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Abstract 
Examining Iran's relations with other countries during the first Pahlavi era 
because both in the domestic arena (the establishment of the new order and the 
extinction of the Qajar rule after many years) and in the foreign arena (the 
formation of new polarizations in the international system) involved influential 
events in contemporary history can contribute to the comprehensive 
understanding of Iran's position in this period. Keywords: 
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 چکیده
  استقرار )   داخلی  عرصه  در  هم  کهآن  دلیل به  اول پهلوی  دوره  در کشورها   سایر  با  ایران  روابط  بررسی

 گیریشکل)  خارجی  عرصه  در  هم  و(  هاسال  از  پس  قاجارها  حکومت  انقراض  و  جدید  نظم
 است،  بوده  معاصر  تاریخ  در  تاثیرگذاری  حوادث  متضمن(  المللبین  نظام  در  جدید  هایبندیقطب

 نظریه  کاربست  میان  این  در.  کند  شایانی  کمک   دوره   این  در  ایران  جایگاه  جامع  درک  به  تواندمی
  نیز   پیرامون  و  مرکز  محور  دو  در  کشورها  بندیتقسیم  و  آن  ماهوی  هایویژگی   دلیل  به  جهانی  نظام
 پاسخ  دنبال  به  پژوهش   این  در  نکات  این   به  توجه  با.  رسدمی  نظر  به  مفید  مذکور،   هدف   تحقق  برای

  –   تجاری  روابط  وضعیت  اقتصادی،  جهانی  نظام  چارچوب  در:  که  ایمبوده  اساسی  پرسش  این  به
 چگونه  مذکور  نظام  در  ایران  جایگاه  و  بوده  مواردی  چه  بر  ناظر  اروپایی  هایقدرت  و  ایران  نظامی

 منابع  و   مدارک  اسناد،  واکاوی  و  تحلیلی  –   توصیفی  روش  کارگیری  به  با  که  ما  هاییافته  است؟بوده
 عنوان   به  ایران  کشور  جایگاه جهانی،  نظام  قالب  در  که  بود  آن  از  حاکی  شد  حاصل  موضوع  با  مرتبط

  فروشی   خام  و  اولیه  مواد  کردن  فراهم  تجاری،  بعد  در  دلیل  همین  به  شد؛  تثبیت  ایحاشیه  کشور  یک
  نظامی   نیروهای  شدید  وابستگی  مونتاژ،  به  اکتفا   نظامی  بعد  در  و  مرکزی  کشورهای  صنایع  تامین  برای

 ترین مهم  جمله  از  نظامی  صنایع  حوزه  در  مستقل  گذاریسیاست  امکان  سلب  و  وارداتی  تسلیحات  به
 .بود اول پهلوی دوره در اروپایی هایقدرت و ایران روابط هایویژگی 

 کلیدواژه ها: 
  نظامی، روابط تجاری، روابط
 اول، پهلوی اروپایی، هایقدرت
 جهانی  نظام نظریه

 

 مقدمه 1
روند  بررسی  و  هر  تحلیل  در  شده  سپری  های 

می عرصه  برای  ای  راهنما  چراغ  یک  عنوان  به  تواند 
فعالیت  همانجام  و  تازه  ایجاد  های  ،  نوآوریچنین 
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اصالح معایب و تقویت محاسن در آن عرصه شود.  
ای مستثنی  روابط میان کشورها نیز از چنین قاعده 

ایسته به  نبوده و واکاوی جوانب گوناگون آن امری ب
 رسد. نظر می 
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با توجه به این نکته تحلیل و بررسی روند سپری  
تجاری   روابط  در  دوره  – شده  در  ویژه  به  ی  نظامی 

دوره  به سایر  اهمیت دو چندانی نسبت  ها  معاصر 
دارد. این اهمیت بیشتر ناشی از این ویژگی است که  

ویژه  طور  به  موجود  در  وضعیت  ریشه  تری 
های معاصر دارد؛ به بیان  خصوصیات و شرایط سال 

زمینهدقیق عرصه تر  در  نوآوری  ایجاد  صنعت  ی  ی 
تر شدن تجارت جهانی به  چنین پیچیده نظامی و هم 

های  طور مشخص با نگاهی تحلیلی و دقیق به سال 
می میسر  چیستی  معاصر  ترتیب،  همین  به  شود. 

ها و ماهیت محاسن و  معایب و چگونگی اصالح آن 
گوناگون  جنبه دوره مشخص  های  همین  در  نیز  آن 

ی  ی معاصر دورههای دوره شود. اما در میان سال می
تواند آغازی برای تحلیل  پهلوی اول بنا به دالیلی می 

نظامی   قدرت   - روابط  با  ایران  اروپایی  تجاری  های 
توان در همین رابطه متذکر  دلیل عمده را می   3باشد؛  

 شد:

مندی کشف و استخراج نفت در ایران و بهره  -1
ویژه  و  نفتی  درآمدهای  از  ایران  تر نسبی 

صنعتی   کشورهای  برای  آن  جایگاه  شدن 
شده که به دنبال منابع ارزان و کسب منافع  

 ی غرب آسیا بودند؛  بیشتر از منطقه

با    -2 از حکومت  نوع جدیدی  آمدن  کار  روی 
تغییر   سیاسی  نظم  و  متفاوت  ساختاری 

    های قبل در ایران و یافته نسبت به دوره

عرصه  -3 گسترش  و  تجارت  امکان  ی  افزایش 
کشورهای   میان  گوناگون  کاالهای  تجارت 

 جهان. 

می  را  دوره  این  دلیل  همین  دوره به  ای  توان 
دانست که به طور خاص و مناسب برای ارائه یک  

تجاری   روابط  مورد  در  جامع  و  پژوهشی    – تحلیل 
این   در  است.  مداقه  و  بررسی  ایران شایان  نظامی 

رسد چارچوبی که جامعیت الزم را  نظر می  راستا، به
برای تحقق چنین هدفی دارد، نظام جهانی اقتصادی  

 
1 . Fernand Braudel 
2 . Review 

توان  است و با مبنا قرار دادن این قالب به خوبی می 
رفتار کشورهای »مرکز« در قبال کشورهای »پیرامون«  
این   به  توجه  با  داد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را 

بال پاسخ به این  مطالب در اثر پژوهشی حاضر به دن
پرسش اساسی هستیم که: در چارچوب نظام جهانی  

تجاری   روابط  وضعیت  و    –اقتصادی،  ایران  نظامی 
های اروپایی ناظر بر چه مواردی بوده و جایگاه  قدرت

 است؟ ایران در نظام مذکور چگونه بوده 

 مباحث نظری 2
های نخستین مکتب نظام جهانی به مرکز  خاستگاه

و تمدن نظام»مطالعات   تاریخی  اقتصادی،  ها« های 
می  برودل«باز  »فرناند  که  پایه آن   1گشت  گذاری را 

قالب نشریه  و در  بود  تحلیل    2ویو« ی »ری کرده  به 
دوره نظام در  اقتصادی  مدت  های  بلند  زمانی  های 

عمده می توجه  فضایی  چنین  در  به  پرداخت؛  ای 
تاریخ    های وسیع جغرافیایی«، »کلیت فرآیند»گستره

نظریات«   اکتشافی  ناپایدار  »ماهیت  و  اجتماعی« 
ای، در قالب  تحقق پیدا کرد. با توجه به چنین زمینه

کامالً   تحلیل  در  ویژگی  چند  جهانی،  نظام  مکتب 
مشهود است: الف( واحد تحلیل کلیت نظام جهانی  

کل  تحلیل  یک  راستا  این  در  و  و  از  است  گرایانه 
صوفرآیند اجتماعی  تاریخ  می های  ب(  رت  و  پذیرد 

ها در اقتصاد جهانی و  ای روند ی دوره امکان مطالعه
شود )شیرزادی،  »امواج بلند استعمارگرایی« فراهم می 

1393 :65-63 .) 

در همین رابطه والرشتاین در کتاب خود با عنوان  
نظام  جهانی«»تحلیل  این 3های  بیان  ضمن  که  ، 

یک    جهانی  اقتصاد به  مربوط  ی  محدوه تنها 
نمی  کوچک  اشاره  جغرافیایی  ویژگی  این  به  شود، 

کند که در قالب این نظام اقتصادی، نوعی تقسیم  می
توجهی    قابل   گیرد که طی آن مبادالت کار شکل می 

واقع    کاالهای  از در  است؛  مشاهده  قابل  ضروری 
می  تأکید  امر  این  بر  در  والرشتاین  اقتصاد  که  کند 

  واحد   سیاسی   اختار س  یک   به  نظام جهانی »محدود

3 . World – Systems Analysis 
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  در   سیاسی   واحدهای  از  بسیاری  عوض،   نیست و در 
  هم   با  مدرن  جهانی  نظام  در  که  دارند  وجود  این نظام 

  ها فرهنگ  بر مشتمل  جهانی  اقتصاد و  خورندگره می 
 :Wallerstein, 2004)   است«  زیادی  هایگروه   و

داری  (. از نظر والرشتاین، اقتصاد جهانی سرمایه 23
با مرکزیت اروپا تشکیل شد و رشد پیدا    16در قرن  

کرد و این روند سبب تشکیل یک قطب به عنوان  
این   درواقع  نظام جهانی شد.  در  مرکزی  کشورهای 

داری بود  ی عملکرد اقتصاد جهانی سرمایه روند نتیجه 
عمده  شکل و  آن  اثر  رابطه ترین  یک  مرکزگیری  - ی 

ی به  های تولیدپیرامونی بود که باعث شد تا فعالیت
بودند   محدود  که  مرکزی  کشورهای  در  عمده  طور 

عمده  و حجم  بگیرد  فعالیت شکل  این  از  بین  ای  ها 
روند  اما  شود.  تقسیم  محدود  کشور  های  چند 

و    1پیرامونی  اولیه  مواد  و  کاالها  تولید  شامل  که 
ضروری بود در بین تعداد بسیاری از کشورها شکل  

این اقتصادی در  نتیجه نظام  و در  مجموعه    گرفت 
پیرامونی تشکیل شد.   کشورهای پرشمار به صورت 

که  هم بودند  هم  کشورها  از  دیگری  گروه  چنین 
ها ترکیبی از محصوالت مشابه با تولیدات  تولیدات آن 

کشورهای مرکزی و کشورهای پیرامونی بود و از منظر  
نیمه  کشورهای  عنوان  به  در    2پیرامونی والرشتاین 

ا  نقش  اقتصاد  جهانی  کردند  نظام  یفا 
(Wallerstein, 2004:23 & 28 .) 

شود  با بررسی سایر آثار والرشتاین مشخص می   
ی  داری در دورهکه از نظر وی، اقتصاد جهانی سرمایه 

میالدی، عالوه بر قطبی شدن،    1945پیش از سال  
بر   ناظر  فرآیند  این  کرد؛  نیز تجربه  را  الحاق  فرآیند 

جهانی   اقتصاد  نظام  مرزهای  طور  گسترش  به 
پیوسته و منظم از اروپا به سمت سایر نقاط دنیا بود  
و درواقع، در پی چنین فرآیندی بود که تا پایان قرن  

»حیطه  19 در  جهان  نقاط  تمام  تقریباً  ی میالدی 
بین  نظام  این  بودند  عملکرد  گرفته  قرار  المللی« 

(. با توجه به این مباحث، در  120:  1393)شیرزادی،  
نظامی ایران و    – سی روابط تجاری  ادامه درصدد برر 

 
1 . Peripheral Processes 

وضعیت  قدرت و  اول  پهلوی  دوره  در  جهانی  های 
 اقتصاد ایران در درون نظام جهانی اقتصاد هستیم.

 های پیشینمروری بر پژوهش 3
  بررسی   به  خود   پژوهش   در(  1396)  آبادیان   و  شکرزاده

.  پرداختند  شاه   رضا  دوره  در   ژاپن  و  ایران   تجاری  روابط
  و  گیری  شکل  دالیل  تبیین  وهشپژ   این  اصلی  هدف

.  بود  مذکور   دوره  در   ژاپن   و  ایران  تجاری   روابط   توسعه
  با  که  داد  نشان  زمینه این در   پژوهشگران   های یافته
  چین،   بازارهای  در   ژاپن  تجارت  محدودیت   به  توجه
  توجه   آسیا  غرب  بازارهای  به  کشور  این  امریکا،  و  هند
  در   ایران  دولت  تالش  حال   عین   در  داد؛  نشان  ای  ویژه
  انحصاری   فضای   گسستن  بر  معطوف  رضاشاه  دوره

  بود   شوروی   و   انگلستان   همچون  کشورهایی   با   تجارت
  و  ایران تجارت گسترش  تسریع  باعث دالیل  همین و

 . بود شده  ژاپن

( درخشان  و  فیاضی  قالب  1387پژوهش  در   )
بررسی روابط ایران و اروپا در دوره رضا شاه با تمرکز  
چنین   در  رسید.  انجام  به  آلمان  و  ایران  روابط  بر 

به   نویسندگان  داري    یهمزمانچارچوبی  زمام  دوره 
دسته بندي ها و جناح بندي هاي    با  رضا شاه در ايران

اروپا   در  رقاساسي  و  کرده  کشورها  اشاره  این  ابت 
از   توان  افزایش  و  نفتی  منابع  به  یابی  برای دست 

قدرت اصلی  انگیزه  را  ژئوپلتیکی  اروپایی  منظر  های 
این   حائز  که  مناطقی  درآوردن  سلطه  تحت  برای 

ها بودند معرفی کردند. فیاضی و درخشان در  ویژگی 
های تاکتیکی رخ  مقام بیان نتایج پژوهش خود اشتباه

دو کشور در کنار تحمیل برخی شرایط  داده در روابط  
المللی را عامل اصلی شکست در روابط ایران و  بین

 اند.آلمان در دوره رضا شاه قلمداد کرده 

( نیز پژوهشی در  1390عابدی اردکانی و همکاران ) 
پی ارائه »تحليلي سازه انگارانه از رفتار دولت هاي  
چنین  در  بودند.  رضاشاه«  دوره  در  ايران  با    بزرگ 

تبیین   به  روابط    مهم   هايجنبهراستای پژوهشگران 
رضاشاهدولت  حکومت  با  بزرگ  و    هاي  پرداختند 

2 . Semi Peripheral States 
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ویژه  تقابل  ای  تمرکز  چرايي  و  چگونگي  ويژه  به 
 داشتند.   متفقين و ايران

( در اثر پژوهشی خود ضمن توجه  1386فر )آریان 
طی   ایران  در  یونکرس  کمپانی  حضور  ابعاد  به 

و    1311تا    1301های  سال  هجری خورشیدی، حضور 
نفوذ این کمپانی در ایران را ناشی از اهمیت منطقه  
انعقاد   و  دانسته  آلمانی  دولتمردان  برای  خاورمیانه 
کمپانی   طریق  از  هواپیما  و  پست  حوزه  در  قرارداد 
یونکرس را موید همین امر ذکر کرده است. از نظر  

فر عملکرد کمپانی مذکور باعث گسترش نفوذ  آریان 
مان در صنایع و حمل و نقل کشور ایران در دوره  آل

ها  هایی را نیز در این حوزه رضاشاه شده که پیشرفت 
 ایجاد کرد. 

مولر  مذاکرات  2015)  1پژوهش  در خصوص  نیز   )
و نقش    1932تا    1927های  ایران و انگلیس طی سال 

بوده   آن  در  بریتانیا  دولت  و  تیمورتاش  و  رضا شاه 
به   اشاره  ضمن  نویسنده  راستا  همین  در  است. 

  تیمورتاش   خان  عبدالحسین   بین   گسترده  مذاکرات
  تهران  که در   انگلیس  نمایندگی و  رضاشاه  دربار  وزیر

  فصل   و  م رسید، هدف اساسی مذاکرات را حلبه انجا
  دو   روابط  سازی  عادی  و  مانده  باقی  مسائل  همه

اشاره می می   کشور نکته  این  به  مولر  که داند.    کند 
  ادعای   ویژه   به   فارس،   خلیج  در   ایران   ارضی   ادعاهای 

  جزیره   دو  و ابوموسی   بحرین،  بر   کشور   این   حاکمیت 
مذاکرات مطرح  از جمله مواردی بود که در این    تنب

  و   محتوا  بررسی  اما  نشد،  حاصل  توافقی  شد و اگرچه
  تواند نکات قابل توجه و مذاکرات می   این   انجام   نحوه

تمایل دولت    و   ایرانی   ناسیونالیسم  فردی از منحصربه 
  در   فارس  خلیج   ایران برای تثبیت حکومت خود در

 . دهدمی  ارائه  رضاشاه دوره

ابط رضا شاه و  ( در اثر خود رو2002)  2زیرینسکی 
کند.  بریتانیای کبیر را ناظر بر »تاراج« ایران تلقی می 

در حقیقت زیرینسکی در این مقاله شرحی بر ایده  
دکتر محمد قلی مجد مبنی بر به غارت رفتن ایران  

زمانی   دوره  روابط    1941تا    1921در  تاثیر  و  میالدی 

 
1.Mueller 

  دهد. بریتانیای کبیر با رضا شاه در این رابطه ارائه می 
به   مجد  قلی  محمد  اثر  بازخوانی  ضمن  پژوهشگر 
نکاتی مانند نقش انگلستان در به قدرت رسیدن رضا  

چنین واکاوی دالیل حمله به ایران و سقوط  شاه و هم 
رضا شاه و چگونگی انتقال قدرت به فرزند او اشاره  

 کرده است. 

های فوق الذکر مشخص می  با توجه به پژوهش 
های  بعد حائز ویژگی شود که پژوهش حاضر در دو  

وهله در  است؛  با  نوآورانه  پژوهش  این  نخست  ی 
تجاری   روبط  بر  قدرت   –تمرکز  و  ایران  های  نظامی 

رسد اروپایی در دوره حکومت رضاشاه به انجام می 
که چنین توجه و تمرکزی در آثار موجود در  در حالی 

جنبه از  است.  نشده  دیده  خصوص  دیگر  این  ای 
تاکی با  حاضر  به  پژوهش  جهانی  نظام  نظریه  بر  د 

می  پیشین  انجام  آثار  در  نیز  ویژگی  این  و  رسد 
مشاهده نشده است. بنابراین اثر حاضر با توجه به  

خالءهای  ویژگی  ساختن  برطرف  پی  در  مذکور  های 
 پژوهشی موجود در این حوزه پژوهشی است. 

های  مناسبات تجاری ایران و قدرت  3.1
 اروپایی در دوره پهلوی اول 

شد  گهمان  اشاره  آن  به  فوق  سطور  در  که  ونه 
های اروپایی در  وضعیت حاکم بر روابط ایران و قدرت

توان در چارچوب نظریه نظام  دوره پهلوی اول را می 
جهانی تحلیل و تبیین کرد؛ به همین جهت تمرکز بر  
امری   بحث  مورد  کشورهای  میان  تجاری  مناسبات 

امه به  رسد. بر همین اساس در ادبایسته به نظر می 
 پردازیم. بررسی و تبیین این مناسبات می 

 روابط تجاری ایران و بریتانیا 

این می روابط  توان  که  داشت  نظر  در  گونه 
اقتصادی و تجاری ایران و بریتانیا به طور مشهودی  
و   اقتصاد  جهانی  نظام  نیازهای  تأمین  قالب  در 

می تنظیم  و  تشکیل  مرکز  محور  به کشورهای  شد. 
آن می دلیل  ارقام  و  آمار  مطالب که  مبیّن  توانند 

مناسبات  توان روند  فراوانی در این راستا باشند، می

2. Zirinsky 
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تجاری میان ایران و بریتانیا را از درصد سهم بریتانیا  
مشاهده    1در تجارت خارجی ایران در قالب نمودار  

نیز ارزش تجارت ایران و    1چنین در جدول  نمود. هم 
است. الزم به ذکر است که  بریتانیا نشان داده شده

دوره  تجاری  از  بعد    1310)   32/1931ی  به  شمسی( 
ان و بریتانیا به استثنای هندوستان  ارزش تجارت ایر 

 است. محاسبه شده

 
 ( 1320- 1311درصد سهم بریتانیا در تجارت خارجی ایران )   1  نمودار 

 ( 3:  1320منبع: )اداره کل گمرک،  

 

 بریتانیا )واردات و صادرات ایران( ارزش تجارت ایران و    1  جدول 

 ارزش صادرات به میلیون قران  ارزش وارادات به میلیون قران  تجارییدوره 
26/1925 7/410 80 
27/1926 6/385 116 
28/1927 5/313 4/88 
29/1928 6/256 9/103 
30/1929 3/230 1/99 
31/1930 9/237 7/72 
32/1931 5/66 8/71 
33/1932 7/72 3/71 
34/1933 1/63 5/56 
35/1934 8/94 4/50 
36/1935 9/84 7/81 
37/1936 9/65 3/60 
38/1937 4/79 42 
39/1938 2/57 6/67 
40/1939 2/47 5/76 

 ( 334:  1372منبع: )زرگر،  

موارد فوق الذکر موید این نکات هستند که: الف( هر  
سال  به  دورهچه  پایانی  نزدیک  پهلوی   های  اول 

تجارت  می در  بریتانیا  سهم  کاهش  شاهد  شویم، 
در   وجود  این  با  اما  هستیم  ایران  سال    10خارجی 

  0/ 1پایانی این دوره به طور متوسط بریتانیا همواره  
ایران   با  خارجی  تجارت  حجم  کل  خود  از  به  را 

داده  و    اختصاص  ایران  میان  تجاری  تراز  و ب(  بود 
ی پهلوی اول، منفی  های دورهبریتانیا در اغلب سال 

ای که به طور تقریبی ارزش میزان  است به گونه بوده 
برابر ارزش واردات آن از    2صادرات بریتانیا به ایران  

 است.ایران بوده 

نیز حجم    و  و وارداتی  اقالم صادراتی  به  نگاهی 
گر تواند بیان ها می ها میان دو کشور در این سال آن

هر   از  پیش  راستا،  همین  در  باشد.  بیشتری  نکات 
بخش   که  داشت  کافی  توجه  امر  این  به  باید  چیز 

سیطره  از  در  مهمی  ایران  بر  بریتانیا  اقتصادی  ی 
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رابطه دوره عنوان  به  بحث  مورد  کشور    یی  یک 
مرکزی و یک کشور پیرامونی در قالب نظام اقتصاد  
جهانی به این دلیل رقم خورد که هیچ کشور دیگری  

های اقتصادی مانند: شرکت نفت  از منافع و پایگاه 
اندازه  به  شاهنشاهی  بانک  و  انگلیس  و  ی ایران 

توان به عنوان  بریتانیا برخوردار نبود و این امر را نمی 
 ادی مسلم مورد توجه قرار نداد.  یک واقعیت اقتص

  1920ی  در همین چهارچوب و به خصوص در دهه 
فالکت  اقتصادی  وضعیت  در  میالدی  شوروی  بار 

ی نازل  ی پس از انقالب و نیز تعرفههای اولیهسال 
جانب   از  بریتانیا  از  کاال  ورود  برای  ایران  گمرکی 

 زمینه  1928های مختلف آن کشور تا سال  نمایندگی 
های تجاری بریتانیا  رای رشد و شکوفایی فعالیترا ب

برانگیز  ی قابل توجه و تأمل با ایران فراهم نمود. نکته
حاشیه وضعیت  تثبیت  بر  دیگر  گواهی  نشینی  که 

جهانی   نظام  قالب  در  اول  پهلوی  دوران  در  ایران 
ی گمرکی برای تجارت  اقتصاد است، تعیین نرخ تعرفه

ی دولت انگلیس بود که  میان ایران و بریتانیا از سو 
تعرفه آن  ورود کاالهای  طبق  برای  را  نازلی  ی بسیار 

بود. مصداق بارز چنین  انگلیسی به ایران معین شده
را می از سوی شرکت  وضعیتی  کاال  توان در واردات 

نفت دید که بریتانیا از این طریق کاالهای انگلیسی  
کرد  را بدون هیچ عوارض گمرکی وارد کشور ایران می 

آالت و موادغذایی  که این واردات متشکل از ماشین
حدود   در  چیزی  و  واردات    7الی    6بود  درصد 

- 233:  1372داد )زرگر،ی ایران را تشکیل می سالیانه
331  .) 

درصد    7این نکته که کشور ایران در ازای واردات 
از کاالهای وارداتی به کشور خود عمالً هیچ درآمدی  

کرد، خود گواه دیگری  ی به لحاظ عوارض دریافت نم 
اقتصاد  بر حاشیه به  نسبت  ایران  اقتصاد  بودن  ای 

بوده  بریتانیا  نام  به  مرکزی  کشور  اما  یک  است. 
اقالم  عمده  را  بریتانیا  به  ایران  صادراتی  کاالهای  ی 

ارزش  بدون  و  تجاری  افزوده ساده  و  اقتصادی  ی 
توان به نفت خام  دادند. برای نمونه می تشکیل می 

میلیون    300ره نمود که حجم آن از میزان  است اشا
در سال   بریتانیا صادر می   1301من  به  در  که  شده 

 میلیون من افزایش یافته   1000به میزان    1310سال  
)پیرا،   مانند:  236:  1379بود  اقالمی  چنین  هم   .)

قالیچهپنبه خام،  میوه  ی  پشمی،  قالی  و  و  جات 
سفند،  بار، پشم، کرک و موی خام، پوست گوخشکه 

عمده  نیز  چرم  و  بز  صادراتی  پوست  محصوالت  ی 
تشکیل می را  بریتانیا  به  وضعیت  ایران  این  دادند. 

مهم  از  ویژگی یکی  مصادیق  کشورهای  ترین  های 
ای است زیرا مبتنی بر فراهم نمودن مواد خام  حاشیه

افزوده به کشورهای مرکز از سوی یک  و بدون ارزش 
حاشیه بوده کشور  گواهای  این    است.  بر  دیگری 

وضعیت عالوه بر صادرات نفت از سوی ایران، سهم  
  19/ 4بریتانیا از کل صادرات ایران است که شامل:  

قالی؛ پنبه   7/ 2از صادرات  از محصوالت    25؛  درصد 
درصد از مجموع    8/28خام و  درصد از صادرات پنبه

میوه  تازهصادرات  و  بوده های خشک  ایران  است. ی 
م صادراتی ایران به بریتانیا که  در کنار وضعیت اقال

طبق موارد فوق مورد بحث قرار گرفت، اقالم وارداتی  
شامل:   عمده  طور  به  نیز  بریتانیا  از  ایران  به 

پنبه می »منسوجات  چای«  و  شکر  این  ای،  که  شد 
درصد از کل    40میالدی حدود    1920ی  اقالم در دهه

را تشکیل می  ایران  نیز  دادند. سهم بریتانیا  واردات 
تا    1304های  در این چهارچوب و در حد فاصل سال 

بر:    1312 واردات    1/66مشتمل  کل  از  درصد 
پنبه نخی؛    77/ 7ای؛  منسوجات  واردات  از  درصد 

چای؛    7/74 واردات  از  واردات    70درصد  از  درصد 
درصد از واردات محصوالت فلزی    84/ 9آالت و  ماشین

)زرگر: بود  فوالدی  م332:  1372و  مقایسه  یان  (. 
نسبت ارزش خشکبار صادراتی از ایران به بریتانیا و  

آالت و افزار صادراتی بریتانیا به ایران نشان  ماشین
ای به  دهد که به اهمیت واردات کاالهای سرمایه می

عنوان یکی از عوامل توسعه نیز توجه نشده است.  
ای میان تغییرات توان مقایسه در همین چارجوب می 

نفت  حجم  و  نفت  ص  ارزش  شرکت  توسط  ادراتی 
ایران و انگلیس به بریتانیا و مستعمرات آن شامل : 
با   را  زالندنو  و  مالت، سیالن  مالزی،  استرالیا،  عدن، 

آالت وارداتی به ایران  تغییرات ارزش و حجم ماشین
ی فوق را به  از مبداء بریتانیا مالحظه نمود که نکته

می تائید  و  داده  نشان  نمودار وضوح  دو  زیر    کند. 
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ها  ی دو مطلبی هستند که در باال به آن دهنده نشان 
اشاره شده است. )ارزش صادرات و واردات بر حسب  

 هزار ریال است 

 

 
 بین ایران و بریتانیا   آالت میان صادرات خشکبار و واردات ماشین   نسبت   2  نمودار 

 ( 21و    13:  1320منبع: )اداره کل گمرک،  

 

 
 وارداتی بین ایران و بریتانیا   آالت و ماشین صادراتی    نفت   ارزش میان    نسبت   3  نمودار 

 ( 17و    13:  1320منبع: )اداره کل گمرک،  

پهلوی،   حکومت  تشکیل  از  پس  کلی  طور  به 
سیاست جهت  کلی  ایران  گیری  در  بریتانیا  خارجی 

ی مستقیم بود.  مبتنی بر حسن روابط و عدم مداخله
توان در گزارش سر پرسی لورن به  این وضعیت را می 

مناسبت تغییر سلطنت در ایران مالحظه کرد که در  
ا توصیه نمود که روابط  خالل آن وی به دولت بریتانی

دو کشور »دوستانه، صمیمی و صادقانه، بدون هیچ  
به   طرفین  از  یک  هر  وابستگی  بر  مبنی  تلویحی 

)مختاری  باشد  (.  359:  1394اصفهانی،یکدیگر« 
اتخاذ چنین سیاستی نیز از سوی بریتانیا منطقی به  

می  می نظر  آن  موجب  زیرا  به  آمد  بریتانیا  که  شد 

ایرا جدید  و  پادشاه  مالی  نوسازی  راستای  در  ن 
شایانی  توسعه کمک  بریتانیا  مطلوب  اقتصادی  ی 

ایران آسوده  امنیت منافع خود در  از  و  خاطر  نماید 
های  باشد. دولت بریتانیا در این بخش از سیاست 

توان  بر  ایران در  خود  اقتصادی  نمودن سیستم  مند 
و   بود  متمرکز  شوروی  جماهیر  اتحاد  تحرکات  قبال 

ثانو  عدم  یه هدف  و  روابط  از سیاست حسن  آن  ی 
عهده مداخله نیز  را  ایران  در  مستقیم  شدن  ی  دار 

تضمین امنیت نظامی ایران از سوی حکومت مرکزی  
ایران برای مقابله با تهدیدات اتحاد جماهیر شوروی  

می  می  تشکیل  حالت  این  در  بریتانیا  که  چرا  داد 
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  ی کمتری مقاصد توانست با فراغت بیشتر و هزینه
 خود در این منطقه را تأمین نماید.  

زمینه کنار  در  در  دگرگونی  سبب  که  هایی 
وضعیت روابط ایران و بریتانیا در این دوران شدند،  
 الغای امتیازاتی که در گذشته به بریتانیا واگذار شده 

ای از اطمینان خاطر بریتانیا نسبت  بود، خود نشانه 
نفوذ غیرمستقیم خود در حکومت  اعمال  جدید    به 

توان به:  ی این امتیازات میاست. از جمله ایران بوده 
الغای   کاپیتوالسیون،  الغای  جنوب،  پلیس  انحالل 

انحصاری  عهدنامه  باالخره سلب حق  و  های گمرکی 
بانک شاهنشاهی اشاره نمود. در   از  نشر اسکناس 
اغلب این موارد بریتانیا تنها زمانی رضایت به تحقق  

دا  اتفاقات  این  ایران  یافتن  دولت  به  بازهم  که  د 
در  هزینه مثال  برای  نمود.  تحمیل  را  بسیاری  های 

های گمرکی، بریتانیا در ازای  رابطه با الغای عهدنامه
حدود   مبلغی  به    2دریافت  نسبت  لیره  میلیون 

این   و  داد  رضایت  ایران  به  جنوب  گمرکات  تحویل 
بدهی  پرداخت  باز  عنوان  به  را  به  مبلغ  ایران  های 

شد در قالب وام و  یا در نظر گرفت که ادعا می بریتان
پرداخت   ایران  به  بریتانیا  دولت  سوی  از  مساعده 

قبال  شده در  شاهنشاهی  بانک  این  بر  عالوه  بود. 
نظر نمودن از بازرسی  هزار لیره، صرف  200دریافت  

درصد سود، حق نشر    6های بانک و دریافت حساب 
کر  واگذار  ایران  ملی  بانک  به  را  د  اسکناس 

می 26-27:  1393مهدوی،  )هوشنگ  واقع  در  توان  (. 
انجام  این  ازای  در  بریتانیا  که  گرفت  نتیجه  گونه 

ها و اهداف  رفتاری که به طور کامل در قالب برنامه 
گنجید هم مبالغی  خود از تأسیس حکومت پهلوی می 

بریتانیا   برای  امر  این  و  کرد  اخذ  ایران  دولت  از  را 
ک وجه سود مالی، در  سودی چند وجهی بود. در ی 

طلبی به حکومتی  وجهی دیگر امکان نمایش استقالل 
که حضور و اقتدار نسبی آن کامالً در جهت منافع  

هزینه  کاهش  سوم،  وجه  در  و  بود  های  بریتانیا 
بریتانیا که در سابق از حضور مستقیم در ایران بر  

 شد. این کشور تحمیل می 

غاز دگرگون  توان آن را سرآای که میاولین زمینه
ظن  شدن روابط ایران و بریتانیا و فراهم نمودن سوء 

و   توجه  دانست،  هم  به  نسبت  کشور  دو  میان 
تمرکزی بود که ایران نسبت به روابط خود با اتحاد  

که اتحاد  جماهیر شوروی داشت. در واقع پس از آن 
بهانه  به  شوروی  سیاستجماهیر  غرب ی  گرای  های 

ا کاالهای  صادرات  را  رضاشاه،  خود  خاک  به  یرانی 
تحریم نمود و این امر موجب پدید آمدن مشکالت  
فراوان برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی به خصوص  
در نواحی شمالی ایران گشت، حکومت ایران ترمیم  
روابط خود با اتحاد جماهیر شوروی و جلب اعتماد  

های خود قرار داد. همین  این کشور را در صدر برنامه
به  ها موجب سوءتالش تمرکز و   ظن شدید بریتانیا 

ایران و به ویژه به دلیل سوابق تیمورتاش که نقش  
می  ایفا  را  جریانات  این  در  شد  کلیدی  نمود، 

(. در همین فضا بود که بریتانیا  150-153:  1372)زرگر،
بهانه  به  را  ایران  حکومت  تسویه رسماً  برخی  ی  ی 

کومت ایران  مسائل مالی مورد تهدید قرار داد و به ح
زد نمود که در صورت عدم تغییر در  این نکته را گوش 

چنین وضعیتی، زمینه برای گسترش و تدوام روابط  
 دوستانه وجود نخواهد داشت.  

در پی چنین تهدیداتی حکومت ایران به بریتانیا  
اطمینان داد که ایران مقاومت خود در برابر شوروی  

دهد اما  های بریتانیا انجام می ی حمایت را به وسیله
ها پایان نیافت.  روند کارشکنی بریتانیا با این تضمین

مصداق چنین امری، ممانعت بریتانیا از دریافت وام  
ایاالت م از  از طریق سپرده ایران  گذاری عواید  تحده 

ی مقروض بودن ایران  شرکت نفت بود که به بهانه 
)زرگر،   شد  انجام  بریتانیا  زمینه173:  1372به  ی (. 

توان آن را مسبب تغییر وضعیت در  دومی را که می 
روابط ایران و بریتانیا در این دوره دانست، مسائل  

ین بود.  ی بحرفارس و به ویژه مسئله مربوط به خلیج 
اختالفات ایران و بریتانیا در مورد این مسائل از توجه  

فارس ناشی  ی خلیج توامان هر دو حکومت به منطقه
شد. حکومت رضاشاه به دلیل استقرار ایدئولوژی  می

ها به دلیل اهمیت  ناسیونالیستی خود و بریتانیایی 
این آبراه مواصالتی برای هندوستان، هر دو به دنبال  

ا  ایران  تسلط بر  برای  بودند در حقیقت  ین منطقه 
ی قدرت و  تسلط بر این منطقه به نوعی احیاکننده 
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ها از اتصال این  شکوه تاریخی آن بود اما بریتانیایی 
وسیله به  ایران  از  و  منطقه  مواصالتی  خطوط  ی 

سراسری و محتمل دانستن اتصال آن به شمال ایران  
راه  احداث  طریق  »مخاطرااز  عنوان  به  ت  آهن، 

ای« که منافع بریتانیا را در این منطقه تهدید  بالقوه 
می می نام  دولت  نمود،  نیز  دلیل  همین  به  بردند. 

و   نظامی  تسهیالت  افزایش  بر  تأکید  بریتانیا ضمن 
خلیج  در  خود  دریایی  نیروی  برای  بر مالی  فارس، 

»استقرار و تأمین امنیت خطوط هوایی و استراتژیک  
این   در  خود  غیرنظامی«  می و  تأکید    ورزید منطقه 

(. در همین قالب بود  361:  1394اصفهانی،  )مختاری
با   که بریتانیا تصمیم خود بر ایجاد روابط دوستانه 

در عین حال  کشورهای عربی حاشیه خلیج و  فارس 
آغاز   را  آن  مناطق  از  برخی  بر  ایران  حاکمیت  انکار 

ارائه دنبال  به  رضاشاه  رو،  همین  از  یک  نمود.  ی 
ی  استقالل در برابر بریتانیا بود که در مسئله نمایش  

نامه  امتیاز  پیدا  الغای  بروز  هدفی  چنین  دارسی  ی 
 نمود. 

ی بعدی که موجب شد فضای روابط میان  زمینه 
ی پهلوی اول به تیرگی بگراید،  ایران و بریتانیا در دوره

بود. حکومت  مسئله دارسی  نفت  امتیاز  و  نفت  ی 
های خود از قبل تولید نفت به  ایران نسبت به درآمد

افزایش   بود که میان  بود و معتقد  بریتانیا معترض 
ح  درآمد  و  ایران  نفت  و  تولید  تناسب  آن  از  اصل 

  2ی جدول  توان از مشاهده تعادلی وجود ندارد. می 
افزایش مستمر درصد صادرات نفت ایران به بریتانیا  

نمودار   نمود.  مالحظه  وضعیت    4را  خوبی  به  نیز 
را   از آن  تولید نفت و درآمد حاصل  حاکم بر میزان 

سازد که ادعا و اعتراض  دهد و مشخص می نشان می 
ن  ایران  واقعیت  دولت  در  ریشه  بریتانیا  به  سبت 

داشته است. )میزان تولید بر اساس هزار تن و میزان  
 ی استرلینگ است(.درآمد بر مبنای هزار لیره 

 
 ( 1309- 1304صادرات نفت ایران به بریتانیا )   2  جدول 

 درصد  سال 
1304 48 
1305 5 /56 
1306 68 
1307 69 
1308 69 
1309 69 

 ( 211:  1379منبع: )پیرا،  

 

 
 میزان تولید نفت و درآمد ایران از آن   4  نمودار 
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زمانی   در مقطع  و  پهلوی  تأسیس حکومت  از  پس 
صادرات نفت ایران به    1309تا    1304های  بین سال 

همان  و  بوده  افزایش  حال  در  در  بریتانیا  که  گونه 
نمودار فوق مشخص است درآمد ایران از تولید نفت  

برابر بوده و    4،  1310نسبت به سال    1309در سال  
این در حالی است تولید در همین مقطع زمانی تنها  

هزار تن کاهش داشت. دولت ایران در اعتراض    179
یت اعتراض نموده و خواستار رسیدگی  به این وضع

به آن شد اما شرکت نفت و در واقع دولت بریتانیا  
زیربار نرفته و نسبت به این اعتراضات وقعی ننهاد.  
امر موجب شد که رضاشاه بدون محاسبات   همین 
منطقی و سنجش قدرت خود و دولتش نسبت به  

امتیازنامه اقتصاد،  نظام جهانی  قالب  در  ی بریتانیا 
این  د را به طور یک جانبه لغو نمود. توضیح  ارسی 

جنبه اعتراضی  چنین  که  است  ضروری  های  نکته 
می  شامل  را  مهممختلفی  که  نمایش  شد  آن  ترین 

 پرستی رضاشاه بود. استقالل و میهن 

 روابط تجاری ایران و آلمان 4
ای در مناسبات  قدرت اروپایی دیگری که سهم عمده 

ایر  اقتصادی  و  سیاسی  پهلوی  تجاری،  دوره  در  ان 
داشت، کشور آلمان بود. بنا بر نظر تمامی مورخان  

را  عمده  دوران  این  در  آلمان  به  نزدیکی  دلیل  ترین 
پیگیری سیاست رابطه با یک نیروی سوم از سوی  

تشکیل می  ایران  نفوذ  دولت  برابر  در  بتواند  تا  داد 
زیاده  و  شوروی  و  شریکی  خواهی بریتانیا  آنان  های 

بیاب و  مطمئن  این سیاست، مقاصد  بر  اما عالوه  د. 
را   رضاشاه  ویژه  به  و  نخبگان  شخصی  تفکرات 

حکومت  نمی  تحت  آلمان  با  ایران  نزدیکی  در  توان 
توان به  ها می ترین آن هیتلر نادیده گرفت که از مهم

بر   تاکید  میان  همدلی  احساس  و  اشتراک 
دولت  آریایی،  نژاد  برتری  گرایی،  ناسیونالیسم، 

( اشاره 370:  1386گری )فوران،  و نظامی خودکامگی  
آن  دلیل  به  رضاشاه  نظر  از  این  بر  عالوه  که نمود. 

با متانت« و هم آلمانی  و  چنین  ها در کارها »باثبات 

پیش  پیشرفت کشوری  زمینه  در  گوناگون  گام  های 
را شدند که ملتی با ذکاوت و کاردان آن محسوب می 

می  )عبدی،  اداره  دارا37:  1383کند  توانایی  (،  ی 
فراوانی برای تبدیل شدن به یک شریک قابل اعتماد  
بودند. بنا به این دالیل آلمان یک موقعیت و شرایط  

 ویژه برای رابطه با ایران در دوره پهلوی اول داشت. 

دوران   در  آلمان  و  ایران  میان  تجاری  مناسبات 
مهمی  نکات  دارای  بررسی  درجه  مورد  در  ی  است. 

تج میزان  رشد  و  نخست،  آلمان  و  ایران  میان  ارت 
افزایش درصد سهم آلمان از کل تجارت خارجی ایران  
به ویژه در دهه دوم حکومت رضاشاه به طور قابل  

همان مالحظه است.  بررسی  قابل  در  ای  که  طور 
شود، سهم آلمان از کل تجارت  مشاهده می    5نمودار  

به رقم    1311درصد در سال    8خارجی ایران از حدود  
صعود کرد که این رقم در    1319صد در سال  در   5/45

ی دیگر ایران در  مقایسه با دو شریک تجاری عمده 
این دوران یعنی بریتانیا و شوروی افزایش صعودی  

داشته ریشهمستمری  را  است.  روندی  چنین  ی 
مقایسه می از  و  توان  واردات  درصد  در  تغییرات  ی 

کرد.   درک  مذکور  کشور  و سه  ایران  میان  صادرات 
که مشخص است در حالی   3طور که در جدول  مان ه

از میزان واردات و صادرات ایران در تجارت با بریتانیا  
سال   می   1304از  کاسته  مستمر  طور  و  به  شد 

چنین در تجارت با شوروی نیز وضعیت با ثباتی  هم
است، واردات از آلمان و صادرات به این  حاکم نبوده 

ت. این روند به  یافکشور به طور مستمر افزایش می 
دورهگونه در  که  یافت  ادامه  زمانی  ای  تا    1314ی 
آلمانی    25،  1318 کاالهای  را  ایران  واردات  از  درصد 

درصد از    32چنین در همین دوره  تشکیل دهد و هم
صادرات ایران نیز به مقصد آلمان صورت پذیرد اما  
در ترکیب کاالهای صادراتی ایران به آلمان نسبت به  

به خصوص شوروی  کاالهای   و  بریتانیا  به  صادراتی 
ی اقالم صادراتی  تفاوت چندانی وجود نداشت. عمده 

ایران به آلمان را پنبه خام، گندم، برنج، جو و پشم  
 (. 371: 1386دادند )فوران،  تشکیل می 
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 (  3:  1320منبع: )اداره کل گمرک،   ( 1319- 1311ی ایران ) تجاری عمده شریک    3مقایسه سهم    5  نمودار 

 
 ( 1310- 1304درصد واردات و صادرات ایران در تجارت با سه کشور آلمان، بریتانیا و شوروی )   3  جدول 

 کشور               
 سال 

 شوروی  بریتانیا آلمان
 صادرات واردات  صادرات واردات  صادرات واردات 

 26 24 41 53 درصد 1کمتر از  4 1304
 12 21 41 44 درصد 1کمتر از  5/4 1305
1306 4 3 5/49 42 26 19 
1307 6 3 38 35 5/36 11 
1308 5/6 4 39 48 30 9 
1309 7 5 45 45 30 11 
1310 7 9 5/27 22 5/42 36 

 ( 207- 211:  1379منبع: )پیرا،  

و   اقالم صادراتی  در میزان  نیز  و  تجاری  تراز  در  اما 
توان یک تغییر عمده  وارداتی میان ایران و آلمان می 

   5به بعد مشاهده کرد. طبق نمودار    1317را از سال  
ارزش کاالهای صادراتی    1319تا سال    1316از سال  

میلیون ریال افزایش یافته    244ایران به آلمان حدود  
ی زمانی ارزش واردات ایران از آلمان  در همین بازه و  

میلیون ریال افزایش پیدا کرده بود. علت    123تنها  
این امر یعنی مثبت شدن تراز تجاری ایران در تجارت  

  1312با آلمان )آن هم در شرایطی که در حد فاصل  
ارزش واردات ایران از آلمان به طور متوسط    1316تا  

ن ریال افزایش یافته بود( را  میلیو  36/ 6در هر سال  
ترین  توان تحلیل کرد؟ بدون تردید کلیدی چگونه می 

در پی   آمده  به وجود  این پرسش مسائل  به  پاسخ 
آغاز جنگ جهانی دوم است. آلمان با درگیر شدن در  
جنگ نیاز فراوانی به مواد اولیه، اقالم زراعی و مواد  

برای نمونه صادرات پشم  ایران داشت.  از  و    غذایی 
  1316تن در سال    5970کرک از ایران به آلمان از رقم  

افزایش پیدا کرد )پیرا،    1318تن در سال    9318به رقم  
1379 :256  .) 

 

 
 ( 3:  1320گمرک،  منبع: )اداره کل   ارزش کاالهای وارداتی و صادراتی ایران در تجارت با آلمان   6  نمودار 
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جات و پنبه خام نیز  چنین در مورد خشکبار، میوههم
ای  چنین روندی قابل مشاهده است. این امر از جنبه

بایست مورد توجه قرار گیرد و آن کاهش  دیگر نیز می 
همزمان ارزش ماشین آالت صادراتی به ایران از سوی  

ی زمانی است. آن گونه که نمودار  آلمان در همین بازه
ازنشان می   7 ارزش    1319تا سال    1316سال    دهد 

  34626ماشین آالت وارداتی به ایران از مبدأ آلمان،  

هزار ریال کاهش یافته که این متأثر از کاهش حدود  
تنی این کاالی وارداتی بوده است و این در حالی    6000
ی صادراتی ایران به آلمان  است که میزان پنبه بوده 

به رقم    1316تن در سال    1561در ظرف سه سال از  
کاالی    11369 این  ارزش  نتیجه  در  و  یافته  افزایش 

 هزار ریال رسید.  6809صادراتی نیز به رقم 

 

 
 آالت وارداتی و پنبه خام صادراتی ایران در تجارت با آلمان مقایسه ارزش ماشین   7  نمودار 

 (  23و    13:  1320  منبع: )اداره کل گمرک، 

به   ایران  به  توجه مضاعفی  آلمان  که  دیگری  عامل 
ای  عنوان یک شریک تجاری جهت تأمین بخش عمده 

دوران   در  خود  نیاز  مور  موادغذایی  و  اولیه  مواد  از 
در   که  بود  ایتالیا  با  کشور  این  قرارداد  نمود،  جنگ 

خورشیدی( منعقد ساخته  1316میالدی ) 1937سال 
ی بود. طبق این قرارداد مصر و سوریه به عنوان حوزه 

حوزه عنوان  به  عراق  و  ایران  و  ایتالیا  نفوذ  نفوذ  ی 
(. البته  371:  1386آلمان در نظر گرفته شدند )فوران،  

فرایند صنعتی شدن آلمان  و نیاز این کشور به مواد  
ی واردات رو به  توان از دیگر علل عمده خام را نیز می 

 مان از ایران دانست.افزایش آل

روابط نظامی ایران و  5
 های اروپاییقدرت

با نگاهی به وضعیت صنعت نظامی ایران در دوره  
شود که این صنعت از سال  مورد بررسی مشخص می 

ای یافت. در واقع با اعزام هیات  تغییرات عمده   1309
از سوی حکومت مرکزی   »تفتیش و خرید اسلحه« 

صندوق    47و وارد کردن   اسلواکی  ایران به کشور چک 
ایران،   به  هیات  این  توسط  »برنو«  نام  با  تفنگی  از 

ی مونتاژ و تولید چنین سالحی در ایران فراهم  زمینه
تولید   49شد و ایران نوعی از برنو را با عنوان کاربین  

(. مسیر تولید این سالح  Ball,2011: 285-286کرد )
راداد میان  با عقد ق   1312نیز این گونه بود که در سال  

کارخانه  و  تا  ایران  شد  مقرر  آلمان،  ورنر  فریتس  ی 
قبضه از این سالح را تولید کند و این    25ایران تعداد  

ها در ایران به صورت  قرارداد آغاز تولید سایر اسلحه
ادامه با  ماشین کپی شد.  مرور  به  روند  این  آالت  ی 

  الزم برای تولید تعداد بیشتری از تسلیحات وارد ایران 
شد و در نهایت محل قورخانه نیز به محل دیگری  
)خیابان پیروزی فعلی( در تهران منتقل شد. در چنین  

تا    1316های  فضایی دولت ایران در حد فاصل سال 
و  1318 اروپایی  متخصص  پرسنل  از  تعدادی   ،

کارآموزان ایرانی را برای کار با ماشین آالت وارد شده  
انونی ترین سالح  استخدام کرد. اما اصلی ترین و ک

بود.   برنو  تفنگ  همان  دوره  این  در  ایران  تولیدی 
اینچ(؛     3/43میلی متری )  1100مواردی شامل: طول  

میلی متر )    590ی  کیلوگرمی و طول لوله  2/4جرم  
دهنده   23/ 23 نشان  ویژگی اینچ(  این سالح  ی  های 

ورتر شدن  (. اما با شعله Ball,2011: 118) بوده است
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جهان  جنگ  سوی  آتش  از  ایران  اشغال  و  دوم  ی 
سازی  ، محل صنایع مسلسل1320متفقین در سال  

و   تبدیل شد  و لهستانی  نیروهای هندی  قرارگاه  به 
خسارات بسیار سنگینی به ساختمانها   هاتوسط آن 

 و ماشین آالت مربوط به این صنایع وارد شد.  

توان این  در خصوص صنایع نظامی هوایی نیز می 
ی تأسیس سریع یک  قرار داد که ایدهنکته را مد نظر  

)فی ما بین    1919قرارداد    132نیروی هوایی در ماده  
دانسته   الزم  حتی  و  داشت  وجود  بریتانیا(  و  ایران 

ای از صاحب منصبان  شده بود که در این راستا عده
دیده  آموختن  جهت  اروپا  ایرانی  به  خلبانی  و  بانی 

ما با آغاز دهه  (. ا203-204:  1379اعزام گردند )عاقلی،  
دولت،    1310 درآمدهای  افزایش  و  شمسی  هجری 

حکومت ایران نسبت به گسترش توان نظامی خود  
اهتمام ورزید و در همین قالب تقویت نیروی هوایی  

های اصلی دولت بود. در کنار خرید هواپیما  از برنامه 
آمریکا،   متحده  ایاالت  و  اروپایی  کشورهای  از 

دوره  در  ایران  فکر  زمامداران  به  بررسی  مورد  ی 
برای تعمیر و ساخت هواپیما   تأسیس یک کارخانه 

آالت مورد نیاز برای  افتادند. همچنین ابزار و ماشین
این کارخانه نیز از کشورهای انگلیس و فرانسه و نیز  

کننده  تولید  که  آمریکایی  شرکت  یک  موتور  از  ی 
ویتنی  اند  پرت  نام  به  بود  با    1هواپیما  شد.  تأمین 

ی هواپیما سازی شهباز  با  ی این روند کارخانه ادامه
حضور کارکنان ایرانی، انگلیسی و ایتالیایی رسماً کار  

ی هواپیما سازی شهباز  خود را آغاز کرد. در کارخانه
به طور عمده به تعمیر هواپیماهای انگلیسی و مونتاژ  

مدل  از  آن برخی  هواپیماها های  شد.  پرداخته  یی  ها 
 شامل: 

تایگرماث  - هاویلند  نوع    2د  از  هواپیمایی  که 
در   و  بوده  طراحی    1931آموزشی  میالدی 

 شده بود؛

 
1 . Pratt & Whitney 
2. De Havilland Tiger Moth  

بود که این هواپیما   3هواپیمای هاوکر آوداکز  -
میالدی طراحی شده و از   1928نیز در سال 

 نوع بمب افکن سبک بود و 

هواپیمای دیگری که هم از نوع بمب افکن    -
بخش  در  هم  و  بوده  آموزشی  سبک  های 

  4گرفت، هاوکر هایند مورد استفاده قرار می 
سال   در  مهندسین   1934که  توسط 

بود   شده  طراحی  بریتانیایی 
(&Mason,1994:261  

Bronsom,1991:261                                              
& Andersson,2010).   

،  1318همزمان با آغاز جنگ جهانی دوم در سال  
نرسیدن   دلیل  به  شهباز  سازی  هواپیما  کارخانه 
تجهیزات الزم برای فعالیت، تعطیل شد و با اشغال 

شهریور   در  تصر 1320ایران  به  کارخانه  این  ف  ، 
نیروهای انگلیسی در آمد و عالوه بر اشغال این مکان  
از   نیروها  این  انگلیسی،  نظامی  نیروهای  توسط 
امکانات و ادوات موجود در این کارخانه برای اهداف  
خود نیز استفاده کردند. با توجه به مطالب فوق، به  

می  داشته  نظر  اهمیت  مسأله  چند  بررسی  رسد 
راه و  اسلحه  تولید  اگر  برای  باشد:  کارخانه  اندازی 

هم و  آن  هواپیما  ساخت  کارخانه  تأسیس  چنین 
و   زمینی  نیروی  تقویت  منظور  به  را  شهباز  سازی 

ی  نیروی هوایی ارتش ایران از سوی حکومت در دوره 
می چگونه  بدانیم،  اول  تأسیس  پهلوی  عدم  توان 

ی تولید ادوات  و تجهیزات نظامی  صنعت در حوزه 
نیروی   را توجیه  مورد نیاز برای  این دوره  دریایی در 

کرد؟ چرا صنعت هواپیماسازی ایران صرفاً در مونتاژ  
ی تجهیزات آن  هواپیماهای انگلیسی خالصه و عمده 

 شدند؟ نیز از انگلستان وارد ایران می 

پاسخ هر دو مسأله  1919با بررسی مفاد قرارداد   
این قرارداد مقرر شده بود    3گردد. در ماده  روشن می 

دو کمک که  انگلستان  همهلت  جهت  جانبه های  ای 
این   تا  کند  ایران  در  واحدی  نظامی  نیروی  تأسیس 
نیرو بتواند برقراری امنیت در مرزهای ایران را تضمین  

3 . Hawker Audax 
4 . Hawker Hind 
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ای به تشکیل نیروی  کند  اما در این ماده هیچ اشاره
از   ایران  نظامی  نیروهای  استفاده  حق  و  دریایی 

ان واقع  در  بود.  نشده  جنگی  حق  ناوهای  گلستان 
استفاده از ناوهای جنگی و حضور مقتدرانه در دریا  

دانست. بنابراین عدم  را منحصراً متعلق به خود می 
ی تولید ادوات و تجهیزات  تأسیس صنعت در حوزه 

نظامی مورد نیاز برای نیروی دریایی از سوی حکومت  
ای به این نکته مربوط  پهلوی اول تا حد قابل مالحظه

کشومی که  انگلستان  شود  ویژه  به  و  اروپایی  رهای 
ی دریا  ی تأسیس یک صنعت نظامی در حوزه هزینه

را بیش از سود فروش تجهیزات این صنعت به ایران  
دانستند. اما در مورد مسأله دیگر بازهم بررسی  می

های  و توافقاتی که در کمیسیون   1919مفاد قرارداد  
می  نشان  شد  انجام  آن  به  دولت  مربوط  که  دهد 

تشکیل  ا که  داشت  تأکید  خاص  طور  به  نگلستان 
نیروی هوایی در ایران چه از نظر تجهیزات و چه از  
سوی   از  مخارج  تأمین  با  باید  انسانی  نیروی  نظر 
دولت ایران، صرفأ از طریق این کشور تهیه شود و  

ی ایرانی که در اروپا  به مرور زمان افراد آموزش دیده
زین نیروهای متخصص  اند جایگ های الزم را دیده دوره

)عاقلی،   شوند  نتیجه  72- 73:  1379انگلیسی  در   .)
کارخانه   در  شده  تولید  هواپیماهای  که  امر  این 
هواپیماسازی شهباز همگی انگلیسی بودند، اتفاقی  

زمینه نیازهای  بر اساس  یا  ایران  و  نیروی هوایی  ای 
بلکه می  این نبود  ی  گونه قلمداد کرد که ریشه توان 

صول سود از صنعت هواپیماسازی کشور  این امر ح
در چارچوب   مرکزی  یک کشور  عنوان  به  انگلستان 

 نظام جهانی اقتصاد بود.  

با نگاهی به آمار واحدهای هوایی ایران در سال  
می   1320 مشخص  نیز  نکته  تولیدات  این  که  گردد 

از   کمی  درصد  کلی  طور  به  شهباز  کارخانه 
را   واحدها  این  در  موجود  تشکیل  هواپیماهای 

دادند. در واقع عالوه بر نکات فوق، تولیدات این  می
نیروی   برای  هواپیما  تامین  در  اندکی  سهم  کارخانه 
که   معایبی  تمامی  بر  عالوه  و  داشتند  ایران  هوایی 

 
1 . Spad 42 
2 . Potez VIII 

ها ذکر شد، ناکافی بودن این هواپیماهای  ی آن درباره 
مونتاژ شده نیز عامل منفی دیگری است که در مورد  

توان به  خانه هواپیما سازی شهباز می ناکارآمدی کار 
آن اشاره کرد. درواقع در اواخر حکومت پهلوی اول و  
از میان  هواپیماهای جنگی و تمرینی که در تهران،  

هواپیمای    10اهواز، مشهد و تبریز وجود داشتند، تنها  
و   شهباز    30جنگی  تولیدات  از  تمرینی  هواپیمای 

ن شده بودند و  بودند و مابقی به صورت واردات تامی
وارداتی   هواپیماهای  به  شهباز  تولیدات    14نسبت 

 درصد بود.   86درصد در برابر 

زمینه نیز  در  نظامی  ادوات  و  تجهیزات  تأمین  ی 
ای داشتند. به طوری  کشورهای اروپایی نقش عمده

ای روی خریدهای  به بعد تمرکز عمده   1311که از سال  
رفت که  تسلیحاتی از سوی دولت ایران صورت پذی

حتی منجر به تعیین یکی از افسران ارتش به عنوان  
خرید  نماینده  برای  جنگ  وزارت  اعتماد  مورد  ی 

حبیبی،   و  )بیات  شد  جنگی  (  28:  1387ملزومات 
را   دوره  این  در  هوایی  نیروی  به  مربوط  .خریدهای 

فروند هواپیما از فرانسه با    6توان با بررسی خرید  می
پیمایی از نوع آموزشی(؛ پاتز  )هوا  421های: اسپاد  مدل 

)از نوع بمب افکن(    143)از نوع آموزشی( و برگه   2  8
-Davilla & Soltan,2002: 101مد نظر قرار داد. )

نقش  Andersson,2010و126 که  دیگری  کشور   .)
ای را در تأمین هواپیماهای مورد نیاز ایران  نسبتاً عمده 

بود. آلمان  کشور  نمود،  ایفا  دوره  این  نکته    در  این 
قابل ذکر است که با توجه به تعداد هواپیماهایی که  
حجم   فرانسه،  مانند  شد،  ایران  وارد  کشور  این  از 
هواپیماهای خریداری شده از آلمان نیز محدود بود  

های ابتدایی دوره پهلوی اول،  اما به طور ویژه در سال 
هوایی   نیروی  از  مهمی  بخش  آلمانی  هواپیماهای 

لح به  را  کردند؛  ایران  تأمین  هواپیما  تعداد  اظ 
آ   یونکرز  شامل:  وارداتی  آلمانی  ،  35هواپیماهای 

بودند که در این میان    13و یونکرز اف    33یونکرز وی  
به دلیل مجهز بودن به مسلسل ثابت    35یونکرز آ  
کیلوگرمی اهمیت زیادی داشت    50بمب    4ویکرز و  

3 . Breguet 14 
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(Turner & Nowara, 1971:10-19 & 
Heinonen,1992 & Zoeller, 1998 .) 

به بعد    1307این روند ادامه پیدا کرد و از سال   
ساخت   هواپیماهای  با  ایران  هوایی  عمالً نیروی 

آلمان کار می کردند و هواپیماهای  شوروی و یونکرز 
جنبه بیشتر  فرانسه  داشتند ساخت  آموزشی  ی 

حبیبی،   و  هواپیماهای  25:  1387)بیات  خلبانان   .)
الوه بر نیروهای ایرانی به طور  خریداری شده نیز ع 

عمده شامل خلبانان روسی، فرانسوی و آلمانی بودند  
سال   تا  نیز  بلژیکی  سرهنگ  یک  ریاست    1317و 

  1384ستاد نیروی هوایی را برعهده داشت )یکرنگیان،
(. در یک نگاه کلی و با نگاه به آمار، ایران  290- 291:

داشت    واز پر   شرایط   در  هواپیما   20  تنها   ،   1930  سال   تا
در هواپیمای    145  سفارش  ،  1934  سال   اواخر  اما 

جدید را به کشورهای انگلیس، آلمان و آمریکا ارائه  
  هوایی   نیروی   1937  سال   داد. با ادامه این روند و در 

  استفاده   قابل  هواپیمای  فروند  130  از  ایران با بیش

تجهیز شده بود اما به علت عدم تأمین  لوازم یدکی  
نگه  عوارض  مناسب،  و سوخت  آن کافی  از  ها  داری 

 :Ward,2014:143  &Majd,2001) افزایش یافته بود  
نیز  (288-289 این نکته  به  راستا توجه  . در همین 

حائز اهمیت است که واردات هواپیماهای طراحی و  
انگل نظامی  نیروهای  یس سهم  ساخته شده توسط 

دوره عمده  در  ایران  هوایی  نیروی  تجهیز  در  ی ای 
ی دوم آن( داشته است.  پهلوی اول )به ویژه در نیمه

طوری  حدود  به  واردات  بر  عالوه  فروند    100که 
وارد   نیز   زیر  موارد  تایگرماث،  هاویلند  د  هواپیمای 
ایران شدند که طبق نام، نوع موتور و تعداد واردات  

اند. در واقع این  دار مشخص شدهاز  هر نوع در نمو 
نیروی   وابستگی  شدت  از  نشان  واردات  از  حجم 
نشان   را  انگلیسی  هواپیماهای  به  ویژه  به  هوایی 

 دهد. می

 

 

 

 هواپیماهای وارداتی از انگلیس   8  نمودار 

 ( Mason,1991: 199 & 509و    Andersson,2010منبع: ) 

  1306از سویی دیگر تأسیس نیروی دریایی در سال  
نیز چه از لحاظ سفارش ناوهای مورد نیاز و چه از  

ها  لحاظ آموزش کادر نظامی الزم با اتکای به ایتالیایی 
توان  انجام پذیرفت و توسعه پیدا کرد. در همین می 

گفت که کشورهایی مانند انگلیس، شوروی و آلمان  
ی در تأمین تجهیزات نیروی دریایی ایران  نقش چندان 

نکته  بر  بنا  نداشتند.  دوره  این  در سطور  در  که  ای 

گفته شد، چنین    1919پیشین در مورد مفاد قراداد  
توان در  امری را به ویژه در مورد کشور انگلستان می 

منطقه  در  کشور  این  استعمارگرایانه  منافع  قالب 
مورد توجه قرار  غرب آسیا و در مجاورت با هندوستان  

عالوه بر اینکه    1304داد. در این چارچوب و در سال  
سوی   از  ایتالیا  به  جنگی  کشتی  ساخت  سفارش 

نیز   جنگ  وزارت  طرف  از  شد،  ارائه  ایران    2دولت 

هاوکر آوداکز

Hawker Audax
:نوع موتور

Pratt & Whitney Hornet

فروند30:تعداد وارد شده

:نوع موتور
Bristol Pegasus

فروند26:تعداد وارد شده

هاوکر فیوری

Hawker Fury

:نوع موتور
Pratt & Whitney Hornet

فروند26:تعداد وارد شده

:نوع موتور
Mercury VISP

فروند6:تعداد وارد شده

هاوکر هایند

Hawker Hind

:نوع موتور
Bristol Mercury VIII

فروند35:تعداد وارد شده
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ایتالیایی جهت انجام امور نظامی به استخدام ارتش  
جمع  کشتی  یک  و  آلمان  درآمدند  از  نیز  مین  آوری 

هم یک سرگرد ایتالیایی    1308خریداری شد. در سال  
به عنوان مستشار دریایی به ایران اعزام شد. ناوهای  

های: ببر،  ناو با نام   6خریداری شده از ایتالیا شامل  
بودند   شاهرخ  و  کرکس  سیمرغ،  شهباز،  پلنگ، 

(. مشخصات هر کدام از  410- 412:    1384)یکرنگیان، 
می  را  فوق  دید.  ناوهای  زیر  جدول  در  توان 

ت ناوهای سیمرغ، کرکس و شاهرخ مشابه  )مشخصا
ناو شهباز بودند و مشخصات ناو ببر نیز مشابه ناو  

 پلنگ بود(

 
 مشخصات ناوهای خریداری شده از ایتالیا   4  جدول 

 تجهیزات  ظرفیت  نام ناو 

 قبضه مسلسل سنگین ماکزیم  2متری، میلی   76ضد هوایی  توپ  2متری،میلی  102توپ  2 تن  950 پلنگ و ببر 

 قبضه مسلسل ماکزیم   2متری، میلی  76توپ  2 تن  330 شهباز، سیمرغ، کرکس و شاهرخ 

 ( 283- 284:    1384منبع: )یکرنگیان، 

ها  اما در مورد خرید تجهیزات نظامی در سایر بخش 
نکته توجه کرد. اولین نکته  بایست به چند  نیز می 

واقع به قدری روند تأمین تجهیزات نظامی    که در این 
از کشورهای اروپایی برای این کشورها اهمیت یافته  

مقامات که    سود   افزایش  لزوم  به  فرانسوی   بود 
  ایران   تسلیحاتی   خریدهای  از   فرانسوی   کارخانجات

. طرز تفکر  (27:  1387  حبیبی،  و  بیات)  داشتند  تاکید
دربارهو   رضاشاه  بازسازی  عالقه  در  ایران  احتیاج  ی 

صنعت نظامی به کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان  

(Bonakdarian,2000:15  که منجر به این شد که ،)
ها و انبار مهمات نیز  مدیریت و نظارت بر زرادخانه

آلمانی  اختیار  نکته در  دومین  بگیرد،  قرار  قابل  ها  ی 
موارد نیز مصادیق دیگر    توجه در این رابطه است. 

ترتیب،   همین  به  بودند.     وابستگی  از  نوع  این 
ی تولید  های نازی نیز سرپرستی یک کارخانهتکنسین

ی پس  و تولید هواپیما در ایران را نیز در دوره   سالح 
به دست گرفتند.1933از سال 

 

 در تجارت با ایران   آلمانی کارخانجات و مراکز صنعتی نظامی    5  جدول 

 فعالیت نام 
 تأسیس یک مرکز آموزش پرواز و کارگاه تعمیر هواپیما  1ی یونکرز کارخانه

 تولید فشنگ  2کارخانجات کروپ آ گ 
 تولید اسلحه  3ی برنر کارخانه

 تجارت اسلحه 4بوزینگ آگ -متالشرکت راین 
 تجارت اسلحه 5شرکت گوت هوفنونگز هوت 

 ارسال و تحویل اسلحه به ایران  6ی فریتز ورنر کارخانه
 تجارت اسلحه 7شرکت ونکهائوس 

 (.  36:  1391منبع: )کونتزل،  

 
1. Junkers 
2 . Krupp AG 
3 .Berner 
4 . Rheinmetall-Borsi AG 
5 .Gutehoffnunnghutte 
6 .Fritz Wernner 
7 . Wonckhaus 
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بنا بر    ی پهلوی اول اواخر دوره  در چنین فضایی، در 
ایران طبق جدول    زرهی  آمریكا نیروهای  گزارش سفیر

بودند: زیر سازمان یافته 
 ایران   زرهی   ادوات نیروهای   6  جدول 

 کشور سازنده  نوع  تعداد
 اسلواکی چک  تانک سبک و متوسط 100
 انگلیس  دستگاه زرهی 4
 ایاالت متحده آمریکا دستگاه زرهی 12
 آلمان دستگاه زرهی 28

 (.  Ward,2014:142منبع: ) 

 

ی ی تأمین اسلحه هم دولت ایران در دوره در زمینه
های اروپایی  پهلوی اول اتکای قابل توجهی به سالح 

مورد از سفارشات در سال    3داشت. برای نمونه در  
،  1930و در سال    124ی وی .زد  هزار اسلحه 30،  1929

هزار مورد دیگر  30و    29/98  2هزار اسلحه وی.زد   240
اسلواکی از  به چک   3سکتوندر همین سال با نام ما

سالح   واردات  به  ایران  وابستگی  و  اتکا  مصادیق 
( مطالب  Ball,2011:123هستند  این  به  توجه  با   .)

گونه نتیجه گرفت که به رغم باال بودن  توان این می
سطح فناوری در تسلیحات ارتش ایران در این دوره،  

داری این  به دلیل بومی نشدن دانش ساخت و نگه 
فناوری در میان نیروهای متخصص ایرانی و  سطح از  

به   تسلیحات  این  شدید  وابستگی  چنین  هم 
کشورهای اروپایی برای عملکرد بهینه حتی در سطح  
داشتن   با  ایران  ارتش  تا  شد  سبب  مهمات  تأمین 
دفاع   خود  از  نتواند  پیشرفته  نسبتاً  تسلیحاتی 
مناسبی در برابر تجاوز نیروهای متفقین بروز دهد و  

ن متجاوز  در  نیروهای  توسط  ایران  سرزمین  هایت 
 اشغال شد. 

 گیرینتیجه 6
پرسش   این  به  پاسخ  دنبال  به  پژوهش  این  در  ما 
جهانی   نظام  چارچوب  در  که:  بودیم  اساسی 

تجاری   روابط  وضعیت  و    –اقتصادی،  ایران  نظامی 

 
1 . VZ.24 
2 . VZ.98/29 

های اروپایی ناظر بر چه مواردی بوده و جایگاه  قدرت
های  است؟ بررسی بوده   ایران در نظام مذکور چگونه 

چارچوب   در  نخست،  درجه  در  که  داد  نشان  ما 
نظریه نظام جهانی، اقتصاد ایران در دوره پهلوی اول  
تثبیت وضعیت حاشیه نشینی را تجربه کرده است؛  
در حقیقت با نگاهی به وضعیت تجارت میان ایران  

های اروپایی مشخص شد که عمده صادرات  و قدرت
دادند که  ره مواد خامی تشکیل می ایران را در این دو

های اروپایی به عنوان  مورد نیاز صنایع گوناگون قدرت
مرکز در نظام جهانی بودند. در واقع اقتصاد ایران بر  

المللی که متأثر از نظام  اساس یک تقسیم کار بین 
های بخش  داری بود، به تدریج ویژگی جهانی سرمایه 

تجربه  توسعه را  حاشیه  یا  در  نیافته  عمالً  و  کرد 
بخش  حاشیه که  قرارگرفت  فرادستی  کشورهای  ی 
دادند. در  ی نظام جهانی را تشکیل می یافتهتوسعه

هایی  های اروپایی به دلیل برتری این چارچوب قدرت 
که به لحاظ سیاسی، مالی و نظامی نسبت به ایران  

ای داشتند در موقعیت  به عنوان یک کشور حاشیه 
 هژمونی قرار گرفتند.

آمارهای تجاری مورد بررسی   در چنین چارچوبی 
دوره  در  که  داد  رابطه نشان  اول  پهلوی  کشور  ی  ی 

کشور   یک  عنوان  به  آن  اقتصاد  ویژه  به  و  ایران 
غیرصنعتی با کشورهای پیشرفته و صنعتی غربی در  

حاشیه، به صورت کامل تحقق    –ی مرکز  قالب رابطه

3. Musketon 
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از   ناشی  کلی  طور  به  مذکور  وضعیت  یافت. 
لحاظ  وابستگی  به  ویژه  به  ایران،  اقتصاد  های 
های مالی به کشورهای مرکز بود زیرا کشور  نیازمندی

ایران در این دوران به طور کامل توانایی اندکی را که  
دوره  توسعهدر  لحاظ  به  قاجار  و  ی  خودمحور  ی 

مستقل داشت و به تدریج رو به زوال بود، به طور  
این کنار  در  داد.  دست  از  می   کامل  به  امر،  توان 

ی مقاصد دولتی صرف به خصوص بر روندهای  غلبه
پهلوی اول نسبت    تجاری و اقتصادی ایران در دوره

و   انحصاری  دلیل  به  که  نمود  اشاره  قاجار  دوره  به 
ی اقتصاد پدید آمد. هم چنین در  دولتی شدن عرصه

نمی  نظام جهانی،  استراتژیک  چارچوب  رقابت  توان 
در این دوران به ویژه در مناطقی    های اروپاییقدرت

ها که  مانند غرب آسیا را در نظر نگرفت. این قدرت 
های دوران  ترین دولت یافتهاز ثروتمندترین و سازمان

فعالیت دارای  بودند،  بررسی  اقتصادی  مورد  های 
سرمایهپیچیده  انباشت  جریان  و  بوده  ی  ای 
ی  ای نیز داشتند. محصوالت و کاالهای تولیدگسترده 

های پیچیده،  آوریاین کشورها نیز عالوه بر نیاز به فن 
اولیه  های کالن نیازمند ی فراوان و  سرمایهبه مواد 

منطقه  مانند  مناطقی  نکته،  همین  بنابر  ی بودند. 
غرب آسیا که مواد خام فراوان و ارزانی را به لحاظ  

ی رقابت مجموعه  طبیعی در اختیار داشتند، صحنه
مرکزی شدند و کشور ایران نیز از  های صنعتی  قدرت

این قاعده مستثنی نبود. وضعیت تبیین شده، یعنی 
پیشرفته کشورهای  اقتصاد  غربی  نیاز  صنعتی  ی 

ی ارزان و فراوانی که در  )مرکز( به مواد خام و اولیه
می  یافت  )حاشیه(  توانایی  ایران  سلب  و  شد 

از  توسعه ایران که  از کشور  ی خودمحور و مستقل 
ی قاجار روند افول آن آغاز شده بود،  با تأسیس  دوره

و   سیاسی  نظام  وابستگی  به  بنا  پهلوی  حکومت 
وضعیت   کامل  تثبیت  موجب  اقتصادی 

 نشینی ایران در قالب نظام جهانی شد. حاشیه

  های ما نشان داد که در در بعد نظامی نیز بررسی 
  و   قطعات  مونتاژ  وابسته،  تأمین  اول   پهلوی   دوره

  وابستگی   به  منجر  که   خارجی   شده  طراحی   تجهیزات 
  سلب   و  اقتدار  تضعیف و   خارجی   نظامی  آوریفن   به

  صنایع   حوزه  در  مستقل  گذاریسیاست  امکان
  مهم  هایجنبه  گرفتن  نادیده   نیز  و  شد  نظامی
  در   کشورهای  برای  ویژه  به  نظامی  و  دفاعی  صنعت

ایجاد   وابستگی  قطع:  شامل  توسعه  حال    ملی، 
و  امنیت  العمل عکس   امکان  کردن  فراهم  عرضه 

جنگ است باعث شد تا    و   ضروری  مواقع  در  مناسب
ایران در   نیز وضعیت حاشیه نشینی  این زمینه  در 

  روند   این   نظام جهانی تثبیت شود. در واقع تحلیل
در     داد   نشان    فشارهای   اول،  پهلوی   دوره  که 
 اقتصاد  جامعه،  به  نظام جهانی  سوی  از  داریجهت 

در  وارد  ایران  سیاست  و و    عدم   فضایی  چنین  شد 
  بر   مبتنی  گیریجهت   و   اصولی   گذاریسیاست   رعایت 

  مرکزی   حکومت   سوی  از   کشور   بومی   های ظرفیت
  این   در  ایران   دفاعی   و  نظامی   صنعت   تا   شد  باعث 
  و   شود   تبدیل   ناکارآ  و   وابسته  شکلی   به  دوره

  تأثیرات  و   مهم  هاینقش   ایفای  برای  الزم  توانمندی
جهت پیشرفت کشور    صنعت   این  توان  در  که  مثبتی

. بدهد دست از  را بود 
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