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*پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتیسازی در ایران
1

سید حسن شجاعی دیوکالئی
چكیده

 پیامدهای سیاسی و، میالدی آغاز شد1939 جنگ جهانی دوم که در پی یک سلسله مناقشات سیاسی اروپایی در سال
 در نتیجۀ چنین وضعیتی بود که پروژه صنعتیسازی در ایران عصر رضاشاه نیز به عنوان.اقتصادی متعددی در ایران داشت
 جنگ جهانی در دو مرحله بر صنعتیسازی در.یکی از سیاستهای اقتصادی این حکومت از پیامدهای جنگ بیتأثیر نماند
 مرحلۀ یکم این تأثیرگذاری از آغاز جنگ:ایران تأثیر گذاشت و در نهایت منجر به پایان پروژۀ صنعتیسازی در کشور شد
. و مرحلۀ دوم پس از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین را در بر میگیرد1320 جهانی تا اشغال ایران در شهریور
مقالۀ حاضر در صدد است تا با روش تاریخی و استفاده از کتابها و اسناد و مدارک آرشیوی با طرح این پرسش که
جنگ جهانی دوم چرا و چگونه بر سیاست صنعتیسازی در ایران تأثیر گذاشت؟ به بررسی پیامدهای جنگ جهانی دوم بر
 این پیشفرض مطرح است که نیاز، برای پاسخ به این پرسش.سیاستهای صنعتیسازی در ایران عصر رضاشاه بپردازد
 تعمیر و نگهداری صنایع نوپای خود موجب وابستگی صنعتی، تجهیز،ایران به صنایع و متخصصان آلمان جهت تأسیس
 صنایع ایران را که به، قطع ارتباط ایران با آلمان در نتیجۀ محاصرۀ دریایی این کشور توسط انگلستان.ایران به آلمان شد
 در ادامه هم اشغال ایران توسط متفقین موجب شد تا صنایع. دچار بحران کرد،صنایع و متخصصان آلمانی وابسته شده بود
.ایران در نتیجه سیاستهای جنگی متفقین به تعطیلی کشیده شوند و یا در خدمت سیاستهای نظامی آنان درآیند
. روابط ایران و آلمان، سیاست صنعتی سازی، جنگ جهانی دوم:واژگان کلیدی

The Impact of World War II on industrialization policy in Iran
Seyyd Hassan Shojaee Divkolaee2
Abstract
World War II which was the result of some political European contact started 1939، had
alto of political and economic consequences in Iran. As the result of such condition the
industrialization project، which was one of the governmentُs economic policy in Iran during
the Reza shah era, was impressed by this war. World War II effected industrialization in
Iran in tow phase and paved the way for failure of this policy in Iran. The first phase of this
effect started from the outbreak of World War II until occupation of Iran in Shahrivar 1320
and the second phase was started after occupation by the Allies.
By survey of books and archived documents this article deal with problem according to
historical approach to put forward this question that why and how World War II affected
industrialization policy in Iran? To answer this question the hypothesis is that the necessity
of establishing, equipping and keeping of newborn industry of Iran made it dependent on
experts and industry of Germany. Since Iran industries depended to Germany Industries
and experts, Marine blockade of Germany by England led to crisis for Iran Industries.
Afterward occupation of Iran by the Allies pawed the way for either failure of industry or
served according to the military policies of Allies.
Key words: World War II. Industrialization policy. Iran & Germany Relationship.
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مقدمه
از نیمۀ دوم قرن نوزدهم تحت تأثیر تحوالت درونس��اختاری نظام سرمایهداری در مرحلۀ سوم آن
(عصر س��رمایهداری بزرگ مالی) ،صنعتیس��ازی در برخی از کش��ورهای توسعهنیافته آغاز شد .این
شکل از صنعتیشدن در پی بروز بحران سود ناکافی و اجبار جوامع سرمایهداری صنعتی برای عبور
از این بحران از طریق صدور سرمایههای مالی و کاالهای سرمایهای به جوامع توسعهنیافته محقق
ش��د و با خود پیامدهایی در جوامع توس��عهنیافتۀ صنعتیشونده به همراه داشت .مهمترین پیامد این
شکل از صنعتیشدن ،پیدایش شکل جدیدی از وابستگی در کشورهای توسعهنیافته بود که از آن به
عنوان وابستگی صنعتی نام برده میشود .چنین وابستگی در حالی بهوجود میآمد که بخش بزرگی
از جریانهای سیاس��ی اقتصادی کشورهای توسعهنیافته با هدف محقق کردن پیشرفت و توسعه در
صدد ایجاد صنایع در کشورهای خود بودند.
صنعتیسازی متأثر از تحوالت درونساختاری نظام سرمایهداری ،بهصورت محدود و با ویژگیهای
خاص خود در کشورهای توسعهنیافته از نیمۀ دوم قرن نوزدهم آغاز شد ،این امر در ایران به عنوان
کشوری توسعهنیافته تا دهۀ سوم سدۀ بیستم محقق نگردید .یکی از علتهای اصلی بهوجود آمدن
چنین وضعیتی ،حاکم شدن شرایط نیمهاستعماری بر ایران عصر قاجار تحت تأثیر رقابتهای روس
و انگلیس بود .شرایط نیمهاستعماری اگرچه اصلیترین عامل ناکامی صنعتیسازی در آن دوره بود،
اما رفع ش��رایط نیمه اس��تعماری پس از جنگ جهانی اول نیز کمکی به صنعتیسازی در ایران نکرد
و تنها از سال 1930( 1309م) بود که صنعتیسازی نقش و جایگاه مهمی در سیاستهای اقتصادی
حکومت پهلوی اول پیداکرد .در واقع با صرفنظر از دوران هرج و مرج سیاس��ی ایران پس از جنگ
جهانی اول ،آنچه که موجب شد تا حکومت پهلوی بهرغم تمایل نخبگان سیاسی و فرهنگی جامعه
در ده��ه اول حاکمیت خود صنعتیس��ازی را به صورت جدی در سیاس��تهای اقتصادی خود قرار
ندهد ،بینیازی مالی این حکومت به اجرای پروژههای صنعتی بود .در طی این مدت بخش بزرگی
از درآمدهای حکومت پهلوی از طریق حقالس��هم امتیاز نفت ،صادرات مواد اولیه کشاورزی و دامی
و انحصار واردات برخی از کاالهای مصرفی از جمله قند ،ش��کر و چای بدس��ت میآمد .بر این روند
کسب درآمد ،بحران اقتصادی 1929م .خلل بزرگی وارد کرد.
در نتیجه بحران که ورشکستگی صنایع را در کشورهای سرمایهداری صنعتی به همراه داشت،
روند کس��ب درآمد حکومت از حقالسهم امتیاز نفت و صدور مواد اولیه با کاهش چشمگیری مواجه
شد و درپی آن بر روند کسب درآمد حاصل انحصار واردات کاالهای مصرفی نیز خلل وارد آمد .زیرا
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با کاهش درآمد حاصل از صادرات مواد اولیه و حقالسهم امتیاز نفت ،قدرت خرید کاالهای مصرفی
حکوم��ت در بازارهای جهان��ی کاهش یافت و در نتیجه درآمد حاص��ل از انحصار واردات کاالهای
مصرفی نیز با کاهش روبرو ش��د .در نتیجه چنین ش��رایطی بود که حکومت به منظور کسب درآمد
بیشتر در صدد ایجاد صنایع و کارخانههایی بر آمد که کاالهای مصرفی تولید میکردند.
ایجاد چنین صنایعی نیازمند واردات ماشینآالت از کشورهای صنعتی ،و واردات این ماشینآالت
نیز نیازمند ارز بود .این در حالی اس��ت که حکومت به منظور مقابله با مش��کالت ناش��ی از کاهش
درآمدهای ارزی به صنعتیس��ازی روی آورده بود .نیازهای جدید ارزی برای واردات ماش��ینآالت
صنعتی موجب گرایش ایران به برقراری روابط اقتصادی با آلمان نازی شد .زیرا آلمان نازی در سایه
سیاس��تهای نظامی خود نیازمند واردات مواد اولیه بود .از آنجا که این کش��ور هم در نتیجه بحران
اقتصادی 1929میالدی با مش��کالت ارزی روبرو ش��د ،در صدد بود تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از
طریق مبادله پایاپای ماشینآالت صنعتی با مواد اولیه بدست آورد.
بدین ترتیب بود که نیازهای متقابل اقتصادی ایران و آلمان نازی دو کشور را به هم نزدیک کرد
و ایران به تأمینکننده مواد اولیه مورد نیاز آلمان و آلمان به تأمینکننده ماش��ینآالت صنعتی ایران
تبدیل شد .در راستای همین روابط بود که تأسیس ،تجهیز ،تعمیر و نگهداری صنایع نوپای ایران به
صنایع آلمان و متخصصان آن وابسته شد .چنین وابستگی تا پیش از آغاز جنگ جهانی دوم مشکلی
بر روند صنعتیسازی در ایران ایجاد نمیکرد .اما با بروز جنگ جهانی دوم و درگیری آلمان در این
جنگ مش��کالت متعددی در اجرای پروژههای صنعتی در ای��ران بهوجود آورد .مقاله حاضر با طرح
این پرسش که جنگ جهانی دوم چه پیامدهایی بر سیاست صنعتیسازی در ایران داشت؟ به بررسی
پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاس��ت صنعتیس��ازی در ایران میپردازد .در پاسخ به پرسش فوق
این فرضیه مطرح میگردد که جنگ جهانی دوم با قطع ارتباط میان ایران و آلمان ،در شرایطی که
هنوز ایران برای تأسیس ،تجهیز ،تعمیر و نگهداری صنایع خود به آلمان وابسته بود ،موجبات ناکامی
و پایانیافتن سیاست صنعتیسازی را در ایران فراهم کرد.

پیامده�ای جن�گ جهان�ی دوم ب�ر سیاس�ت صنعتیس�ازی (از آغ�از جنگ تا
شهریور)1320
نخستین مرحلۀ تأثیرگذاری جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتیسازی در ایران ،از ماههای آغازین
جنگ تا اشغال ایران در شهریور  1320ادامه داشت .در این مرحله دو عامل بیش از همه بر سیاست
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صنعتیس��ازی تأثیر گذاش��ت :عامل اول ،کندی و اختالل در تجارت بینالمللی تحت تأثیر شرایط
جنگی علیالخصوص پس از تصمیم انگلستان به محاصرۀ دریایی آلمان بود که ارتباط صنایع ایران
را ب��ا دنیای خارج برای رفع نیازمندیهایش در خصوص دس��تیابی به ماش��ینآالت ،لوازم یدکی و
کاالهای واسطهای محدود کرد؛ عامل دوم سیاستهای نظامی طرفهای درگیر جنگ در دو جبهه
متفقین و متحدین مخصوص ًا تصمیم آلمان در حمله به ش��وروی بود که با قطع کامل ارتباط میان
ایران و آلمان پیامدهایی بسیار مهمی بر سیاست صنعتیسازی در ایران داشت.
محاصره دریایی آلمان و پیامدهای آن بر سیاست صنعتیسازی
امنی��ت یکی از اصلیترین نیازهای تجارت در س��طوح محلی ،منطق��های و بینالمللی و جنگ هم
بزرگترین تهدید برای حفظ این امنیت اس��ت .هرچقدر ابعاد جنگ بزرگتر باشد ،میزان برهمزنندگی
امنیت آن نیز بیش��تر اس��ت .بر این اس��اس وقتی که جنگی در ابعاد بینالمللی صورت میگیرد ،به
لحاظ قدرت برهمزنندگی امنیت ،تأثیر بیشتری در کندی و اختالل تجارت در تمامی سطوح محلی،
منطق��های و بینالملل��ی دارد .چنین قاعدهای در مورد جنگ جهان��ی دوم مخصوص ًا پس از تصمیم
طرفهای درگیر جنگ برای محاصره اقتصادی طرف مقابل بسیار صادق است.
جنگ جهانی دوم در ش��رایطی آغاز ش��د ک��ه از آغاز آن ،محاصرۀ اقتصادی دش��من ،یکی از
سیاس��تها و اس��تراتژیهای نظامی طرفهای درگیر جنگ بود که این سیاست به صورت جدی از
طریق محاصرۀ دریایی صورت میگرفت .بر این اس��اس محاصرۀ دریایی به عنوان یک اس��تراتژی
نظامی با هدف ممانعت دش��من از دس��تیابی به کاالهای حیاتی به اجرا گذاش��ته میش��د 3.اجرای
اس��تراتژی محاص��رۀ دریایی این امکان را ب��رای طرفهای متخاصم فراه��م میکرد تا در صورت
برخ��ورداری از ن��اوگان دریایی کارآمد ،ضربههای اقتصادی و نظامی س��نگینی بر طرف مقابل وارد
کند .در راستای همین هدف بود که کابینه انگلستان در نوامبر  1940میالدی طرح محاصرۀ دریایی
آلمان را به تصویب رساند 4.اجرای این استراتژی با توجه به برتری قدرت دریایی انگلستان ،موجب
کندی و قطع ارتباط آلمان با طرفهای تجاریاش میش��د .در چنین ش��رایطی بود که سرنوش��ت
ایران از همان ماههای آغازین جنگ جهانی دوم تحت تأثیر تحوالت جنگ قرار گرفت .در ماهها و
سالهای آغازین جنگ این تأثیرها بیشتر اقتصادی بود .زیرا آلمان به عنوان اصلیترین خریدار مواد
 .3جان گرنویل ،تاریخ جهان در قرن بیستم ،ترجمۀ جمشید شیرازی و دیگران (تهران :نشر و پژوهش فرزان روز ،)1377 ،ص .451
 .4ژاک پیرن ،جریانهای بزرگ تاریخ معاصر ،ج ،3ترجمۀ رضا مشایخی (تهران :کتابخانه ابنسینا ،بیتا) ص .622
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اولیه و عمدهترین کش��ور مش��ارکتکننده در احداث طرحهای صنعتی ایران ،تبدیل به بزرگترین
شریک اقتصادی ،مبادالتی و تجاری با ایران شده بود.
محاصرۀ دریایی آلمان مش��کالت فراوانی در برقراری ارتباط تجاری میان ایران و این کش��ور
ایجاد کرد .این امر با توجه به وابس��ته ش��دن بخشهای متعدد اقتصاد ایران به آلمان ،موجبات وارد
ش��دن لطمههای سنگین بر پیکره اقتصاد ایران بود .از میان بخشهای متعدد اقتصاد ایران ،بخش
صنعت در نتیجه وابس��تگی به آلمان دچار بحرانهای شدیدتری شد .محاصرۀ دریایی و بروز اخالل
در روابط ایران و آلمان درحالی صورت میگرفت که هنوز تأسیس ،تعمیر ،تجهیز و نگهداری صنایع
و کارخانههای ایران نیازمند لوازم یدکی ،ماشینآالت و متخصصان صنعتی آلمان بود.
مش��کل ایران در این وضعیت مانند دیگر کش��ورهایی که در چنین وضعیتی هستند ،رسیدن به
مرحلۀ اجرای سیاس��ت صنعتیس��ازی در کشور بود .این مشکل ناشی از نیاز به واردات ماشینآالت
و تکنولوژی از کش��ورهای صنعتی اس��ت که منجر به بروز ش��کل جدیدی از وابستگی کشورهای
توس��عهنیافته به کش��ورهای صنعتی تحت عنوان وابس��تگی صنعتی میگ��ردد .درحالی که یکی از
اهداف اصلی صنعتیس��ازی در کش��ورهای توس��عهنیافته تالش این کش��ورها برای قطع روابط و
مناسبات وابستگی به کشورهای سرمایهداری صنعتی است؛ این اقدام خود به عاملی تبدیل میشود
که وابس��تگی را تش��دید میکند .زیرا صنعتیس��ازی نیازمند جریان مداوم واردات ماش��ینآالت و
تکنولوژی و اس��تخدام متخصصان صنعتی از کشورهای صنعتی به منظور تأسیس ،تجهیز ،تعمیر و
نگهداری صنایع نوپا اس��ت و وابس��تگی صنعتی در چنین ش��رایطی بهوجود میآید .در این وضعیت
قطع جریان واردات ماش��ینآالت و تکنولوژی و ناکامی در بهکارگیری متخصصان صنعتی منجر به
بروز بحران در جوامع توس��عهنیافته میشود .زیرا کشورهای توسعهنیافته اگر قبل از اجرای سیاست
صنعتیس��ازی صرف ًا کاالهای مصرفی وارد میکردند ،با اجرای سیاس��ت صنعتیسازی ،واردات را با
ابعاد گس��تردهتری در زمینۀ کاالها و تجهیزات واس��طهای 5و س��رمایهای 6انجام میدهند .در چنین
ش��رایطی است که وابستگی تش��دید میشود .زیرا مشکالت ناشی از قطع ش��دن واردات کاالها و
تجهیزات واس��طهای و س��رمایهای بیشتر از مشکالت ناشی از قطع واردات کاالهای مصرفی است.
زیرا قطع واردات کاالهای مصرفی فقط موجب کاهش مصرف میشود ،ولی قطع واردات کاالهای
 .5منظور از کاالهای واسطهای ،مواد اولیه صنعتی مورد نیاز صنایع و کارخانهها است .تفاوت این کاالها با مواد اولیه در تولید این
کاالها در جریان تولید صنعتی در مقابل تولید طبیعی مواد اولیه است.
 .6منظور از کاالهای سرمایهای کاالهایی هستد که تولید ماشینآالت میکنند .به تعبیر دیگر کاالهای سرمایهای ماشینآالت
صنعتی هستند که از آنها ماشینآالت صنعتی تولید میشود.
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واسطهای و سرمایهای عالوه بر کاهش مصرف ،با خود تعطیل کارخانهها و در پی آن رکود اقتصادی
8
و شکلگیری بحرانهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی 7را به همراه دارد.
چنین قاعدهای در مورد ایران عصر رضاشاه نیز صادق بود .جنگ جهانی موجب کندی و اخالل
در مناس��بات تجاری بینالمللی ش��د .درپی این وضعیت ارتباط ایران ب��ا طرفهای قرارداد صنعتی
مخصوص ًا آلمان با کندی و اخالل مواجه ش��د .در مورد اخیر ،مخصوص ًا محاصرۀ دریایی این کش��ور
توس��ط انگلس��تان نقش زیادی داش��ت .محاصرۀ دریایی آلمان در حالی صورت میگرفت که هنوز
صنایع ایران به واردات کاالهای واس��طهای و س��رمایهای از آلمان نیازمند بود .آلمانی بودن بخش
اعظم صنایع ایران از یک سو و قراردادهای عمده واردات ماشینآالت و کارخانههای صنعتی ایران با
آلمان از سوی دیگر موجب میشد تا کندی در برقراری رابطه میان ایران و آلمان مشکالت متعددی
را ب��رای صنایع و روند صنعتیس��ازی در ای��ران بوجود آورد .کندی و اخت�لال ارتباط با طرفهای
قردادهای صنعتی تنها مختص آلمان نبود .بلکه همین مش��کالت دامنگیر مناس��بات ایران با سایر
کشورهای طرف قرارداد صنعتی نیز شد .در چنین شرایطی مشکالت متعددی برای ایران در راستای
اجرای پروژههای صنعتی بوجود آمد که مهمترین آن عبارت بودند از:
 .1قط��ع جریان واردات لوازم یدکی مورد نیاز صنایع و کارخانهها :بنابر روایت اس��ناد ،لوازم یدکی
کارخانۀ نساجی بهشهر که از شرکت اونیون ماتکس آلمان خریداری شده بود ،تا اسفند  13199و
موتور دیزل و شصت عدد بلبرینگ کارخانه قند کرج که از شرکت چسکاموراوسکا چکسلواکیـ
کش��ور تخت اش��غال آلمان ـ خریداری ش��د بود تا مهر  132010تحت شرایط ناشی از محاصره
دریایی آلمان به ایران ارسال نشدند.
 .7اصلیترین عامل بروز چنین بحرانهایی ناشی از افزایش نرخ بیکاری در شاغالن بخش صنعت و سایر بخشهای اقتصادی
در ارتباط با بخش صنعت از جمله کشاورزی و دامداری صنعتی است.
 .8عبدالناصر همتی ،مشكالت اقتصادی جهان سوم ( تهران :سروش )1366 ،ص 46
ن ماتکس آلمان خریداری شده بود توسط شرکت حملونقل باومان با یک کشتی
 .9لوازم یدکی این کارخانه که از شرکت اونیو 
آلمانی به ایران حمل میشد .اما بواسطه جنگ ناچار شد به آلمان بازگردد و در حالی که شرکت حملونقلکننده کاال در صدد بود این
لوازم را از طریق شوروی یا بندر تریست به ایران بفرستد ،کارخانه اونیون ماتکس از پرداخت وجه مورد نیاز برای ارسال بواسطه آنکه
تعهد خود را انجامشده میدانست خودداری کرد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240013995محل در آرشیو  402ق  3آ آ  ،1ص .30
.10کاالهای مذکور در مرز شوروی و رومانی بواسطه آن که حکومت شوروی به آن اجازه عبور نداد به کارخانه قند کرج
نرسید.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240019752محل در آرشیو  704آ  5ب آ  ،1ص  1ـ .15
همچنین نک اداره آرشیو و اسناد وزارت امور خارجه 56( 049 ،ـ  54 )1ـ  52ـ .1319Sh
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 .2قطع جریان واردات کاالهای واس��طهای مورد نیاز صنایع :کارخانههای اختصاصی وزارت پیشه
و هنر در شهریور  131911کارخانه دخانیات در اسفند  131912و کارخانه چرم خسروی تبریز در
خرداد  132013در اثر جنگ و محاصره دریایی دچار چنین مشکلی شدند.
 .3افزایش قیمت مواد مصرفی و ماشینآالت وارداتی کارخانهها و صنایع در شرایط جنگی :کارخانه
کبریتسازی سعادت زنجان در شهریور  131814اداره مرکزی کارخانههای قند در مهر 132015
و وزارت دارایی در خرید لوازم یدکی دستگاههای پنبهپاککنی در خرداد  132016با این مشکل
مواجه شدند.
 .4قطع جریان ورود ماش��ینآالت مورد نیاز صنایع وکارخانهها :ماشینآالت کارخانه برنجپاککنی
شرکت سهامی برنج در مهر  131817کارخانه قند مرو دشت 18و کنسروسازی شاهی در 131919
 .11این کارخانهها برای مصارف خود مقداری رنگ شیمیایی از شرکت شیمیایی بال سوئیس خریداری کردند .کشتی ایتالیایی
حامل این رنگها در هندوستان به آن کشور پناهنده شد .مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه 69( 047،ـ  17 )1ـ 53
ـ .Sh 1319
 .12این کارخانه حدود صد تن کاغذ سیگاربندی به کارخانه فنالندی ترواکسکی سفارش داد که قرار بود این کاالها از طریق
روسیه به ایران واردکند ،اما نبود واگن کافی در روسیه جهت حمل کاال مانع از این کار شد .سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران ،سند شماره  ،240009841محل در آرشیو  301ص  4آ آ  ،1ص.2
 .13این کارخانه در نتیجه مشکالت مبادالتی بوجودآمده از جنگ نتوانست مواد خام و واسطهای مورد نیاز کارخانه مانند عصاره
دباغی را از آرژانتین و ترکیه خریداری کند .سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240037846محل
در آرشیو  402آ 4پ آ ،1ص .4
 .14بروز جنگ موجب افزایش قیمت مواد شیمیایی مورد نیاز این کارخانه شد که نتیجه آن افزایش قیمت کبریت ساخت این
کارخانه بود .این افزایش قیمت موجب شد محصوالت کبریت کارخانه توان رقابت خود را با کاالی مشابه وارداتی از دست بدهد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240010703محل در آرشیو  702ط  1آ آ  ،1ص .68
 .15سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره ،240021849 ،محل در آرشیو  420ث  2ب آ  ،1ص
.68
 .16ادارۀ کارخانجات وزارت دارایی جهت خرید لوازم یدکی کارخانههای پنبهپاککنی از شرکت ویلیشنل آلمان به توافق رسید.
در این توافق که به امضا قرارداد نرسید ،طرفین بر سر قیمت قرارداد و تحویل لوازم در بنادر ایران به توافق رسیده شفاهی بودند .اما
هنگام امضای قرارداد که همزمان با شروع جنگ بود ،کمپانی شرکت ویلی شنل بر قیمت توافقشده افزود و همچنین از تعهد تحویل
لوازم در بنادر ایران نیز خودداری کرد .سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .سند شماره ،240008602 ،محل در
آرشیو  601س  1آ آ  ،1ص.50
 .17سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240014718محل در آرشیو  411ک  3آ آ  ،1ص .15
 .18ماشینآالت مذکور برای افزایش ظرفیت تولید کارخانه قند مرودشت از آلمان خریداری شده بود .هنگام حمل به ایران با کشتی
«عرابیا» در مصب ساحل آفریقا توسط متفقین توقیف شد .علی زاهدی .صنایع ایران پس از جنگ ( تهران :بینا )1323 ،ص .113
 .19این کارخانه از کشور دانمارک خریداری شد و قرار بود از طریق شوروی وارد خاک ایران شود .اما به دلیل بروز جنگ به ایران
نرسید .مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ،سند شماره  56 ( 002ـ  54 )1ـ  52ـ .Sh 1319
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ماش��ینآالت مورد نیاز کارخانههای ذوبآهن کرج در شهریور  132020و ماشینآالت سیم نقاله
مربوط به زغال سنگ معادن شمشک روته ،اللون و دره جاجرود تا الر تا سال  132321به دلیل
مشکالت بهوجود آمده در نتیجه جنگ به ایران نرسید.
بدین ترتیب در نتیجه بروز جنگ و محاصرۀ دریایی آلمان به عنوان اصلیترین کشور مشارکتکننده
ایجاد پروژههای صنعتی ،در روند تأس��یس ،تجهیز ،تعمیر و نگهداری صنایع ایران مشکالتی بهوجود
آورد .در چنین شرایطی تمامی تالشهای دولت به رفع این مشکل معطوف شد.
واکنش ایران به مشکالت ناشی از محاصره دریایی آلمان
نخستین اقدام حکومت ایران برای رفع مشکالت ناشی از محاصرۀ دریایی آلمان ،اعزام هیأتی نظامی
به شهر برن در شهریور  1318بود .این هیأت مأموریت داشت تا وصول سفارشهای صنعتی ایران از
کارخانهها و شرکتهای آلمانی و دیگر کشورهای اروپایی را پیگیری کند .همۀ وزارتخانهها و ادارات
در راستای همکاری با این هیأت موظف شدند تا فهرست سفارشهای خود را با درج اطالعاتی از قبیل
مقدار کاالی سفارش شده ،محل سفارش ،اسم کارخانه ،نماینده و عامل در محل سفارش ،به صورت
22
مشروح به وزارت جنگ ارسال کنند تا در اختیار هیأت اعزامی به برن قرار گیرد.
تالشه��ای هی��أت اعزامی مس��تقر در برن بهرغم وعدهه��ای همکاری متفقی��ن و مخصوص ًا
انگلس��تان مبنی بر اجازۀ ارس��ال کلیۀ کاالهای سفارش داده ش��ده از آلمان به ایران 23،موفقیتی با
 .20قرارداد خرید این کارخانه از کمپانی دماک آلمان در سال  1316منعقد شد و قرار بود این کارخانه تا سال  1320توسط کمپانی
دماک در ایران راهاندازی شود .اما به واسطه جنگ راه اندازی این کارخانه به زمستان سال  1322موکول گردید .در حالی که به واسطه
محاصره دریایی اآلمان مقرر شده بود ماشینآالت مورد نیاز از طریق روسیه به ایران وارد شود ولی حمله آلمان به شوروری این امکان
را از بین برد و سرانجام در سال  1323از سوی دولت هیأتی چهار نفره که در راس آن مهندس علی زاهدی قرار داشت مامور فروش
برخی از ملزومات ،ماشینآالت و تاسیسات بازمانده از کارخانه شد .سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره
 ،240024923محل در آرشیو  803د  3ب آ  ،1ص .15
 .21این ماشینآالت قرار بود توسط شرکت فروشتال آلمان و بر اساس قرارداد سال  1315ایران و شرکت فروشتال به ایران
ارسال شود که جنگ جهانی مانع از تحویل آن شد .علی زاهدی ،لزوم پروگرام صنعتی ،صنایع ایران بعد از جنگ ( تهران :بینا،
)1342ص.160
 .22سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240014718محل در آرشیو  411ک  3آ آ  ،1ص .3
 .23سرریدر بوالرد و سرکالرمونت اسکراین ،شترها باید بروند ،ترجمۀ حسین ابوترابیان ،چ  ( 2تهران :نشرنو ،)1363 ،ص31
انگلیسیها همچنین از ایران خواسته بودند تا نسبت به هر سفارشی که از برلین تحویل گرفته میشود ،پنج نسخه به زبان انگلیسی تهیه و
به لندن ارسال کنند تا از سوی این کشور اجازه حمل آن صادر شود .گزارشهای تهیه شده از کنسول ایران در بندر تریست به لندن ارسال
میشد .سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240013996محل در آرشیو  401ق  3آ آ  ،1ص .10
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خود به همراه نداش��ت .به همین دلیل حکومت در ص��دد پیدا کردن راهحلهای دیگری برآمد .این
لونقل ملزومات صنعتی
راهحله��ا عبارت بودن��د از :تالش برای پیدا کردن راههای جدید جهت حم 
به ایران و جایگزین کردن کشورهای صنعتی دیگر جهت تأسیس ،تجهیز ،تعمیر و نگهداری صنایع
نوپای ایران.
ت�لاش برای پیدا کردن راههای جدی��د جهت حملونقل ملزومات صنعتی ب��ه ایران ،از همان
روزه��ای آغازین جنگ جهانی در اندیش��ه دولتمردان ایران وجود داش��ت .زی��را آنان از آغاز جنگ
نگران قطع ارتباط مواصالتی ایران و آلمان بودند .بهرغم چنین نگرانی ،تمایل حاکمان سیاس��ی و
اقتصادی ایران به حفظ ارتباط اقتصادی و مبادالتی با آلمان همچنان قوی بود و حتی تشدید روند
جنگ و افزایش مخاصمات نیز در آن تأثیری نمیگذاش��ت .بهطوری که در  15شهریور  1319امیر
خس��روی ،وزیر دارایی ایران ،به وزیر مختار آلمان در ایران اعالم کرد ،در صورتی که بتوان مسائل
و مش��کالت ناش��ی از محاصرۀ اقتصادی و مشکالت ناش��ی از آن را در زمینۀ واردات و صادرات را
ح��ل کرد ،دولت ایران نه تنها به حفظ روابط بازرگانی خود با آلمان تمایل دارد ،بلکه حتی حاضر به
24
توسعه آن است.
تمای��ل به ادامۀ رابطه با آلمان در ش��رایط جنگی و در وضعیتی که محاصرۀ دریایی انگلس��تان
کار مبادالت را دش��وار میکرد از دو عامل احتیاج و اجبار ایران به ادامه این رابطه ناش��ی میش��د:
ای��ران به این دلیل به ادامۀ رابطه با آلمان احتیاج داش��ت که این کش��ور بهترین خریدار مواد اولیه
کش��اورزی و دام��ی ایران به لحاض قیمت بود .اجبار به حف��ظ این رابطه به این دلیل بود که آلمان
تقریب�� ًا خریدار تمامی اقالم مواد اولیۀ ایران بود .درحالی که دیگر کش��ورها تمایل به خرید اقالمی
خ��اص از مواد اولیه ایران داش��تند .به همین دلیل قطع روابط مبادالت��ی ایران و آلمان ،ایران را در
فروش مواد اولیهاش دچار مش��کل میکرد .این مس��أله را میتوان در اس��تدالل وزارت بازرگانی در
مخالفت با پیشنهاد یک تاجر ایرانی به نام درودی مبنی بر فروش کرک بز و پشم شتر به کشورهای
ارزی 25مش��اهده کرد .وزارت بازرگانی در نامهای به نخستوزیر دالیل مخالفت خود با این پیشنهاد
را اینگونه بیان کرد:
بطوری که مسبوقند وضعیت فعلی صادرات این دو کاال این است که اگر به کشورهای ارزی صادر شود

 .24همایون الهی ،اهمیت استراتژیکی ایران در جنگ جهانی دوم ( تهران :مرکز دانشگاهی ،)1361 ،ص .69
 25منظور از کشورهای ارزی کشورهایی بودند که به جای شیوۀ مبادله پایاپای آلمان ،حاضر به پرداخت بهای مواد اولیه ایران
از طریق ارزهای رایج بودند.
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معادل صدیپنجاه ارز حاصل از فروش آن به صادر کنند گان آن داده میش��ود که بتوانند بوس��یله آن
کاالی خارجی وارد نمایند .و اگر به کشور پایاپای ـ آلمان ـ صادر شود ،تمام وجه حاصل از فروش آن

باید به صندوق پایاپای ریخته شده و با اینکه احتیاجات زیادی که بمواد اولیه دارند آنرا به بهای بیشتری
خریداری مینمایند .بنابر این عم ً
ال کاالهای مزبور به کشورهای ارزی کمتر صادر میشود .و این مسأله
اختصاص به موی بز و پش��م شتر نداش��ته بلکه اغلب کاالهای صادراتی ما فع ً
ال همین وضعیت را پیدا

کردهاند و البته ممکن اس��ت همینکه تغییری در وضعیت فعلی حاصل شده یا اینکه احتیاجات آلمان به
صورت دیگر برآورده شود در صدور کاالهایی که فع ً
ال مهمترین بازار آن کشور نامبرده است ،مشکالتی

حاصل ش��ود .لکن راهحلی که آقای درودی نسبت به پشم شتر و موی بز پیشنهاد نمودهاند ،عم ً
ال قابل
اجرا نیس��ت زیرا مطابق اصول جاریه و مقررات قرارداد بازرگانی ایران و آلمان نمیتوان صدور یک یا
چند نوع کاال را اختصاص ًا به کشور نامبرده ممنوع نمود و اگر صدور کاالیی ممنوع یا موکول به شرایط

خاص میشود باید نسبت به کلیه کشورهای بیگانه یکسان باشد زیرا در غیر این صورت عنوان تبعیض
پیش خواهد آمد.

26

در س��ایه چنین احتیاج و اجباری ،حفظ روابط اقتصادی با آلمان ضروری بود و بهواس��طه همین
ضرورت میبایس��ت راههای مواصالتی جدید گشوده میش��د .در آن شرایط که راه دریایی با خطر
مواجه ش��ده بود ،راه زمینی بهترین و تنها راه برقراری ارتباط بود .برقراری ارتباطی زمینی با آلمان
از دو طریق امکان پذیر بود :عبور از خاک ترکیه و از طریق ش��وروی .ترکیه فاقد راه زمینی مناسب
و خوب بود ،اما شرایط شوروی فرق داشت .این کشور دارای راههای شوسه ،راهآهن و بنادر مناسب
برای برقراری روابط مواصالتی ایران با آلمان بود 27.با توجه به برخورداری از چنین مزایایی ،شوروی
به عنوان کش��ور برقرارکننده راه مواصالتی در اولویت قرار گرفت .اما تحقق این امر بواس��طه وجود
سوابق اختالف سیاسی میان ایران و شوروی با مشکالتی روبرو بود.
برای رفع این مشکالت و تحقق خواستۀ مذکور ،دولت ایران به آلمان پیشنهاد کرد که دو کشور
مش��ترک ًا دیپلماسی خود را جهت راضی کردن دولت ش��وروی در خصوص فراهم آوردن تسهیالت
ترانزیتی میان ایران و آلمان بکار گیرند .این پیش��نهاد مورد قبول دولت آلمان قرار گرفت و س��فیر
این کش��ور در مسکو مأموریت یافت که در تماس نزدیک با سفیر ایران ،او را در ارائه پیشنهادهایی
که دولت ایران در نظر داش��ت تسلیم مقامات روسی نماید ،پشتیبانی کند .آلمانیها معتقد بودند که
 .26سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240037058محل در آرشیو  803ی  2ب آ  ،1ص .9
 .27الهی ،ص .69
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همکاری میان ایران و شوروی نه تنها به نفع دو کشور ،بلکه به نفع آلمان هم خواهد بود و بر روابط
اقتصادی میان ایران و آلمان هم تأثیر خواهد گذاشت 28.در این شرایط ،حکومت شوروی از برقراری
ای��ن رواب��ط اهداف دیگری را دنبال میکرد و درصدد بود تا اصرار ایران و آلمان را وس��یلهای برای
29
دستیابی به مقاصد سیاسی و اقتصادی خود در ایران قرار دهد.
بهرغم چنین خواس��تهایی ،با اعمال فش��ار آلمان مذاکره میان ایران و شوروی برای استفاده از
خاک شوروی برای مبادله کاال میان آلمان و ایران آغاز شد و در نتیجه آن قرارداد 1940( 1319م)،
ایران و ش��وروی به امضا رس��ید .در این قرارداد 16مادهای که هدف آن فراهم آوردن تس��هیالت
ترانزیتی میان دو کش��ور بود ،مقرر ش��د از محصوالت طبیعی و صنعتی که مبدأ آن خاک گمرکی
یکی از طرفین متعاهدین باشد ،در موقع ورود به خاک گمرکی طرف متعاهدین دیگر ،حداقل حقوق
گمرکی و دیگر عوارضی که در تعرفه گمرکی و قوانین کش��ور واردکننده پیشبینی ش��ده یا خواهد
شد ،دریافت شود .همچنین مقرر شد تا با در نظر گرفتن منافع بازرگانی ایران و به موافقت ماده 20
عهدنامه مورخه  26فوریه  1921منعقده بین ایران و جمهوری متحده شوروی سوسیالیستی و برای
تصریح مدلول آن ،اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ترانزیت آزاد را از خاک خود برای محصوالت
طبیعی و صنعتی ایران به کشور ثالثی بدهد .از طرف دولت ایران هم اجازۀ ترانزیت آزاد محصوالت
30
طبیعی و صنعتی اتحاد جماهیر شوروی از خاک ایران به هر کشور ثالثی داده شد.
پس از امضای قرارداد چنین به نظر میرس��د که مشکل ترانزیت کاال میان ایران و آلمان شود،
اما این امر تحت تأثیر دو عامل محقق نشد:
عامل نخس�ت در محقق نشدن خواستههای ایران از قرارداد بازرگانی با شوروی به کارشکنیهای
حکومت ش��وروی مربوط میش��د .حکومت شوروی بهرغم قرارداد ،حاضر به همکاری با ایران برای
ایجاد تسهیل در امور مبادالتی نبود و به بهانههای مختلف در این زمینه کارشکنی میکرد .نمونهای
ازای��ن کارش��کنیها را میتوان در گزارش هادی س��پانلو ،یکی از اعضای هی��أت اعزامی ایران در
تریست که مأمور وصول و ارسال کاال به کشور بود مشاهد کرد .در این گزارش وی عنوان کرد:
 .28الهی ،ص .70
 .29از جمله درخواستهای شوروی در جریان مذاکرات آزادی تمام کمونیستهای زندانی در ایران و همچنین دریافت حق
انحصاری فروش نفت شوروی در مناطق شمالی ایران بود .عبدالرضا هوشنگمهدوی ،روابط خارجی ایران در دوره پهلوی ( تهران:
نشر پیکان ،)1380 ،ص .58
 .30روزنامه رسمی كشور ،مجموعه قوانین و مقررات سالهای  1320ـ  1300هجری شمسی ،ج ( 2تهران :قوه قضائیه ،روزنامه
رسمی جمهوری اسالمی ایران )1388 ،ص.1667
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عالوه بر کاالهایی که از تریست حمل میگردید ،بعداً که قرارداد ایران و شوروی امضا شد سعی گردید

کاالهایی که صالح بود مورد احتیاج فوری میباش��د و کرایه آن نیز ارزش حمل داشته باشد از راههای
مختلف شوروی فرستاده شود .برای اجرای این عمل مقرر گردید هیأت مزبور نسبت به هر مورد توسط

شرکت باربری که عهدهدار حمل میگردد اظهارنامهای به پیوست صورت مشخصات کاال و گواهینامه
مبدأ در س��ه نس��خه برای نمایندگان بازرگانی شوروی در برلین ارسال دارند که پس از رسیدگی ،پروانه
ص��ادر نماین��د .در این صورت حمل کاال از ش��وروی منوط به وصول پروانۀ عب��ور بوده و این پروانه را

نمایندۀ ش��وروی در ظرف ده روز و پارهای از اوقات تا یک ماه بیش��تر صادر میکرد .پس از حمل دیگر
اختیار آن از دس��ت هیأت خارج میگردید .زیرا بعداً معلوم گردید که مقدار کلی کاالهای ارس��الی را در
باطوم به بهانه نداشتن وسایل و غیره نگهداشتهاند ...در مواقعی که هیأت اقتصادی در بندر مشغول بوده

میزان س��همیهای که نماینده ش��وروی برای حمل از طرق مختلف شوروی برای ایران معین کرده بود،
خیلی کم بود .روی هم رفته به ش��ش هزار تن نمیرس��ید .از این جهت کاالهای ارسالی دولت و تجار

از لحاظ ترتیب حمل در خاک شوروی تابع تصمیمات و نظریات مقامات شوروی بود .از طریق شوروی
فقط کاالهایی قابل حمل بود که س��اخت کش��ور آلمان بوده باشد نه از اراضی متصرفی آن ،زیرا برای

حمل کاالهای ساخت سایر کشورها ،نمایندگان شوروی تقاضای ارز به دالر داشتند.

31

در نتیجۀ همین بهانهجوییها و کارش��کنیها بود که کارخانۀ کنسروسازی شاهی 32،لوازم یدکی
کارخانۀ قند کرج 33و مواد مصرفی مورد نیاز کارخانۀ دخانیات 34که قرار بود با توجه به قراراد بازرگانی
 15فروردین  1319ایران و ش��وروی از این کش��ور حمل و به ایران ارس��ال شود ،با مشکل مواجه
شد.
عامل دوم در محقق نشدن خواستههای ایران از قرارداد بازرگانی با شوروی ،حمله آلمان به شوروی
بود .این حمله موجب ش��د تا امکان محدود ترانزیت کاال از ش��وروی نیز به کلی از بین برود .حمله
آلمان به ش��وروی که در  22ژوئن  1( 1941تیر  )1320اتفاق افتاد ،ارتباط مبادالتی ایران و آلمان
را بهکلی قطع کرد و موجب شد تا ایران برای رفع نیازهای اقتصادی از جمله نیازهای صنعتی خود
به دنبال جایگزینی برای آلمان باش��د .اما حمله متفقین به ایران و اش��غال کشور در شهریور 1320
مجالی برای تحقق این امر نداد؛ هر چند که پیش از این از س��وی ایران تالشهایی در این زمینه
 .31سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران سند شماره  ،240013996محل در آرشیو  401ق  3آ آ  ،1ص  23ـ .14
 .32مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ،سند شماره  56 ( 002ـ  54 )1ـ  52ـ Sh 1319
 .33سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240019752محل در آرشیو  704آ  5ب آ  ،1ص 15ـ .1
 .34همان ،سند شماره  ،240009841محل در آرشیو  301ص  4آ آ  ،1ص.2
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صورت گرفته بود.
نگرانی از قطع ارتباط با آلمان با توجه به نیاز شدید اقتصادی به این کشور از آغاز جنگ در میان
رجال سیاس��ی و اقتصادی ایران وجود داش��ت .در یکی از جلسات هیأت دولت در مهر سال ،1318
گزارش��ی از وزیر اقتصاد در خصوص این نگرانی ارائه ش��د .در این گزارش وی پیش��نهاد کرد تا به
منظور رفع مشکالت احتمالی پیشروی کشورها ایتالیا ،آمریکا و ژاپن به عنوان شریک اقتصادی و
طرف اول مبادالتی تجاری و صنعتی جایگزین ،آلمان شوند .در این گزارش تصریح شده بود ،دولت
ایران نمیتواند مطمئن باشد که مبادله کاال بین ایران و آلمان به حدی برسد که در قرارداد اقتصادی
یک سال قبل دو کشور تعیین شده بود .همچنین براین نکته نیز اظهار تردید شد که قسمت اعظم
کاالهای معمولی که در سالهای گذشته از طریق راه دریایی از آلمان حمل میشد ،در آینده از راه
ترانزیتی ش��وروی قابل حمل باش��د .بر این اساس در این گزارش خواسته شده بود با توجه به وضع
فوقالع��ادۀ زمان جنگ و ناتوانی در مبادلۀ کاال با آلمان ،دولت ایران به فکر مبادله با دیگر دولتها
باش��د 35.چنین پیشنهادی اگرچه بهواس��طۀ نیاز و اجبار ایران به مبادالت اقتصادی با آلمان تا زمان
حمله این کشور به شوروی به صورت جدی پیگیری نشد ،اما در طی این مدت تالشهایی صورت
گرفت تا کاس��تیهای ناش��ی از کندی روابط ایران و آلمان از طریق برقرار روابط تجاری با برخی از
کشورها برطرف شود.
در این زمان به لحاظ اقتصادی و صنعتی انگلس��تان و آمریکا تنها کش��ورهایی بودند که از این
امکان برخودار بودند تا جایگزین آلمان شوند .اما امکان برقراری ارتباط اقتصادی و مبادالتی با این
دو کش��ور آنگونه که با آلمان برقرار گردید وجود نداش��ت .انگلس��تان به دلیل درگیری در جنگ و
قرارگرفتن صنایع این کشور در خدمت اهداف نظامی ،قادر به برطرف کردن نیازهای صنعتی ایران
نبود .این کش��ور حتی به بهانۀ جنگ از انجام برخی تعهدات اقتصادی پیش از جنگ خود به ایران
36
سرباز زد که از جملۀ این تعهدات ،تحویل ریل مورد نیاز برای راهآهن ایران بود.
در چنین ش��رایطی ،ایران برای برقراری رابطه با آمریکا در دیماه  1318اقدام کرد .در راستای
عملیکردن این ایده ،متین دفتری نخس��توزیر ایران از کاردار آمریکا در تهران خواس��ت تا با وی
مالقات کند .در مالقاتی که بنابر این درخواس��ت انجام ش��د ،متین دفت��ری به کاردار آمریکا گفت
که دولت ایران بس��یار س��پاسگزار خواهد ش��د چنانکه وزارتخانههای آمریکا ت�لاش خود را بکار
 .35الهی ،ص .71
 .36احمد علی سپهر ،ایران در جنگ جهانی دوم ( تهران :دانشگاه ملی ،)2535 /1355 ،ص .36
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گرفته س��فارشهای ایران را تأمین کنند و در صورت امکان وامی در اختیار دولت ایران بگذارند.
تالشه��ای دولت برای تحقق این درخواس��تهها به این اندازه مح��دود نماند و به منظور جلب نظر
دولت آمریکا هیأتی از ایران به این کشور سفر کرد و این درخواستها را تکرار نمود .ایران متمایل
بود تا روابط اقتصادی با آمریکا بر اس��اس همان سیس��تم معامالت پایاپای با آلمان باش��د .پاس��خ
دول��ت آمریکا به این درخواس��ت در فوریه ( 1940بهمن  )1318منف��ی بود .وزیر امورخارجه آمریکا
به کاردار خود در ایران دس��تور داد تا به دولت ایران توضیح دهد که نباید از حکومت آمریکا انتظار
داشته باشد موضوع معامالت پایاپای با ایران را مورد بررسی قرار دهد .زیرا چنین ترتیبی با سیاست
بازرگانی خارجی دولت آمریکا که اس��توار بر معام�لات بازرگانی چند جانبه و اصل دول کاملهالوداد
اس��ت ناس��ازگاری دارد .وزیر امورخارجۀ امریکا از طریق کاردار خود به ایران پاسخ داد که کشورش
نمیتواند به مؤسس��ات بازرگانی خصوصی فشار آورد و در کار بخش خصوصی دخالت کند 38.بدین
ترتیب امکان جایگزینی آمریکا به جای آلمان بهعنوان تنها قدرت اقتصادی بزرگی که میتوانس��ت
خریدار مواد اولیه و همچنین صادرکنندۀ ماشینآالت صنعتی باشد از بین رفت.
ای��ران امید خود را از بکارگیری س��رمایههای بخش خصوصی آمریکا و انگلیس از دس��ت نداد
و ب��ا درج آگهیهای تبلیغاتی و مناقصه در روزنامههای دو کش��ور ،درصدد بکارگیری ش��رکتها و
کارخانههای صنعتی این دو کش��ور برای تأسیس ،تعمیر و تجهیز صنایع برآمد .بکارگیری این رویه
اگرچه در برخی مواقع مانند خرید دس��تگاههای پنبهپاککنی کارخانجات امالک اختصاصی شاه در
گرگان و مازندران به نتیجه منجر ش��د 39،اما در مجموع به دلیل ش��رایط جنگی نتایج زیادی دربر
نداشت .بهعنوان مثال سفارت ایران در لندن طی نامهای در  1تیر  1319از طریق وزارت امور خارجه
خواس��ت تا به وزارت پیش��هوهنر اطالع دهد که به چند دلیل از درج آگهی مناقصه در روزنامههای
انگلس��تان برای استفاده از کمپانیهای این کشور خودداری کند .1 :به دلیل مشکالت حمل و نقل
تحت تأثیر شرایط جنگی مراسالت زمانی میرسد که از زمان مناقصه گذشته است؛  .2کمپانیهای
انگلیس��ی به دلیل شرایط جنگی حاضر به همکاری نیس��تند؛  .3دولت انگلستان با آغاز جنگ تمام
کارخانهها را تحت نظارت خود درآورد و تمامی س��عی خود را صرف تهیه لوازم جنگی کرده و کمتر
حاضر به فروش اجناس به کش��ورهای خارجی است .براین اساس سفارت ایران در لندن اعالم کرد
37

.39

 .37پیتر آوری ،تاریخ معاصر ایران ،ج ،2ترجمۀ محمد رفیعی مهرآبادی (تهران :مطبوعاتی عطایی ،بیتا) ،ص .175
 .38همان ،ص .178
 .39سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،2400086601محل در آرشیو  609س  1آ آ  ،1ص
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که درج آگهی مناقصه در روزنامههای انگلستان اتالف وقت و خرج بیهوده است.
مش��ابه همین گزارش را سفارت ایران در امریکا در تاریخ  10مهر  1319به نخست وزیر ارسال
کرد که در آن آمده بود« :وزارتخانهها و بنگاههای دولتی شاهنشاهی آگهی مناقصههایی که راجع
به خرید منتش��ر میکنند به این س��فارتخانه میفرستند که به اطالع عالقهمندان برسد .لکن غالب ًا
وقتی آگهی و اس��ناد مناقصه به اینجا میرس��د که یا موقع گذش��ته و یا اینکه چند روز بیشتر باقی
نیست و در حقیقت عم ً
ال فروشندگان آمریکایی نمیتوانند شرکت کنند 41».در واقع عامل اصلی این
تغییر ناشی از کندی مبادالت و ارتباطات بینالمللی تحت تأثیر شرایط جنگ جهانی بود.
در چنین ش��رایطی ایران در آس��تانه ش��هریور  1320در خصوص مس��ائل مربوط به سیاس��ت
صنعتیس��ازی خود با دو مش��کل بزرگ روبرو بود؛ از یک س��و حملۀ آلمان به ش��وروی راه ارتباط
ایران و آلمان را به عنوان اصلیترین طرف قراردادهای تجاری و صنعتی مسدود کرد .از دیگر سو،
تالشه��ای ایران در پیدا کردن طرفهای جدید تجاری و صنعتی ناکام ماند .بدین ترتیب ایران در
خصوص مس��ائل مربوط به سیاستهای صنعتیسازی خود با مشکل و بنبست جدی مواجه گردید
و در حالی که نمینوانست راهی برای برونرفت از این مشکالت پیدا کند ،در شهریور  1320توسط
نیروهای متفقین به اشغال درآمد .اشغال کشور نیز مشکالت جدیتری بر روند سیاستهای صنعتی
ایجاد کرد.
40

پیامدهای جنگ جهانی دوم بر سیاست صنعتیسازی پس اشغال ایران
اشغال نظامی هر کشور ،پیامدهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای کشور اشغالشونده
دارد .چنین پیامدهایی مخصوص ًا اگر این اش��غال در راس��تای اهداف نظامی صورت گیرد ،بیش��تر
خواهد بود و در نتیجۀ آن منابع اقتصادی و انس��انی کش��ور اشغالشونده در خدمت اهداف نظامی
کشور اشغالگر قرار میگیرد .چنین قاعدهای در خصوص اشغال ایران در شهریور  1320نیز صادق
اس��ت .زیرا نیروه��ای متفقین با اهداف نظامی ایران را اش��غال کردند و بخ��ش اعظمی از منابع
اقتصادی و انس��انی ایران در راستای این هدف تحت اختیار خود درآوردند که در این میان صنایع
ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود .اشغال ایران توسط متفقین سه پیامد عمده برای صنعتیسازی
در ایران داش��ت .این پیامدها عبارت بودند از .1 :اخراج متخصصان و کارشناس��ان صنعتی آلمان
.40اداره کل آرشیو و اسناد وزارت امورخارجه ،سند شماره  69 ( 058ـ  17 )1ـ  53ـ .Sh 1319
 .41همان ،سند شماره  69 ( 067ـ  17 )1ـ  53ـ .Sh 1319
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از ایران؛  .2کاهش تولید و یا تعطیلی کارخانهها؛  .3اش��غال کارخانههای ایران توس��ط متفقین و
بکارگیری آنها در راستای اهداف نظامی
اخراج متخصصان و کارشناسان صنعتی آلمان از ایران
نخس��تین پیامد اشغال ایران بر سیاست صنعتیس��ازی ،اخراج کارشناسان و متخصصان فنی آلمان
از ایران بود .حضور کارشناس��ان آلمانی در ایران برای سایر قدرتهای اروپایی مسألهای مهم بود و
همواره به آن با دیدۀ تردید نگریس��ته میش��د .در  6مهر  1315رئیس ادارۀ سوم وزارت امورخارجۀ
ایران پس از مالقات با شارژدافر فرانسه ،نگرانی وی را از نفوذ اقتصادی آلمانیها و حضور کارشناسان
آن کشور در ایران اینگونه گزارش داد« :نفوذ آلمانها در ایران روز به روز زیاد میشود و این مسئله
باعث نگرانی ،و بیم آن میرود که منظور آلمانها در ایران باطن ًا احراز نفوذ سیاسی باشد .زیرا مسلم
اس��ت هر آلمانی که به خارج اعزام میش��ود باید عضو حزب ناسیونال سوسیالیست باشد و اعضای
42
حزب مزبور در هر جا هستند باید مجری نظریات سیاسی دولت آلمان باشند».
بر این اس��اس حضور کارشناس��ان آلمانی از همان آغاز و پیش از ش��کلگیری دستهبندیهای
سیاس��ی نظامی جناحهای درگیر در جنگ جهانی دوم ،از س��وی دیگر رقیبان با دیدۀ شک و تردید
نگریس��ته میش��د و براساس همین نگرش بود که با آغاز جنگ ،این شک و تردید به بدبینی تبدیل
ش��د .به منظور برطرف کردن همین بدبینی بود که رضاش��اه در  25تیر  1319به تمام وزارتخانهها
اع�لام کرد تا بدون هماهنگ��ی با وزارت جنگ ،متخصصان خارجی خود را به س��مت مرزها اعزام
نکند 43.این اقدامها اگرچه تا پیش از حملۀ آلمان به شوروی میتوانست مؤثر باشد ،اما با حملۀ آلمان
به شوروی شرایط تغییر کرد و مسأله حضور متخصصان آلمانی به مسألهای بغرنج در مناسبات ایران
و متفقین ـ شوروی و انگلستان ـ تبدیل شد.
حمله آلمان به ش��وروی که موجب اتحاد انگلستان و ش��وروی شد ،زمینه را برای اعمال فشار
مش��ترک دو کش��ور به ایران جهت اخراج متخصصان آلمانی فراهم ک��رد .در  12ژوئیه 21( 1941
تیر  )1320دو کش��ور پس از امضای یک قرارداد همکاری یاداشتی به وزیر امورخارجه ایران تقدیم
کردند و از دولت ایران خواستند تا اتباع آلمانی را به این دلیل که امنیت ایران را به خطر میاندازند،
از کشور اخراج کند .اما دولت ایران در هفتم مرداد آن سال طی جوابیهای این درخواست را با استناد
 .42اداره کل آرشیو و اسناد وزارت امورخارجه ،سند شماره  3ـ  9ـ  52ـ .Sh 1315
 .43سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240011144در محل آشیو 33ط  5آ آ  ،1ص .10
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ب��ه م��وارد زیر رد کرد .1 :تمام اتباع خارجی مقیم ایران تحت کنترل پلیس قراردارند؛  .2اخراج اتباع
آلمانی خالف بیطرفی ایران اس��ت؛  .3ایران کش��وری مستقل و حاکم بر امور خویش است که در
44
راه صنعتی کردن کشور مجبور به استفاده از متخصصان خارجی است.
مخالفت ایران با درخواست متفقین از یک سو و قیام رشید عالی گیالنی در عراق علیه انگلیسیها
از س��وی دیگر موجب ش��د تا بر نگرانیهای متفقین از حضور نیروهای متخصص آلمانی در ایران
افزوده ش��ود 45.ای��ن نگرانیها در حالی ابراز میش��د که بخش قابل توجه��ی از این متخصصان و
کارشناس��ان صنعتی ایران را آلمانیها و اتریش��یهای یهودی مهاجر تش��کیل میدادند 46.در چنین
وضعیت��ی و در حال��ی که از س��وی متخصصان صنعت��ی آلمان خطری متوجه هیچ کش��وری نبود،
نیروهای متفقین ایران را در ش��هریور  1320به بهانۀ جاسوس بودن متخصصان آلمانی مورد اشغال
قراردادند تا از خاک ایران برای ارسال کمک نظامی به شوروی استفاده کنند.
اشغال ایران ضربه سختی بر صنایع ایران وارد کرد .زیرا اخراج کارشناسان و متخصصان آلمان
را در حالی که هنوز ایران به آنها نیازمند بود به همراه داش��ت .در چنین ش��رایطی بهرغم نیاز صنایع
47
ایران به متخصصان آلمانی ،آنان همانند دیگر هموطنان خود به نیروهای متفقین تس��لیم ش��دند.
اما این تنها پیامدهای جنگ جهانی دوم بر روند صنعتیسازی در ایران نبود .اشغال ایران پیامدهای
دیگری در عرصۀ صنعتیس��ازی به همراه داش��ت که ازجمله آنها کاهش تولید و به تعطیلی کشیده
شدن برخی از صنایع و کارخانههای ایران بود.
کاهش تولید و یا تعطیلی کارخانهها
اش��غال ایران توسط متفقین کاهش چش��مگیر تولیدات صنعتی را با خود به همراه داشت .بهعنوان
مثال تا پیش از ش��هریور  ،1320تولید س��االنه هش��ت کارخانۀ قند ایران35 ،هزار تن بود ،اما این
میزان در س��ال  1321به  14هزار تن کاهش یافت 48.همچنین در تولیدات کارخانۀ اشباع تراورس
 .44الهی ،ص 133ـ .132
 .45سرکالرمونت اسکراین ،جنگ جهانی در ایران ،ترجمه غالمحسین صالحیار ( تهران :سلسله ،)1363 ،ص .157
 .46تنها یک بار در  26مهر  1317پنجاه و دو نفر یهودی اتریشی متخصص در رشتههای مهندسی ،پزشکی ،معلمی و کارگری
طی نامهای از وزیر کشور ایران درخواست کردند تا در ایران در مشاغل مربوط به تخصص خود بکار گرفته شوند .رضا آذری شهرضایی،
دولت ایران و متخصصان مهاجر آلمانی ( تهران :سازمان اسناد ملی ایران ،)1374 ،ص .114
 .47سرریدر بوالرد و سرکالرمونت اسکراین ،ص .51
 .48حسین آسایش ،جغرافیای صنعتی ایران ( تبریز :موسسه تحقیقات علوم اجتماعی و علوم انسانی ،)1354 ،ص .83
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ش��یرگاه هم کاهش چش��مگیر صورت گرفت و این کاهش تا بدآنجا پیش��رفت که به تعطیلی آن
انجامید .کارخانه اس��باع تراورس ش��یرگاه مازندران ،در س��ال  1313تأسیس شد و در سال 1317
کارخانۀ مش��ابه دیگری به آن اضافه شد .این دو کارخانه در سال 1319جمع ًا یک میلیون تراورس
در س��ال تولید میکردند .اما جنگ جهانی موجب کاهش چش��مگیر تولیدات این کارخانهها شد .به
گونهای که میزان تولید تراورس در س��ال 1320به شش��صد هزار و در سال  1321به دویست هزار
کاه��ش یافت و در نهایت در س��ال  1322و  1323کارخانههای ت��راورس به حالت تعطیلی کامل
49
درآمدند.
کاهش تولید و تعطیلی کارخانهها پس از اش��غال ایران تحت تأثیر دو عامل صورت گرفت؛
 .1کاهش واردات کاالهای واس��طهای مورد نیاز صنایع .مورد اخیر خود یکی از عوامل موثر در
کاهش تولید قند بود .زیرا آجر نس��وز مورد نیاز کارخانههای قند ،از جمله کاالهای واس��طهای
بود که در اثر ش��رایط جنگی با مش��کل واردات مواجه شد؛ .2 50مشکالت ناشی از حمل و نقل،
پس از اش��غال ایران وسایل و شبکه حمل و نقل کشور در خدمت اهداف نظامی متفقین درآمد.
این مس��أله موجب ش��د تا مواد اولیه کشاورزی مورد نیاز صنایع وابس��ته به تولیدات کشاورزی
به موقع به کارخانهها نرس��د .در مرکز اس��ناد مجلس س��ندهای متعددی وجود دارد که حاوی
شکایتهای مردم شیراز 51و کرمانشاه 52در خصوص نبود وسایل حمل و نقل برای حمل چغندر
به کارخانههای قند مرودش��ت و شاهآباد و فاسد شدن چغندرها در نتیجه تحویل نشدن به موقع
به آن کارخانهها است .همچنین در همین مرکز اسناد دیگر نیز وجود دارد که حاوی گزارشهایی
در خصوص نرسیدن گندم کافی به کارخانههای آرد تحت تأثیر شرایط جنگ است .کارخانه آرد
و ماکارون��ی تبریز و کارخان��ه آرد قزوین در نتیجه همین عامل با کاهش تولید و تعطیلی مواجه
53
شدند.
 .49علی زاهدی ،لزوم پروگرام صنعتی و صنایع ایران بعد از جنگ ،ص .163
 50اداره مرکزی کارخانههای قند کشور در سال  1320بهواسطه تجارتخانه عظیمی در صدد خرید مقداری آجر نسوز برای
کارخانههای قند از انگلستان برآمد .قرارداد خرید در  1317 /12 /23به امضا رسید .در قرارداد مقرر شده بود آجرهای نسوز ظرف بیست
و شش هفته به ایران تحویل داده شود ،اما کارخانه انگلیسی فروشنده به علت بروز جنگ مبلغی بر قرارداد تحت عنوان سورشارژ جنگ
اضافه کرد .مذاکره بر سر پرداخت یا نپرداختن این مبلغ دستکم تا  13مهر  1320ادامه داشت .سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران ،سند شماره ،240021849 ،محل در آرشیو  420ث  2ب آ  ،1ص .68
 .51کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،سند شماره 13 /176 /18 /1 /346ج.
 .52همان ،سند شماره .13 /6 /33 /1 /315
 .53همان ،سند شماره 12 /54 /22 /1 /25ج.
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اشغال کارخانههای ایران توسط متفقین برای اهداف نظامی
اش��غال ای��ران عالوه بر پیامده��ای فوق ،پیامد دیگری نیز بر صنایع ایران داش��ت .در پی اش��غال
ای��ران برخی از کارخانهها به اش��غال متفقین درآمدند و در خدمت اه��داف نظامی آنان قرار گرفتند.
کارخانۀ ماسکس��ازی ونک یکی از کارخانههایی بود که به این وضعیت دچار ش��د .پس از اش��غال
ایران این کارخانه به تصرف متفقین درآمد و در راس��تای منافع نظامی متفقین تغییر کاربری داد و
از ماش��ینآالت آن برای مصارف دیگر استفاده ش��د؛ از جمله دستگاه پرس آن برای قوطیسازی و
54
ماشینهای خیاطی آن برای دوختن لباس نظامی استفاده شد.
در اش��غال و بکارگیری کارخانههای ایران در راس��تای منافع نظامی ،شورویها بیشترین سهم
را داش��تند .آنها یک کارخانه پنبهپاککنی را در میانه با هدف اس��تفاده از آن به عنوان اس��تراحتگاه
سربازان خود 55،یک کارخانه کنسروسازی و یک کارخانه اسلحهسازی را با هدف استفاده از تولیدات
آن به اش��غال درآوردند .حکومت شوروی تصمیم داشت این دوکارخانه را به کشور خود انتقال دهد.
اما وزیر پیشه و هنر وقت ایران به منظور نجات این کارخانهها و راضی ساختن روسها قراردادی با
آنها منعقد کرد که به موجب آن مقرر شد کارخانههای مذکور به کمک شورویها به تولید خود ادامه
دهند و محصوالت خود را در اختیار دولت شوروی بگذارند .در این قرارداد هیچ شرطی که شوروی
را ملزم به پرداخت بهای محصوالت این کارخانهها کند وجود نداش��ت 56.بر این اس��اس شورویها
محص��والت این کارخانهها را رای��گان مورد بهرهبرداری قرار میدادند .با توجه به وجود آمدن چنین
ش��رایطی ،مجموعه عوامل مختلف تحت تأثیر جنگ جهانی دوم دس��ت بدست هم دادند تا اجرای
سیاس��ت صنعتیسازی در ایران با مشکالت متعدد مواجه گردد و در نهایت جریان صنعتیسازی در
دوران پهلوی اول با تبعید رضاش��اه ،به عنوان نفر اول حکومتی که سیاست صنعتیسازی را به اجرا
درمیآورد ،به پایان برسد.
نتیجهگیری
جنگ جهانی دوم از همان ماههای نخس��ت آغازش ،سیاس��ت صنعتیسازی را در ایران تحت تأثیر
خ��ود ق��رار داد .این تأثیرگذاری ،در نتیجۀ بهوجود آمدن اختالل و کن��دی در روابط اقتصادی میان
 .54زاهدی ،ص .164
 .55سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،سند شماره  ،240012954محل در آرشیو  207ف  1آ آ  ،1ص .4
 .56آرتور میلسپو ،آمریکاییها در ایران .ترجمۀ عبدالرضا هوشنگمهدوی (تهران :نشرالبرز)1370 ،ص .240
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ای��ران و آلم��ان به عنوان اصلیترین طرف قراردادهای صنعتی بود .کندی و اختالل ارتباط با آلمان
بیش از همه ناش��ی از محاصره دریایی این کش��ور توسط انگلیسیها بود .در این شرایط با توجه به
ناوگان قوی دریایی انگلستان مشکالت متعددی برای ایران و آلمان در چهارچوب مبادالت تجاری
و صنعتیش��ان بهوج��ود آمد ،در حالی که ای��ران نیازمند مبادالت صنعتی با آلمان جهت تأس��یس،
تجهیز ،تعمیر و نگهداری صنایع نوپای خود بود و در نتیجه همین نیاز دچار نوعی وابستگی صنعتی
به آلمان شده بود .ایران اقدامهای متعددی برای برطرف کردن این مشکل انجام داد؛ تالش برای
پیدا کردن طرفهای جدید قرارداد صنعتی و انعقاد قرارداد  1319با ش��وروی به منظور اس��تفاده از
خاک این کشور برای انجام مبادالت تجاری و صنعتی با آلمان از جمله این اقدامها بود که نتیجهای
نداشت .تالش برای پیدا کردن طرفهای جدید قرارداد صنعتی بهرغم مذاکرات جدی با دولتهای
انگلس��تان و آمریکا و حتی بخشهای خصوصی این دو کش��ور تحت تأثیر شرایط جنگی و سیستم
خاص مبادالت تجاری ایران (مبادله پایاپای) ،با مخالفت آنان مواجه شد و ناکام ماند .از سوی دیگر،
حملۀ نظامی آلمان به شوروی نیز آخرین تالش ایران را برای حفظ مبادالت تجار و صنعتی با آلمان
به ناکامی کشاند.
صنایع ایران در اثر قطع ارتباط با آلمان با مش��کالت متعددی روبرو ش��د و اش��غال ایران توسط
متفقین با هدف کمک رسانی به شوروی در جنگ با آلمان ،ضربۀ نهایی را بر جریان صنعتیسازی در
ایران وارد کرد .نخستین پیامد اشغال ایران بر سیاست صنعتیسازی اخراج متخصصان آلمانی شاغل
در صنایع ایران بود .پیامدهای اش��غال ایران بر سیاس��ت صنعتیس��ازی به این اندازه محدود نماند.
کاهش تولید و یا تعطیلی کارخانهها تحت تأثیر شرایط جنگی ،اشغال و به خدمت گرفتن کارخانهها
و تولیدات آن در راس��تای اهداف نظامی اش��غالگران و تبعید رضاشاه از کشور به عنوان عامل اصلی
سیاس��ت گذاری جریان صنعتیسازی از جمله پیامدهای دیگر اشغال ایران توسط متفقین بود .بدین
ترتیب مجموعهای از عوامل مختلف تحت تأثیر پیامدهای جنگ جهانی دوم دس��ت به دس��ت هم
دادند و سیاست صنعتیسازی در ایران عصر پهلوی اول ناکام به پایان رسید.
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