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چکیده
نر چند که پیشینة مناساا

ایران و رلمان به دوران قاجار بازمیگردد ،اما رلمان ،در دوران جنگ

جهانی اول بود که توانست نفوذ خود را در ایبران گسبترش دنبد و ببر سرنوشبت ایبران ،ببه
خصو

در دو جنگ بینالملل مؤثر باشد .در جنگ جهبانی دوم ،متفقبین ایبران را ببا وجبود

اعالم رسمی بیطرری اشغال کردند و ساب تهاجم رنها ،دضور و نفوذ رلمانینا در ایران اعبالم
گردید .مقالة داضر با روش توصیفی -تحلیلی و با به کارگیری اسناد ررشیوی ،در پی پاسخ ببه
این پرسش است که چیونه مناساا

ایران و رلمان بهانه اشغال کشور را به دست متفقبین داد و

منرر به ورود ناخواسته ایران به جنگ گردید؟ بر اساس یارته نای پژونش ،نظر مسباعد شباه،
نخایان سیاسی و ملت ایران به کشور رلمان و امید به وارد کردن ایبن نیبروی سبوم در جهبت
کانش قدر

انیلیس و شوروی باعث ارزایش مناساا

دو کشبور گردیبد .در جریبان جنبگ

جهانی دوم ،تعدادی از رلماننا در ایران در زمینهنای صنعتی ،عمرانی ،تراری ،اداری و نظبامی
مشغول رعالیت بودند که این امر با بزرگ نمایی سفیر و وابسته مطاوعاتی انیلستان در تهران ،به
بهانهای برای اشغال ایران تادیل شد.
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مقدمه
آلمان در آغاز قرن بيسفم ،به یکي از قدرتهاي ن امي جهزان و همچنزين بزازیگر ارزلي
جنگ جهاني اول تبدیل شده بود .در این جنگ ،آلمانيها با به كزارگيري فزن آوري جدیزد وارد
جنگ شدند و در پي آن ميليونها نفر از آنها جان باخفند .تصزور غالزب ایزن بزود كزه شکسزت
آلمان در جنگ اول بينالملل و عقد پيمان ورساي ،به چهارسزال جنزگ و ملارزمه پایزان داده
است ،اما بالفارله پ

از این پيمزان ،مقزدمات آغزاز جنگزي شزدیدتر شزکل گرفزت .در همز

كشورهاي بزر اروپا و خارش از آن ،مرد دنبالز جنزگهزا را گرففزه بودنزد و روي هزم رففزه،
هياده جنگ كوچک و بززر در اروپزا ،آسزيا و آمریکزا رخ داد؛ آخزرین آنهزا جنزگ آلمزان و
لهسفان بود كه به دومين جنگ بزر جهاني منار گردیزد .در سزالهزاي پزيش از وقزوع ایزن
جنگ بزر  ،هيفلر در پي منافع خود در آسيا و همچنين در جست و جوي راهي بزراي تهدیزد
دشمنان اروپایي ،مفوجه ایران گردید .نياز مفقابل اقفصادي دو كشور به یکدیگر ،آنزان را بزيش از
پيش به هم نزدیک كرد .شاهِ وقت ایزران نيزز سزلت مایزل بزود تزا پزاي خزود را از مناسزبات
اقفصادي فراتر نهد و از آلمان به عنوان وزنزهاي در جهزت تعزدیل و تعزادل قزدرت انگلسزفان و
شوروي بهره ببرد .هدف پژوهش حایر ،واكاوي پيامدهاي "آلمانگرایزي" دولزت و ملزت ایزران
در اشغال كشور در جنگ دو جهزاني اسزت .شزمار قابزل تزوجهي از اسزناد موجزود در منزابع
آرشيوي در این خصوص تاكنون منفشر نشده است و اسففاده از این اسزناد مزيتوانزد اطالعزات
مفيد و تازهاي در باب مناسبات ایران و آلمان و تأثير آن بر اشزغال كشزور بزه دسزت دهزد كزه
تاكنون در هيچ منبعي مورد اسففاده قرار نگرففه است .این مقاله در پي پاسزخ بزه ایزن پرسزش
ارلي است كه آثار مناسبات ایران و آلمان در آسفان جنگ دو جهزاني بزر ایزران چگونزه بزوده
است؟ یمن بررسي مویوع ،پاسخ به این پرسشها نيز اجفنزابناپزذیر اسزت :مففقزين چگونزه
حضور آلمانيها را در ایران بهانهاي براي حمله قرار دادند؟ دولت ایران در برابزر تهدیزد مففقزين
مبني بر اخراش آلمانيها از ایران چه كردند؟ در پژوهش حایر كوشش شده است تا بزا اسزناد و
توري و تحليل دادههاي تاریلي ،پاسخ مسفدل و روشني به این پرسشها داده شود.
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پيشينۀ روابط ایران و آلمان
تا پيش از سال  1341ه . 1343 /.با آنکه آلمان منافعي در خلزيج فزارس داشزت،
با این حال كمفر به ایزران مزيپرداخزت .یکزي از بنگزاههزاي بزرمن 1از سزال 1314ه/.
 . 1331در شهرهاي بصره و بوشهر فعاليتهایي را در زمينههاي اقفصادي آغاز كرد ،امزا
كاري از پيش نبرد و آلمان تا زمان ريد مروارید نفوذ اقفصادي چنداني در خليج فزارس
نداشت .اقدا براي ريد مروارید ،تاارتلانههاي هامبور
بصره  ،بوشهر ،بندرعباس و بحرین شعباتي تأسي

را برانگيلزت تزا در شزهرهاي

كنند و به عزالوه ،نایزب كنسزولگري

آلمان هم كه در اردیبهشت  1416ش /.مه  . 1331در شهر بوشهر تأسي

شده بود ،به

كنسولگري تبدیل گردید .از این به بعد نمایندگان آلماني كوشش ميكردند با اسففاده از
یزع حکومززت ،مراكززز مهززم اقفصززادي در خلزيج فززارس را بززه دسززت آورنززد .از سززال
1413ش . 1344 /.به بعد ،آلمانيها توانسفند تقریباً هم كشفيراني خلزيج فزارس را تزا
خرمشهر ،به انحصار خود در آورند .در سال 1431ش ،. 1343 /.دولزت ایزران بزه بانزک
آلمان اجازه داد كه شعبه اي در تهران و نمایندگي در بوشهر و تبریز تأسي

كند همركزز

اسناد و تاریخ دیپلماسي وزارت امور خارجزه ایزران1313 -16 -1,4-1 ،ش .).آلمزانهزا
اندك اندك در ایران امفيازاتي به دست آوردنزد ،از جملز آنهزا ،امفيزاز اسزفلراش تمزا
معادن آذربایاان بود .هر چند با دخالت و كارشکني روسها ،آلمان در اخزذ ایزن امفيزاز
شکست خورد ،اما مأیوس نشد و نمایندگان او به كار خزود ادامزه دادنزد و در 1433ش/.
 . 1314موفق شدند  11دررد تاارت ایران را به خود اخفصزاص دهنزد و ایزن نفيازه
ریایت بلشي براي آلمانيها بود .در دي 1434ش /.ژوئيه  ،. 1312مقارن آغزاز جنزگ
جهاني اول ،دیگر قدرتهاي خارجي ،به نقاط اتکاي آلمانها در ایران پي بردنزد ههمزان:
سند شماره  .)4با آغاز جنگ جهاني اول در سال  ،. 1312همکاري ایرانيان و آلمانيهزا،
دو كشور را بيش از پيش به هم نزدیک كزرد .ایزران بالفارزله پز

از ورود عثمزاني بزه

جنگ ،با ردور فرماني در نوامبر . 1312بي طرفي خود را اعال داشت هسزپهر.)33 :1336 ،
1. Bremen
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در روزهاي بحراني سال  . 1311كه براي نقض یا محفر شمردن بيطرفي ایزران ميزان
مففقين و مفحدین كشمکشي درگرففه بود ،بلش مهمي از افسران سوئدي بزه پيشزنهاد
كنت كانيفز 1وابسف ن امي آلمان جواب مثبت دادند .به طرفداري آلمزانيهزا ،ابفزدا بزه
ارفهان رففند و سپ

براي نبرد با ارتش روسيه رهسپار همدان شدند .مأموران تبليغات

آلمان در تما شهرها معاونان و دسفيارهاي بسيار مفيدي پيزدا كردنزد .از طزرف دیگزر،
شاه جوان كه در مویع خود تردیزد داشزت ،رسزيدن نيزروي روسزيه بزه قززوین ،وي را
مصمم كرد تا به ارفهان رود و تحت حمایت نيروي ترك و آلمان قرار گيرد ،اما مداخلز
لوكونت 4وزیر ملفار فرانسه او را از تصزميم خزود منصزرف كزرد همركزز اسزناد و تزاریخ
دیپلماسي وزارت امور خارجه ایران1313 -16 -1,4-2 ،ش .).در اوایل سال  . 1316بزا
پياده شدن نيروي انگليسي در ایران و برقراري ارتباط با روسها ،آلمانيها دیگر در ایران
كاري از پيش نبردند.
پ

از پایان جنگ ،آلمان كوشش براي افزایش نفوذ در ایران را از سر گرفت و این

بار كوشيد با گسفرش فعاليتهاي اقفصادي ،رابط خود را با ایزران مسزفحکم سزازد؛ بزه
طوري كه در سال 1341ش . 1343 /.ميان دولتهایي كه با ایران تازارت مزيكردنزد،
مقا هففم از آن آلمان بود و در سال 1311-1313ش . 1333 -1333 /.مقزا نلسزت
را به دست آورد .در سال 1313ش . 1324 /.سهمي رادرات آلمان به ایران بزه ميززان
 11/2دررد و وارداتش تزا ميززان  21/6دررزد افززایش یافزت ههمزان-14 -12 -13 ،
1344ش .).حال آنکه در سالهزاي 1311-1314ش . 1334-1333 /.سزهم آلمزان در
تاارت خارجي با ایران تنها  3دررد بزود ) .(Kozbavno, 2012: 489رشزد رزنایع در
آلمان تقایا براي غذا و مواد خا را افزایش داد و این امر همزمان با رنعفي شدن ایزران
و واردات ماشين و لواز یدكي بود .این دو عامل ،جریان تاارت پایاپاي ایران و آلمزان را
شدت بلشيد هفوران .)363 :1313 ،در این زمان ،آلمان حدود  34دررد از ماشينهزاي
1. Kanytz
2. Leconte

مناسباتسياسي-اقتصاديايرانوآلماندربحبوحهجنگجهانيدوم773/

وارد شده به ایران را تأمين كرده بود و ميزان قابل توجهي فلز ،كاغذ و مواد شيميایي بزه
این كشور رادر ميكرد .ایران هم مهمترین تأمين كنند پنبزه و گنزد آلمزان بزود .بزه
عالوه ،ای ران را باید مركز مهم ترانزیت به آلمان دانست ،زیرا این كشزور بزا امنيزت تمزا
مواد خا حياتي را از طریق ایران به اندونزي ،هند و چين و از آناا به كشورهاي رنعفي
ميفرسفاد ) .(Kozbavno, 2012: 489آلمانيها در ساخت راه آهزن سراسزري ایزران از
خليج فارس تا دریاي خزر نيز شركت جسفند .در این زمان بزالغ بزر دو هززار آلمزاني در
پایفلت سکونت داشفند و عالوه بر مشاغل مهزم راه آهزن ،مقامزات مهزمتزري در امزور
ساخفماني و پيشه و هنر كشور نيز به دست آورده بودند .بنگاه آلماني فروشزفال ،1بزراي
ساخت كارخان ذوب آهن امين آباد با شرط پرداخت بهاي طویزل المزدت كزه از طریزق
تحویل فرآوردههاي كارخان مذكور اسفهالك ميشد ،با ایران قرارداد بست .بنگاه آلمزاني
كرو ،4كارخان ذوب م

در نزدیکي تهران را تکميل كرد و آلمانيها در سزاخت و سزاز

كارگاه هاي كشفي سازي در بندر پهلوي نيز همت گماشفند .از سال 1313ش. 1332 /.
تا سال 1311ش . 1333 /.دو كارخان سيمان سازي از آلمان به ایران تحویل داده شد و
در سززال 1313ش . 1333 /.لززواز سززومين كارخانززه را نيززز وارد كردنززد 34 .دسززفگاه
بافندگي و  144دسفگاه پارچه بافي آلمان در یزد و ارفهان به كار انداخفه شد .آلمانيها
با اسففاده از دشواري ویع مالي ایران ،كه به سبب بحزران اقفصزادي و دشزواري فزروش
محصوالت كشزاورزي در بزازار بيگانزه پدیزد آمزده بزود و همچنزين از تضزييقات ارزي،
معامالت پایاپاي را مانند سایر كشورهاي خاور نزدیک به ایران نيز پيشنهاد دادند .بزدین
ترتيب ،عامالن ایرانزي در مقابزل فزروش كاالهزاي خزود در بزازار آلمزان ،ارز بزه دسزت
نميآوردند و ناچار ميباید مصنوعات این كشور را ميخریدند .بنگزاههزاي آلمزاني اغلزب
كاالهایي را عریه مي كردند كه خریدار نداشزت و بلکزه نفزع اخفصارزي آنهزا را تزأمين
ميكرد .تعيين ارزش اینگونه كاالها با خود بنگاهها بود و به طور كلزي ،ارزش مزذكور از
1. ferrostaal
2. Krupp
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ارزش بازار جهاني بيشفر بود .تراز بازرگاني خارجي آلمان به ایران ،هر ساله افزایش مزيیافزت
و از  41/4ميليون ریال سال  . 1333به  33/3ميليون مارك آلماني در سزال  . 1331رسزيد
همركز اسناد و تاریخ دیپلماسي وزارت امور خارجزه ایزران1344-14-12-13 ،ش .).مقایسز
ميزان بازرگاني دو كشور انگلي

و آلمان با ایران نشان ميدهد كزه تزا چزه انزدازه آلمزان در

تاارت ایران از سایر رقباي اروپایي خود پيشي گرففه بود و بر عکز  ،بازرگزاني انگلزي

بزه

طور فاحشي كاهش یاففه است ههمان1313-14-46-1 ،ش.).
بازرگانی ایران با انگليس و آلمان
. 1343-1334

. 1336-1331

. 1331-1333

هميليون ریال)

هميليون ریال)

هميليون ریال)

انگلي هرادرات از ایران)

316/2

13/3

13/2

هواردات به ایران)

144/3

33/1

21/3

جمع

213/1

33/3

141/3

آلمانهرادرات از ایران)

64/4

143/3

421/4

هواردات به ایران)

13/3

142/4

133/3

جمع

13/1

411/4

226/4

انگلي

در سال 1343ش . 1334 /.پنج برابر آلمان با ایران ارتباط تااري داشزت،

اما ناگهان در سالهاي 1312-1311ش . 1336-1331 /.این ميزان به نحو چشمگيري
كاهش یافت و آلمان نه تنها از انگلي

پيشي ميگرفت ،بلکه در سال بعد ،آلمان تاارت

دوسوی خود با ایران را سه برابر كشور انگلي

افزایش داد.

به موجب آمار بازرگاني ایران ،از  4فروردین 1311ش 44 /.مزارس  . 1333تزا 34
اسفند 1311ش 41 /.مارس  . 1333در بازرگاني با ایران ،مقزا اول از آن آلمزان بزود و
پ

از آن روسيه ،انگلي

و هند قرار داشفند .از  1446ميليزون ریزال مبلزغ كزلّ داد و
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سفد آلمان در این سال 244 ،ميليون ریال آن حارل داد و سفد كاال بين آلمان و ایزران
بود .بدین ترتيب  21دررد بازرگاني خارجي ایزران بزا آلمزان بزود و برابزري رزادرات و
واردات  446ميليون به  412ميليون ریال رسيد ههمان :شماره سند .)36رادرات آلمزان
به ایران بيشفر شامل كاالهاي مورد نياز در رنعت بود ،البفه ناگففه نماند كزه آلمزان بزا
فروش رنایع خود به ایران ،كمک مهمي به اجراي نقشه رنعفي كردن ایزران مزيكزرد.
رنایع ماشيني ملصوص كارخان آهن در نزدیکي كرش ،به دسزت آلمزانيهزا وارد بنزدر
بوشهر شد و در نزدیکي پایفلت ،در توسع كارخانه سيمانسازي ،چندین بنگزاه آلمزاني
شركت داشفند .در رنعت پارچه بافي نيز ،آلمانيها پيش از جنگ دو  ،دو كارخان مهزم
را در یزد و ارفهان به رونق و بهرهبرداري رساندند و در ساخت سيلوي بزر

غلّ تهزران

نيز نقش داشفند ههمان1344-13-11-1 ،ش.).
روابط ایران و آلمان در دوران جنگ جهانی دوم
روند ارتباط تااري ميان ایران و آلمان تا آغاز جنگ دو با رونق تما ادامه یافزت،
اما با شروع جنگ دسفلوش تغيير گردید و فعاليت ن امي هيفلريهزا در ایزران پز

از

آغاز جنگ اروپا رو به افزایش نهاد .موقعيت خاك ایران - ،هم مرزي با تركيه ،هند ،عراه
و شوروي -كشور ،را به پایگاه مهم عمليات جنگزي خزاور نزدیزک تبزدیل كزرد .سزرمای
اقفصادي ایران به ویژه نفت ،براي آلمان اهميت به سزا داشت .در مال ورلزد روویزو 1در
آذر 1313ش /.دسامبر  . 1324در مقالهاي چنين آمده بود« :خاور نزدیک یگانزه قطعزه
جهاني است كه در حدود دسفرس آلمان قرار گرففه و ميتواند تما مصرف نفت آلمان و
مففقينش را تأمين نماید» .جراید فاشيسفي آلمان اندیشههاي خود را در این باب پنهزان
نميكردند؛ مثالً در  6بهمزن 1313ش 41 /.ژوئيزه  . 1324نویسزند روزنامز دویفشزه
الگماینه تایفونگ4در مقالهاي نوشت« :ثروت نفت ایزران و عزراه از ن زر جنگزي ایزن دو
1. world rovio
2. Deutsche Allgemeine Zeitung
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كشور را در آسياي رغير مورد توجه قرار داده است .هزر گونزه واقعزهاي كزه در یکزي از
كشورهاي اروپا رخ ميدهد در خاور نزدیک كه از نقطه ن زر سياسزي زمينزهاش ناپایزدار
است ،منعک

ميشود ،ولي پ

از اناا بررسيها و برطرف كزردن نافرمزانيهزا ،بزدون

تردید اثرات خود را به شکل نهضتهاي بسيار سهمگيني در این سرزمين آشکار خواهزد
نمود» ههمان :سند شماره .)14به طور كلي ،روابط ایران و آلمزان در جنزگ جهزاني دو
به دو دوره تقسيم ميشود :نلست دورهاي كه دولتهاي شزوروي و آلمزان پيمزان عزد
تااوز منعقد كردند ،از  31مرداد 1313ش 43 /.آگوست  . 1333تا اول تيزر 1344ش/.
 44ژوئن  . 1321و دیگر ،دورهاي كه از حمل آلمان به شوروي در تيزر 1344ش .آغزاز
ميشود و تا اشغال ایران از سوي مففقين در شهریور 1344ش .ادامه ميیابد.
با آغاز جنگ جهزاني دو در  3شزهریور1313ش /.اول سزپفامبر  . 1333ایزران كزه
سالها براي توسع اقفصادي و بازسازي كشور كوشش كرده بود ،با توجزه بزه تاربز تلزخ
جنگ جهاني اول،كوشيد از جنگ و خسارات ناشي از آن بركنار بماند .بنزابراین ،عزالوه بزر
اعال بي طرفي در  11شهریور 1313ش 3 /.سپفامبر  . 1333بزه عمزو مزرد و سزفراي
خارجي ،از سفارت آمریکا خواست كه كلي قوانين ،مقررات و آیزين نامزههزاي بزينالمللزي
مربوط به عد ملارمه و حفظ بيطرفي را براي ایران ارسال كند تا نسبت به ویع كشزور
در قبززال جریززان جنززگ بززينالمللززي تصززميم الز اتلززاذ گززردد ههمززان-16-16,3-2 ،
1344ش .).ریا شاه هنگا افففاح دور دوازدهزم مالز

نيزز در بزار سياسزت ایزران در

جنگ اعال داشت«:در روابط ایران با كشورهاي دیگر ملصوراً كشورهاي همسایه كه پایز
آن بر اساس دوسفي و احفرا مفقابل اسفوار مزيباشزد ،دولزت ایزران بزي طرفزي كامزل را
پيروي مينماید و آرزومند است در نزدیکترین وقت آرامش برقرار شود .زیرا ادامز جنزگ
لطمه به اویاع مزالي و اقفصزادي كليز امزور وارد خواهزد كزرد و مزدنيت دنيزا را تهدیزد
ميكند» ههمان سند) .مویع بيطرفي ایران در ابفدا با اسزفقبال انگلزي
شد .انگلي

و آلمزان مواجزه

ميخواست اویاع خاورميانزه را آرا نگزاه دارد و از ن زر وزارت امزور خارجز
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آلمان نيز ،با توجه به پيوند نزدیک تركيه با انگلي  ،فرانسه و چين ،آنچه از لحاظ سياسزي
اهميت ویژه داشت ،تقویت مویع ایران در بيطرفي كامل بود هزرگر.)312 :1314 ،
وقوع جنگ نه تنها از روند نفوذ آلمانهزا در ایزران نکاسزت ،بلکزه در پزي آن ،شزمار
آلمانيهاي مقيم ایران به سرعت رو به فزوني نهاد :گذشفه از مهندسان عزادي ،مسفشزاران
ن امي هم به ایران آمدند .دولت آلمان عالوه بر وارد كردن ماشين آالت و لزواز تأسيسزات
فني ،دست به كار رسانيدن تسليحات و مهمزات شزد .آلمزانيهزا نزه فقزط مقامزات مهزم
كارخانهها ،بنگاههاي ساخفمان بنادر ،كارگاههزاي كشزفيسزازي و راههزاي آهزن و شوسزه
كشور را در دست داشفند ،بلکه در ادار تلگراف ،سازمانهاي اداري اسزفانهزا ،بنگزاههزاي
ملي ،بانکي ،بازرگاني و حفي در چاپلان مال

هم كار ميكردند .ماشين تبليغزات آلمزان

براي تأثير بر افکار عمومي ایران سلت فعاليت ميكرد :هزاران نسله از مال سزينيال 1بزه
زبانهاي فرانسه ،انگليسي و آلماني در ایران پلش ميشزد .رادیزو بزرلن ،روزي سزه نوبزت
اخبار به زبان فارسي پلش ميكرد .آلمان براي تأمين خطزوط هزوایي خزود بزين بزرلن و
بغداد ،تهران و كابل فرودگاه بزرگي در تهران ساخت و بزا اجزاز مقامزات ایرانزي ،شزركت
هوانوردي آلماني از فرودگاه مشهد اسففاده ميكرد .علي گيالنزي و مففزي اع زم فلسزطين
كه از سوي آلمان هيفلري مأموریت داشفند تا عليه انگلي

شورش به پزا كننزد ،از كشزور

عراه گریلفند و در ایران از مهماننوازي ریا شزاه و مزایزاي پناهنزدگي برخزوردار شزدند.
نویسند روزنام دیلي ميزل 4در  13خزرداد 1344ش 3 /.ژوئزن  . 1321نوشزت« :آلمزان
گمان ميكند این اشلاص در ایران بيش از هرجایي مفيزد خواهنزد بزود» همركزز اسزناد و
تاریخ دیپلماسي وزارت امور خارجه ایران1344-14-12-11 ،ش.).
سبب اقبال رو به افزایش آلمان در ایران را باید در مویع دولت و ملت ایران نسبت
به این كشور جست و جو كرد .با پيروزيهاي زودگذر آلمان در اروپا ،همکاري ریزا شزاه
با آلمان هيفلري رو به افزایش نهاد .تبليغات ن امي آلمانيها در ایران به آناا رسزيد كزه
1. Synyal
2. Daily Mail
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شماري از افراد طبق ممفاز ،سران لشکر ،افسران زیر پرچم ارتزش و نماینزدگان مالز
در ردی

هواخواهان آلمان هيفلري قرار بگيرند ههمزان1344-14-12-14 ،ش .).مزرد

ایران نيز بيشفر طرفدار آلمان بودند؛ زیزرا سزلط اسزفعماري طزوالني مزدت انگلزي

و

روسيه در ایران ،مرد را نسبت به آنها بياعفماد كرده بود .در حالي كه حضور آلمانيهزا
در مدت اقامت در ایران مثبت و سازنده ارزیابي ميشد و روابط تااري دو كشزور اویزاع
اقفصادي ایران را بهبود بلشيده بود .سر ریدر ویليا بوالرد ،سفير كبير بریفانيا در ایزران
طي جنگ دو جهاني در خاطراتش به این معني اذعزان كزرده و از تمایزل و دلبسزفگي
فراوان ایرانيها به آلمان و ففوحات هيفلر سلن به ميان آورده اسزت ه.)Bullard,1961: 221
شيففگي شاه ،دولت و ملت ایران به آلمان و اميد به پيروزي آن ،براي مففقزين بزه ویزژه
انگلسفان بسيار نگران كننده بزود .سزر ریزدر بزوالرد و دكفزر كزاترین لمبفزون ،وابسزف
مطبوعاتي سفارت بریفانيا در ایران ،از جمله اولين انگليسزي هزایي بودنزد كزه از نفزوذ و
قدرت بيش از انداز آلمان در ایران ،سلت نگران شزدند و دلواپسزي خزود را بزه دولزت
مفبوع خویش گزارش دادند .بوالرد به وزارت امور خارج انگلسفان گزارش داد« :فعاليت
جامع بز ر

و رو به افزایش آلماني در ایناا مشعر بر این است كه آلمانيها ممکن است

به نوعي از اشکال شناخفه شده در اروپا قصد كودتا داشفه باشند» .كاترین لمبفون نيز از
سرایت احساس طرفداري از آلمان به تما اقشار جامع ایران سلن گفت و شزمار قابزل
توجه آلمزانيهزا در ایزران را نگزران كننزده خوانزد ه .)Bullard,1991:31گززارشهزاي
محرمان ب والرد به وزارت امور خارج انگلسزفان ،حزاكي از نگرانزي قابزل توجزه بریفانيزا
نسبت به نفوذ و قدرت آلمزان در ایزران اسزت .مقایسز آمزار گززارشهزایي كزه وي در
خصوص عملکرد دول ملفل در ایران به دولت مفبوعش ميفرسفاد ،گویاي این حقيقت
است ه)Iran political diaries, 1997, V11
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بسامد عناوین گزارشهای سرریدر بوالرد در باره روابط خارجی ایران با سایر کشورها
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از جدول فوه به خوبي پيداسزت كزه در سزالهزاي  1324و  . 1321یعنزي دور
نلست روابط ایران و آلمان در جنگ دو  ،سر ریدر بوالرد بيشفرین گزارش را بزه آلمزان
اخفصاص داده بود؛ یعني دولت بریفانيا در این سالها به منافع و مسائل مربوط به آلمزان
سلت توجه داشفه و از نفوذ آلمان در ایران نگران بوده است .بزوالرد در یادداشزتهزاي
روزانه براي دولت مفبوعش نوشفه است كه هزر دو حکومزت ارزلي انگلسزفان و هنزد از
حضور آلمانيها در ایران ناخشنود هسفند و به این نفياه رسيدهاند كه در اخراش عد قابزل
توجهي از آلمانيها از ایزران نبایزد درنزگ كزرد ه.)Iran political diaries , 1997: p375
البفه با موقعيت آلمان در ایران ،بدیهي بود كه دول مففزق ،پایزههزاي حضزور آلمزان در
ایران را مسفحکم ميدیدند و حضور آنان را كامالً كاناليزه و سازمان یاففه مزيپنداشزفند.
به ن ر مففقين ،فعاليت آلمان بر ید آنان در ایران از طریق سه كانال هدایت ميشزد :در
آغاز آلمان كوشيد شماري از چهرههاي شاخص سياسي ایران و به ویژه قوا السزلطنه را
جذب كند و براي این هدف از طریق حسينعلي قراگوزلزو و شزاه بهزرا شزاهرخ ،كانزال
"كيسلينگ ایراني" وارد شد .بار دو  ،آلمان در ردد توسزع نفزوذ در حزوزههزاي ایلزي
برآمد و براي دسفيابي به این هدف از طریق ملک منصور و محمدحسين قشقایي ،عوامل
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آلماني خود را به رحنه فرسفاد تا وارد عمل شوند و مسزفقيماً بزا بزرلين ارتبزاط داشزفه
باشند .این وجه ،به پدیده اي منار شد كه مففقين از آن به عنوان "سزفون پزنام" یزاد
كردندهسفون پنام.)14 :1331 ،
با حمل آلمان به شوروي ،دور دو روابط ایران و آلمان در اول تير 1344ش44 /.
ژوئن  . 1321آغاز شد .این تغيير خط مشي در جنگ ،ایران را در موقعيت ویژهاي قزرار
داد .اتحاد جماهير شوروي در  1تيرماه1344ش 46 /.ژوئن  . 1321توجه دولت ایران را
به خطر آلمانيها در ایران جلب كرد .شوروي به اطالع شاه ایران رساند كه آلمزانيهزا در
ردد كودتا هسفند و در این زمينزه ،مزدارك و اطالعزات موثزق در اخفيزار دارد .سزپ
به طور مفصل تشریح كرد كه جاسوسان آلمان فن رادانویچ ،گاموتا ،ميبر ،ویلهلزم سزاپ ،
گوسفاوبور ،هينریخ كلينگر ،تراپه و دیگران در پوشش خدمت در تاارتلانههزاي آلمزاني
مشغول عمليات تحریک آميز بزراي تشزکيل گزروههزاي ملزرب و تروریسزفي در ایزران
هسفند و از سوي دیگر ،شرایط را براي كودتا در ایران تدارك ميبيننزد همركزز اسزناد و
تاریخ دیپلماسي وزارت خارجه ایران1341-44-12,1-3 ،ش .).در  43تيرماه13 /ژوئيزه
دولت شوروي و بریفانيا همزمان ،در یادداشفي به جواد عامري كفيل وزارت امور خارجزه
مسأل قطع فعاليت آلماني ها در ایران را مطرح كردنزد و خواسزفار اخزراش آنهزا از ایزران
شدند هاسفوارت .)141 :1314 ،در جلس  41مزرداد 16 /اگوسزت نيزز ،سزفراي دو كشزور
براي بار سو بر خواسف خود اررار كردند همركز اسناد و تزاریخ دیپلماسزي وزارت خارجزه
ایززران1341-44-12,1-3,1 ،ش .).پ ز

از آنکززه ارززرار و پافشززاري دو دولززت در مسززأل

آلمانيها به اوش رسيد ،سيّاح وزیر امور خارج ایران در مالقزات بزا اسزميرنوف1سزفيركبير
شوروي تأكيد كرد كه آلمان و ایران عهدنام مودت ،تاارت و اقامزت اتبزاع بسزفهانزد و
هم مفلصصان آلماني با قراردادهاي جداگانه در ایران به كار اشزفغال دارنزد و پزذیرش
تقایاي شوروي در اخراش اتباع آلمان ،موجب نقض عهدنامه از سوي دولت ایران اسزت و
از طرف دیگر ،در این موقع اجراي آن موجب نقض بيطرفي ایران هزم مزيگزردد؛ همزان
1. Andrey Andreyevich Smirnov
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بيطرفي كه دولت شوروي هم از آن قدرداني كرده اسزت ههمزان1344-16-12-116 ،ش).
پيش از این ،علي منصور در  1مرداد ماه41 /ژوئيه به بوالرد گفت كه تقایاي مففقزين مبنزي
بر اخراش چهار پنام آلمانيهاي مقيم ایران ،نه تنها بزا بزيطرفزي ایزران مغزایرت دارد ،بلکزه
نقض معاهده تاارتي ایران و آلمان نيزز هسزت هاسزفوارت .)146 :1314 ،سزفير شزوروي در
برابر اسفدالل ایران ،یمن تأكيد بر "مفسده جویي" آلمانيها در ایران و اینکه دامن ایزن فسزاد
به شوروي هم كشيده شده است ،قرارداد  1341ایران و شوروي 1را به یزاد آورد كزه بزر اسزاس
آن ،ایران ميباید از حضور این قبيل افراد در خاك خود جلوگيري كنزد همركزز اسزناد و تزاریخ
دیپلماسي وزارت خارجه ایران1344-16-12-111 ،ش .).حفي در خصوص شمار آلمانيهزا در
ایران هم اخفالف ن ر وجود داشت :شوروي آنها را باالي  4هزار نفر ميدانسزت ههمزان :شزماره
سند  )113و فرمانزدهي بریفانيزا در هنزد در  1مزرداد 1344ش 43 /.جزوالي  ،. 1321شزمار
آلمانيهاي مقيم ایران را بين  4444تزا  3444نفزر تلمزين مزيزد ه Iran political diaries

 ،),1997:p485حال آنکه بنا بر ن ر ایران ،شمار آلمانيها در ایران به هففصد تن هم نميرسزيد
همركز اسناد و تاریخ دیپلماسي وزارت خارجه ایران1344-16-12-113 ،ش.).
این مزذاكرات حارزلي نداشزت و دو طزرف همچنزان بزر موایزع خزود پافشزاري
ميكردند .در واقع ،حضور آلمانيها در ایران تنها بهانهاي در دسزت مففقزين بزود تزا بزه
ایران یورش آورند .آلمانيها با آغاز جنگ جهاني دو چشم طمع به ایران ندوخفند ،بلکه
از مدت ها قبل باب همکاري تااري بين تهران و برلين باز شده بود .هر چند كزه غيزر از
همکاري تااري ،دو طرف اهداف دیگري را هم دنبال ميكردند؛ به خصوص ریاشاه كزه
مي خواست با ایااد نيروي سومي در كشور ،ميان روسيه و انگلي

تعزادلي برقزرار كنزد

ه .)kozbavno , 2012: P489اساساً ،بزر نمایي حضور كارشناسان آلماني تحت عنزوان
"سفون پنام نازي" ،پردهاي بر سياستهاي از پيش تعيين شده بود تزا از شزرایط ویزژ
ایران به عنوان پل پيروزي و دروازه شره به طور كامزل ،بزدون دردسزر و بزدون توقزع و
 .1این قرارداد در ژانوی  . 1341ميان ایران و شوروي بر سر مسائل اریي ،مالي ،اقفصادي ،ن زامي و سياسزي در  46فصزل
منعقد شد همکي.)143: 1361 ،
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هزینه بهره ببرند همزؤمن .)113 :1333 ،یکزي از سياسزتهزاي از پزيش تعيزين شزده،
كمک رساني به روسيه بود .با آغاز جنگ ميان آلمان و روسزيه ،بریفانيزا و آمریکزا فکزري
براي كمک رساني ن امي به روسيه نداشفند .در هفف اول جنگ و حمل بزر
مرزهاي شوروي ،دو كشور بزر

آلمان بزه

دیگر ،تنها از دور ن اره ميكردند و حمایت سياسزي از

روسيه را كافي ميدانسفند .در چند مورد ،شمار محدودي سرباز براي كمزک بزه روسزيه
فرسفادند كه اغلب آنها در جنگ با نازي ها كشفه شدند .بنابراین ،از آغاز جنگ تزا پایزان
سال 1313ش ،. 1321 /.مسأل كمک ن امي به روسيه ارالً مطرح نبود و یزروري هزم
نمي نمود .در تير1344ش /.ژوئن  ،. 1321بریفانيا ناگاه به فکر كمک بزه روسزيه اففزاد؛
مهمترین عامل ،پيروزي هاي پي در پي آلمان در جبهه هاي ملفل اروپزا و آسزيا بزود و
اففادن حکومت عراه به دست رشيدالدین گيالني عامل آلمان و سراناا  ،امکزان حملز
آلمان به هنزد ،كزه نفياز آن تهدیزد همز منزاطق نففزي بریفانيزا در خاورميانزه بزود.
ه .)kozbavno ,2012:P492نطق چرچيل نلستوزیر انگلي

در  13شهریور1344ش/.

3سپفامبر  . 1321در پارلمان شاهدي بر این مدعاست .وي یاري به شزوروي را بزه هزر
وسيل ممکن بسيار بااهميت تلقي كرد و بر این ن ر بود كه باید از هر راه ممکن ،اسزلحه
و مهمات و مواد غذایي به شوروي رساند ،سپ

از محدویتها براي یاري رسزاني سزلن

گفت « :فقط سه راه به روي ما باز است و امکان اسففاده از آنها را داریم :جزاده قطبزي از
راه آرخانگلسک كه اغلب به واسط زمسفانهاي طوالني و یلبندان بسفه اسزت .دو راه
شره دور از راه والدي وسفک  -این راه هم از ن ر ژاپنيها كزه بزه مزا بزا ن زر سزوءظن
مي نگرند داراي اشکاالتي است و باالخره راه ایران از طریق خليج فارس كه تا دریاي خزر
 344كيلومفر فارله دارد و این همان دریایي اسزت كزه نيزروي دریزایي روسهزا در آن
مفمركز شده ،به حوز رود ولگا یعني قلب روسيه راه دارد .مدت زماني است كه آلمانهزا
به ایران رخنه كرده به عناوین مفداول خود یعني جهانگرد ،مفلصص و دیپلمات ،سزفون
پنام را تشکيل دادهاند و نقشه كشيدهاند كه نه تنها چاههاي نفت را كزه داراي اهميزت
بسيار زیادي است اشغال و یا خراب نمایند ،كه در این رزورت نفزایج بسزيار وخيمزي را
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براي ما به بار خواهد آورد ،بلکه راه بسيار مطمزئن و نزدیزک بزه روسزيه را بزه روي مزا
ببندند .بنابراین تشليص دادیم كه براي ما بسيار یروري و الز است كه این اقدامات را
خنثي كنيم در نفياه از دولت ایران تقایا كردیم كه بزه قيزد فوریزت مهمانزان توتزوني
هآلماني) را از خاك خود تبعيد نماید» همركز اسزناد و تزاریخ دیپلماسزي وزارت خارجزه
ایران 1344-16-16-14 ،ش .).وي در ادام سلنراني از حمله به ایران سلن ميگویزد
و تردیدي ندارد كه این اقدامات را پارلمان تصدیق خواهد كرد« :اشغال ایران به ما اجازه
خواهد داد كه به كمک ارتشي كه در جبهههاي جنوبي روسزيه در حزال جنزگ هسزفند
بشفابيم و از راه زميني و هوایي وي را یاري رسزانيم .در یزمن بنزا بزه مصزالح و منزافع
كامالً انگليسي راه پيشرفت آلمان را به طرف جنوب سزد كنزيم »....ههمزان-16,3-13 ،
1344-16ش .).گذشفه از مسأل كمکرساني به روسيه ،عوامل دیگري نيز سزبب توجزه
بيش از پيش انگلي

به ایران ميشد ،از جمله مهمترین آن هند بود .نگاه داشفن ایزران،

گویي كمربندي امنيفي براي هند تلقي ميشزد .دو  ،منزافع نففزي انگلزي

در ایزران و

دیگر اینکه ،هر چند بریفانيا در قضي عراه و رشيدالدین ،سزراناا وي را اخزراش كزرد و
حکومت را به دست عوامل وفادار به خود سپرد ،اما رشيدالدین بعزد از فزرار ،از حمایزت
ریا شاه برخوردار شد و همين تغيير روند و مویع شاه ایران ،انگلي

را مصمم كزرد تزا

در ایران كاري اساسي رورت دهد ه .)kozbavno,2012:P493بنابراین ،همراهزي اوليز
دولت انگلسفان با سياست بيطرفي ایران نيز با توجه به نقشههاي جنگزي و اسزفراتژیک
آنها تعری شده بود و این سياست تا هنگا حمله آلمان به شوروي ادامزه یافزت .امزا بزا
توافق هاي آشکار و نهان شوروي و انگلسفان براي مقابله با آلمان ،اساس اسزفراتژيهزاي
جنگي و روابط آنها ب ا كشورهاي دیگر و از جملزه ایزران تغييزر كزرد و بزه ناگزاه حضزور
آلماني هاي مقيم ایران آنچنان خطرناك شد كه هر گونه تعلل دولت ایران در اخراش آنها،
گویي گناهي نابلشودني بود هگنج بلش زماني.)111 :1336 ،
آغاز حمل ارتش آلمان به خاك روسيه ،شاه ایران را خوشزحال كزرد؛ زیزرا چنزين
ميپنداشت كه پيروز واقعي جنگ ،آلمان است و ترجيح ميداد كه در ایزن بزين ،جانزب
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آلمان را بگيرد .كسي هم جرأت نداشت وي را از حقایق مطلع و نفایج این جهتگيري را
به او گوشزد كند .همين كه گویند رادیو لندن ،خطر سفون پزنام آلمزانيهزا را در ایزران
اعال داشت و سلنگوي دهلي و باكو آن را تأیيد كرد ،اشغال ایران و سقوط ریاشزاه قابزل
پيشبيني بود .حفي وزیر ملفار آلمان در تهران هم این معني را احساس و به دولت ایزران
اخراش آلمانيها را توريه كرد تا بهانزهاي در دسزت مففقزين نباشزد هحازازي.)3 :1341 ،
عليرغم هم این هشدارها ،دولت ایران از اخراش بموقزع آلمزانيهزا شزانه خزالي كزرد و
زماني هم كه تصميم گرفت به تدریج آلماني ها را از ایزران بيزرون كنزد همركزز اسزناد و
تاریخ دیپلماسي وزارت خارجه ایران1344-16-16-33 ،ش ).دیگر دیر شزده بزود ،زیزرا
شوروي به اسفناد ماد  6قرارداد  . 1341به خود حق ميداد براي دفاع از خزاك خزود،
نيروهاي ن امي را وارد ایران كند .به این ترتيب ،ارتش سزرخ شزوروي و نيزروي ن زامي
انگلي

به بهان جلوگيري از سياستهاي فاشيسزفي آلمزان در ایزران ،كشزور را اشزغال

كردند ههمان1341-44-12,1-3,2 ،ش .).ایران كه بيطرفياش نقض شده بود ،ناچزار و
تحت فشار دول اشغالگر ،در 11شهریور1343ش 3 /.سپفامبر  . 1323بزه آلمزان اعزالن
جنگ داد ههمان1344-14-33-11 ،ش ).و به روابط سياسي دو كشور خاتمه داده شد.
با قطع رابطه ميان ایران و آلمان و شکلگيري حزالفي از ملارزمه -هزر چنزد رزوري-
دولت و تاار ایراني دچار یررهاي هنگفت شزدند ،زیزرا كليز شزركتهزا و تازار بزراي
سفارشات خود ،وجوهي پرداخت كرده بودند ،به طوري كزه بنزا بزر تلمزين ،آلمزان 34
ميليون مارك به ایران مدیون شد .تنها اقدامي كه دولت ایران براي ورزول طلزب خزود
توانست اناا دهد ،تصرف پنج كشفي مفعلق به كمپاني كشفيرانزي هزانزاالین1در بنزدر
شاهپور بود .ارزش این كشفيها حدود  44ميليزون مزارك بزود و ایزران آن را در مقابزل
وجهي كه آلمان به او مدیون بود ،برداشت ههمان1313-16-31-4 ،ش.).

1. Hanza line
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نتيجه
ورود نيروي سو در سياست خارجي ایران براي ایااد تعادل در قزدرت انگلزي

و

روسيه ،یکي از مهم ترین عوامل توجه شاه ایزران بزراي گسزفرش روابزط بزا آلمزان بزود.
ریاشاه كه در پي رنعفيسازي ایران بود ،توانسزت بزا اسزففاده از مفلصصزان آلمزاني و
ورود رنایع از آلمان ،این مهم را به اجراء در آورد .در برابر ،موادّ خا منابع طبيعي ایران
نيز در گردش چرخ رنایع آلمان مفيد بود .آلمان به مزرور توانسزت در عررز سياسزت
خارجي ایران نيز ظاهر شود كه نقط اوش آن هنگزا جنزگ جهزاني اول بزود .بزا پایزان
جنگ ،حضور آنها در ایران آشکارتر شد ،به گونهاي كزه توانسزفند قلزوب دولزت و ملزت
ایران را به سمت خود جلب كنند ،تا جزایي كزه ایرانيزان بزا آغزاز جنزگ دو جهزاني از
ففوحات آلمان اظهار خشنودي ميكردند ،اما این شادي دیري نپایيزد و دول مففزق كزه
شاهد پيشروي آلمان در خاك روسيه بودند ،آن را بزه زیزان منزافع خزود در خاورميانزه
دانسفند و به سرعت در ردد كمک به روسيه برآمدند .یگانه راه مقرون به ررفه و مفيزد
براي آنان عبور از ایران بود تا بفوانند كمکهاي تسليحاتي و غزذایي خزود را بزه روسزيه
برسانند .بنابراین ،در پي بهانهاي براي حمله به ایران كه مویع بيطرفي اتلاذ كرده بود،
برآمدند .سراناا حضور آلمانيها را در ایران بيش از حدِ مااز دانسفند و خواسفار اخراش
آنان شدند .شاه ایران در اجراي خواسف آنهزا تعلزل ورزیزد و ایزن تعلزل موجزب حملزه
مففقين به ایران شد .با وجود كوشش دولت ،مال

و مرد ایران براي حفظ بيطرفزي،

سراناا ایران وارد جنگ ناخواسفه شد كه تا چندین سال حيات اقفصزادي ،اجفمزاعي و
سياسي این كشور را فداي منافع دول خارجي گردانيد.
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