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مقدمه
اما از نظر مــواد ،کشور برآمدبهبود وضعیت اقتصاديصدد درجنگ جهانی اول،پس از آلمان 

قراردادهــایی ایــران ،کشورهاي دیگر از جملهباو براي رفع نیازقرار داشت نامناسبیاولیه در شرایط 

- 1316هايســالدرصــنایع مصــرفی ایجــادبسیار براي هايکوششرغم علید کرد. در ایران،منعق
رقــم ،ســازيپیش از اجراي سیاســت صــنعتیهمچون دورة،کاالهاي مصرفیودروهنوز .ش1310

- روند ایجاد صنایع مصرفی منطقی به نظر مــیادامۀ،اساساین. بربودقابل توجهی از واردات کشور 

بــا بــه تــدریج بــر صــنعتی ســازي.ش1316توجه دولت از سال ،تظاريبرخالف چنین اناما رسید،

راصنعتی ســازيهايزمینه،در دو مرحلهدوم،جنگ جهانی.صادرات معطوف شداستراتژي توسعۀ

و مرحلــۀ.ش1320ی تا اشغال ایران در شهریور از آغاز جنگ جهان،اولمرحلۀن فراهم آورد:در ایرا

بــا وخــذآمو از منابعمنديبهرهشده است با حاضر کوششپژوهش در.ینمتفقاشغالپس از ،دوم

بررسی شود.هادورهاین ،اسناد و مداركتکیه بر

پژوهشپیشینۀ
کلــی بیشــتر بــر به طــوربارة تاریخ روابط ایران و آلمان، محققاندرهاپژوهشدر همۀ

و انــدپرداختهضور متخصصان آلمانی در ایــران حو گاهی نیز، بهاندکردهتأکید مسائل سیاسی

، کوششــی اســت حاضــرکمتر صورت گرفته است. مقالۀدو کشور بررسی خاص روابط اقتصادي

براي تأکید بر اهمیت این موضوع در تاریخ معاصر ایران و آلمان.

ش.1310-1320هايسالدروضعیت صنعت ایران 
کاالهاي ورود.ش1310-1316هايسالدر،ایجاد صنایع مصرفیکوشش برايرغم علی

ایــران رقم قابل توجهی از واردات،پیش از اجراي سیاست صنعتی سازيهمچون دورةمصرفی 
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امــا بــرخالف چنــین رســید،روند ایجاد صنایع مصرفی منطقی به نظــر مــیادامۀبود. بنابراین،

صــادرات استراتژي توسعۀبه تدریج بر صنعتی سازي با.ش1316توجه دولت از سال ،تظاريان

معطوف شد.

و سیس کــردیاندوآب تأدر مراقند دولت هشتمین و آخرین کارخانۀ.ش1315در سال 

کوششــیقنــد رخانــۀکااحــداثبــراي ،واردات قند و شــکرچشمگیررغم میزان پس از آن علی

ارخانــۀکثاحــدافعالیت دولت تنها به اقدام بــراي ،نیزصنایع نساجی در زمینۀصورت نگرفت. 

بروز سیس این کارخانه هم به سببتأ، امامحدود ماند.ش1317سال به،چیت سازي در تهران

، با توجه به چنــین شــرایطی.)149: 2573،یمحبوبی اردکان(جنگ جهانی دوم ناتمام رها شد

کــهرســدیمبــه نظــر ؟دولت راه جدیدي در پیش گرفتکه چراهستاین پرسش جاي طرح

کــه ،زار جهانیبهبود شرایط مبادالتی اولیه در با.1:جست و جو کردید در دو محور پاسخ را با

به کسب باالترین میزان دولتتمایل .2؛ نمایان بوداز طریق مطالبات آلمان ،در ایرانآننشانه

به تدریج استراتژي صنعتی ،این دو عامل. در نتیجۀهاروشترینینههزکمترین و درآمد از آسان

-در این شرایط دولت میشد.جایگزین واردات میبرینههزجایگزین استراتژي ،صادراتوسعۀت

این بار بــا با فروش مواد اولیه،پیش از اجراي سیاست صنعتی سازي،هايسالتوانست همانند 

درآمــد کردنــد، به کارگیري صنایعی که این مواد را با کمیت و کیفیت بهتــري روانــه بــازار مــی

دریافــت از طریــق،کاالهاي ساخته شدهواردات، با رونقو از سوي دیگربه دست آوردبیشتري 

عواید گمرکی حاصــل توان با مقایسۀچنین سیاستی را مید گمرکی نیز کسب درآمد کند.عوای

دولــت از واردات .ش1314در ســال دریافــت:.ش1314-1315هايســالقنــد و چــاي در از

مجلــه (بــه دســت آورد ریال عواید گمرکــی 130241835،دتن قن47996تن چاي و 4967

میــزانبــهبا افزایش میزان واردات چاي.ش1315در سال حال آنکه .)8: 1317اطاق تجارت،

عواید گمرکی از قند و چــاي  بــه،)7-8: 1316همان، تن (67187میزانتن و قند به9807

ا بــه افزایش صــادرات بــ،بدین ترتیب.)8: 1317همان، ریال افزایش یافت (139317337رقم
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توانســت مســتقیم و در کنــار افــزایش واردات مــی،صــادراتکارگیري صنایع در خدمت توسعۀ

اطالعــات ۀمــروزنادر يامقالهضمنکهيانکتهغیرمستقیم به افزایش درآمد دولت منجر شود. 

له محصوالتی هستند که چغندر قند و کنف از جمابریشم،تولید پشم،«:شده استکید بر آن تأ

-قند که مورد نیاز کارخانــهبه استثناي چغندرد،آوردنفراهم میراخوراك صنایع جدید کشور

شــتر بشــود تولیــد فالحتی مزبور را هر اندازه بیسایر محصوالتباشد، شور میهاي قند سازي ک

همان اندازه که به ..سبب افزایش صادرات خواهد بود.تجارت خارجی کشور و کرد عامل توسعۀ

، به همان بتوانیم بیشتر و بهتر محصوالتی را که  مورد نیاز بازارهاي تجارت دنیاست تولید کنیم

خــود بــا بازارهــاي دادوســتدردن حجم تجــارت خــارجی و صادرات و بزرگ کاندازه در توسعۀ

فت و ی پیشرنخارجی توفیق خواهیم یافت. احتیاج به این استدالل نداریم که هر اندازه در زندگا

چون کمتر کشوري زندگانی خود شود و هاي زندگی مترقی ما بیشتر مینیازمندي،یمترقی نمای

رد کنیم و توانیم تدارك کنیم از خارج واپس به ناچار بایست آنچه را خود نمی،کندمین میرا تأ

مین احتیاجــات که تــأباید آن اندازه تولید کنیمتجارت حاصل گردد واز این راه بسط و توسعۀ

الت فالحتــی محصــوفعــالًتولید ثروت کشور  بکند و از آنجا که بزرگترین چشمۀوارداتی ما را

،اطالعــاتروزنامــۀ(» بــه فالحــت کشــور داده شــودباید تکان شدیديبنابراین حتماً،باشدمی

کــه تهیــه کننــدة کــردمیتأسیس صنایعی بایستدولت میتحقق این هدف،براي .)1: 1316

چندان ممکن نیست، بدین سبب دولت در این زمینه مجموعه اقداماتبودند. بررسیمواد اولیه

ایــن اینکه،بر افزون،نیستدر دستبه بعد .ش1316از سال ،صنایعکه آمار دقیقی اینک از 

کشورینترمهمع ارتباط ایران با آلمان،غاز جنگ جهانی دوم و قطبا آکوتاه بود و عمر آندوره

تمــایالتبا این حال از قراردادهاي منعقد شده،.، به سر رسیدصنعتیآالتینماشصادر کنندة

دست کم تمایل به تغییر استراتژي توانمیاین دوره،تأسیسیین اکثر صنایعدو کشور و همچن

.دریافتایرانتی را در سیاست دولتصنع
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کــه پنبــه و ،ی و برنج پاك کنیپنبه پاك کنۀدو کارخان، تنها به بعد.ش1316از سال 

هاي پنبه پاك کنی در آمار دکتــر کارخانهشمار.شداحداث،ندکردمیآماده صادراتبرنج براي 

آرشــیو (ده واحــدهیج.ش1315هاي ایران در سال پس از بازید از کارخانه،اسکوفیلد انگلیسی

،روزنامــۀ اطالعــاتمــار و در آ)74: 1آآب 201، 240001436سازمان اسناد ملی ایران، ســند 

شــمار احــداثویلــم فلــور ،از ســوي دیگــر.)1: 2855.شاطالعــات،(بیست و یک واحد بود

کرده است هفتاد و شش واحد برآورد .م1940/.ش1319تا سال رانیکه پاكپنبيهاکارخانه

اد و هفــت هفتــبــه.ش1318تا ســال آنهاشمار،براهیم رازقیابر آماربنا) و46: 1371،(فلور

: شــمارصــادق بــودنــی نیــزکپاكهاي برنجکارخانهبارة. همین وضعیت دررسیدیمکارخانه 

این رقم در ) و17: 1371،رازقیبود (هفده واحد .ش1310تا سال کنیهاي برنج پاكکارخانه

.)18:(همانبه پنجاه واحد رسید.ش1318سال 

پایانی حکومت هايسالکنی در و پنبه پاكنیکهاي برنج پاكکارخانهبارةآمارهاي فوق در

ۀ اطالعــات درروزنامــدريامقالــه. این نظــر را دارداین دو کارخانه احداثافزایش ازنشان ،شاهرضا

برنج سیس کارخانۀتأ، به ویژههاکارخانهلزوم تأسیس اینن برکه در آکندیید میتأ.ش1316سال 

از ترقیات برجســتۀیکی «:شده استکید ادرات این محصول تأکیفی صکنی براي بهبود کمی وپاك

باشد. از عصر حاضر دخالت ماشین و صنایع جدید در تهیه و تدارك محصوالت فالحتی صادراتی می

برنج یکی از محصوالت صــادراتی اســت .کنی استکنی و برنج پاكهاي پنبه پاكآنها کارخانهجملۀ

تــدارك بــرنج بــه وســیلۀدارد. بازارهاي تجاري خارجه خریــدار که اگر خوب تهیه و تدارك شود در 

اخیر  انجام شده است و بــه طــوري کــه هايسالهاي برنج پاك کنی از اقداماتی است که در ماشین

طرف  وزارت مالیه انجــام نکا و گرگان از ،کنی محمود آبادهاي برنج پاكاطالع یافتیم نصب کارخانه

هلوي و دیگــري کنی دیگر که یکی از آنها در بندر پحاصله دو کارخانه برنج پاكو نیز به قرار ...یافته 

به زودي به اتمــام خواهــد نها وارد و در حال نصب بوده و آالت آماشین ،گرددسیس میدر لنگرود تأ

)1: 3346ش. ،العاتاط(.»  رسید
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ســازي  پنبــه و آماده یی به منظورهاکارخانهاحداثاز اهمیت یافتن حاکی،گزارشاین

، بــراي احــداثدولــت و وزارت مالیــهاست و نشانۀ آشکاري است از تمایــلبرنج براي صادرات

حســابداري شاهنشــاهی در ادارة، از طریقنیزحتی شخص شاه . صنایع با هدف توسعۀ صادرات

ه پاك کنــی در امــالك ب، چند کارخانۀ برنج پاك کنی و پنمازندران و تنکابنگرگان، شهرهاي 

ب 5آ240037969،403ســند،سازمان اسناد ملی ایــرانآرشیو (تصاصی خود احداث کرداخ

بــه ویــژه،هــاي ســهامیشرکتتنها دولت پیشقدم نبود، هاکارخانهاحداث اینالبته در .)1: 1آ

بــه ،خــودافزایش کیفیــت مــوادبه منظور ،که در کار صادرات مواد اولیه بودند نیزییهاشرکت

1315در مــرداد رکت سهامی برنجش،به عنوان نمونه.روي آوردندها کارخانهنهگوسیس اینتأ

پشم و پوست ،شرکت سهامی پنبه،همچنینخرید. کنی از آلمانبرنج پاكدو دستگاه کارخانۀ

،همــان(. کــردســیسکنی در تهران تأپنبه پاكبا خرید ماشین آالت از آلمان، یک کارخانۀنیز

صــنایع به،کشاورزيۀصادرات مواد اولیۀدر کنار توسع.)2-1: 1آآ5ط24001119،610سند 

اگرچه دولت بــا اســتخدام ،در این دوره.شدصدور محصوالت معدنی توجه براياستخراجی هم 

اما هدف ،ادتی انجام داجمله براي تولید ذغال سنگ معادن زیرآب اقداماز،کارشناسان خارجی

که يقرارداددربا این همه،آهن به سوخت بود. نیاز صنایع راهنندما،داخلیهايرفع نیاز،از آن

م.1935ژوئیــه 25/ش.1315یــر ت4شرکت فروشتال براي استخراج  معــادن در وزارت مالیه با

ایــن5مــادةا به خارج از کشور صادر کند. بنــا بــرمنعقد کرد، قصد داشت محصوالت معدنی ر

ایرانبهاستخراج معادن به منظورکه آالتیینماشبهاي شرکت فروشتال براي دریافت،قرارداد

،ماشــین آالتبهــاي را تا پرداخت کل% مواد معدنی استخراج شده در هر سال 30،فروختیم

پرداخــت بهــاي ماشــینمقرر شده بود که پس از6، در مادةعالوه بر این.کردمیآزادانه صادر 

مــواد المللــیینببــورس سال و به قیمــت25دت ته باشد به مشرکت فروشتال حق داشآالت،

ــه ــدمحصــوالت تصــفیۀ،اولی ــداري و صــادر کن ــه خری ــادن را آزادان ــان(شــده مع ســند ، هم

بــراي اکتشــاف و اســتخراج معــادن در نقــاط شرکت فروشتال.)3: 1آآ3ع240012031،712
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مواد معدنی ،انتهرسمنان و ،از جمله در انارك، با آوردن ماشین آالت مورد نیاز،کشورتلف مخ

،انیــ(لطیفــیدج کــراســتخرازنو منگزغال سنگ ،سربیمون، روي،نیکل، انت، مس،چون آهن

پدیدطی شرای،آلمانگسترش روابط اقتصادي ایران و ، در نتیجۀبه این ترتیب.)97-94: 1376

دامــی وکشاورزيه شد و توسعۀاقتصادي کاستهايیاستسسازي در آمد که از اولویت صنعتی

کســب بــرايکه ،این تغییر و تحول.سازي مورد توجه قرار گرفتبا صنعتینیز همراهو معدنی 

صنایع تولید آن،در پیو درا دچار تغییر و تحول کراستراتژي صنعتی دولت ،درآمد بیشتر بود

ت.مــورد توجــه قــرار گرفــمواد مصــرفی از صنایع تولید کنندةبیشتر ،و آماده سازي مواد اولیه

پــیش از ســال از صــنایع ایــران یمار دقیقآبدین سبب که، رار و تحوالتیتغیدقیق اینمیزان 

هاي سفارشاز جمله فهرست،برخی اسناداما ،تعیین کردتوانینمدر دست نیست،.ش1316

ی ازتوانــد میزانــمــی،جنگ جهــانی دومپیش ازی از آلمان تا دارایوزارت و و هنرپیشه وزارت

.دکنرا آشکار و تحوالت تغییر

فهرســتهــا خواســتاز وزارتخانــه،ايبخشــنامهدر1318مهــر 8در ایرانیروزنخست

ثر از جنگ متأخریدهاي خارجی خود را اعالم کنند تا دولت پیگیر ورود آنها به ایران در شرایط 

هــا زارتخانهو،در پاسخ.)3: 1آآ3ك،240014718سند،ایرانسازمان اسناد ملیآرشیو (باشد

)21-54(همان:: زیر ارسال کردندجدولشرحهخود را بيهاسفارشفهرست
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میزان سفارشتاریخ سفارشکاالي خریداري شدهوزارتخانهنام 
مارك26/2/13184169124کارخانه چیت سازيهنروزارت پیشه و
مارك4/4/1318228357هنوسایل نقلیه کارخانه ذوب آهنروزارت پیشه و
مارك10/5/13182458950سیم نقاله معادن شمشک و الرهنروزارت پیشه و
مارك31/5/1318101400شرکت برنکوموتیوولهنروزارت پیشه و
مارك131714840//10/1لوازم یدکی براي کارخانه برنجهنروزارت پیشه و
مارك3/6/1318112120ماشین آالت کشاورزي خوزستانهنروزارت پیشه و
مارك14/6/1318395800برنج شاهی و رودسريهاکارخانههنروزارت پیشه و
مارك441731--- لوازم براي معادن اناركهنروزارت پیشه و
كمار6000--- محرقکارخانه کربنات دوسودهنروزارت پیشه و
ركما533000--- ت معدن اناركماشین آالت جههنروزارت پیشه و
مارك9589000--- و بیست تراکتورصدهنروزارت پیشه و

مارك600000--- ماشین آالت چاه آرتزینوزارت دارائی
مارك11/1/13181135ماشین تصفیه روغنوزارت دارائی
مارك27/12/13172775کوره ذوب و لوازم یدکیوزارت دارائی
مارك36403--- نه کنسروسازياکارخوزارت دارائی
مارك17689--- پنبه پاك کنی ساريوزارت دارائی
مارك31/5/1318101400لوکوموتیو کارخانه برنجوزارت دارائی
مارك20/5/13189780دو دستگاه ماشین بخاروزارت دارائی

--- 13/5/1318دو دستگاه شلتوك خشک کنی20/5/01318

مایــل بــه ســازي و تصــنعتیییر در سیاســت تغنشان دهندةایران يهاسفارشفهرست 

وارداتــی وزارت يهاســفارشاز جملــه ،در فهرست واردات ایــران.صنایع صادراتی استتوسعۀ

6میلیون دالر و پارچه با 2چاي با ،میلیون دالر4با قند و شکر.ش1318پیشه وهنر در سال 

)9: 1آآ3ك240014718،411سند همان:(استرین رقم واردات باالت،میلیون دالر
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دولت سیاست گســترش صــنایع چراد،هنوز برطرف نشده بونیازهاي مصرفیدر حالی که

ه در خــدمت صــدور به گسترش صنایعی پرداخت ک،برابرتولید کاالهاي مصرفی را ادامه نداد و در

و همچنین هتوسعه یافتبه جوامع ،پاسخ را باید در وابستگی جوامع توسعه نیافتهمواد اولیه بودند؟

بازتولیــد شــرایط تحــت ،. در واقعجو کردو جستتحمیل وضعیت بازتولید وابسته به بازار جهانی 

ارچوب نیافته در چــتوسعهل و شرایط تولید در اقتصاد جوامعوابسته به بازار جهانی است که عوام

اقتصادي هايیتاولوهمین رابطه است که بر اساسوند.شمناسبات متقابل بازار جهانی تعیین می

- نمــیثر متــأداريیهســرماصادي  جوامعاقتيهانوسانتنها از تحوالت و ،توسعه نیافتهدر جوامع

و اقتصــاد و دارنــدثیرسی نیز در تحوالت اقتصــادي آنهــا تــأسیايهابحرانبلکه تحوالت و ،شوند

جنــگ آن،بارز مونۀد. ننکناقتصادي جوامع توسعه نیافته را دچار تحول و بحران میهايیاستس

.استسازي در ایران صنعتیهايیاستسثیر آن بر تأوجهانی دوم

و تأثیر آن بر صنعت ایراندومجنگ جهانی
حملــه بــه ي درگیــر،هــاي جنگــی کشــورهایکی از استراتژي،جهانی دوماز آغاز جنگ

.)451: 1377،(گرنویــلطرف مقابل بودبرايهاي حیاتیهاي غیر نظامی حامل محمولهکشتی

دریایی آلمان را در پــیش محاصرةاستراتژي،خودنیرومندی یبا تکیه بر ناوگان دریاهایسیانگل

در کابینه ایــن .م1940نوامبر /.ش1319آبان استراتژي که اجراي آن دراینهدف از .ندگرفت

صــنایع درزمــورد نیــانیــز مــواد اولیــۀی وجلوگیري از ورود مواد غذای،کشور به تصویب رسید

ی یقــدرت ناوگــان دریــابــهایــن اســتراتژي بــا توجــه.)622: 1357،(پیرنآلمان بودبهجنگی

.تجاري خود از جمله ایران شديهاطرفموجب کندي و قطع روابط آلمان با ،ستانانگل

لطمات ،طرف تجاري ایران بودینتربزرگدر این زمان آلمان مسأله، بدین سبب کهاین

یــدکی و ایران به لــوازم يهاکارخانههنوز صنایع و آورد:اقتصادي ایران وارد یکرةسنگینی بر پ
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سازي در کشــورهاي توســعه صنعتی،در واقع.از داشتندماشین آالت آلمان براي تعمیر و تجهیز نی

دشــواري در اســاس بــا ،حتی در صورت رفع مشکالت ناشی از کمبــود ارز،با هر استراتژي،نیافته

شود کــه از آن میايیدهپدمنجر به ،نیاز به واردات ماشین آالت و تکنولوژيه روست:خاصی رو ب

توســعه را در جوامــع. وابستگی صنعتی فرایند وابستگیکنندیمیاد "وابستگی صنعتی"به عنوان 

در جوامع توســعه ،قطع جریان واردات ماشین آالت صنعتی و تکنولوژيوکندیمدوچندان نیافته 

از اجــراي سیاســت صــنعتی گــر پــیشا،زیرا کشورهاي توسعه نیافته،آوردیمبحران پدید نیافته 

يترگســتردهبا ابعاد ،سازيبا اجراي سیاست صنعتی،کردندي مصرفی وارد میاکاالهصرفاً،سازي

،یابــدیمافزایش وابستگی ،. در این شرایطکنندیموارداي اي و سرمایهواسطهکاالها و تجهیزات

بیشتر از مشکالت ناشــی از شــرایط ،وضعیتمشکالت ناشی از قطع ارتباط در این هدین سبب کب

،دهدیمرا کاهش واردات کاالهاي مصرفی فقط مصرف قطعو ،ستقطع واردات کاالهاي مصرفی ا

یبــه رکــود و تعطیلــ،اي عــالوه بــر کــاهش مصــرفاي و ســرمایهقطع واردات کاالهاي واسطهاما

.)46: 1364،(همتــیشــودمــیمنجــراقتصادي و اجتمــاعییاسی،سيهابحرانبروزها وکارخانه

د.شچنین ایران عصر رضا شاه چنانکه در

سازيدریایی آلمان و  پیامدهاي آن بر صنایع ایران و روند صنعتیمحاصرة
:سازي در ایران داشتو روند صنعتیآلمان، پیامدهاي ناگواري بر صنایعدریاییمحاصرة

خریــداري شــده از ،بهشــهرت لوازم یدکی: لــوازم یــدکی کارخانــۀقطع جریان واردا.1

،قند کرجور دیزل و صد عدد بلبرینگ کارخانۀو موت1.ش1319در سالشرکت اونیون ماتکس 

لوازم یدکی این کارخانه را که از شرکت اونیون ماتکس خریداري شده بود، شرکت حمل و نقل باومان با یک کشتی .1
گردانده نشدند و شرکت حمل و نقل کنندة کاال در صدد بود این اما به سبب وقوع جنگ به آلمان باز،آلمانی به ایران فرستاد

کاال را از راه شوروي و از راه بندر تریست به ایران بفرستد. کارخانۀ  اونیون ماتکس از پرداخت  وجه مورد نیاز براي ارسال 
و سازمان اسناد ملی ایران، سند  بنگرید به آرشی(خودداري می کرد، زیرا تعهد خود را براي ارسال کاال انجام شده می دانست 

).30، ص1آآ3ق 402، 240013995
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در شــرایط ناشــی از محاصــرة1.ش1320خریداري شده از شــرکت چســکامورا وســکا در مهــر 

به ایران ارسال نشد.،یدریای

هــاي اي مورد نیــاز صــنایع: کارخانــهع جریان واردات مواد اولیه و کاالهاي واسطهقط.2

و 3.ش1319دخانیات در اسفند کارخانۀ،2.ش1319اختصاصی وزارت پیشه و هنر در شهریور 

4شدند.مشکلدچار در اثر جنگ.ش1320تبریز در خردادانه چرم خسرويکارخ

در شــرایط جنگــی: هاکارخانــهوارداتــی آالتافزایش قیمت مواد مصــرفی و ماشــین .3

در هــاي قنــد مرکــزي کارخانــهادارة.ش1318سعادت زنجان در شهریور سازيیتکبرکارخانه 

کنــی در خــرداد ی در خرید لــوازم یــدکی دســتگاههاي پنبــه پــاكو وزارت دارای.ش1320مهر

شدند.دچار مشکل.ش1320

کنی شرکت سهامی برنج برنج پاك: کارخانۀهاقطع جریان ورود ماشین آالت کارخانه.4

،)15: 1آآ240014718،4113ســند،ســازمان  اســناد ملــی ایــرانآرشــیو(.ش1318در مهر

ماشــین آالت 6.ش1319در ســال قــائم شــهر)(یشاهکنسرو کارخانۀ،5ودشتکارخانه قند مر

کاالهاي فوق در مرز شوروي و رومانی ماند، زیرا شوروي اجازة ورود نداد (بنگرید به آرشیو سازمان  اسناد ملی ایران، سند .1
ش.1319-52- 54-)1-56همچنین نگ:  آرشیو وزارت امور خارجه (15-1ص،1آ ه ب آ704، 240019752

ایی از شرکت بال سوئیس خرید، اما کشتی ایتالیایی حامل مواد، به یاین کارخانه براي مصارف خود مقداري رنگ شیم. 2
ش).1319-53-17()1-69هندوستان پناهنده شد (بنگرید به آرشیو وزارت امور خارجه (

کسکی سفارش داد و قرار بود این کاالها از طریق این کارخانه حدود صد تن کاغذ سیگار بندي  به کارخانه فنالندي تروا. 3
روسیه به ایران وارد شود، اما در روسیه براي حمل بار واگن کافی وجود نداشت (بنگرید به سازمان  اسناد ملی ایران، سند 

).2ص،1آآ4ص301، 240009841
کارخانه از قبیل مواد خام هندوستان و اي مورد نیاز این کارخانه به سبب مشکالت مالی، نتوانست مواد خام و واسطه. 4

).4ص،1پ آ4آ402، 240037846عصارة دباغی را از آرژانتین خریداري کند، (سازمان اسناد ملی ایران سندش شماره 
ماشین آالت مذکور براي افزایش ظرفیت تولید کارخانۀ قند مرودشت از آلمان خریداري شد، اما متفقین هنگام حمل . 5

).113ص(علی زاهد، صنایع ایران پس از جنگ،ران، کشتی آرابیا را در مصب ساحل آفریقا توقیف کردند.کاالها به ای
این کارخانه، خریداري شده از کشور دانمارك، قرار بود از طریق شوروي وارد خاك ایران شود، اما به سبب جنگ به ایران . 6

ش).1319-52-54)56-1(002ارهادارة آرشیو و اسناد وزارت امور خارجه، سند شم(یدنرس
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ماشین آالت سیم نقالــه مربــوط و1.ش1320هاي ذوب آهن کرج در شهریور مورد نیاز کارخانه

مشــکالت بــه ســبب2هجاجود تا الرمعادناللون و در،معادن شمشک روتهدرسنگغالبه ذ

.جنگ به ایران نرسید

وپدید آوردتجهیز و تعمیر صنایع ایران مشکالتی ،سیسروند تأجنگ در ،بدین ترتیب

صنایع بود.هايیازنبرآوردنمشکل و صرف رفع دولت ، همۀ کوششدر این شرایط

هــاي ایــران از پیگیري وصول ســفارشبراي ،با اعزام هیئتی به شهر برننخستین اقدام

موظــف شــدند ،و هــم اداراتهــااروپایی صورت گرفت. هــم وزارتخانــهيهاشرکتها و کارخانه

،محل سفارش،اطالعاتی از قبیل مقدار کاالي سفارش شدهود را با درج خيهاسفارشفهرست

به صورت مشروح به وزارت جنــگ ارســال کننــد تــا در ،سم کارخانه و عامل در محل سفارشا

،اقــدام. این)3: 1آآ3ك240014718،411سند همان: (قرار گیردر هیأت اعزامی به برن اختیا

هــاي داده ســفارشورود کلیــۀبراي دادن اجازة،هایسیانگلبه ویژههاي متفقین رغم وعدهعلی

را مشــکالت و موانــع ایجــاد شــده در جنــگنتوانســت3)31: 1363،اسکراین(آلمانشده به 

جدید حمل و نقلايهراه:راه حل دیگري برآمدجست و جويدولت دربنابراین،برطرف کند.

.، تجهیز و تأسیس صنایعتعمیرجدید براييهاطرفو 

در ایران ش. 1320تا سال منعقد شد و قرار بود ش.1316قرارداد خرید این کارخانه از کمپانی دماك آلمان در سال . 1
،دریایی انگلستان؛ در حالی که به سبب محاصرةموکول شدش. 1322به زمستان کاراندازي شود، اما به سبب جنگ، راه

و سرانجام در اتحاد شوروي مانع شدآلمان بهحملۀاما،آالت مذکور از طریق روسیه وارد ایران شوداشین مقرر شده بود م
یت یافت برخی مور، مأکه در رأس آن مهندس علی زاهدي قرار داشت،نفرهاز سوي دولت وقت هیأتی چهارش. 1323سال 

(سازمان اسناد ملی ایران، سند شماره رساند از ملزومات ماشین آالت و تأسیسات بازمانده از کارخانه را به فروش
.)15: 1دب آ803، 240024923

گ که جن،دبه ایران ارسال کنش. 1315شرکت فروشتال آلمان و بر اساس قرارداد سال رااین ماشین آالت قرار بود .2
.)160، ص1342بی نا،،(علی زاهدي، صنایع ایران بعد از جنگ، تهرانجهانی اول مانع از تحویل آن شد

و به لندن کنندنسخه به زبان انگلیسی تهیه5درت سفارشات خود از آلمان را، صوراز ایران خواسته بودندهاانگلیسی.3
، به لندن حمل آن صادر شود. گزارش هاي تهیه شده از کنسول ایران در بندر تریستبفرستند تا از سوي این کشور اجازة

.)10: 1آآ3ق240013936،401و سازمان اسناد ملی ایران ، سند (بنگرید به آرشیارسال می شد 
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با آلمان روابطقطع نگرانی از 
رجــال سیاســی بــین نگرانی از قطع رابطه بــا آلمــان در، جنگاز همان روزهاي نخست آغاز

تمایل به حفظ ارتباطات اقتصادي و مبادالتی با آلمان همچنان قــوي ،این همهبا ،ایران وجود داشت

، اعــالم کــردبه وزیرمختار آلمان در ایــران ،ی ایرانامیرخسروي وزیر دارای1319شهریور 15در .بود

دولت ایران نــه تنهــا ،واردات و صادراتاصرة اقتصادي در زمینۀناشی از محمشکالتحلدر صورت

ســتهآن نیــزحاضــر بــه توســعۀبلکــه حتــی،بازرگانی خود بــا آلمــان تمایــل داردبه حفظ رابطۀ

شرایط جنگی و در وضعیتی کــه محاصــرة رابطه با آلمان در . اظهار تمایل به ادامۀ)69: 1361،(الهی

آلمــان بهتــرین شــد:از احتیاج و اجبــار ناشــی مــی،کردمیت را دشوارها کار مبادالی انگلیسیدریای

فروش کاالهاي ایــران بــا مشــکل ،روابطو در صورت قطع بودخریدار کاالهاي ایران به لحاظ قیمت

در مخالفت وزارت بازرگانی با پیشنهاد تاجري به نام درودي شد. نمونۀ بارز احتیاج و اجبارجه میامو

.شــودمیدیــده)رغم فوایــد بیشــتر ارزعلی(رك بز و پشم شتر به کشورهاي ارزي مبنی بر فروش ک

بــه طــوري کــه «:چنــین بیــان داشــتمخالفــت خــود را ،وزیــراي به نخستزارت بازرگانی در نامهو

یت فعلی صادرات این دو کاال این است که اگر به کشورهاي ارزي صادر شــود معــادل عمسبوقند وض

شد که بتوان بــه وســیله آن کاالهــاي داده میاز فروش آن به صادرکنندگاناصل صدي پنجاه ارز ح

تمام وجه حاصل از فروش آن بایــد بــه ،خارجی را وارد نمایند و اگر به کشورهاي پایاپاي صادر شود

صندوق پایاپاي ریخته شده و یا آنکه احتیاجات زیادي که به مواد اولیه دارند آن را به بهاي بیشــتري 

شود و ایــن مســئله کاالهاي مزبور به کشورهاي ارزي کمتر صادر میعمالًبنابراین ،نمایندخریداري 

همــین وضــعیت را پیــدا فعالًبلکه اغلب کاالهاي صادراتی ما ،اختصاص به موي بز و پشم شتر ندارد

تغییري در وضعیت فعلی حاصــل شــده یــا اینکــه احتیاجــات کهینهماند و البته ممکن است کرده

،مهمترین بازار آن کشور نامبرده استفعالًن به صورت دیگر برآورده شود در صدور کاالهائی که آلما

حلی که آقاي درودي نسبت بــه پشــم شــتر و مــوي بــز پیشــنهاد لیکن راه... مشکالتی حاصل شود

و آلمــان گــانی ایــران رزیرا مطابق اصول جاریه و مقررات قــرارداد باز.قابل اجرا نیستعمالً،اندنموده
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ممنوع ییکاالو اگر صدور به کشور نامبرده ممنوع نمود اختصاصاًتوان صدور یک یا چند کاال را نمی

زیــرا در غیــر ،باید نخست به کلیه کشورهاي بیگانه یکسان باشد،شودیا موکول به شرایط خاص می

،240037058دســن،سازمان اسناد ملی ایــرانآرشیو (»این صورت عنوان تبعیض پیش خواهد آمد

.)9: 1ب آ2ي803

آنپیامدهاي و نعقاد قرارداد با شورويا
مشــکالت ناشــی ازو ضرورت حــلحفظ روابط اقتصادي با آلمان دراحتیاج و اجباردر سایۀ

برقــراري راه .ینــزمیراههاي:شدشوده گيراههاي مواصالتی جدیددریایی و قطع راه آبی،صرةمحا

،ی مناسب و خــوب بــودترکیه فاقد راه زمینوداشتترکیه و شوروي امکان طریق ی زمینی ازارتباط

ین راه ترانزیــت بنــادر از راه آهن و همچنراههاي شوسه،:رسیدیممتفاوت به نظر اما شرایط شوروي

در اولویــت يشوروبرقراري راه مواصالتی از بنابراین،.)69: 1361،(الهیبودي شورويامتیازهاجمله

دولت ایران به ،راههاي ترانزیتبر سرشوروي و ایران میانبه سبب اختالفات اساسیاما،گرفتقرار 

اعمــال فشــار ، با هم بر دولــت شــورويترانزیتییالتآلمان پیشنهاد کرد که براي فراهم آوردن تسه

در تمــاس موریــت یافــتدر مســکو مأو سفیر این کشــوراین پیشنهاد را پذیرفتدولت آلمان.کنند

،تســلیم داردمقامــات روســی بهی که دولت ایران در نظر داشتاز پیشنهادهای،دیک با سفیر ایراننز

بلکه به نفــع ،همکاري میان ایران و شوروي نه تنها به نفع دو کشور،هایآلمانبه نظر پشتیبانی کند.

شــوروي نکــهحــال آ؛)70:(همــانداشــتثیر بط اقتصادي میان ایران و آلمــان تــأآلمان بود و بر روا

به عنوان اهرم فشار براي دستیابی بــه مقاصــد سیاســی و نظــامی ،از اصرار ایران و آلماندرصدد بود

منجــر شــدرويمذاکرات به انعقاد قرارداد با شو،با اعمال فشار آلمانبه هر حال،1.خود استفاده کند

هاي زندانی در ایران و همچنین دریافت حق کمونیستآزادي همۀهاي شوروي در جریان مذاکرات،از جمله خواسته.1
پهلوي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، روابط خارجی ایران در دوره(در مناطق شمالی ایران بودانحصاري فروش نفت شوروي 

).58، ص. 1380تهران: نشر پیکان،
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فــراهم آوردن ،ايمــاده16ایــن قــرارداد ). هــدف از.م1940مــارس25/ .ش1319فــروردین 15(

یگمرکــآن خــاك مبــدأکــه،از محصوالت طبیعی و صنعتی:تسهیالت ترانزیتی میان دو کشور بود

حداقل حقوق ،در موقع ورود به خاك گمرکی طرف متعاهد دیگر،باشد"طرفین متعاهدین"ی از یک

یــا خواهــد شــدهبینــییشپکشور واردکننده نگمرکی و قوانیگمرکی و دیگر عوارضی که در تعرفۀ

میزان حقوق گمرکی و عوارض نامساعدتر غیر از میزانی نخواهــد ،در هر صورتاما،شوددریافت،شد

همچنین مقــرر شــده بــود تــا بــا .شودگرفته می،بود که از محصوالتی که مبدأ آن کشور ثالثی باشد

م.1921فوریــه26/.ق1299اســفند 7عهدنامــۀ20ایران و به موافقت مادة منافع بازرگانی توجه به

اتحاد جماهیر شــوروي ،آنالیستی روسیه و براي تصریح مدلول ایران و جمهوري سوسیمنعقد میان

و صنعتی ایران به کشــور ثــالثیبراي محصوالت طبیعی ،ترانزیت آزاد را از خاك خود،سوسیالیستی

).2/1667،شمسی1300- 1320هاي سالمقررات(مجموعه قوانین و بسپرد

،امــا در عمــل،کردمیمشکل ترانزیت کاالها از آلمان به ایران را حل ،این قرارداددانعقا

،رغــم قــرارداداول اینکه حکومــت شــوروي علــیبه سرانجام نرسید:دو مشکل این کار به سبب

کارشکنی ازيانمونه.کردهاي مختلف کارشکنی میو به بهانههمکاري کندبا ایران نبودحاضر

مور وصــول و ارســال مــأ، واز اعضاي هیأت اعزامی ایران به تریســت،زارش سپانلودر گشوروي

کــه قــرارداد بعــداًگردیــد ی که از تریست حمل میالهایعالوه بر کا: «آمده است،کاالهاي ایران

آن نیز باشد و کرایۀفوري گردید سعی شد کاالهایی که مورد نیاز و ءمیان ایران و شوروي امضا

مختلف از شوروي ارسال شوند؛ براي اجراي این عمل هیئت يهاراهباشد از تهداشارزش حمل 

بــه يااظهارنامــه،گــردددار حمــل مــیمزبور نسبت به هر مورد توسط شرکت باربري که عهــده

مبدأ در سه نسخه براي نمایندگی شوروي در بــرلین یوست صورت مشخص کاال و گواهی نامۀپ

در این صورت حمل کاال از شوروي منــوط ،پروانه صادر نمایندارسال دارند که پس از رسیدگی

اي تا یک به وصول پروانه عبور بوده و این پروانه را نماینده شوروي در ظرف مدت ده روز و پاره

زیــرا ،گردیــدکرد و پس از حمل دیگر اختیار آن از دست  هیأت خارج مــیماه بیشتر صادر می
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انه نداشــتن وســایل و غیــره ی کاالهاي ارسالی را در باطوم به بهمعلوم گردید که مقدار کلبعداً

ةاي که نماینــددر مواقعی که هیأت اقتصادي در بندر مشغول بوده میزان سهمیه...اندهنگهداشت

فتهرروي همبودند خیلی کم بود که شوروي براي حمل از طرق مختلف براي ایران معین کرده 

ین جهت کاالهاي ارسالی دولت و تجار از لحــاظ ترتیــب حمــل در از ا،رسیدهزار تن نمی6به 

از طریــق شــوروي تنهــا کاالهــایی ،یمات و نظریات مقامات شوروي بودخاك شوروي تابع تصم

زیرا براي حمل کاالهــاي ،نه از اراضی متصرفی آن،قابل حمل بود که ساخت کشور آلمان باشد

ســازمان اســناد آرشیو (» ارز به دالر را داشتندساخت دیگر کشورها نمایندگان شوروي تقاضاي 

ــران ــی ای ــند ،مل ــۀ.)14-1،23آ آ3ق240013996،401س ــهدر نتیج ــین بهان ــا و هم ه

-52-54) 1-56ســند (،وزارت امــور خارجــهکنسرو شاهی (آرشــیو، مواد کارخانۀهاکارشکنی

-15(ســند،انســازمان اســناد ملــی ایــرآرشــیو (قنــد کــرج، لوازم یدکی کارخانــۀ).ش1319

،24009841ســند،همــاندخانیات (کارخانۀ) و مواد مصرفی 1ب آ5آ 240019752،704)1

شوروي از این ایران ومیانفروردین15توجه به قرارداد بازرگانی که قرار بود با،)1آآ301-4

ياهخواســتهکه از تحقق دومین عامل .با مشکل مواجه شد،کشور حمل و به ایران ارسال شود

جلــوگیري رفع مشکل ترانزیت کاال با آلمــان قراردادهاي بازرگانی با شوروي برايایران در عقد

امکان ترانزیت کاال ي بود و در پی آن،به شورو1961ژوئن /1320ماهدر تیرآلمانکرد، حملۀ

ز آن اطور کامل قطــع شــد.به ارتباط مبادالتی ایران و آلمانمیان رفت وبه کلی از ز شورويا

، در پــی جــایگزینیدي خود از جمله نیازهاي صــنعتیرفع نیازهاي اقتصابه منظورایرانپس،

.دمان بوبراي آل

از همان آغاز،ایران به این کشورنگرانی از قطع ارتباط با آلمان با توجه به نیاز اقتصادي 

هیئــت ۀدر جلســ1318در اوایل مهــر ســال .جنگ در میان رجال سیاسی ایران وجود داشت

، آمریکا و ژاپن،کشورهایی چون ایتالیابارةدری پیشنهادهای،خوددر گزارشوزیر اقتصاد،دولت

در ایــن د.مطــرح کــر،ایــرانشریک اقتصادي و طرف اول مبادالتیوآلمانجایگزین به عنوان
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و آلمــان ایران تواند مطمئن باشد که مبادلۀ کاال میانن نمیدولت ایرا:گزارش تصریح شده بود

به حدي برسد که در قرارداد اقتصادي یک سال قبل این دو کشور تعیین شده است. همچنــین 

مســیرســال گذشــته از ، کــهقسمت اعظم کاالهــاي معمــولیگزارش وزیر در باب امکان حمل

جام اینکــه، بــا ، با تردید همراه بود و ســراناز راه ترانزیتی شوروي،شددریایی از آلمان حمل می

فکــر باید دردولت ایران،کاال با آلمانو ناتوانی در مبادلۀزمان جنگعادةبه وضع فوق التوجه 

احتیاج و اجبار. چنین پیشنهادي به سبب دو عامل)71: 1361،(الهیمبادله با سایر دول باشد

این کشور به شــوروي و قطــع ، تا زمان حملۀاقتصادي و مبادالتی با آلماندر ایران براي رابطۀ

هــاي صورت گرفت تــا کاســتییهایکوششاما ،کامل روابط با آلمان به صورت جدي اجرا نشد

از طریق  برقراري روابط آلمان،ی، در نتیجۀ محاصرة دریایآلمانوحاصل از کندي روابط ایران

دیگر برطرف شود.يتجاري با برخی از کشورها

نتیجه  
،دایران فراهم آمــبراي نوسازياعديمسهايزمینهکمابیش ،لپس از جنگ جهانی او

ایران و ایرانی را اسیر منافع خــود هامدتکه ،بیزاري از دو قدرت استعماري روس و انگلیساما

آشــکاري از يهانشانهآورد که دست کم،سبب شد تا رضاشاه رو به سوي کشوري،کرده بودند

صــنعتی کــردن بــراينی آلمــاســان کارشنابهتوجه،از این رو.خود نداشتاستعمار در گذشتۀ

تی همراه صنعتی سازي در کشورهاي توسعه نیافته همواره با مشکال.قرار گرفتکشور در برنامه

وابســتگی صــنعتی .دات ماشین آالت و تکنولــوژي دانســتتوان آن را نیاز واربوده است که می

اي و تجهیزات واسطهکاالهاو صادراتواردات،دو کشوردر صورت قطع روابطد تاوشبب میس

در،فبر کــاهش مصــرافزونمیان آن دو نیز قطع گردد. آثار و عوارض این بحران،ايیهسرماو 

دیگــر ظــاهر اقتصادي و اجتمــاعی،سیاسیيهابحرانپدید آمدنها ورکود و تعطیلی کارخانه

طرف  تــا دووابطرو بردندلمان از مشکالت اقتصادي رنج میآنیز دو کشور ایران وخواهد شد.



1392، پاییز 56، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ118

وبود ایران نیازمند صنعت و کارشناساناز یک سو،زیرا،کاستمشکالت میحد چشمگیري از

نیــاز آن کشــورصــنعتيهــاچرخبــراي گــردشمنابع و مواد اولیهبه،زلمان نیاز سوي دیگر آ

در نیخصصــان آلمــابــود. متبراي تأمین این قبیــل اهــداف،ياهاي پایاپو انعقاد قراردادداشت

،خطوط هــوایی و معــدن،راه آهن،بانکبسیار فعال بودند، مانندبناییحساس و زیريهابخش

اي الهاي واسطهکاورود ،انگلستاناز سويآلماندریایی جنگ جهانی دوم و محاصرةبا آغازاما

صــنایعامــا ،داشــتاگرچه صنعت در دورة رضا شاه رشــد فزاینــده.و سرمایه به ایران قطع شد

به ویژه کهدچار اختالل گردید،صنعتی ایرانایران و آلمان، توسعۀبا قطع روابطوبود وارداتی

حســاس مهم ويهابخشتخصص درتربیت نیروهاي م، کوشش مستمري برايکشوردر داخل 

.بودصورت نگرفته
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منابع و مآخذ
:اسناد

سازمان اسناد ملی ایران 

وزرت امور خارجهپلماسیآرشیو اداره اسناد و تاریخ دی

:هاکتاب
سلسله.:تهران،صالحیارینغالمحس:ترجمه،جنگ جهانی در ایران،)1363(سرکالرمونت،اسکراین

نشر دانشگاهی.مرکزتهران:،نگ جهانی دوماهمیت استراتژیکی ایران در ج،)1361(همایون،الهی
ر اندیشه.نش:تهران،خلیج فارس و مسائل آن،)1368(_______

امیر کبیر.تهران:،رضا مشایخی:رجمهت،هاي بزرگ تاریخ معاصرجریان،)1357(ژاك،پیرن
گلفام.نشرتهران:،زندگی پرماجراي رضا شاه،)1370(اسکندر،دلدم
پاژنگ.تهران:،هاي بزرگ در جنگ جهانی دومایران و قدرت،)1368(ایرج،ذوقی
انتشارات نی.:تهران،اد ایراناقتص، )1371(یم ابراه،رازقی

.]بی نا[تهران:،ایران بعد از جنگیعصنا،لزوم پروگرام صنعتی، )1342(ی عل،زاهدي
،: کــاوه بیــاتترجمــه،تاریخ روابط سیاسی  ایران و انگلیس در دوره رضا شـاه ،)1373(علی اصــغر،زرگر

معین.-روبنانتشاراتتهران:
.انتشارات علمیتهران:،دکتر احمد متین دفتري)(یروزیک نخست خاطرات ،)1370(باقر،عاقلی

کتــاب تهــران:،تاریخ معاصر ایران،اسنادي از مدیریت آلمانها در بانک ملی ایران،)1371(رضا،فراستی
هفتم.

،: ابوالقاســم ســريترجمه1900-1925دن ایران و شورش شیخ احمد مدنی صنعتی ش، )1371(ویلم،فلور
وس.تتهران:

نشــر پــژوهش :تهران،جمشید شیرازي و دیگران:ترجمه،تاریخ جهان در  قرن بیستم،)1377(جان،گرنویل
فرزان روز.

سازمان اسناد ملی ایران.تهران:،1300-1320اسناد معادن ایران،)1376(مهشید،نیالطیفی
.1667: 2ج،هجري شمسی1300-1320هاي عه قوانین و مقررات سالمجمو

دانشگاه تهران.:تهران،تمدنی جدید در ایرانموسساتیختار،)2537(حسینی، اردکانبوبیمح
امیر کبیر.:تهران،تاریخ روابط خارجی ایران،)1369عبدالرضا (،مهدويهوشنگ 

سروش.تهران:،مشکالت اقتصادي جهان سوم،)1364(عبدالناصر،همتی
نشریات 



1392، پاییز 56، ش 14، س تاریخ روابط خارجیفصلنامۀ120

1316آبان 15و 1317خرداد1مجله اطاق تجارت: 
2855و 3346هاي شماره1316روزنامه اطالعات: سال 


	5 (1)

