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 نیروی سوم و روابط خارجی دوره رضاشاه

   

  *ابوالفتح مومن

  ۶٠ هرامش ، هنامز

...............................................................  

  

کنندگی سیاست خارجی در بقای کشورھا، چگونگی برقراری  با افزایش اھمیت روابط خارجی و تعیین

این واقعیت در عصر رضاشاه ھم . مھم نمایان گردیدای  ھای مقابل، به صورت مسأله روابط و گزینش طرف

که نحوۀ  ای گونه از نظر جغرافیایی و ھم از نظر شرایط و اقتضائات خاص آن زمان اھمیتی دو چندان یافت، به

گرایش به استفاده از نیروی . تأثیر قرار داد ھای مقابل را تحت ھای آن زمان و گزینش طرف مواجھه با قدرت

دالت مؤثر قدرت به مثابۀ نیروی سوم در کنار نیروھای روس و انگلیس موضوعی است که در آلمانی در معا

  .مقالۀ حاضر تحلیل شده است

   

ھای اجتماعی، اقتصادی،  با به قدرت رسیدن رضاشاه فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد؛ فصلی که تضادھا و تنش

بندی  اما تقسیم. تالشی برای نوسازی و بازسازی کشور بود به ھمراه داشت و ظاھرًا... مذھبی، سیاسی، نظامی و

فرد و استراتژیکی ایران، از طرف دیگر،  سو، و موقعیت منحصربه ھا در آستانۀ جنگ جھانی دوم، از یک جھانی قدرت

گی ھای اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرھن باعث شد روابط ایران و آلمان در دورۀ پھلوی به مرحلۀ جدیدی از ھمکاری

  .وارد شود

نماید که  این تحقیق بر آن است با بررسی روابط خارجی ایران با جمھوری وایمار آلمان از زوایای مختلف مشخص 

چه علل و عواملی باعث شد ایران به آلمان گرایش یابد و آیا درگیر کردن یک نیروی سوم در سیاست خارجی ایران در 

ان برای ھمچون ھدفی انتخاب شد و آیا قبل از این کشور، گزینۀ دیگری به بوتۀ این زمینه مؤثر بوده است یا نه؟ چرا آلم

آزمایش گذاشته شده بود؟ علل توجه و تمایل آلمان برای ایجاد روابط سیاسی و تجاری با ایران چه بوده و چه عاملی 

ھای بزرگ،  دار بوده و رویکرد قدرتھایی برخور بیشترین تأثیر را در این ارتباطات داشته و این روابط از چه فراز و نشیب

ویژه انگلستان و شوروی، در قبال گسترش این روابط چگونه بوده و دید مثبت یا منفی آنان نسبت به این قضیه با چه  به

طورکلی آیا ایران از این ارتباطات توانسته است استفاده کند؟ اگر جواب مثبت  دالیل و توجیھاتی ھمراه بوده است؟ به

ای توفیق حاصل شده است؟ این دوره از روابط در مقایسه با دورۀ آلمان نازی از چه سطحی  چه زمینهاست در 

  برخوردار بوده است؟

   

  گیری رضاخان سیاست جھانی و قدرت

ش به وقوع پیوست باید موقعیت ایران، و تأثیر اوضاع و شرایط .١٢٩٩ای کودتای  در مورد اینکه با چه زمینه و انگیزه

  .م در شوروی و ایران را بررسی کرد.١٩١٧ھان بعد از انقالب اکتبر سیاسی ج

ای با ھدف صدور انقالب به  نظام جدید تبلیغات گسترده. ھا با انقالب اکتبر روی کار آمدند در شوروی بلشویک

د این تبلیغات بر ض. خصوص به ایران، که شرایط مساعدی از نظر سیاسی نداشت، آغاز کرد کشورھای جھان، به

با روی کار آمدن این نظام، لغو قراردادھا و امتیازات استعماری تزارھا در ایران با انعقاد قرارداد . استعمار انگلیس نیز بود



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٢ 
 

بینی جدیدی نسبت  این مسأله خوش. ھا را ملغی اعالم نمود م ایران و شوروی عملی شد و دولت شوروی آن.١٩٢١

برای روشن شدن . دنبال آن روابط بین دو کشور رو به گسترش و بھبودی نھادبه . به رھبران انقالبی شوروی پدید آورد

طرفی  اساس سیاست ما در رابطه با ایران، بی«: مطلب کافی است به تلگراف چچرین به رتشتین در ایران توجه کرد

ریم که کیروف و ما امیدوا. کامل در جنگ میان شاه و عناصر ضدشاه و عدم مداخلۀ مطلق در امور داخلی قرار دارد

از سوی دیگر  [1]».کمیسیون نظامی بتوانند تمام امکاناتی را که ممکن است موجب سوءتفاھم شوند از میان بردارند

ھای ھمسایه برقرار کنند تا از تبدیل خاک این کشورھا  ای با دولت کردند روابط دوستانه رھبران جدید مسکو سعی می

سیاست دولت روسیۀ شوروی «: به دنبال چنین تصمیمی بود که اعالم شد. به پایگاھی علیه شوروی جلوگیری نمایند

طلبی در  تواند به کوشش تجزیه باشد اصوًال نمی مند می دی ایران عالقهدربارۀ ایران که به تقویت سیاسی و اقتصا

بر این اساس، این دولت  [2]».مند باشد چه رسد به جنگ این عناصر علیه حکومت مرکزی مناطق مرزی ایران عالقه

اش را تأمین نماید؛ چراکه به دنبال خیانت شوروی به این  است خود نمود تا بتواند منافعنھضت جنگل را فدای سی

به دلیل اتخاذ چنین روشی بود که شوروی یک . جنبش و توافقش با حکومت مرکزی ایران این نھضت سرکوب گردید

مان عدم تعرض بین ایران و دولت توان به پی از آن جمله می. ھای عدم تعرض با ھمسایگان خود انعقاد نمود رشته پیمان

براساس فصل ششم این پیمان . ش به امضا رسید.١٢٩٩اسفند  ٨/ م.١٩٢١فوریه  ٢٧شوروی اشاره کرد که در تاریخ 

. کشی کند دولت شوروی در صورت تھدید شدن از سوی مرزھای ایران حق داشت برای دفع خطر به داخل ایران قشون

رفین معظمتین متعاھدین موافقت حاصل کردند که ھرگاه ممالک ثالثی بخواھند ط«: در این خصوص چنین آمده است

وسیلۀ دخالت مسلحه سیاست غاصبانه را در خاک ایران مجری دارند یا خاک ایران را مرکز حمالت نظامی بر ضد  به

ماید دولت شوروی اگر حکومت ایران پس از اخطار دولت شوروی خودش نتواند این خطر را رفع ن... شوروی قرار دھند

حق خواھد داشت قشون خود را به خاک ایران وارد نماید تا اینکه برای دفاع از خود اقدامات الزمه نظامی را به عمل 

  [3]».آورد

آن برای صدور انقالب، بود که انگلستان با حرکتی  در چنین وضعی، یعنی انقالب اکتبر شوروی و تالش سردمداران

الحمایۀ خود کند و برای ھمیشه به  میالدی تحت ١٩١٩خواست ایران را تحت لوای قرارداد  شده و زیرکانه می حساب

خطوط اصلی سیاست انگلستان در ایران بعد از جنگ جھانی . نگرانی خود نسبت به این منطقۀ استراتژیکی پایان دھد

ما باید بخش اصلی از قشون را در این منطقه نگاھداریم حداقل «ه شرح زیر توسط لرد کرزن چنین عنوان شد که اول ب

ته نباید تصور کرد که این الب [4]».تر به جایش بگذاریم خرج المدت و کم تا زمانی که در وضعی قرار بگیریم که چیزی طویل

شد؛ چراکه برای عقد قرارداد، دولت  ھای داخلی و ھمکاری خودفروختگان ایرانی میّسر می قرارداد بدون زمینه

الدوله سیصدھزار تومان،  درواقع وثوق. ھزار پوند استرلینگ میان سیاستمداران ایران تقسیم کرده بود١٣٠انگلستان 

الدوله، وزیر مالیه، یکصدھزارتومان  وله، وزیر دادگستری، یکصدھزارتومان و شاھزاده صارمالد شاھزاده فیروزمیرزا نصرت

العابدین رھنما  زین: ھا فقط شامل سیاستمداران نبود، بلکه اشخاصی چون البته این پول گرفتن [5].رشوه گرفته بودند

رئیس مجلس  ١٢٩٩پس از کودتای (، سیدمحمد تدین )که بعد در حکومت رضاشاه وزیر فرھنگ شد(العراقین زاده  شیخ

ھای بعدی نمایندۀ مجلس  در دوره( شعرا بھار ، ملک)ھای بعد پست وزارت داشت شورای مّلی گردید و سپس در دوره

و در نھایت ) بعدًا نمایندۀ مجلس شد(و یک تاجر که گویا اسمش کسرایی بود ) و پس از مدتی نیز وزیر فرھنگ شد

نیز از این نمد کالھی برای خودشان دوخته ) مدیر روزنامۀ شفق که بعدًا نمایندۀ مجلس و سناتور شد(علی دشتی 

الدوله موافقت داشت و او را در  وزیری وثوق جالب اینجاست که حتی احمدشاه قاجار تا زمانی که با نخست [6].بودند

با چنین اوضاع و احوالی  [7].کرد ھزار تومان از دولت انگلستان دریافت می کرد ماھیانه پانزده این سمت تثبیت می
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خوار انگلستان شده بودند و  چرخید؛ چرا که ھمه به نحوی جیره مشخص است که وضعیت مملکت به چه منوالی می

تجلی خواست  ١٩١٩که قرارداد  چنان. کردند فقط تودۀ مردم محروم و روشنفکران مردمی مخالف این جریان شنا می

رو برخالف اشتباه مشھور، قرارداد  ازاین. مشترک طبقۀ حاکم و دولت وابسته به دولت استعماری انگلستان بود

توان نتیجۀ خودفروشی یک یا چند نفر از سیاستمداران ایران به استعمار انگلستان دانست، بلکه  الدوله را نمی وثوق

وجه کرد و این حقیقت را دریافت که این قرارداد خواست گروه حاکم وابستۀ ھای اجتماعی و تاریخی آن ت باید به ریشه

کوشید با تثبیت قدرت انگلستان در ایران و سرکوبی اعتراضات مردمی اموال و امتیازات و منافع خود را  ایران بود که می

برای بخش مرفه . سأله بودترین م ترین و اساسی برای طبقۀ حاکم ایران مانند گذشته حفظ منافعشان مھم. حفظ کند

جامعه که بر جان و مال مردم محروم ایران مسلط بودند، وطن، آزادی و استقالل اصوًال مفھومی نداشت؛ زیرا این گروه 

  .دید نه در استعمار خارجی دشمنان خود را در میان مردم محروم و فقیر ایران می

ر ایران اقامت داشت، در خاطرات خود نوشته است که افسر انگلیسی که سالیان دراز د ،(Lforbes)الیت فوربز 

میالدی از یک حکومت ثابت و قوِی تحت نفوذ انگلستان،  ١٩١٩بخش بزرگی از اشراف و مالکان عمدۀ ایران در سال «

ھای  مصطفی فاتح، از چھره [8]».اھمیت بیشتری برای دارایی خود و یک سازمان ارتش، بھترین را انتظار داشتند

در این ھنگام ناامنی و آشفتگی وضع «: نوشته است ١٩١٩قدیمی طرفدار سیاست انگلستان در ایران، دربارۀ قرارداد 

کمونیسم خوف و ترسی داران و مالکین و بازرگانان ایرانی که از مرام  داخلی کشور، به حد اعلی رسیده بود، سرمایه

خواستند و  عظیم داشتند، برای آنکه مال خود را حفظ کنند و بازرگانی خود را رونقی بخشند، مرکزیتی و امنیتی می

توان به حقیقت قضیه پی برد که  این مطالب میبا توجه به  [9]».اندیشه یک حکومت قوی در خاطر این طبقه رخنه کرد

کرد؛ تا جایی که  ھا استفاده می ھای خود را اجرا کند و چگونه از این مھره استعمار با چه شگردی درصدد بود نقشه

 میالدی ایران و انگلیس با ١٩١٩قرارداد «سیدضیاءالدین طباطبایی دربارۀ اثرگذاری خود در تنظیم قرارداد گفته است که 

خواست جرح و  الدوله می الدوله در میان نھاد وثوق نظر وی تھیه و تنظیم شده بود و حتی وقتی که آن را با وثوق

گونه  ام و نورمان ممکن نیست با ھیچ ھا را زده الدوله گفته بود که من تمام چانه تعدیلی در آن به کار برد او به وثوق

در نھایت باید گفت که این قرارداد شوم با مبارزۀ مردم و نمایندگان مجلس شورای  [10]».تغییری در مواد آن موافقت کند

ای از جمله سیدضیاءالدین  ملی با شکست مواجه شد و دست استعمارگران و عّمال آنان را رو کرد؛ ھرچند که عده

نمود تا جایی  کرد و آن را قراردادی موفق و مفید معرفی می ن مطلب در روزنامۀ رعد از آن حمایت میطباطبایی با نوشت

ھیأت دولت از مذاکره با دولت انگلستان در تأمین آتیۀ مملکت «: که احمد وثوق در مورد قرارداد اظھار کرده است

به طور کلی با اولیای معظم له مذاکرات تمام خودداری ننموده چندی از متارکۀ جنگ نگذشته بود که در این مسائل 

شرایط اصالح مملکت رعایت و در نتیجه تبادل نظریات و اقدامات چندین ماه طول کشید و قراردادھایی با موافقت 

کرد، بلکه به  الحمایۀ انگلستان تبدیل می ای تحت را نه فقط به منطقه ، ایران١٩١٩قرارداد  [11]».طرفین مقدر گردید

شد، نه فقط منابع نفت در جنوب، بلکه  اگر این قرارداد اجرا می. داد تسلط این کشور بر ایران جنبۀ کامًال انحصاری می

شدنی نبود، تحت کنترل  ینیب منابع نفت شمال و تمامی امور اقتصادی ایران به طور کّلی برای مدتی که زمان آن پیش

درست به ھمین دلیل بود که رقبای جھانی استعمار انگلستان، یعنی استعمار فرانسه و . گرفت انگلستان قرار می

خواھان ایران قرار گرفت، بلکه  این قرارداد نه فقط مورد مخالفت شدید آزادی. امریکا، حاضر نشدند آن را بپذیرند

. دیدند، به مخالفت با آن برخاستند رانسوی نیز که منافع آنی و آتی خود را در خطر میھای نفتی امریکایی و ف شرکت

دول امریکا و فرانسه و . ھای امریکا و فرانسه برای لغو قرارداد، دولت انگلستان را تحت فشار قرار دادند دولت

. تان در خاورمیانه جلوگیری کنندھای نفتی این کشورھا تصمیم گرفته بودند به ھر صورت از توسعۀ نفوذ انگلس شرکت
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تحت چنین شرایطی بود که مجلس از تصویب این قرارداد خودداری نمود و حتی احمدشاه در مسافرتش به انگلستان 

ای وابستگان انگلیس در این زمینه  برای آنکه روشن شود که تا چه اندازه. راضی نشد که به نفع آن سخنرانی کند

لیره که  ٠٠٠/١٣١«: زاده نقل گردد تند، بھتر است که قضایا از زبان سیدحسن تقیفعالیت داشتند و رشوه گرف

الدوله و یکصدھزار تومان ھم  الدوله، صدھزار تومان صارم ھزار تومانش را وثوق چھارصدھزارتومان شد، دویست

اند، باید پس  جه گرفتهھا پول از خار زاده اعلیحضرت رضاشاه که سر کار آمد گفت این حرام. الدوله برداشتند نصرت

  [12]».ھا را پس بگیرم و گرفتم بدھند، من وزیر مالیه بودم مأمور شدم که این پول

مرزی و  درون ھای ھای آغازین قرن بیستم میالدی دستخوش ناآرامی ھای قرن نوزدھم و دھه ایران در واپسین دھه

بخش در نقاط مختلف ایران توسعه یافته بودند و  ھای آزادی ش نھضت.١٢٩٩در پایان سال . ھای داخلی بود کشمکش

تواند  عمًال نشان داد که انگلستان دیگر نمی ١٩١٩لغو شدن قرارداد . انقالب روسیه در جوار ایران به پیروزی رسیده بود

ھای  ھای ضدامپریالیستی ملت را ادامه دھد، اعالم سیاست حمایت از تالش مانند گذشته سیاست تسلط آشکار خود

ھای شوم  تر به مبارزه با توطئه ای به ملت ایران بخشیده بود تا سرسختانه استثمارشده توسط شوروی، نیروی تازه

انی انگلستان به صدا اولین زنگ خطر را در امپراتوری جھ ١٩١٩انگلستان در ایران ادامه دھد، درواقع شکست قرارداد 

در آن زمان با انقراض رژیم تزاری به عنوان یک رقیب و به قدرت رسیدن یک دولت کمونیستی به صورت یک . درآورد

بنابر این تحوالت، . ای و حتی سیاست جھانی انگلستان محتاج دگرگونی بنیادی بود دشمن، سیاست خاورمیانه

ای حائل در طول مرزھای شوروی قرار داد تا از توسعۀ  ا بر ایجاد منطقهانگلستان مبنای سیاست جدید خود را در آسی

ایران یکی از چند کشوری بود که در اینجا بار دیگر، قربانی سیاست . کمونیسم به خارج از شوروی جلوگیری نماید

وی دیگر چون روشن از س. جدید انگلستان گردید تا نقش قرنطینه را ھمراه کشورھای افغانستان و ترکیه بر عھده گیرد

شده بود که تصرف ایران و تبدیل آن به یکی از اقمار انگلستان شدنی نیست بر آن شدند با تحکیم موقعیت آن و ایجاد 

بنابراین به پیشنھاد آیرونساید، ژنرال انگلیسی و . ظاھر مستقل و درواقع وابسته، از منافع آن بھتر دفاع نمایند دولتی به

تانیا، رضاخان، فرماندۀ لشگر قزاق، کاندیدای اجرای کودتا شد تا با پیروزی کودتا، قدرت نظامی فرماندۀ سپاھیان بری

بر این اساس . کشور به دست رضاخان افتد و قدرت سیاسی کشور نیز در اختیار سیدضیاءالدین طباطبایی قرار گیرد

ھا به رضاخان کمک  حدی بود که آن این ھمکاری تا. کردند ھا با رضاخان و سیدضیاءالدین ھمکاری می انگلیسی

ھر چیز که از اسلحه و مھمات کم بود از . پوش در قزوین تشکیل دھد کردند تا چیزی شبیه قشون از سربازان ژنده می

یک دیکتاتوری نظامی مشکالتشان را حل و «معتقد بودند که ھا به این اصل  انگلیسی [13].شد ھا تأمین می طرف آن

گفت که  راحت خواھد کرد تا جایی که آیرونساید به زبان ساده می) ایران(ھا را از ھرگونه دردسر در این کشور  آن

ھا دولت انگلستان به یاری رضاخان  با توجه به این اعمال و دیدگاه [14]».برای ما یک کودتا بھتر از ھر چیز دیگری است«

او با دست ایرانیان کاری انجام خواھد داد «: سرپرسی لورن نیز دربارۀ رضاخان نوشته است. و سیدضیاءالدین کودتا کرد

د از ھرگونه تظاھر به اینکه رضاخان زیر چتر ما از این پس بای. ھا انجام دھد خواست با دست انگلیس که بریتانیا می

 [15]».شود حمایت ما باشد خودداری کنیم چه اینکه اگر امروز آشکار از او حمایت کنیم این حمایت موجب نابودیش می

به این نکته ھم توجه  [16]ر آوردند ــ و خود او نیز به این مطلب معترف بود ــھا، ھرچند رضاخان را بر روی کا  انگلیسی

ای یاغی و گردنکش در گوشه و کنار کشور بودند و بر جان و  ھای محرومی که گرفتار دسته داشتند که بسیاری از توده

ای رسیده بود  خانی، فقر، گرسنگی به پایه درواقع ناامنی، خان. د ایمن نبودند چنین رویکردی را خواستار بودندمال خو

ھا عازم شمال بودند، از فقر و گرسنگی مردم  ھا در مدت اقامت خود در ھمدان، که برای سرکوبی جنگلی که انگلیسی

چنین  [17].نمودند سازی برای نیروھای انگلیسی وادار می ا به جادهھا ر کردند و با دادن غذا و پول ناچیز آن استفاده می
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ھای  سروسامانی در کنار عوامل دیگر، یعنی ضعف حکومت مرکزی ــ که بر اثر سیاست شرایط اقتصادی و اجتماعی بی

ی ناتوان مشروطه روی نموده بود ــ زمینۀ روی کار آمدن یک حکومت مرکزی قدرتمند را ھا نادرست اقتصادی دولت

  [18].کرد مساعد می

ش .١٣٠۴آذرماه  ٢١ش مجلس مؤسسان تشکیل شد و در چھارمین جلسۀ خود در .١٣٠۴آذرماه  ١۵باالخره در 

  .ھای انگلیس و شوروی حکومت وی را به رسمیت شناختند حکومت ایران را به رضاشاه پھلوی تفویض کرد و دولت

   

  ھا تمایل رضاشاه به آلمان

توان دالیل  درباب علل گرایش رضاشاه به آلمان، عالوه بر تمایل دولت انگلیس و نظر مساعد آن در این باره، می

باشد سیاست نیروی سوم است که به علت تنفر عمومی مردم ایران از  از دیگر موارد میتر   چندی یافت، اما آنچه مھم

ھا معموًال  روس و انگلیس ھمواره در تاریخ سیاسی این کشور در میاِن جامعه زمینۀ بسیار مناسبی داشت و دولت

طنت بر ھمان سیاست خارجی رضاشاه پس از رسیدن به سل. برای جلب حمایت مردم از تأکید بر این امر ناگزیر بودند

طرفی در سیاست جھانی و  روابط خوب با روسیه و بریتانیا، بی«: خواھش ادعا داشتند تکیه نمود که اسالف مشروطه

ظاھرًا اولین اقدام مھم  [19]».رابطۀ دوستانۀ نزدیک با یک نیروی سوم جھت برقراری یک موازنه بین روسیه و انگلیس

و نھایتًا کاستن و قطع نفوذشان در سیاست ایران ) شوروی و انگلیس(رضاشاه کاھش وابستگی ایران به این دو قدرت 

ی که ھا با دیگری، به نحو ھا و درگیر ساختن یکی از آن وی اولین مقاصدش را با ایجاد تعادل در روابط ایران با آن. بود

بر این اساس رضاشاه در  [20].نمود کدام از آن دو کشور نتوانند ثبات حاکمیت پھلوی را متزلزل نمایند، تعقیب می ھیچ

ده بود که ایجاد پیوندھای نزدیک با یک میھنانش بر این عقی او نیز مانند بسیاری از ھم. ابتدای امر متوجه امریکا شد

لذا  [21].قدرت ثالث، اھرمی در اختیار ایران قرار خواھد داد که برای دفاع از تمامّیت ارضی و استقالل خود به آن نیاز دارد

کرد با ایاالت متحده پیوندھای نزدیکی برقرار نماید و این کشور را نسبت به ارزش دوستی با ایران  پیوسته تالش می

سی میلسپو برای تجدید سازمان امور مالی . به دنبال دعوت تھران از یک مشاور مالی امریکا به نام آ. متقاعد کند

ھای امریکایی، در آغاز روابط دو کشور، رضاشاه امیدوار بود  تی به کمپانیش و واگذاری امتیازات نف.١٣٠١ایران در سال 

که مناسبات نزدیکی با ایاالت متحده امریکا برقرار کند، اما خیلی زود دریافت که واشنگتن کمتر از او به ایجاد چنین 

اد که خود را در تعارض با انگلستان د مناسباتی عالقه دارد؛ زیرا دولت امریکا در تحلیل نھایی، آنقدر به ایران بھا نمی

در نھایت دربارۀ این روابط و انگیزه . قرار دھد و از طرف دیگر سیاست انزواطلبی آن کشور مانعی بر سر این راه بود

توان گفت که رضاشاه سرانجام به چیزی بیش از مناسبات دیپلماسی و پیوندھای تجاری محدود با امریکا دست  می

که رضاشاه به آن روی آورد آلمان بود و با توجه به ناکامی روابط با امریکا بود که رضاشاه » ثالثی  رتقد«دومین . نیافت

در  ٧در خالل جنگ جھانی اول با گنجاندن ماده   از طرف دیگر آلمان. را به ایجاد پیوندھای نزدیکتر با آلمان ترغیب کرد

و حاکمیت ایران و تخلیه قوای خارجی از این کشور،  م مبنی بر تضمین استقالل.١٩١٨قرارداد برست لیتوفسک 

محبوبیت بسیاری در جامعۀ ایرانی کسب کرد و ھمین امر، نفوذ سھل و آسان آلمان در ایران و گسترش روابط با این 

نگریستند و به آن چشم یاری دوخته  آلمان را به عنوان نیروی سوم می«کشور را موجب شد تا جایی که ایرانیان، 

در مورد روابط با آلمان عالوه بر قدرت سوم باید به این امر توجه کرد که آلمان سابقۀ مداخلۀ استعماری در  [22]».دبودن

رھای پیشرفتۀ جھان در زمینۀ علم دار کند و از طرف دیگر یکی از کشو خاورمیانه نداشت تا احساسات ایرانیان را جریحه

ای مانند ایران کمک کند؛ چراکه سرمایه، مشاوران فّنی،  نیافته توانست به کشور توسعه و تکنولوژی بود و به خوبی می

از طرف دیگر رضاشاه تمایل شدیدی به صنعتی کردن . آالت آماده برای صدور در اختیار داشت واحدھای صنعت و ماشین
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البته نیاز آلمان به مواد . راحتی و ارزان در اختیار او قرار دھد خواھان کشوری بود که این امکانات را به کشور داشت؛ لذا

  .خام باعث شده بود که این کشور بتواند ھمگام با نیازھای ایران حرکت کند و نیازھای آن را برطرف سازد

ھای  ران ھیتلری نبود؛ چراکه فعالیت کمونیستالبته گرایش ایران به آلمان در دوران جمھوری وایمار به شدت دو

طلبی  ایران در آلمان، ایران را نگران ساخته بود، اما با به قدرت رسیدن ھیتلر در آلمان که با افکار ناسیونالیستی، قدرت

از و دیکتاتوری رضاشاه ھماھنگ بود این روابط سرعت بیشتری گرفت؛ چراکه آلمان به قدرت بزرگی تبدیل شده بود و 

توان گفت که دیکتاتورھا  داد و در واقع می سوی دیگر ھیتلر به ھیچ گروه و حزبی اجازۀ بر ھم زدن روابط با ایران را نمی

  . فھمند بھتر زبان ھمدیگر را می

توان به دلیل دیگری در مورد گرایش به  با نگاھی به اوضاع و بحران اقتصادی جھان و مسألۀ تجارت خارجی ایران می

با توجه به این وضعیت در سبک و روش تجارت خارجی ایران پدیدۀ نوینی خود را نشان داد؛ این نیز . پی بردآلمان 

ــ این نتیجۀ منطقی سیاست  الف: سه عامل در این گرایش دخیل بودند. گرایشی بود در جھت روابط تجاری دو جانبه

تر  طریق انعقاد معاھدات تجاری دوجانبه راحتدولت از . رفت مداخلۀ دولت ایران در تجارت خارجی به شمار می

تمام این اقدامات مالی و اقتصادی برای دفاع از یک ریال . توانست کنترل خود را بر این بخش از تجارت اعمال کند می

کردن کسری تجاری در پیش گرفته شده بود، ولی این از قدرت صادرات ایران به کشورھایی  شده و به منظور کم متورم

ھای پولی ضعیف و  لھذا ایران ناچار به انعقاد معاھدات تجاری دو جانبه با سیستم. یستم پولی آزاد کاستبا س

ــ بخش عمدۀ تجارت و مبادالت ایران با اتحاد شوروی بود و داد و  شد؛ ب شده، چون آلمان و شوروی کشانده می کنترل

ــ عامل سوم،  کرد؛ ج دات تجاری دو جانبه را ایجاب میای مبتنی بر معاھ ستد با نظام اقتصادی شوروی، اتخاذ شیوه

ویژه در  ھای پس از بحران این شیوه را، به بسیاری از کشورھای اروپایی در سال. سیاست حمایت از صنایع داخلی بود

ز ای ج یافت، چاره دولت ایران که برای کاالھای کشاورزی خود بازار نمی. بخش کشاورزی خویش، اتخاذ کرده بودند

شده حجم معینی از کاالھای  رغم ریال متورم لھذا به. انعقاد معاھدات تجاری دو جانبه با شرکای تجاری خود نداشت

  [23].شد صادراتی و وارداتی از این کشورھا تضمین می

آن اشاره نمود این است که رضاشاه به تجھیزات نظامی آلمان برای ساختار یک  در پایان دلیل دیگری که باید به

خواستند ــ نیاز داشت؛ چرا که  ھای روس و انگلیس نمی ارتش قدرتمند و بازسازی صنایع نظامی کشور ــ آنچه دولت

براساس چنین  .خصوص عشایر نشان داد ھای داخلی به ھا و جنبش این تسلیحات ارزش خود را در سرکوبی شورش

ھای  با توجه به این زمینه. مشی بود که دولت ایران گرایش و نزدیکی روزافزون نسبت به آلمان نازی پیدا کرد خط

گرایش نسبی ایران در آن روزگار به جانب آلمان بیش از آنکه به جھت «توان گفت که  اقتصادی، سیاسی و نظامی می

  [24]».ارادت باشد، سیاست بوده است

   

  توجه آلمان به ایران

توان  در اینکه چه عواملی موجب شد روابط میان ایران و آلمان در این دوره گسترش یابد مطالب گوناگونی را می

اف افکار عمومی از اینکه تمام امور سیاسی اند که انگلستان برای انحر برشمرد؛ از جمله اینکه بسیاری بر این عقیده

. کنند، الزم دید به دولت آلمان نسبت به نفوذ در ایران چراغ سبز نشان دھند ایران را در پشت پردۀ این دولت اداره می

توانست قدرت ذاتی  درست است که آلمان در جنگ جھانی اول شکست خورده، ولی خرد نشده بود و ھنوز ھم می

وپای مرکزی اعمال کند و حتی خیلی بیشتر از سابق برای پیشبرد مقاصد خود عرصه و میدان داشته خود را در ار

ه بر آن این گونه مغایرتی با منافع انگلستان نداشت، عالو لذا توسعۀ نفوذ آلمان در ایران در این مقطع ھیچ [25].باشد
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کنندۀ  نخست آنکه دولت آلمان، به دلیل اینکه شروع: توانست دو فایده برای انگلستان در بر داشته باشد ارتباط می

شد، مجبور بود غرامت جنگی به متفقین، مخصوصًا فرانسه، پرداخت کند، ولی  خوردۀ آن محسوب می جنگ و شکست

که برونینگ به اطالع متفقین  نست دیون خود را پرداخت نماید؛ چنانتوا مشکالت اقتصادی آلمان در حدی بود که نمی

تواند اقساط غرامت را پرداخت کند و متعاقب آن ھندنبورگ از  رساند که به علت بحران جھانی دولت آلمان نمی

  [26].ھوورتگرافی استمداد جست

از . توانست غرامت یاد شده را پرداخت نماید کرد، می در صورتی که آلمان با ایران روابط تجاری و اقتصادی برقرار می

ھای خوبش بود  کوشید با حذف غرامات، بازار صادرات خود را در آلمان که یکی از مشتری طرف دیگر انگلستان می

از سوی دیگر بیکاری و بحران مالی در آلمان آن . ا از این راه حل کندآور بیکاری ر مفتوح سازد و مسألۀ بغرنج و زیان

دست آوردن مواد خام و بازار فروش واداشت، بنابراین با برقرار کردن  کشور را به فعالیت در زمینۀ توسعۀ تجارت و به

رف دیگر با تقویت اقتصادی از ط. توانست غرامت جنگی خود را به انگلستان بپردازد رابطۀ تجاری با ایران، آن کشور می

. آمد شد و از گسترش افکار کمونیستی در آن جلوگیری به عمل می آلمان از مشکالت داخلی آن کشور کاسته می

در آن ایام مصالح بخشی از طبقۀ حاکم بر آن . بنابراین در این دوره، انگلستان با حضور آلمان در ایران مخالفتی نداشت

ھا نیز از این وجه از سیاست بریتانیا کمال  آلمانی. ھا را در شرق باز گذاشت مانیقرار داشت که باید دست آل

  [27].برداری را نمودند بھره

   

  آغاز روابط دو کشور در دورۀ رضاشاه

تدریج از مرحلۀ سردی که جنگ جھانی اول موجبات آن را فراھم کرده با قدرت گرفتن رضاشاه روابط ایران و آلمان به 

ھای دھۀ سوم قرن بیستم آلمان دوباره درصدد برآمد نفوذ خود را در  بود خارج شد و رشد یافت، و از طرف دیگر در سال

  [28].ایران گسترش دھد

در سال . ولی ھنوز بر سر بازگشایی روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور اشکاالتی وجود داشت

نفر از مأموران دیپلماتیک آلمان را، که در خالل جنگ  ٧٠تا  ٣١م دولت ایران، تحت فشار بریتانیا، .١٩١٩/ش.١٢٩٧

ویپرت فون . این افراد حق ورود به ایران را نداشتند. کردند، در یک لیست سیاه قرار داد جھانی اول در ایران فعالیت می

اینان بھترین کسانی بودند که با اوضاع و احوال ایران «: بلوشر، وزیر مختار آلمان در ایران، در این باره چنین نوشته است

یست سیاه درواقع، ل. آشنایی کامل داشتند و ما برای تشکیل مجدد سفارت ناگزیر بودیم از وجودشان استفاده کنیم

ترین وظیفۀ ما لغو این  ترین و فوری رفت و از ھمان لحظۀ اول مھم مزبور ضربۀ سختی به مصالح آلمان به شمار می

  [29]».کردم کردم این مسأله را مطرح می ای که با ایرانیان صاحب صالحیت می من در مذاکره. فھرست بود

کرد در بین نمایندگان مجلس ایران نفوذ کند و در صورت امکان از نظر تجاری و اقتصادی ایران را به  آلمان تالش می

. برای این منظور الزم بود دستگاه تبلیغاتی در آلمان از طریقه مطبوعات به اقداماتی دست زند. خود وابسته سازد

م، متعاقب روی کار آمدن رضاشاه، از وی به عنوان خواستۀ بر حِق مردم .١٩٢۵/ش.١٣٠۴سال در » آبند«رو نشریۀ  ازاین

در ھمان سال تصمیم مجلس مؤسسان ایران مبنی بر انتقال قدرت » فرانکفورترزایتونگ«به ھمین گونه روزنامۀ . یاد کرد

مجلۀ اخبار شرق، چاپ برلین در ھمان تاریخ در نشریۀ آلمانی دیگری به نام . به رضاشاه را تأیید کرد و از آن تمجید نمود

اگر کسی در ده سال قبل ایران را دیده «: نوشت» ارتقای شیر و خورشید ایران در زمان حاضر«ای تحت عنوان  مقاله

” پرس“باشد و حاال بدوًا به آنجا وارد شود و در بدو ورود به پایتخت فورًا به این نکته متوجه خواھد گردید که نه تنھا اسم 

مبدل گردیده است منظرۀ تھران در این مدت قلیل یک ترقیات و تبدالت غیرقابل تصوری نموده است که ” ایران“به اسم 
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ارتقای شیر و خورشید . توان تمییز داد این ھمان شھر سابق است ابدًا قابل مقایسه با ده سال پیش نیست و نمی

میالدی تا به حال ابدًا از حرکت خود چیزی فروگذار نکرده و  ١٩٢۶ ایران پس از به تخت نشستن رضاشاه پھلوی در سال

العاده  ھر سال پس از سال دیگر در تحت ھدایت یک شخصیت عمدۀ شرق نزدیک که برای مملکت خود با جدیت فوق

ش گروھی از نمایندگان مجلس که در حزب .١٣٠١باالخره در سال  [30]».وجود آورده است رود چیزھای تازه به پیش می

السلطنه را به سرسپردگی به بریتانیا  ھا دولت قوام آن. دموکرات قدیم بودند خواستار پس گرفتن این لیست شدند

یاد شده را بالاثر و ملغی  رو وی مجبور شد قبل از استیضاح و فشار دولت آلمان و سوئیس لیست متھم کردند، ازاین

  .اعالم کند

ویژه در ایران احیا کند و تعدادی از ھمان  پس از این تاریخ جمھوری وایمار تالش کرد فعالیت خود را در شرق و به

از جمله . کردند در تشکیالت وزارت امورخارجه آلمان مناصب مھمی یافتند افرادی که طی جنگ در ایران فعالیت می

ترین عامل و جاسوس آلمان توصیف کرده بودند، به سرپرستی بخش شرقی  ھا او را خطرناک نگلیسیواسموس، که ا

خارجۀ آلمان کنت  از طرف وزارت. ش از ایران دیدار کرد.١٣٠٣ماه  وزارت امورخارجۀ آلمان منصوب شد و وی حتی در دی

  .شولنبورک به عنوان نخستین سفیر پس از جنگ جھانی اول در نظر گرفته شد

   

  توسعۀ ارتباطات و مناسبات اقتصادی

آمده و مساعدت اوضاع سیاسی ایران برای برقراری روابط با آلمان، جمھوری وایمار در تالش  با توجه به شرایط پیش

ده رو برنامۀ خود را چنین تنظیم نمو ریزی دقیق بتواند نفوذ گذشتۀ آلمان را در ایران و منطقه احیا کند، ازاین بود با برنامه

گذاری در این خطوط به منظور حمل و نقل محصوالت؛ نفوذ در اقتصاد ایران  تسلط بر خطوط ارتباطی ایران؛ سرمایه: بود

  [31].برای تسلط بیشتر بر امور سیاسی این کشور؛ جذب ایران به حوزۀ نظامی

   

  :ــ ارتباطات الف

شد،  با توجه به اھمیت خطوط ھوایی در ایران، که درواقع کلید نفوذ در این کشور محسوب می :ــ خطوط ھوایی١

ھای اقتصادی خود   کرد که با نفوذ به این بخش و تسلط نسبی بر آن بتواند زمینه را برای فعالیت دولت آلمان تالش می

در این چارچوب در سال . درھم شکنددر ایران آماده کند و از طرف دیگر انحصار انگلیس و شوروی را در آن 

این امتیاز بدون مخالفت . م شرکت یونکرس امتیاز نھایی خطوط ھوایی خارجی ایران را به دست آورد.١٩٢۵/ش.١٣٠۴

انگلستان میسر شد؛ چراکه دولت انگلستان برای برقراری ارتباط ھوایی با ھندوستان به ھمکاری دولت ایران احتیاج 

قرار بر این بود که این سرویس در آینده  [32].بود که با واگذاری این امتیاز به آلمان مخالفت کندداشت و در موقعیتی ن

آورد که  شرکت یونکرس در حالی توانست این امتیاز را به دست. خط ھوایی شرکت در شوروی را به ایران متصل سازد

 ١١چاپ برلین در  (Morning Post)  »مورنینگ پست«خبر روزنامۀ . ھای ھواپیمایی دیگر رقابت نزدیکی داشت با شرکت

ھای ھوایی فرانسه و آلمان  م بر این مسأله است که بر سر تحصیل امتیاز پرواز در ایران میان سرویس.١٩٢۵نوامبر 

خواھد  شرکت یونکرس می«: م خود نوشته است.١٩٢۶ژانویه  ١٣ماره ھمین روزنامه در ش. رقابت شدید وجود دارد

در صورتی که شرکت موفق به . خطوط ھوایی وسیعی در ترکیه دایر کند و آن را به سرویس ھوایی ایران متصل سازد

ت از اخذ این قرارداد شود، خط ھوایی میان مشھد و ھرات برقرار خواھد شد تا یک خط مستقیم ھوایی ایران ــ ھرا

به نظر . خواھد در آینده ھرات را به کشور چین مرتبط سازد شرکت عالوه بر این می. طریق استانبول ــ تھران دایر گردد
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ھا پیش از جنگ جھانی اول، آن را شروع کرده بودند، اکنون با  فشار به طرف شرق، که آلمان«رسد حرکت معروف  می

  [33]».ارتباط سریع ھوایی عمل گردد

ش شرکت یونکرس موفق شد اجازۀ پرواز به شھرھای واقع در کرانۀ خلیج فارس را برای .١٣٠۴سرانجام در سال 

لی ایران ھا انحصار پرواز در کلیه خطوط داخ ش آلمانی.١٣١١تا  ١٣٠۶بدین ترتیب از سال . مدت سه سال تحصیل نماید

ھای نظامی کشور مانند فرودگاه بنادر بوشھر، لنگه و جاسک در  را در اختیار داشتند و عالوه بر آن در ایجاد فرودگاه

خط ھوایی برلین ــ  ١٣٠۶در سال . م فعالیت چشمگیری به عمل آوردند.١٣٠٩/١٩٣٠تا  ١٣٠٨/١٩٢٩ھای  خالل سال

ی بعد نیز اجازۀ استفاده از فرودگاه نظامی مشھد به نیروی ھوایی آلمان داده بغداد ــ تھران ــ کابل افتتاح گردید و مدت

چون این امتیاز در زمانی واگذار شده بود که روابط آلمان و شوروی مختل شده بود با ناراحتی فراوان مسکو و . شد

با به پایان رسیدن مدت قرارداد شرکت یونکرس در بھمن سال  [34].رو گردید العمل شدید مطبوعات شوروی روبه عکس

ش، اعتبار این قرارداد تمدید نگردید؛ زیرا این شرکت به تعھد خود در مورد احداث یک مدرسۀ آموزش خلبانی در .١٣١١

پس از شرکت  [35].کت یادشده بسیار ناراضی بودندرضاشاه و مقامات نظامی از خلف وعدۀ شر. ایران عمل نکرده بود

ھانزا ــ شرکت ھواپیمایی آلمانی ــ برای دایر کردن پست ھوایی و برقراری ارتباط  یونکرس اجازۀ دیگری به شرکت لوفت

توانست عالوه بر محصوالت پستی مسافر نیز  این شرکت می. ن ــ افغانستان داده شدھوایی میان ایران ــ اروپا و ایرا

  .حمل کند

ویژه کاالھای پرارزش  از جنگ جھانی اول ارسال چندی از کاالھای آلمان، به :ــ ارتباط پستی ایران و آلمان٢

پس از اتمام جنگ، . گذشت ی میشد که از مسیر کشور روسیه تزار وسیلۀ پست انجام می ھای شیمیایی، به فرآورده

قرارداد مربوط به محصوالت پستی بین دو کشور ایران، آلمان و شوروی ملغی گردید و در نتیجه ارسال مصنوعات 

بر اثر تحوالت بعدی و از اواسط . آلمانی از طریق پست از مسیر بوشھر امکان داشت که البته ھزینۀ آن سنگین بود

ھای انگلستان در جنوب ایران و بغداد برای  تر، و مزاحمت تدریج برای آلمان مناسب هم شرایط ترانزیت ب.١٩٢٣سال 

ش طبق قرارداد وزارت پست آلمان در شرکت وانگھاوس ــ .١٣٠٣ماه  رو در دی ھای آلمان کمتر گشت، ازاین شرکت

ھا مناطق  سالتی که مقصد آنفقط مرا. شد ایران، ارسال مراسالت به ایران از طریق ولگا ــ مسکو ــ باکو انجام می

در  [36].فارس بود مجاز بودند به شیوۀ گذشته از طریق کانال سوئز و بمبئی ارسال گردند جنوبی واقع در اطراف خلیج

قراردادی منعقد کردند که » ھانزا«رانی آلمانی  ت کشتیوزارت اقتصاد ایران و شرک) ١٣٠۵(م .١٩٢۶چھاردھم ماه مه 

براساس آن یک کشتی ھر چھارده روز یکبار به منظور حمل مراسالت پستی آلمان به ایران و بالعکس در بندر بوشھر 

رسید که در مردادماه ھمان سال قرارداد ادارۀ پست و بازرگانی ایران دربارۀ روابط پستی آلمان به انجام . گرفت پھلو می

یکسال پس از این بین ادارات پستی دو کشور، قراردادی اداری در مورد تبادل حواله . تابع مقررات معاھدۀ استکھلم بود

آن نیز  ١۶کرد و ماده  ھا را تعیین می این قرارداد نوع پول، حداکثر مبلغ و نحوۀ محاسبه و تبدیل حواله. منعقد گردید

تا آن زمان . به اجرا گذاشته شد) م.١٩٢٨( ١٣٠٧مھر  ٩مفاد این معاھده در تاریخ . بودحاوی جزئیات امور فّنی و اداری 

المللی ــ با  پس از آنکه ایران به عضویت پست بین. شد ھای پولی از طریق بانک شاھی ایران انجام می کّلیۀ حواله

ش مجددًا ارسال .١٣٠٧/م.١٩٢٨ل مرکزیت لندن ــ درآمد قرارداد یادشده اعتبار خود را از دست داد، اما در سا

  .کیلوگرم آزاد شد ۵/١ھا تا  محموله

بر . کرد با کمک شرکت ھواپیمایی یونکرس آن را توسعه دھد در مورد ارتباط پستی داخلی، دولت ایران سعی می

ش دولت پیشنھادی برای برقراری پست ھوایی بین تھران ــ بوشھر و تھران ــ انزلی به .١٣٠٧این اساس در سال 

این شرکت به . اجرای این خدمات پیشنھاد نمود طور ساالنه برای ھزار تومان به شرکت یونکرس فرستاد و مبلغ چھل
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اما با تغییر و تحوالت در پیشنھادات طرفین و  [37]علت کمی مبلغ و باال بودن ھزینه ابتدا از قبول آن خودداری نمود،

  [38].شدتصویب مجلس، این پست ھوایی برقرار 

شد که طی سالیان  در زمینۀ روابط تلگرافی بین دو کشور از خط تلگرافی ھند ــ اروپا استفاده می

ط تلگراف مستقیمی با به ھمین علت ایران دائمًا خواستار برقراری خ. ش اکثرًا برقرار نبود.١٣٠٩ــ١٢٩٩/م.١٩٣٠ــ١٩٢٠

م خط تلگرافی یادشده را .١٩٣١/ش.١٣١٠ھیأت شورای خلق شوروی در سال . آلمان بود که البته این امر تحقق نیافت

ای بین دو کشور برقرار شد که از آن کّلیۀ مراودات تلگرافی  وسیله از طریق مسکو و تفلیس رابطه تحویل گرفت و بدین

  .شد با ایران انجام می

آھن به تصویب  قانونی دربارۀ احداث راه) ش.١٣٠۵(م .١٩٢۶فوریه سال  ٩در روز : آھن سراسری حداث راهــ ا٣

ھای بسیاری شد؛ از جمله اینکه دکتر محمد مصدق عنوان  آھن بحث البته دربارۀ مسیر راه. مجلس شورای مّلی رسید

وسیله سود  شمال به جنوب؛ چرا که بدین کرد که بھتر است این خط از غرب به شرق کشیده شود تا اینکه از می

به دنبال مطرح شدن مسألۀ تأسیس و . توانند از آن استفاده کنند بیشتری ھمراه خواھد داشت و دول استعماری نمی

ش، احداث این .١٣٠٧در سال ) شھر قائم(کیلومتری شمال ایران بین بندر شاه و شاھی  ۴۵٠آھن  ساختمان راه

طرح اولیه به صورت آزمایشی بود، و پس از آن، احداث . محول شد» جولیوس برگر«نی قسمت برعھدۀ شرکت آلما

آھن چھار  اما نباید فراموش کرد که در تأسیس خطوط راه. داده شد» پولم«بخش جنوبی آن نیز به شرکت امریکایی 

  [39].شرکت امریکایی و آلمانی شرکت جستند

دنبال این  به. کردند ھا دستمزد بسیاری طلب می ھا مشکالتی پیدا کرد؛ چراکه آن بعدھا دولت ایران با امریکایی

ھا داشت آنھا تمایل به ادامۀ کار برای احداث  مسأله در مالقاتی که کیخسرو، نمایندۀ مجلس شورای مّلی، با آلمانی

فیلپ «ھای  ترتیب کار را به دو شرکت دیگر آلمانی، به نام این به [40]مستقل و جداگانه اظھار نمودند طور آھن را به راه

البته قبل از این . رو تعداد دیگری از متخصصان آلمانی راھی ایران شدند به مقاطعه داده شد ازاین» ھولزمی و زیمنس

ھا در  آھن توسط آلمانی برداری از مسیر راه ش نقشه.١٣٠٧فروردین  ٣٠ھای یادشده در  اقدامات و شروع کار شرکت

آھن آلمانی  رتبۀ راه ھمگی کارمندان عالی. آھن شروع شد ھا کار راه به دنبال این موافقت [41].مجلس تصویب شده بود

. کردند آھن ھمکاری می بودند و گروھی از ایرانیان که در برلین مطالعه و کارآموزی کرده بودند با آنان در پروژۀ ساخت راه

منافع مادی ای از خود نشان دادند که اوًال  آھن ایران مشارکت فعاالنه ھا از این جھت در پروژۀ ساخت راه اصوًال آلمانی

کرد، و از طرف دیگر متخصصان آلمانی  داد می برای آنان در پی داشت؛ چراکه در این زمان تورم و بیکاری در آلمان بی

کاست و برای  کرد و ھم از مشکل بیکاری می ای ھم به نفوذ آلمان کمک می گرفتند و تا اندازه پول خوبی از ایران می

گشودن راھی به منظور گسترش بازار مصرف برای آلمان در منطقۀ خاورمیانه را فراھم  ھا درآمدزا بود، ثانیًا موجبات آن

  .کرد می

   

  :ــ مناسبات اقتصادی ب

م ارزش صادرات .١٩٢۶ــ١٩٢۵ھای  در سال. ھایی در ایران کسب کرده بود از لحاظ روابط تجاری نیز آلمان موفقیت

در سال . درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده بود ۵افته و آلمان به ایران از میزان پیش از جنگ آن افزایش ی

درصد و ایاالت متحده  ٣٠درصد و شوروی با  ٣٢درصد از کل واردات ایران، پس از بریتانیا با  ۶م آلمان با اختصاص .١٩٢٩

عالوه بر این از . بی داشتآالت، این کشور شھرت خو درصد، در مقام چھارم بود و از لحاظ صدور ماشین ٧امریکا با 

آالت سنگین مورد نیاز مناطق  کردند و ماشین ھا از تسھیالت ترانزیت در قلمرو شوروی استفاده می آنجایی که آلمانی
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توانستند  می [42]نمودند، شمالی کشور را با احتراز از مخارج ھنگفت نقل و انتقاالت داخلی از طریق قفقاز وارد می

راه تزانزیت شوروی برای (تر شمال ایران برسانند  تر و پرجمعیت تری به مناطق پیشرفته کاالھای خود را به نحو ارزان

ھا میل داشتند که تسھیالت ترانزیت  اما روس). رفت تجارت ایران و آلمان راه بسیار مناسب و سریعی به شمار می

ھا به مسیر زمینی ترابوزان ــ تبریز که از ترکیه  نگھدارند، به ھمین دلیل آلمانیکاالھای آلمانی به ایران را محدود 

ش حمل و نقل .١٣٠٣رانی ھانزا از آوریل  طریق جنوبی نیز از نو گشوده شد و خط کشتی. گذشت توجه نمودند می

ھا بتوانند گوی رقابت را از دیگر  ھای الزم فراھم شد تا آن با رسوخ متخصصان آلمانی به ایران، زمینه. مرتب را آغاز کرد

  .ای انگلیسی خواندند رو شد و آن را توطئه ھا، با مخالفت شوروی روبه رقبا بربایند و از این نظر این عمل آلمانی

ش با دو .١٣٠٧ماده، و پروتکل اختتامیۀ آن مصوب بھمن  ١٢قرارداد تجاری، گمرکی و بحرپیمای ایران و آلمان در 

ش قراردادی راجع به حمایت از اختراعات و عالئم صنعتی، تجاری و .١٣٠٨اسفندماه سال  ۵در  .مراسله منعقد شد

 تجار آلمانی به تأسیس [43].بین دو کشور در تھران به امضا رسید) مجلس(حقوق مالکیت صنعتی و ادبی در دو ماه 

ھا به صورت  تجارتخانه در ایران اقدام نمودند و حتی در مواردی که سرمایۀ کافی در این زمینه وجود نداشت، آلمانی

از بررسی اسناد . شدند تا به نبض تجارت ایران آشنایی یابند انباردار یا شاگرد در نزد تجار ایرانی به کار مشغول می

ھای تجاری خود را بر مناطق جنوبی کشور متمرکز  ھا، فعالیت یادی از آلمانیآید که تعداد ز وزارت امورخارجه چنین برمی

  [44].کردند کرده بودند و حتی برای وارد کردن بعضی از کاالھای خود از معافیت گمرکی استفاده می

کنند و ایرانیان را به  یز با درک حساسیت مسأله، از امر مشارکت آلمان در ایران حمایت میزبان ن ھای آلمانی روزنامه

جار ایرانی ھا در بازار تجاری ایران، ت که به علت نفوذ آلمانی درحالی [45].نمودند ھای آلمانی ترغیب می معامله با طرف

دربارۀ واردات و صادرات ایران از آلمان . ھا کلیه بازارھای داخلی کشور را تصاحب کنند این واھمه را داشتند که آلمانی

توان گفت که ایران مواد خام و محصوالت کشاورزی و دامی مانند پنبه، غله، حبوبات، برنج، تریاک، پشم، پوست،  می

آالت، تولیدات صنعتی، لوازم فّنِی وسایل  کرد و آلمان به ایران ماشین شور صادر میھای روغنی و قالی به این ک دانه

آالت، آھن، چدن، فوالد، دوچرخه، مواد دباغی، و کاغذ و مقوا وارد  نقلیه، مواد رنگی گیاھی، کاکائو، پارچۀ پشم، چینی

کنی، سیمان،  خشک ی، چایھای صنعتی مانند نساجی، کاغذساز طورکلی آلمان در ھمۀ زمینه به. نمود می

اندازی کارخانجات کادر الزم را   کرد و برای راه در ایران فعالیت می... سازی، ھواپیماسازی و سازی، برق، اسلحه شیشه

که در سال  ھا ادارۀ معادن کشور ایران را در دست داشتند؛ چنان ھا سال عالوه بر کارخانجات، آلمانی. آورد از آلمان می

ھای قند کرج و  احداث کارخانه. ھای قند بنا شود کاری آلمان قرار شده بود که در کرج و کھریزک کارخانهش با ھم.١٣١٠

کھریزک به لیندن بالت، رئیس بانک ملی ایران، واگذار شد که بعد از دستور تحقیق از طرف رضاشاه در این باره، معلوم 

   [46].جریمه نمودند و کار به مھدی فرخ واگذار شدرو او را محاکمه و  شد که بالت اختالس کرده است، ازاین

درصد و  ٢٢درصد و انگلیس  ٢٨ھاي جنگ جھاني اول بدين نحو بود كه روس مقدار  مبادالت تجارتي ايران در سال

م يعني آخرين .١٩٣٣ــ١٩٣٢/ش.١٣١٢ــ١٣١١ھاي  شتند، اما در سالدرصد تجارت خارجي را در دست دا ١٢امريكا 

اما روز به روز سھم آلمان در  [47]درصد تجارت خارجي ايران را در دست داشت، ٨ھاي جمھوري وايمار، آلمان فقط  سال

ھا پس  ترتیب آلمان بدين. طور روزافزون در حال كاھش بود شد و سھم ساير كشورھا به تر ميتجارت خارجي ايران بیش

گیري تدريجي رضاشاه و سیاست وي در زمینۀ صنعتي كردن  وجودآمده، يعني قدرت از جنگ، با توجه به شرايط جديد به

  .را در ايران تثبیت نمايند كشور و ھمچنین مواجه نشدن با مزاحمت انگلیس، توانستند موفقیت اقتصادي خود

آلمان به نحو چشمگیري در طرح صنعتي . با به قدرت رسیدن ھیتلر روابط ايران و آلمان به مرحلۀ جديدي وارد شد

آالت آلماني بود؛ چرا كه قیمت  توان گفت كه مبناي صنايع جوان ايران، ماشین بدون اغراق مي. كردن ايران درگیر بود
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كارخانجات نساجي شمال كشور و . اعث شد كه اين لوازم به آساني در اختیار ايران قرار گیردمناسب و نیاز متقابل ب

آالت صنايع  درصد از ماشین ۵۵م آلمان .١٩٣٠ھاي آخر دھه  در سال. سازي پارچین از آن گونه ھستند كارخانۀ مھمات

در جنوب ايران از میان ٌنه طرح . د گرفته بودكرد و تقريبًا تمام صنايع سبك را در انحصار خو نساجي ايران را تأمین مي

ھاي برق در آن منطقه به آلمان تعلق  ھاي احداث كارخانه بافي، شش طرح آن و تمام طرح ھاي پارچه احداث كارخانه

  .ھا بود به عالوه كّلیه امور آموزشي در اختیار آلمانی. داشت

کرد و اگر در  مینۀ مسائل تجاري و اقتصادي فعالیت میتوان گفت كه آلمان بیشتر در ز با توجه به مطالب فوق مي

خاطر آماده كردن زمینه و محیط مناسب برای  جست، به شركت مي) ھوايي، زمیني، راديو(ھاي ارتباطات  طرح

ھاي اقتصادي بود؛ چراكه خود كشور آلمان با توجه به دوران سازندگي اقتصادي و بیكاري مفرط و تولیدات فراوان  فعالیت

ھاي بسیاري براي مدرنیزه كردن كشور  عتي، به اين فعالیت و بازسازي نیازمند بود و از طرف ديگر ايران نیز كوششصن

  .تواند با او ھمراھي كند آغاز كرده بود و چنین تشخیص داده بود كه آلمان بھتر از ديگران مي

بعد از اخراج میلسپوي امريكايي از کشور . ان بودھا در ایران فعالیت در امور مالی و اداری ایر یکی از اقدامات آلمانی

ش به منظور رھایی از نظارت انحصاري .١٣٠۶ارديبھشت  ١۴و متعاقب تصويب اليحۀ قانوني تأسیس بانك مّلي ايران در 

بر بازار پول، ھفت نفر از مستشاران آلماني با تصويب ) كه زير نفوذ انگلستان قرار داشت(بانك شاھنشاھي ايران 

كه میسوفري آلماني به عنوان رئیس  س براي اجرای بعضی از امور مالي و اداري در ايران استخدام شدند؛ چنانمجل

پس از آن ايران براي تأسیس بانك مّلي از وجود متخصصان آلماني استفاده نمود و لیندن . محاسبات كل انتخاب شد

دار بود، با توجه  ھاي بلغارستان در صوفیه را عھده است بانكبالت، كه سابقًا ري. بالت را براي رياست بانك استخدام كرد

ھا  ھاي مھم را به آلماني به اختیاراتي كه داشت براي ادارۀ بانك كارمندان آلماني را استخدام کرد و تمام پست

  [48].سپرد

وقوع حوادثی در این . شد ش به اتكای كارشناسان خارجي اداره مي.١٣١١مّلي تا اوایل سال  بدين ترتیب بانك

بدین ترتیب که به علت اختالس بالت، که بعد از دستور . سال باعث شد كارشناسان آلماني از ادارۀ بانك برکنار شوند

  .تحقیق از طرف رضاشاه معلوم شد، وی محاکمه، جریمه و برکنار گردید

ش .١٣٠۶در سال : توان به موارد ذیل اشاره كرد ھا در تأسیس ادارات مالي ایران مي ورد نقش آلمانيدر م

از مؤسسات جديد دارايي تأسیس . ريزي كردند كارشناسان مالي و اقتصادي آلمان، سازمان وزارت دارايي ايران را پي

مقداري پول زر و سیم و توسعۀ امور ضرابخانه و تشكیالت آن است كه طبق دستور رضاشاه پھلوي براي ضرب 

آالت مورد نیاز وارد گردید  ترتیب انواع ماشین بدین. اقتصادي و مبادالت پولي به خريد جديدترين كارخانجات آن اقدام گرديد

  [49].ھا را برپا کردند و به راه انداختند و كارشناسان آلماني آن

  :ــ روابط سیاسي و قضايي  ج

م قرار داشت .١٨٧٣روابط سیاسي بین دو كشور ايران و آلمان تا زمان الغای كاپیتوالسیون، براساس عھدنامۀ سال 

  .كه در فصل نوزدھم اين عھدنامه حق قضاوت كنسولي براي نمايندگان آلمان در ايران به رسمیت شناخته شده بود

با توجه به قبول اين مسأله از . وسیلۀ فرماني كاپیتوالسیون را ملغي نمود م رضاشاه به.١٩٢٧/ش.١٣٠٧سال  در

ھايي بین دو كشور حاصل شد كه سرآغاز روابط جديدي بین دو  ش يك رشته توافق.١٣٠٧سوي آلمان در بھمن سال 

ش در پنج ماده به .١٣٠٧بھمن  ٢٨اختتامیه كه در  عھدنامۀ مودت و پروتكل: اند از اين قراردادھا عبارت. كشور گرديد

عھدنامه در زمینۀ چگونگي حل اختالفات به امضا  ۴تصويب رسید و پروتكل اختتامیۀ آن مربوط به حق تجديدنظر در مادۀ 

قرار  مواد اصلي این قرارداد به(ش که در ده ماده تنظیم شد .١٣٠٧رسید؛ قرارداد اقامت و پروتكل اختتامیه مورخ بھمن 
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ھاي تجاري كه در خاك يكديگر تشكیل  محترم شمردن اتباع يكديگر در خاك خود؛ رعايت حقوق شركت: ذیل است

الوداد؛ تأكید بر  اند؛ برخوردار شدن آنان از رفتار مشابه اتباع داخلي؛ حق تحصیل اموال منقول با رفتار دولت كامله شده

ن طور كه قانون مدني ايران مقرر داشته تابع قانون دولت متبوع خود اينكه اتباع دو دولت از نظر احوال شخصیه ھما

آذرماه ھمان سال  ۶اي راجع به اجراي نیابت قضايي و در  نامه موافقت) م.١٩٣٢(ش .١٣١٠آذرماه  ١؛ در )خواھند بود

  .اي راجع به ابالغ اوراق قضايي بین دو كشور به امضا رسید نامه موافقت

   

  :ــ روابط نظامي د

ترين اقدام رضاخان به عنوان يكي از عوامل  م اولین و مھم.١٩٢١فوريه /ش.١٢٩٩س از اجرای كودتا در اسفند ماه پ

نوسازي ارتش در حقیقت يك . كودتا و وزير جنگ، ايجاد ارتش متمركز و متحدالشكل و مجري سیاست انگلستان بود

ــ نظم داخلي را ١: و ترتیب و تشكیالت منظم قادر نبودپاشیده، بدون نظم  ضرورت تاريخي بود؛ چرا كه يك ارتش ازھم

ــ مانع نفوذ سیاسي، نظامي و اقتصادي دولت ٢خواھان جلوگیري كند؛  ھاي انقالبي آزادي ايجاد، و از گسترش جنبش

  .ھا دفاع نمايد ھا و عوامل داخلي آن ــ از منافع انگلیسي٣جديدالتأسیس اتحاد جماھیر شوروي گردد؛ 

طرح شده بود، در سال  ١٩١٩ھاي دولت انگلستان، كه پس از عقد قرارداد  یروھاي مسلح براساس طرحبازسازي ن

  .ش شروع گرديد.١٣٠٠

نیروھاي مختلف بريگاد قزاق، پلیس جنوب، ژاندارمري و ھنگ مركزي به صورت يك تشكیالت متحدالشكل نظامي، 

 [50].ساالري منظم به مفھوم واقعي آن ريخته شد ترتیب اساس يك ديوان تحت فرماندھي رضاخان درآمد و بدين

ای از مؤسسات صنعتي و  دگرگوني اساسي كه در ساختار ارتش ايران شكل گرفت، نیازمند پديد آمدن دسته

  .افزاھا بود لجستیكی و حفظ و نگھداري جنگ

ھاي بنیان نھادن صنايع نظامي و تسلیح نیروي نظامي ايران  ان دولت آلمان نیز تمايل پیدا كرد كه در زمینهدر این زم

ويژه تھديد شديد  ھاي اين كشور، به این تمايل ظاھرًا برخاسته از شرايط و محدوديت. گذاري و فعالیت نمايد سرمايه

تعددي كه در پی انعقاد این قرارداد براي صنايع نظامي آلمان تسلیحاتي پس از انعقاد قرارداد ورساي، بود تنگناھاي م

  . ھا گرفته شد نیز از آلمان [51]»سازي تسلیحاتي مدل«پديد آمد، بسیار شديد و بازدارنده بود؛ بدين معنا كه حتي جلوي 

ــ حفظ و توسعۀ صنايع نظامي کشور خود؛  الف: رو بوده است در اين زمان با دو مسألۀ مھم روبه ظاھرًا دولت آلمان

  .ــ فراھم نمودن امكان رقابت با رقباي اروپايي ب

به ... سازي، و با توجه به نكات فوق، اقدام آلمان براي انتقال صنايع غیرنظامي خود مانند ھواپیماسازي، اسلحه

داد بايد در كشورھاي خارجي آن را  طور سّري كاري را انجام مي حتي اگر آلمان به«گردد و  يكشورھاي ديگر درك م

  [52]».آزمايش كند

ويژه اقتصاد نظامي آن، پس از  ھاي ادامۀ حیات اقتصادي آلمان، به ھا و امكان بنابراين ايران در اين زمان يكي از محمل

افزون بر اين سابقۀ رابطۀ . شوروي ــ كه روابط خوب نظامي با جمھوري وايمار داشت ــ باید تلقي و در نظر گرفته شود

گشت و خريد سالح از اين كشور از سوي ايران  نظامي ايران و آلمان كه حتي به پیش از جنگ جھاني اول بازمي

  .وجود آورد و گسترش روابط نظامي را بین طرفین به تر ھاي شروعي جدي زمینه

  :رسید عوامل ذیل مانع از پديد آمدن نفوذ گسترده و پرشتاب نظامي آلمان در ايران بود با وجود این به نظر مي
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ويژه فرانسه، در ايران و تأثیر  ھاي نظامي كشورھاي اروپايي، به ــ وجود الگوھاي آموزشی و تسلیحاتي سازمان١

ــ وجود افسران ٣ويژه فرانسه؛  ــ اعزام دانشجويان علوم نظامي به كشورھاي اروپايي به٢ھا بر ارتش این کشور؛  آن

  .ديدۀ فرانسه يا متأثر از الگوي این کشور بودند رتبۀ ارتش كه آموزش عالي

سازي به  ھاي تفنگ كارخانه افزار و وگو دربارۀ ھزينۀ جنگ ش ایران ھیأتي براي گفت.١٣٠٢با ھمۀ این احوال در سال 

در نتیجه با كمك كارشناسان اين دو كشور كارخانۀ . آلمان اعزام کرد و ھیأتي ديگر را روانۀ چكسلواكي نمود

ش و كارخانۀ .١٣٠٧آباد در سال  سازي سلطنت ش و كارخانۀ تفنگ.١٣٠۵سازي و شیمیايي پارچین در سال  باروت

تماس اولیه  [53].ش دایر گرديد و آغاز به كار كرد.١٣١١تپه در سال  دوشانسازي  آباد و مسلسل سازي سلطنت فشنگ

با صنايع آلمان به خريد تسلیحات نظامي محدود نگرديد، بلکه تأسیسات و صنايع نظامي آلمان نیز مورد توجه دولت 

رو به دستور رضاشاه و پیشنھاد ھارتمن حتي قرار بود كه تأسیساتي كه در آلمان از رده خارج شده  ايناز. ايران بود

خارج  سات از ردهوارد كردن صنايع و تأسی [54].ولي در عین حال براي صنايع نظامي ايران مفید بود، به کشور وارد شود

از طرفي دولت آلمان در جواب عالقۀ وافر ايران به صنايع . رسید براي طرفین معامله برداشتي كامًال متفاوت به نظر مي

را به واسطۀ ركود اقتصادي حاكم بر آن كشور پس از ) عمده(ھاي تولیدي مادر  نظامي خود عقیده داشت كه دستگاه

رھاي خارجي صادر كرد، اما در عین حال این دولت حاضر بود كارخانجاتي كه توان به كشو جنگ جھاني اول، نمي

  .ھاي سودآور مّلي و غیرملي را نداشتند، به ايران بفروشد تولیداتشان ديگر ياراي رقابت با فرآورده

، با ھا از سوي ديگر تلقي ايران، كه كشوري فاقد ھرگونه زيرساخت اقتصادي و صنعتي بود، از ورود اين دستگاه

. سازي ايران به ويژه در صنايع نظامي بود گردد؛ چرا كه نويدبخش صنعتي بینانه ارزيابي مي وجود فرسودگي، خوش

دھندۀ اين برداشت دولتمردان ايراني از  تأسیس كارخانجاتي كه به طور عمده انگلیسي و آلماني بودند، نشان

  .باشد اي پیشرفت صنعتي کشور میسازي ايران است که تأسیس كارخانه نخستین گام بر صنعتي

كرد، ولي او در  م سرھنگ ارفع به منظور خريد صدھزار تفنگ شركت مارز به آلمان سفر .١٩٢٩/ش.١٣٠٨در سال 

  .کردند تري عرضه می ھا را با قیمت بسیار ارزان ھا مشابه این سالح اين زمینه چندان موفق نبود؛ زیرا بلژيكي

اما . جاد صنايع نظامي در ايران وجود مواد خام مورد نیاز اين صنايع در داخل ايران بودنكته در خور توجه در مبحث اي

بنابراين دولت ناچار . وري از اين مواد بود دولت ايران چه از لحاظ نیروي انساني ماھر و چه از لحاظ فّني فاقد امكان بھره

ھا را  در اينجا ردپاي آلماني. رجیان بسپاردبود كه امر صنعتي ساختن كارخانجات تسلیحاتي کشور را به دست خا

به  [55]».ريزي استخراج معادن ايران را ارائه كرد ھارتمن، مستشار آلماني، در اين راستا برنامه«. توان مشاھده کرد می

از . تخراج معادن ايران از سوي ايران و آلمان منافع در خور توجھي داشته استريزي بر روي اس رسد برنامه نظر مي

ش از سر مھندس آلماني، .١٣٠٢اندازي تشكیالت نظامي كه نیازمند كارشناس بودند در سال  سوي ديگر به منظور راه

یالت جديدي را طراحي وی در ایران تشك. آالت بود، دعوت شد كه به ايران بیايد اشمیت، كه متخصص اسلحه و ماشین

ھاي زير را  وی در طرحش تأسیس بخش. افزارھاي مورد نیاز ارتش را تأمین نمايد توانست جنگ كرد كه تقريبًا مي

سازي براي  ــ كارخانۀ تفنگ٢آالت مختلف براي كلیه تعمیرات توپ و غیره؛  ــ كارخانۀ بزرگ ماشین١: بیني كرده بود پیش

ھاي الزم  سازي، تمام فشنگ ــ كارخانۀ فشنگ٣ھا؛  جديد و عموم تعمیرات راجع به آنتھیۀ تفنگ و مسلسل به طرز 

ــ كارخانۀ ۵دود و اجزای شیمیايي؛  ھاي جديد كم كوبي برای تركیب باروت ــ كارخانۀ باروت۴قشون و نوار مسلسل؛ 

سازي داراي  ــ كارخانۀ ارابه۶؛ ھاي دستي كني و فوالدسازي براي تھیۀ گلولۀ توپ مثل نارنجك ذوب گري و آھن ريخته

ــ مدرسۀ ٨ــ كارخانۀ ايجاد قوۀ الكتريك؛ ٧كشي، نجاري با ماشین و سراجي به طرز جديد؛  شعبات تعمیر اتومبیل، اّره
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ھاي اروپايي  ــ احداث محل تیراندازي مطابق نمونه٩فّني براي تربیت كارگر به منظور آتیۀ قورخانه و تولیدات اسلحه؛ 

  [56].حان تیراندازي تفنگ، مسلسل و توپبراي امت

اما . طرح تشكیالت جديد قورخانه مطابق شیوۀ اروپايیان بود و كامًال مورد پسند رضاخان سردار سپه قرار گرفت

توان به وضعیت نامساعد اقتصادي و ضیق بودجه مملكت،  مله میمشكالت موجود مانع از اجراي طرح گرديد که از آن ج

ھاي گوناگون و كامًال نوين طرح جديد  اندازي بخش كمبود و به سخن بھتر نبودن نیروي انساني ماھر و متخصص براي راه

ساسي به متخصصان ھايي از آن نیاز ا اندازي ھمان قورخانۀ قديم و تكمیل بخش درواقع راه. قورخانه در ايران اشاره کرد

تري پس از مشورت با متخصصان اروپايي  به ھمین دلیل طرح كوچك. خارجي داشت، چه رسد به طرح مھندس اشمیت

  .آالت و مصالح الزم از آلمان وارد گرديد و از آن جمله مھندس اشمیت ريخته شد و در راستاي آن ماشین

کردند به سبك كارخانجات تسلیحاتي اروپايیان آن را اداره  یھا بود كه تالش م از اين پس ادارۀ قورخانه با آلماني

اوج ھمكاري نظامي ايران و آلمان ھنگامي بود كه رئیس ستاد ارتش ايران تصمیم گرفت نظام آموزش نظامي  [57].كنند

رئیس ستاد ارتش ضمن . آلمان را در ارتش ایران اجرا كند و متخصصان و معلمان نظامي آلماني را به ايران بیاورد

ھاي آموزش مدارس  خواست گزارشي راجع به برنامه  تماسي كه با شولنبورگ، سفیر وقت آلمان در ايران، گرفت، از او

م .١٩٣٠/ش.١٣٠٩به دنبال این قضیه در سال . ھاي مختلف ارتش تھیه کند و در اختیار او قرار دھد نظامي آلمان و ارگان

تعدادي از افسران ايراني براي فراگرفتن فنون نظامي به آلمان اعزام گشتند و در مدارس نظامي شھرھاي درسدن و 

  [58].يوتربرگ ثبت نام كردند و مشغول تحصیل شدند

اي به سردي گرايیده بود، دولت ايران از ھارتمن، مدير  م كه روابط ايران و آلمان تا اندازه.١٩٣٢/ش.١٣١١در سال 

كرد، خواست در مدت سه روز قورخانه را به مدير ايراني  ل بدون حقوق كار ميفّني قورخانۀ سلطنتي، كه حدود يك سا

  .ھاي شاغل در قورخانه و ساير مراكز نظامي كه قرارداد نیز داشتند، از ايران اخراج گرديدند حتي آلماني. آن تحويل دھد

ان به فعالیت ضد رژيم تو ھا علل مختلفي داشت که از آن جمله می كدورت دولت ايران و شخص شاه از آلماني

عالوه بر اين در اين . دانشجويان ايراني مقیم آلمان و انتشار مقاالت انتقادي مطبوعات آلمان علیه رضاشاه اشاره کرد

تاريخ متخصصان نظامي آلماني شاغل در ايران، افزايش حقوق و بھبود بخشیدن به اوضاع بھداشتي خود را خواستار 

  .بودند

ھا در فروش سالح به ايران کامًال موفق نبودند موضع ضد  ، به طور كل علت اصلي اینکه آلمانيبه اعتقاد شولنبورگ

داد تسلیحات مورد نیاز ايران را عمدتًا از  آلماني سرھنگ ارفع، نمايندۀ وزارت جنگ، بود؛ چرا كه وی ترجیح مي

پس از اين حادثه ادارۀ زرادخانه بر عھدۀ ايرانیان گذاشته شد و مأموريت  [59].چكسلواكي و فرانسه تأمین نمايد

سازي پارچین و  ش به منظور جذب و استخدام متخصص براي كارخانجات مھمات.١٣١٠سرھنگ ارفع، كه در سال 

  [60].اه در آخرين لحظه دستور قطع مذاكره را صادر كردصنايع دفاع ايران به برلین رفته بود، لغو گرديد؛ زيرا رضاش

رسد تأثیرپذيري دولت و کارشناسان آلمان در سیر تسلیح و ايجاد  اي كه توضیح آن در اينجا ضروري به نظر مي نكته

ھا و نوسانات سیاسي است که یکی از دالیل اصلی آن قرار گرفتن سازمان حكومتي صنايع نظامي در ایران از رويداد

  .داد تأثیر قرار مي يافته را تحت ريزي درازمدت و سازمان ايران براساس نظام استبداد مطلقه بود و اين مسأله برنامه

آلمان پديد آمده بود در آن زمان متأثر  روابط ايران و آلمان نیز از اين قاعده جدا نبود و سیري كه با ھدايت و پشتیباني

  .از وقایع سیاسي دچار وقفۀ جدي گشت
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ش در روابط ايران و آلمان براي طرفین پیامدھاي متفاوتي داشت؛ براي ایران ايجاد وقفه در امر .١٣١١/م.١٩٣١بحران 

اين بحران بسیار ناگوارتر بود؛  رسد كه در اقتصاد آلمان، تسلیح و ایجاد صنايع نظامي را در پي داشت، اما به نظر مي

  .چرا كه اكثر صنايع نظامي آلمان ديگر از طريق ھارتمن قراردادی با ایران نداشتند

خواري از كار بركنار، و سرھنگ اسماعیل شفايي جانشین او  واقعیت امر اين است كه سرھنگ ارفع به خاطر رشوه

تر گرديد و بدون ترديد افزايش  ، و فروش سالح به ايران پررونقتر پس از آن روابط نظامي ايران و آلمان صمیمانه. شد

  .اي نمود بودجۀ نظامي دولت ايران نیز به گسترش روابط كمك ارزنده

توان از شركت راين مثال  ھاي آلماني كه در فروش تسلیحات و كاالھاي صنعتي به ايران فعال بودند، مي از شركت

ھانس براي استفادۀ شخصي  شركت ونك. شركت ھواپیماسازي يونكرس نام بردھانس و  آگ، گوته ھفنونكر خوته، ونك

ھا در  شركت ھواپیماسازي يونكرس نسبت به ساير شركت [61].رضاخان يك ماشین سواري ضد گلوله به او ھديه كرد

ھاي داخلي به ھواپیما  تر بود و در اكثر مواردي كه ارتش براي سركوبی شورش نظامي فعال فروش ھواپیما و ھمكاري

خلبانان آلماني پروازھاي بسیاري در مناطق كردنشین و . احتیاج داشت، این شركت با خلبانان آلماني آمادۀ کمک بود

اي داشتند و خدمت مؤثري در تحكیم  مدهترتیب در سركوبي اھالي آن مناطق تأثیر ع عشايري جنوب انجام دادند و بدين

با وجود كشمكشي كه در روابط ايران و آلمان وجود داشت، ھمكاري بین دو دولت تا . و ثبات رژيم رضاخان انجام دادند

اي بود كه دولت ايران  جايگاه آلمان و صنايع نظامي اين كشور در تسلیح ايران به گونه. ادامه يافت ١٣٢٠آخر دھه 

يافته براي صنايع نظامي از جانب  از سوي ديگر میزان باالی اعتبار تخصیص. ت به آساني از آن چشم بپوشدتوانس نمي

خان با شركت  انعقاد قرارداد اسماعیل. ساخت ھا را براي ادامۀ ھمكاري نظامي با ايران پايدار مي ايران، اشتیاق آلمان

يران مقداري تفنگ به ارزش دو میلیون رايش مارك از آلمان خريد ، كه در آن ا)م.١٩٣٢(ش .١٣١١در پاییز » ورنز«آلماني 

. ھا بسیار باارزش بود كارگیري ده نفر از متخصصان آلمان اين شركت در صنايع نظامي ايران، براي آلماني و ھمچنین به

ر در بین دو تأثیرات انعقاد چنین قراردادھايي بر رشد صنايع نظامي آلمان آن ھم در شرايط خاص سیاسي اين كشو

ھای مذاكرات بین  ھمه احمد مھرداد بر اين عقیده است كه از ثمره بااين. برانگیزي است  جنگ جھاني موضوع تأمل

بردند، به اين خاطر كه صادراتي از اين نوع، كمك  وزارت جنگ ايران و صنايع نظامي آلمان، مردم آلمان بھرۀ چنداني نمي

از طرف ديگر اين معامالت باعث شد كه صنايع نظامي آلمان . كرد ن فراگیر بود، نميچنداني به رفع بیكاري، كه در آلما

  [62].ھاي اين قراردادھا را بچینند ھا میوه سوسیالیست در زمان حكومت ناسیونال

آن است كه پیامد عقد چنین قراردادھايي براي ايران نیز آن چنان كه انتظار اي كه مھرداد بدان اشاره نكرد،  نكته

ــ عمًال امكان داخل شدن ايران به عرصۀ  الف: رفت مطلوب نبود؛ زيرا بر اثر اين قراردادھا و سیاست نزديكي به آلمان مي

رده خارج نه تنھا كمكي به  ــ وارد ساختن تأسیسات و كارخانجات فرسوده و از جنگ جھاني دوم افزايش يافت؛ ب

سو فشار بسیاري به توان مالي ايران وارد آورد و از طرف ديگر  اقتصاد و صنايع ايران نكرد، بلكه با صرف مبالغ گزاف، از يك

ــ وابستگي تام ايران به لحاظ تسلیحات و صنايع  جوش جلوگیري كرد؛ ج از ايجاد صنايع نظامي غیرمدرن اما پویا و درون

اي جز وقفه در سیر تسلیح  المللي به آلمان، نتیجه بدون در نظر گرفتن تأثیر تحوالت و رويدادھاي سیاسي و بیننظامي 

  .پذير نمودن امر صنعتي كردن ايران نداشت و آسیب

   

  :ھـ ــ روابط فرھنگي ايران و آلمان
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در ھمان سال ھنرستان . از كردندش فعالیت فرھنگي و تبلیغاتي خود را آغ.١٣٠۴/م.١٩٢۵ھا از ابتداي سال  آلماني

ھاي صنعتي ديگري در شھرھاي تبريز،  ھاي بعد ھنرستان صنعتي ايران و آلمان در تھران تأسیس شد و در سال

  [63].اصفھان، مشھد و شیراز تأسیس گرديد

آھن به آلمان اعزام  راي مّلي تصويب كرد كه سی نفر دانشجو براي يادگیري فنون راهش مجلس شو.١٣٠٨در سال 

  [64].ش به آلمان اعزام شده بودند.١٣١٠ــ١٣٠٧ھاي  شدگان در فاصلۀ سال نفر اعزام ٣٩١شوند و در اين میان 

ديدند در آنجا ايرانیان در فنون درودگري،  ھاي علمي و فّني مي ن ايران و آلمان، محصالن ايراني آموزشدر ھنرستا

راي برلین اھمیت ب. مديريت مدرسۀ آلماني به عھدۀ دكتر اشترونك بود [65].كردند مكانیك و حتي داروسازي تحصیل مي

مند به مدرسۀ آلمان بروند، زبان و فرھنگ آلماني بیاموزند، و به آلمان  العاده داشت كه عده زيادي از ايرانیان عالقه فوق

  .مندي روابط ايران و آلمان را توسعه دھند مند شوند و در آينده با عالقه عالقه

شناسي لغو كرد  ھا را از لحاظ كشفیات باستان ار فرانسويش قانون لغو امتیاز حفاري آثار باستاني، انحص.١٣٠۶در 

شناسان آلماني به منظور حفاری در تخت جمشید به ایران  ترتیب يك ھیأت از باستان و در اختیار دولت قرار داد و بدین

ھاي بزرگ ورودي تاالر كاخ  باید از پروفسور ھرتسفلد، دانشمند فقید آلماني، یاد کرد که پلهدر این زمینه  [66].آمدند

  .آپادانا با نقوش برجستۀ آن را از زير خاك درآورد و كتیبه سنگي خشايارشاه را به خط میخي خواند

التي از تجددخواھي طور كلي با فراھم شدن مقدمات گسترش روابط ايران و آلمان، در مطبوعات آلمان، مقا به

خاني، حمايت و  رضاشاه چون تشكیل ارتش براي برقراري و تأمین امنّیت در سراسر كشور و از بین بردن خان

از رضاشاه به عنوان ) ش.١٣٠۶م ــ .١٩٣٠آوريل  ٢۶مورخ ( (Potesdom)كه روزنامۀ پوتسدام  پشتیباني کردند؛ چنان

خاصي قائل است تجلیل كرده و اضافه نموده که وي خواھان استحكام روابط سربازي كه براي امپراتوري آلمان احترام 

  [67].دو كشور است

از جملۀ . اما با وجود این در چند مورد ھمین مطبوعات باعث شدند مشكل حادي در روابط بین دو كشور ايجاد شود

چون محیط و حزب كمونیست آلمان نفوذ بسیاری داشت، این كشور را . اشاره کرد» پیکار«توان به نشریۀ  ھا می نآ

مجله پیكار از ارکان حزب کمونیست . ھای ایران براي فعالیت و انتشار نشريات كمونیستي انتخاب کردند کمونیست

رتضي علوي، دانشجوي اعزامي ايران در رشته شد و مسئولیت آن از طرف این حزب بر عھدۀ م ایران محسوب می

مقاالت این نشریه حاوي مطالبي علیه رضاشاه و حكومت استبدادي وي بود كه در . اقتصاد برلین، گذاشته شده بود

نشریۀ یاد شده با درج كاريكاتورھايي از رضاشاه و  [68].شد ھاي آن به ايران فرستاده مي مواردي نیز بعضي از شماره

مطالب متعددي علیه وي، خشم دربار ايران را برانگیخت تا جايي كه رضا شاه به وزارت امورخارجه دستور پیگیري 

از آلمان  موضوع را صادر نمود و پس از مكاتبات و مباحث بسیار جدي فقط با تعطیل شدن این نشریه و اخراج علوي

  .موضوع حل شد

از خود پنھان نداشتم كه وضع «: ويپرت فون بلوشر در مورد تأثیر نشريات یادشده در روابط دو كشور نوشته است

نگاران ھم كه از آلمان  كه روزنامه... تر از ھنگام ترك خدمت من بود آلمان در ايران در ھنگام شروع فعالیت من مستحكم

شد و چنین به نظر  در برخي از آن لحظات احساس مي. دادند در اين بلیه سھمي داشتند يشاه را مورد حمله قرار م

  [69]».بیني خواند ھا را در ايران الاقل براي مدتي غیرقابل پیش رسید كه بايد فاتحه فعالیت آلماني مي

باشد كه درواقع نشريات یاد  از فعالیت فرھنگي دو كشور شامل اعزام دانشجويان ايراني به آلمان ميبخش ديگري 

  .باشد شده حاصل تالش و فعالیت سیاسي این دسته از دانشجويان مي
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  حاصل سخن

منجر شد، م لنین در خاك روسیه .١٩١٧اي كه طي جنگ جھاني اول بروز نمود و به انقالب اكتبر  با تحوالت گسترده

كلیه معادالت گذشته به ھم خورد؛ روسیه كه زماني رقیب انگلستان بود و در طي جنگ جھاني اول علیه آلمان، متحد 

آن كشور شده، اكنون به صورت دشمن آشكار انگلستان درآمده بود، لذا ضرورت جلوگیري از گسترش نفوذ شوروي 

اين . كز قوي در ايران را در برنامۀ كار خود قرار دھدكمونیست موجب شد انگلستان سیاست ايجاد حكومت متمر

سیاست با راھنمايي ژنرال آيرونسايد تحقق يافت كه وی فرد مطلوب خود، يعني رضاخان، را با كودتا به حكومت 

رضاشاه در قبال آلمان سیاستي مبتني بر مصلحت اتخاذ كرد كه ظاھرًا منبعث از خواست رھايي از قید رقابت . رساند

البته برقراري و توسعۀ اين روابط با چراغ سبز انگلستان و شوروي . تسلط سیاسي و اقتصادي بريتانیا و شوروي بودو 

شد، و  ايران قصد داشت از طريق جذب كاالھاي صنعتي آلمان، كه به راحتي در اختیار ايران گذاشته مي. ھمراه بود

ھاي رقیب بكاھد و نیروی سومي را نیز در  از وابستگي به قدرت صدور مواد خام مورد نیاز آلمان به بازارھاي آن كشور

  .سیاست خارجي ايران درگیر نمايد تا شايد بتواند از فشارھاي اين دو كشور رھایي يابد

رضاشاه در اين دوره قصد داشت از آلمان به عنوان نیروي سوم بھره بگیرد، البته قبل از آلمان، او سعي كرد امريكا را 

با اين حال كارآيي فّني آلمان . یه وارد كند كه به خاطر سیاست خاص امريكا این تصمیم به شكست انجامیددر اين قض

و حسن استقبال آن كشور از كمك به ايران در زمینه احداث صنايع اساسي چون نساجي، حمل و نقل و فروش 

ھاي  ھا در ايران و خدمات و فعالیت انيحضور گستردۀ آلم. تسلیحات نظامي موقعیت خوبي را براي آن كشور پیش آورد

ھا داشته و نظر آنان  ھاي مختلف اقتصادي و تجاري موجب گشت ايرانیان خاطرۀ خوبي از آلمان فراوان آنان در بخش

از سوي ديگر بازار گستردۀ ايران و مواد خام اين کشور باعث شده بود آلمان نگاه . نسبت به آن كشور مثبت باشد

فرد ايران در منطقۀ خاورمیانه، آلمان  ور داشته باشد و از نظر سیاسي با عنايت به موقعیت منحصربهخاصي به اين كش

دست آورد و شايد از رقیباني كه دنیا را  میل نبود كه بتواند پايگاه و جايگاھي براي آيندۀ خود در اين كشور و ناحیه به بي

يران با آلمان در اين دوره، به خاطر فعالیت دانشجويان ايراني در البته روابط ا. بین خود تقسیم كرده بودند، جا نماند

دانشگاھي مشغول فعالیت بودند، دچار  آلمان كه با مرام كمونیستي علیه رضاشاه و ايران در مطبوعات و مراكز پیش

ه البته با موانعي جدي گردید و روابط فرھنگي، سیاسي و تجاري دو كشور در معرض خطر و قطع ارتباط قرار گرفت ك

اخراج فعاالن سیاسي مخالف ايران و اجازۀ فعالیت ندادن به دانشجويان ايراني از سوي آلمان و اعزام كمترين دانشجو 

از سوي ايران به اين كشور و كنترل آنان و در نھايت نیاز اقتصادي طرفین به ھمديگر اين روابط ادامه يافت و در دوره 

  .ردتري پیدا ک ھیتلر ابعاد گسترده

اين كشور تمايل داشت كه آلمان روابط . توان به علت اجازۀ انگلستان به توسعۀ اين روابط اشاره كرد در پايان مي

اقتصادي و پويايي تجاري خود را توسعه دھد تا قدرت پرداخت غرامت جنگ جھاني اول را داشته باشد و از حالت انزوا 

وي انقالبي قرار دھد و از سوي ديگر بدون آنكه مستقیم و علني به بسا بتواند آن را در مقابل شور خارج شود و چه

. اي نباشد شود و ظاھرًا انگلستان كاره رضاشاه كمك كند تا احساسات مردم تحريك گردد از طرف آلمان اين كار انجام 

به . فئودالي است شوروي نیز، با توجه به تز انقالب خود، رضاشاه را فردي انقالبي دانست كه در حال گذر از مرحلۀ

آورد و به راحتي راه ترانزيت ايران ــ  كرد و مانعي در ايجاد اين ارتباط به وجود نمي ھمین دلیل از او حمايت ضمني می

  .كرد؛ چرا كه درآمد اقتصادي نیز براي اين كشور به ھمراه داشت آلمان را مھیا مي

   

  ھا نوشت پي
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زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمۀ کاوه بیات، انتشارات پروین و اصغر  ــ علی[23]

  ٣٤٧، ص١٣٧٢معین، 
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  ٤٥٧، ص١٣٤٧، ٢ــ مھدی فرخ، خاطرات سیاسی فرخ، به کوشش پرویز لوشانی، تھران، امیرکبیر، ج[24]

، ٢سینا، ج ــ ابوالحسن مسعود انصاری، زندگانی من و نگاھی به تاریخ سیاسی ایران و جھان، تھران، ابن[25]

  ١٩، ص١٣٥٩

  ٣٢٣، ص٢٥٣٧، ٢ــ ژاک پیرن، جریانھای بزرگ تاریخ معاصر، ترجمۀ رضا مشایخی، تھران، امیرکبیر، ج[26]

، ١٣٧٤، تھران، البرز، )١٣٠٠ــ١٣٥٧(ــ عبدالرضا ھوشنگ مھدوی، سیاست خارجی ایران در دوران پھلوی [27]

  ٥١ص

   ١٣٧ــ ریپر بلوشر، سفرنامه بلوشر، ص[28]

  ٩٠، ص١٣٥٦پناه، انتشارات حزب توده،  ۀ ھوشنگ تیزابی و حسن قائمس ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجم. ــ م[29]

  ش.١٣٠٤سال    ،٣١، کارتن ٩ــ اسناد وزارت امور خارجه ایران، پروندۀ شماره [30]

  ١٨٥ــ ژرژ لنچافسکی، ھمان، ص[31]

  ٥٥ــ سلسله پھلوی و نیروھای مذھبی به روایت تاریخ کمبریج، ھمان، ص[32]

  ١٦٥و  ١٦٧تا، صص اهللا نوری اسفندیاری، رستاخیز ایران، تھران، سازمان برنامه، بی ــ فتح[33]

  ١٩٠ــ ژرژ لنچافسکی، ھمان، ص[34]

  ٧٦٣، ص٣ــ اسکندر دلدم، زندگی پرماجرای رضاشاه، ج [35]

  ٢٤٢ــ ریپر بلوشر، ھمان، ص[36]

  ٢م، ص.١٩٢٥/ش.١٣٠٤، سال ٣٢٥ــ روزنامه شفق سرخ، ش [37]

، ١٣٧٢تھران، اساطیر، خان امیربھادر، به کوشش ایرج افشار،  ــ خاطرات سردار اسعد بختیاری جعفرقلی[38]

  ١٧١ص

  ١١ــ١٤٨٣٤/٣٥: ، سند شماره٤٦وزیری، آلبوم  ــ مرکز اسناد ریاست جمھوری، بایگانی نخست[39]

  ٢٢ــ١٠٣٥٤/٣٥ــ ــ ھمان، سند شماره ب[40]

  ١٠ــ٣٥آ و /١٤٨٠٧ــ ھمان، سند شماره ب [41]

  ٣٥٩، ص١٣٧٢نژاد، ھمان،  اصغر زرگری ــ علی[42]

ــ کتاب سبز وزارت امور خارجه، گزارشی درباره آلمان و روابط ایران و آلمان، به مناسبت مسافرت رسمی [43]

یاسی، نشر وزارت امور خارجه ایران، اسفند جمھوری آلمان فدرال به ایران، اداره سوم س حضرت والترنسل، رئیس

  ٣٩، ص٢٥٣٧

  ١٣٠٤بھمن  ٢٩، مورخه ٢٢٥٢٨ــ اسناد وزارت امور خارجه ایران، نمره [44]

، ٦٥زبان به نقل از اسناد وزارت امورخارجه، کارتن  توان به ترجمه متن یک روزنامه آلمانی ــ در این زمینه می[45]

  .اشاره کرد ١٩٢٥اوت  ١٦، مورخه ١پرونده 

  ٢٣٠ــ مھدی فرخ، ھمان، ص[46]

  ٧٣ــ مریم میراحمدی، پژوھشی در تاریخ معاصر ایران برخورد شرق و غرب در ایران، ص[47]

  ٧۶٧ص ــ اسکندر دلدم، ھمان،[48]

  ۴٠۴اهللا مختاری، تاریخ بیداری ایران، ص ــ حبیب[49]

1925 Hannover -Militarisierung und Wideratand 1918 –A. Mahrad, Iran Auf Dem WegzDik, Tatur  - [50]

1972, P. 110  
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 ١٩١ــ ژرژ لنچافسکی، ھمان، ص[51]

، )١٣۶۶(، آینده، سال سیزدھم »١٣٢٠تا  ١٢٩٩روابط نظامی ایران و آلمان در سالھای «ــ علیرضا ازغندی، [52]

  ۵۵٧ص

  ١٣تا، ص ، بی١رضاشاه کبیر، تھران، وزارت فرھنگ و ھنر، جــ ابراھیم صفایی، بنیادھای ملی در شھریاری [53]

1933, P. 344-Persischem Beziehungen 1918-Anmad, Maharad, Die Dutsch - [54]  

Ibid, P. 344 - [55] 

 ١٣٦به نقل از بیگلرپور و دیگران، ص ٣١/٢٨٨اسناد وزارت امور خارجه ایران، پرونده ــ [56]

  ٢٠٣، ص١٣۴٣ــ دانش نوبخت، شاھنامه پھلوی، تھران، مطعبه مجلس، [57]

  ۵۵٩ــ علیرضا ازغندی، ھمان، ص[58]

  .ــ ھمانجا[59]

Ahmad Mahrad, Ibid, p. 347 - [60]  

 ٥٥٩علیرضا ازغندی، ھمان، صــ [61]

Ahmad Mahrad, Ibid, P. 347 - [62]  

 ١٨، ص٨١٣۵ــ ایرج ذوقی، ایران و قدرتھای بزرگ در جنگ جھانی دوم، تھران، پاژنگ، [63]

  ١٢١، ص١٣٧٢محمد حاضری، روند اعزام دانشجو در ایران، تھران، سمت،  ــ علی[64]

  ٧۴٩صــ اسکندر دلدم، ھمان، [65]

  ۶۴تا، ص ، بی٢ــ پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران، ترجمۀ محمد رفیعی مھرآبادی، تھران، ناشر عطایی، ج[66]

  ١٣٠۴، سال ٣١، کارتن ٩ـ اسناد وزارت امور خارجه ایران، پرونده ـ[67]

، نمره ٢/٢١، سند شماره ٩٧وزیری، آلبوم مجله بیکار و نھضت  ــ مرکز اسناد ریاست جمھوری، بایگانی نخست[68]

  ١١/٢/١٣١٠، مورخ ١١٧٣

  ٣٢۶ــ ریپر بلوشر، ھمان، ص[69]

 

  


