري، موازنة و20كه مارك بود،6/32ميليون ايران زيان به مارك ميليون
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سال در اين، و بكوشد تجاري موازنة حفظ براي كه داشت آن بر را آلمان بعددولت هاي
شد جبران حدي .تا

قدرت ايرانگاه روابط به بزرگ آلمانهاي و ن
در بريتانيا، در شوروي سياست هميشگي فضاي از غير فضايي در آلمان، و ايران روابط

يافت گسترش سال.ايران راپالو1922در قرارداد شوروي و آلمان كه، كردند امضا را
پيش را كشور دو روابط ميگسترش و.كردبيني بريتانيا روابط كه بود حالي در اين

ف در مدام شورويشوروي، و بود نشيب و بهراز امپرياليستي قدرت يك را بريتانيا ها،
مي با.آوردندشمار هم بريتانيا و بود آلمان و ايران روابط گسترش براي فرصتي اين،

داشت نظر زير را كشور دو روابط صرفاً مشكالت، اين به روابط.توجه گسترش رو، اين از
ا مخالفت عدم فضاي در آلمان، و ميايران صورت بزرگ قدرت دو با.گرفتين حتي

سال در لوكارنو قراردادهاي شده1925امضاي منعقد آلمان از دلجويي منظور به كه ،
گونه به فرانسه، و بريتانيا داشتبود، مساعد نظر روابط اين به .اي

قدرت حال، اين بودندبا بيمناك ايران در آلمان حضور از بزرگ ظرفيتآن.هاي از ها
بهه و داشتند آگاهي ايران در نفوذ براي آلمان نگراناي بسيار لحاظ اين از بريتانيا، ويژه
مي.)360-1372:367زرگر،(بود بريتانيا كه بود آن از ناشي نگراني، روابطاين كه دانست

آلمان و است سياسي اساساً آلمان، و پوششيايران و ابزار عنوان به تجاري، روابط به ها،
ميبراي بهره ايران به نفوذ و .گيرندورود

دومجهانيجنگدرآلمانوايران

كرد بررسي متمايز مرحلة سه در را آلمان و ايران روابط بتوان كه.شايد نخست دورة
تأث تحت ناگهان است، آلمان و ايران روابط تعرضياوج عدم قرارداد German-Soviet(ر

Nonaggression Pact(شور و نفوذآلمان مناطق تقسيم براي آن سري ضميمة و وي
مي .گيردقرار

شهريور سوم مهم رويداد با دوم، كه)1941آگوست25(1320مرحلة است قرين
خود اشغال به عمالً را ايران و كردند تجاوز ايران خاك به بريتانيا، و شوروي نيروهاي

زماني.درآوردند سوم، مرحلة روسدر مقاومت بكه در سايةها در نازي، ارتش رابر
نتيجهكمك بريتانيا و متحده اياالت گستردة رفتههاي آلمان، و داد نشان رفتهبخش
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مي تحمل را احتشكست رابطة يك وجود از متفقين نگراني ميانكرد، خطرناك مالي
آلمان، و بيشبهايران ايران، و شد رفع بيازكلي مورد بيپيش و قرارتوجهي مهري

.فتگر

تعرّ)الف عدم ضقرارداد
سال شوروي1318/1939در اتحاد با نزديكي براي بريتانيا تالش شاهد ابتدا ايران ،

راه.بود كه اين هم و بود بد ايران عليه دو اين ائتالف سابقة لحاظ به هم، موضوع اين
مي كه بود شوروي خاك آلمان، و ايران ميان تجارت و كاال بترانزيت خطرتوانست ه

خورد.افتد شكست آشكارا بريتانيا تالش روابط.اين نمود تالش آلمان بعدي، گام در
انجاميد كشور دو تجاوز عدم قرارداد انعقاد به كه دهد ارتقاء شوروي با را هم.خود اين

نمي ايران ترتيب، اين به و نبود ايران براي خوبي درنشانة توازن ابزارهاي از توانست
خارج گيرديسياست بهره نهادن.اش كنار شوروي، و آلمان نزديكي به رضاشاه واكنش

نمود نگران را شوروي كه بود آلمان با روابط گسترش و تجاري توازن عاقلي،(قاعدة

ايرانشوروينگراني.)1370:210-200 از موضوع، اين جبران براي آلمان كه شد سبب ها
ر بهبود از حاكي كه توازن نوعي دستوربخواهد در باشد، شوروي و ايران بازرگاني وابط

گيرد قرار ايران را.كار موضوع اين و شتافت ايران سفير ديدار به آلمان سفير مسكو، در
سه هر ميان خوب روابط يك وجود گرو در آلمان، و ايران روابط گسترش كه كرد مطرح

دهن گسترش را خود روابط خواست طرف دو هر از سپس و است :1365الهي،(دكشور

72-70(.
فكر به ايران كه شد سبب شوروي با روابط گسترش براي ايران به آلمان فشار

بيفتدراه خود خارجي اقتصادي روابط گسترش بديل نشست.هاي ايراندر دولت، هاي
كرد پيدا تمايل ژاپن و ايتاليا متحده، اياالت چون كشورهايي جايگزيني :1370عاقلي،(به

مهدوي،198 هوشنگ ايران.)1372:14؛ به كه آورد فشار شوروي به بار، اين آلمان
شود قانع روابط گسترش به تا بدهد سال.امتيازاتي قرارداد1319/1940در يك ،

شد متعهد امتيازاتي اعطاي ضمن شوروي كه شد منعقد شوروي و ايران ميان تجاري
اير ميان كاال ترانزيت براي الزم آوردتسهيالت فراهم آلمان و مهدوي،(ان :1372هوشنگ

59-57(.
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آذر نهم نوامبر1318/30در آن1939، ايران و نمود حمله فنالند به شوروي دولت ،
كرد تصور نفوذ تقسيم براي آلمان و شوروي احتمالي سري توافق از بخشي فرض.را

ه ايران مورد در توافقي چنان است ممكن كه بود آن ايران باشددولت داشته وجود م
از.)1370:21استوارت،( ايران، خارجه امور وزير اعلم، مظفر موضوع، اين شدن روشن براي

به را نتايج و دهد انجام مورد اين در مفصلي تحقيقات خواست آلمان در ايران سفير
دارد ارسال توافق.)1377:134دلدم،(تهران يك با مقابله درصدد دولت اين، بر عالوه

شد مذاكراتي وارد بريتانيا با منظور، اين براي و برآمد كشور دو ميان هدف.احتمالي
تقويت داد، صورت بريتانيا سفارت با جنگ وزير كه رسمي غير مذاكرات از ايران دولت

جنگ خريد طريق از كشور، شمال در دفاعي امضايخطوط و سو يك از هواپيما و افزار
بريت با دفاعي قرارداد كنديك تضمين را ايران امنيت كه بود ديگر سوي از الهي،(انيا،

1365:62-58(.
جدي زمان تا را موضوع اين كه گرفتند تصميم ارتش ستاد و دولت شدناگرچه

شد بريتانيا و ايران روابط بهبود باعث اما گذارند؛ مهمي.مسكوت موضوع بريتانيا، براي
مي قرار دفاع مورد بايد امنكه بودگرفت، ايران جنوب در نفتي تأسيسات اين.يت با

صورت، اين در و پرداخت ايران به شوروي حملة احتمال موضوع به بريتانيا دولت حال،
داد قرار تأكيد مورد را كشور دو ميان نظامي اتحاد يك تمايلي.وجود ايران كه حالي در

ت فروش از نيز بريتانيا نداشت، بريتانيا با نظامي اتحاد كردبه خودداري ايران به سليحات
كدمن جان سر وساطت به صرفاً Sir(و John Cadman(ليره ميليون پنج وام يك اي،،

كرد اعطا رضاشاه به اقتصادي توسعة .)410-1372:415زرگر،(براي
محاسبه چندين بريتانيا، نظامي سياست برايدر كه آن نخست داشت؛ وجود گري

نفتي منابع حفظ خبريتانيا، از ارزشمندتر بودجنوب ايران اين.ود بهاز افتادنخطررو،
مي پيدا معنا بريتانيا براي زماني روسايران فرضي تهاجم كه اينكرد نزديكي تا ها،

كند نفوذ تأسيسات و اين.منابع در ايران دولت كه بود اين بريتانيا، براي دوم موضوع
به كشور آن كنترل تحت نميشرايط، بيآمشمار سياست پي در و بودد توجه.طرفي با

و هواپيما مانند پيشرفته، دفاعي تجهيزات ارسال بريتانيا اين، سرمايه...به نوعي گذاريرا
مي تلقي اولويتسوممسئلة.كردبيهوده بود، ايران از دفاع براي كشور اين باور.بندي به

مرابريتانيايي به يونان، و مصر لهستان، تركيه، بيشتريها، خطر و تهاجم معرض در تب
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سرمايه و داشتند ميقرار ابتدا دفاعي، صورتگذاري كشورها اين حق در بايست
.)412-1372:418زرگر،(گرفتمي

دست از شوروي مورد در را احتياط جانب بريتانيا دفاعي، سياست اين عين در
مهمنمي خطر را آلمان همچنان و ميداد در.تدانستر كه همزمان خاطر، همين به

قرار كار دستور در آلمان، با مقابله سياست بود، مطرح شوروي با مقابله بحث بريتانيا
نخست.داشت چرچيل، دروينستون را كشور اين سياست جنگ، زمان در بريتانيا وزير

مي بررسي مرحله تصرفات:كنددو كسب در و اروپا در آلمان پيشرفت از جلوگيري
نازيسم سلطة تحت كه كشورهايي در كشور آن نيروهاي اخراج براي تالش و بيشتر

بودند ج1344چرچيل،(درآمده تالش.)2:75-70.، اروپايي كشورهاي بيشتر كه حالي در
يكپارچهمي سياست فرانسهكردند به آلمان حملة گيرند، پيش در شوروي اتحاد عليه اي

پيش درستي بنلوكس، كشورهاي همةو و بخشيد تحقق را بريتانيا احتياط و بيني
شدنگاه دوخته آلمان با مقابله به .ها،

سال در فرانسه به آلمان روابط1940/1319حملة در خوب دورة يك آغاز به ،
انجاميد شوروي و هم.آلمان كشورهاي ديگر و فرانسه كه حالي بريتانيا،در جز به پيمان

بو شوروي به حمله پي متفقيندر تهاجم جدي خطر معرض در را خود شوروي و دند
سرمي از را خطر همه اين و بود شده بدل شوروي ناجي به كه بود آلمان اين اكنون ديد،

مي دور ازبي.كردمسكو خارجه وزارت به خود، گزارش در آلمان سفير كه نبود مناسبت
مي ياد مولوتف دفتر به ميدعوتش بيان و كهكند شوروي،دارد دولت طرف از او

خيره گفتكنندهموفقيت تبريك صميمانه را آلمان ,Bullock(ارتش 1993: 611(.
روس كه شد سبب نقطه، اين به توجه تمركز و اروپا غرب در آلمان برايپيروزي ها

رابهره بالتيك حوزة كشورهاي بيشتر، امنيت براي فضاسازي نيز و موضوع اين از برداري
ن .)415-1372:420زرگر،(مايندتسخير

داشت خاصي بازتاب ايران در شوروي، و آلمان و.روابط آلمان موفقيت از ايرانيان،
مي دنبال نگراني با را شوروي موفقيت بهبود اما بودند؛ خرسند متفقين كردندشكست

قضي.)20-1367:25ذوقي،( درگير زمان اين در دادند ترجيح ايرانيان حال، اين ةبا
بهره متفقين ضعف از و نشوند راشوروي بريتانيا با مشكالت از بخشي و كرده برداري

كشند جنوب.پيش نفت شركت رفتار و نفتي درآمدهاي كاهش به حمله از ايران
داشت را.اعتراضي ايران نفتي كامل حقوق كه خواست نفت شركت از قاطعانه دولت،
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پرداخت عدم و جببپردازد را پيشين نمايدهاي اين.ران در استرلينگ ليرة اين، بر عالوه
بايدسال شركت، كه بود كرده تأكيد دولت و بود كرده تجربه زيادي ارزش كاهش ها

دهدپرداخت انجام دالر يا طال مانند بهتري، تسعير شيوة با را خود :1372زرگر،(هاي

درآمده.)15-414 كه كرد تضمين شركت اعتراضات، اين نتيجه ازدر ايران ساالنه اي
يابد افزايش ليره ميليون چهار به لير، ميليون .)57-1370:59عاقلي،(يك

شد تسليم بريتانيا شرايط، اين در ايران اصرار برابر رضاشاه.در كه شده گفته بسيار
با شرايط، اين در و كند كوتاه نفت صنعت از را بريتانيا دولت دست كه بود آن پي در

شور و باشدآلمان داشته بيشتري همكاري كه.وي شده گفته بسيار ترتيب، همين به
انگليسي تالش استدليل بوده شرايط اين در وي فشار همين رضاشاه، عزل براي .ها

با فعالً شد مجبور روزگار، اين در خاورميانه در خود ضعيف موقعيت درك ضمن بريتانيا،
كند مماشات بريتانيا.رضاشاه سفير انجامبوالرد، رضاشاه با كه ديداري در تهران، در

گلهمي رضاشاه، خواست پذيرش ضمن ميدهد، ابراز چنين را خود اصرار«:داردمندي
مالي مشكالت با من دولت كه زمان اين در نفت، درآمد از ايران سهم دريافت براي شما

ايران، من دولت و بود غيردوستانه بسيار است، گريبان به دست هرگزشديد را موضوع
كرد نخواهد ناشيتسليم.)1363بوالرد،(»فراموش رضاشاه، خواست برابر در بريتانيا شدن

آن تصور پاياز است ممكن كنند، مقاومت آن برابر در چنانچه كه بود موضوع اين از ها
د اين اشغال به كلي به بريتانيا، نفوذ مناطق و كند باز قضيه اين به را شوروي و وآلمان

درآيد توافقي.كشور پي در شوروي، و آلمان كه داشت وجود تصور اين اين، بر عالوه
را شوروي دست آلمان، كه بازهستند تركيه و ايران در نفوذ :1372زرگر،(گذاردبراي

418-415(.
سال شكست1940در وجود با بريتانيا برابر، در ديگر جاهاي و دونكرك در كه هايي

با و داشت بمبارانآلمان آلمانوجود شديد ميهاي مقاومت همچنان اين.كردها،
واداشت استراتژي تغيير به را آلمان كه بود مهم حدي به آلمان.مقاومت، كه آن از پيش

جبهه در را بريتانيا كه برآمد اين پي در گذراند، نظر از را شوروي به حمله هايانديشة
زمين شودشرق تسليم و نمايد ريبندر.گير داد، صورت برلين از مولوتف كه ديداري

نمود تشريح را هيتلر سياست آلمان، خارجة وزير آلمان،.تروپ، سياست، اين مطابق
نمايند مشخص را خود سلطة و نفوذ مناطق بايد نخست وهلة در شوروي، و در.ايتاليا

مي شوروي دوم، وارمرحلة جنوب، در آزاد درياي به دستيابي براي وبايد خاورميانه د
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شود خاورميانه.)83-1365:84الهي،(ايران كل در بريتانيا، نفوذ و يد خلع هيتلر، منظور
تالش.بود و پرداخت ايران در آلمان سياست اين عليه تبليغات به بريتانيا مقابل، در

ايراني كندنمود دور آلمان از را را.ها بريتانيا نظر اين آلمان خارجة وزارت تكذيباگرچه
مهدوي،(كرد بي)64-1372:68هوشنگ كه برآمد درصدد و شد نگران رضاشاه اما طرف؛

آلمان به تكيه از و بپرهيزدبماند كه.ها را دفتري متين احمد رضاشاه كار، اين براي
آلمان ميدوست شمار به نزديكها بريتانيا به كه را منصور علي و كرد عزل بود،رفت تر
نخست برگزيدوزيربه سياست.)415-1372:420زرگر،(ي از رضاشاه درنگراني آلمان هاي

مي تالش كه بود زياد قدري به زمان، دهداين صورت بريتانيا با محرمانه اتحاد يك كرد
بي آن مذاكرات ماندكه .نتيجه

شوروي به آلمان حملة
سال حمله1320/1941در شوروي به گرفت تصميم آلمان سرانجام سياست.كند،

و خاورميانه شامل آن، جنوبي مناطق به شوروي، تسخير طريق از كه بود اين آلمان
كند پيدا دسترسي مديترانه درياي در بريتانيا، نظامي،.متصرفات بزرگ طرح اين در

منطقه در بريتانيا بود شده جبلمقرر از درآيداي محاصره به قفقاز تا مرحلة.الطارق اين،
طر اين بوددوم شوروي تصرف آن، نخست مرحلة و بود اجرا.ح به مرحله دو اين چنانچه

مي رادر كشور آن بريتانيا، به نيروي اعزام با داشت نظر در هيتلر سوم، مرحلة در آمدند،
دهد .)92-1365:98الهي،(شكست

وار نظامي اتحاد يك براي شوروي با بالفاصله، و شد خبر با هيلتر طرح از دبريتانيا
شد كريپس.مذاكره استافورد سر كار، اين Sir(براي Stafford Crips(در بريتانيا سفير ،

معاهده و كرد ديدار مولوتف با بهمسكو، داشت، دربر را كشور دو نظامي اتحاد كه اي
رساند پيشين.امضاء اختالف و هماهنگي بدون كشور، دو شد مقرر معاهده، اين مطابق

مصالحه آلمان، در.نكنندبا مقاومت به كشور آن چنانچه داد اطمينان شوروي به بريتانيا
و تسليحاتي نيازهاي تمام متحده، اياالت با هماهنگي برنامة طريق از بپردازد، آلمان برابر

نمايد برآورده را ديگر مهدوي،(پشتيباني شهريور،65-1372:69هوشنگ سوم دربارة :1356؛

مع.)42-34 اين امضاي رفتبا واشنگتن به روزولت ديدار براي بالفاصله چرچيل .اهده،
سياست كه كردند توافق طرف، كهدو گيرند پيش در جنگ قبال در مشترك هايي



تاريخي،پژوهش/��� علوم شمارة4دورةهاي تابستان1، و بهار پياپي1391، شمارة ،5

از سپس، و كمك آلمان حملة در مقاومت براي شوروي، اتحاد به نخست آن، مطابق
پيش ژاپن به شوروي شودحملة .)275-1355:279صفايي،(گيري

ايراناشغال
به ايران گرفت، صورت متحده اياالت سپس، و شوروي و بريتانيا ميان كه اتحادي با

گرفت قرار توجه مورد پيروزي پل شرقي.عنوان بنادر اطراف از شوروي، به كمك امكان
وجود مورمانسك و وستك والدي مانند شمالي، منجمد و آرام اقيانوس در كشور آن

ت شديد، يخبندان اما درداشت؛ نيروهاي امكاناتييايهاجم نهايت، در و ژاپن و آلمان
كمك اين انتقال و نقل تمركزناكافي براي مهمي عوامل شوروي، جنوب و غرب به ها

شبكة يك داراي كه اين هم و داشت امنيت كافي اندازة به هم كه بودند ايران بر توجه
وصلراه هم به را كشور جنوب و شمال كه بود سراسري از.كردميآهن ايران، انتخاب

مي امنيت بريتانيا نفتي منافع كه اين موقعيتجهت و تضمينيافت خاورميانه در اش
داشتمي اهميت هم، .شد

آلمان، برابر در مقاومت براي شوروي به رساني كمك نقطة عنوان به ايران انتخاب با
تصميم به آمدنياز پيش ايران مورد در خاصي آنترينمهم.گيري رابطه، اين در مسئله

مي داده انتقال شوروي به سرعت به بايد الزم، منابع ديگر و نظامي تجهيزات كه .شدبود
گرايش كه آورد پيش را رضاشاه دولت زدن كنار ضرورت، آلماناين به مهمي هاي

وجود.داشت مسئله، اين براي الزم آلماني«بهانه بود»عوامل ايران بريتان.در نظر واز يا
براي تعداد، اين كه داشتند وجود ايران در آلمان عوامل از زيادي بسيار تعداد شوروي،

بودند كافي سياست اين گذاشتن ناكام و تداركات مسير به زدن ترتيب،.ضربه اين به
بي ابرازابراز افراد اين وجود از يادداشت، ارسال با قدرت دو اين و نبود كافي ايران طرفي
نم شدندنگراني آنان اخراج خواستار و .وده

كه داشت اصرار موضوع اين روي شوروي، و بريتانيا سياسي بهانة اين برابر در ايران
نيازهاي رفع منظور به و هستند فني و صنعتي متخصصان افراد نخست،اين مرحلة در

شده گمارده كار به شودايران پيدا برايشان جايگزين نيروهاي كه آن محض به و ازاند ،
مي خارج بيكشور سياست چهارچوب در كه آن دوم، آنشوند؛ ايران، اندازةطرفي به ها

مراقبت تحت بيكافي ناقض اخراجشان اصوالً و بوداند خواهد ايران سوم(طرفي دربارة

مي.)34-1356:44شهريور، تصور كه حالي خواستدر به پاسخ در ايران، دولت شد
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مي تعلل دولتورزد،متفقين به اولتيماتوم حكم در را دوم يادداشت شوروي، و بريتانيا
دادند پيروزي.ايران به آلمان كه حالي ميدر دست پياپي تنگنايهاي در رضاشاه يافت،

مي را متفقين خواست اگر كه بود كرده گير آلمانخاصي با خصومت حكم در پذيرفت،
نمي هم اگر و بوبود فشار زير شدت به تشويق.دپذيرفت، مقاومت اين به را ايران آلمان،

ميمي ترجيح رضاشاه و بهرهكرد با مهرهداد از راگيري بريتانيا اعتماد انگلوفيل، هاي
وقت و نمايد روشنجلب جنگ نتايج تا كند، شودگذراني .)430-1372:435زرگر،(تر

اينخست اصولي موافقت بريتانيا، سفير با ديدار در ايران آلمانوزير اخراج با را هاران
آن اخراج با ندارد قصد دولت نمود تأكيد اما داشت؛ انتقاماعالم حس و سوءظن جوييها،

برانگيزدآلمان را با.ها و ندانستند كافي را ايران دولت توضيح اين شوروي، و بريتانيا
از حمايت به دارد قصد ايران سازند وانمود كه كردند تالش شديد واردآلمانتبليغات ها

شود مهدوي،(جنگ .)70-1372:75هوشنگ
آلمان شمار در بريتانيا ميمقامات اغراق نيز راها آن و برآورد25كردند نفر هزار

ازمي كمتر آلمان، سفارت كادر افراد منهاي تعداد اين ايران، دولت گمان به كه كردند
بودند700 مهد125-1365:127الهي،(نفر هوشنگ تحت.)20-1372:25وي،؛ اين، بر عالوه

نگراني و حساسيت آنتأثير امنيت پليس آلمان، اتباع حضور به شدتبريتانيا به را ها
مي آنمراقبت اقامت نشدن تمديد براي دستوراتي و بودكرد شده صادر ايران در ها

يك.)281-1355:282صفايي،( جز چيزي آلماني، اتباع حضور ترتيب اين سياسيبه بهانة
اين با ايران اشغال كه بودند واقف امر اين به شوروي، و بريتانيا و نبود ايران اشغال براي

اغراق بسيار آلماني، استتعداد .آميز
داشتند، اصرار آلمان اخراج بر شوروي و بريتانيا كه حالي در بهانه، يك عنوان به

مي تالش ايران دفعدولت سياست طريق از متفقين،الوقكرد با بيشتر همكاري و ت
كند حفظ را كشور داد.امنيت خواهد اجازه كرده اعالم متفقين به رضاشاه كار، اين براي

راه نماينداز اقدام شوروي جنوب به نظامي تجهيزات و آذوقه انتقال براي در.آهن،
مق براي ايران، ارتش مقامات براي ايران ارتش توان به رضاشاه ديگر، حملهاقدامي با ابله

مي تأكيد متفقين دهداحتمالي نشان تا كرد برگزار نظامي رزمايش سلسله يك و كرد
نمايد مقاومت متفقين برابر در دارد قصد شهريور.كه سوم و1320در شوروي سفراي ،

نخست ديدار به رابريتانيا، خود عزم مشترك، يادداشتي تسليم ضمن و رفتند ايران وزير
ا اشغال آنبراي قواي با خواستند دولت از و كردند اعالم نكنديران مقابله بوالرد،(ها
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با.)1363:50-48 تازه، وزير نخست فروغي، و كرد استعفا منصور دولت بعد، روز سه
شد مذاكره وارد بريتانيا و شوروي سفراي با مقاومت، ترك فرمان هشتم.صدور در

آن ارضشهريور، تماميت و استقالل بر درخواستها و گذاشتند صحه ايران مطرحي هايي
ايران:كردند ارتش جنوب، و غرب شمال، در بريتانيا و شوروي قواي عبور مسير در

كشور آن اتباع ورود اجازة ديگر و نمايد اخراج را آلمان اتباع ايران دولت نكند؛ مقاومت
راه خطوط ندهد؛ جادهرا كمكآهن، براي فني، امكانات ديگر و اختيارها در شوروي به
گيرد قرار مهدوي(متفقين متفقين.)20-1372:25:هوشنگ سياست، اين بهتر اجراي براي

جزيرة به تبعيدش و وي استعفاي با امر، اين كه شدند هم رضاشاه بركناري خواستار
ژوهانسبورگ)Maurois(موريس شد)Johannesburg(و .)20-1363:25اسكرين،(ميسر

آ اعالممتفقين، ايران، سياست و سرزمين كامل تسخير براي را خود برنامة خرين
آلمان به دولت ميجنگ و.دانستندها شده ضعيف بسيار رضاشاه نبود در كه ايران دولت

در كه ديد آن در را مصلحت كشور، حفظ براي بودند، شده پراكنده هم نظامي قواي
جنگ اعالن آلمان به و گيرد قرار متفقين بهمن.دهدصف در كار، اين ،1320براي

منشور به خود تعهد ابراز ضمن كرد، امضا شوروي و بريتانيا با كه پيماني با ايران
آلمان خرابكاري عمليات بود،آتالنتيك، متفقين نظر مورد بهانة همواره كه ايران در را ها

داد جنگ اعالن آلمان به و داد قرار اعالميه يك صدور ج1344يل،چرچ(دستاويز به.)2.،
بهره براي آلمان اميد تمام ترتيب، رفتاين بين از شوروي شكست در ايران از .برداري

نمايد كمك رويايي چنان به نتوانست هم ايران مهر.دولت هشتم در در1320چرچيل ،
وزارت مأموران اقدامات و كرد رضايت ابراز ايران در بريتانيا سياست از عوام، مجلس

موفقخارج از يكي را نمونهه بهترين و كردترين قلمداد كارداني -1372:458زرگر،(هاي

455(.

نتيجه

خود نظامي و مالي اقتصادي، بنيادهاي بازسازي درصدد ايران اول، جهاني جنگ از پس
سلطه با اما بهبود؛ امر اين داشت، ايران سياست بر شوروي نبود در انگليس كه اي
بي تسلط بودمعناي كشور اين براي.شتر ديگري اميد آلمان، با روابط در گشايش اما

آورد پديد ايران مشكالت.دولتمردان به توجه با خارجي، سياست در آلمان زمان، اين در
آورد روي شوروي به و شد شرق متوجة غربي، محافل سردي و اقتصادي نسل.عديدة
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مكدونا مانند انگليسي، سياستمداران از چمبرلين)MacDonald(لدجديدي و
)Chamberlain(و گرفتند دست به را قدرت بودند، آلمان با مسالمت طرفداران از كه ،

مي سيسعي واكردند سكوت به را فرانسوي بهاستمداران آلمان نزديكي مانع تا دارند
آلماني به حتي و شوند چشمشوروي جمله از امتيازاتي وها، جنگي غرامت از پوشي

دادنداجاز جهاني اقتصاد صحنة در مجدد، فعاليت و حضور .ة
حمايت و سرمايه جذب از كه رضاشاه شرايطي، چنين آمريكادر سياسي و مالي هاي

شد آلمان متوجة بود، شده نازي.مأيوس رسيدن قدرت يكبه برقراري و آلمان در ها
قبول مورد حكومت نوع اين رضاشاه، براي استبدادي، بودنظام فراهمتر با شدنو

آلمان،زمينه و ايران بين پاياپاي قرارداد امضاي با خود، خارجي روابط گسترش هاي
طرف بر را خود دامي و كشاورزي محصوالت صادرات مقابل در ايران صنعتي نيازهاي

يافتمي گسترش كشور دو بين عالي بسيار سطح تا روابط، اين و عدم.كرد پيمان در
و آلمان شورويتعرض سابق نفوذ منطقة استالين، به امتيازي عنوان به آلمان شوروي،
قرارداد در كه شناخت1907را رسميت به بود، آلمان،.آمده كه بود آن معناي به اين،

با اصل، در و نبود ايران با اصولي روابط يك پي در داشت، كه فرهنگي تبليغات خالف
مي بازي ايران نگكارت اصل، در و ميكرد كشور آن باشداه امپرياليستي نگاهي توانست

مي شروع نفوذ منطقة گسترش با متفقينكه فشار زير هم، ايران كه آن ضمن شد؛
اعالم رسمي صورت به دوم، جهاني جنگ شروع با و گيرد بهره آلمان كارت از نتوانست

آلمانبي نفع به عمل در سياست، اين و كرد پيروزيطرفي حتي و بود آلمانها وهاي ها
لغوجبهه درصد ايران، حتي و شد انگليس و ايران روابط سردي باعث جنگ، هاي

شوروي به آلمان حملة با اما بود؛ صنعت اين شدن ملي امكان صورت در و نفت قرارداد
به بايد كه بود ايران شوروي، به كمك براي ممكن راه تنها كشور، اين با انگليس اتحاد و
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