
 
  ھا در ایران آلماني

در زمان صفویھ و . اقتصادي ایران ظاھر شد ھاي بریتانیا و روسیھ در صحنھ سیاسي و امپراطوري آلمان مدتھا بعد از امپراطوري
 درنیمھ قرن نوزدھم و در زمان سلطنت. با آلمان بھ عمل آمد ولي بھ نتیجھ نرسید  عباس كوششي براي ایجاد روابط در دوران شاه

بھ  1873در اولین مسافرت اروپائي خود در  ناصرالدین شاه. شاه قاجار روابط سیاسي و اقتصادي ایران و آلمان برقرار شد ناصرالدین
و  صدر اعظم آلمان دیدار و گفت» بیسمارك«امپراطور و » ویلھم اول«آن كشور با  روز اقامت خود در 9آلمان ھم سفر كرد و طي 

 . نمود گو

در افق سیاسي اروپا ظاھر شد و در صحنھ سیاست  ھاي پایاني قرن نوزدھم آلمان بھ تدریج بھ صورت یك امپراطوري مقتدر در دھھ
كشور بھ عنوان  شاه بسیار مایل بود تا با ایجاد روابط سیاسي و اقتصادي با آلمان، از آن ناصرالدین. اي را ایفا كرد جھاني نقش عمده

شاه از آلمان سبب انعقاد یك قرارداد  دیدار ناصرالدین. نماید حائلي بین دو رقیب بزرگ یعني انگلستان و روسیھ در ایران استفاده
و آلمان محسوب  منعقد شد اولین پیمان رسمي میان ایران 1873این قرارداد كھ در ژوئن . بین دو كشور شد بازرگاني و كشتیراني

 . گردید شود و مبناي مناسبات و روابط اقتصادي دو كشور در آینده مي

شاه براي تشكیل ارتش ایران بھ سبك اروپا از  ناصرالدین 1883سال پس از عقد اولین قرارداد رسمي بین دو كشور یعني در  10
شاه  ناصرالدین ولي دولت آلمان بھ این درخواست. تا افسران متخصص آلماني را بھ ایران گسیل دارد امپراطور آلمان درخواست كرد

با روسیھ كھ سخت بھ آن نیاز داشت و بھ تصور  توجھي نكرد زیرا بیسمارك صدراعظم معروف آلمان بھ جھت حفظ دوستي كشورش
  با آن مخالفت كرد و تنھا بھ فرستادن دو افسر بازنشستھ علیھ روسیھ بھ كارگرفتھ شود، آنكھ چنین ارتشي در ایران ممكن است روزي

 . ارتش آلمان بھ ایران اكتفا نمود

ھاي یكدیگر  ھاي سیاسي و اقتصادي خود را در پایتخت توافق كردند نمایندگي پیرو مذاكراتي كھ صورت گرفت دو كشور 1885در 
را بھ عنوان اولین فرستاده » شوایگ ارنست براون«در ھمین سال آلمان نمایندگي سیاسي خود را در ایران بھ وجود آورد و . دائر كنند

  1. داشت رسمي و نماینده سیاسي دولت آلمان بھ ایران اعزام

بھ » گراف فن برانشوایك«ایران بھ برلن اعزام شد و  بھ عنوان اولین وزیرمختار» میرزا رضاخان مؤیدالسلطنھ گرانمایھ«كمي بعد 
  2. آمد عنوان وزیر مختار آلمان بھ تھران

اي  بیسمارك را بركنار كرد و سیاست خصمانھ 1890در  وي دو سال بعد. ویلھم دوم بھ جاي ویلھلم اول امپراطور آلمان شد 1888در 
نامبرده در . اند سیاستي است كھ مورخین از آن بھ عنوان استراتژي ویلھلم دوم یاد كرده» شرق نگاه بھ«. علیھ روسیھ در پیش گرفت

براي نشان دادن توجھ بیشتر كشورش بھ خاورمیانھ  1898سالھاي حكومت خود سفرھاي متعددي بھ منطقھ بالكان بھ عمل آورد و در 
 ھاي زمان مطبوعات اروپایي از این سفر بھ عنوان تالش آلمان براي دستیابي بھ سرزمین در آن. و شمال آفریقا وارد مراكش شد

 . شرقي یاد كردند

 النھرین  تحصیل این امتیاز كھ راه نفوذ آلمان بھ بین. را بھ دست آورد آھن برلین بھ بغداد بانك آلمان امتیاز ساختمان راه 1902در سال 
ھاي حاشیھ خلیج  سرزمین ھا بھ گشودن راھھاي نیل بھ گشود نشانھ عزم آلماني ھاي دجلھ و فرات مي سواحل رودخانھ را از طریق

ھا  اي كھ آلماني روابط دوستانھ. منافع روسیھ و بریتانیا در منطقھ ساخت ھا متوجھ آلماني این عزم، تھدید جدیدي را ازناحیھ . فارس بود
دادند، زنگ  خلیج فارس انجام مي برقرار كرده بودند و تالشھائي كھ براي گسترش بازرگاني دریائي خود در مدیترانھ و  با عثماني

این تحوالت سبب شد تا دو كشور درصدد رفع اختالفات . رفت شمار مي خطري براي دوام سیاست انگلستان و روسیھ در منطقھ بھ
بھ دنبال كسب امتیاز . تصمیم بود روسیھ و انگلستان حاصل ھمین 1907پیمان . برآمده بھ فكر اتحاد با یكدیگر بیفتند موجود میان خود

صادرات و واردات آلماني در سواحل خلیج فارس شروع بھ فعالیت كردند كھ  آھن برلین ـ بغداد توسط بانك آلمان، چند شركت راه
ھاي كشتیراني آلمان  شركت 1907در . شعباتي در بوشھر و بندر عباس نیز دائر كردند» ونكھاوس«مانند شركت  بعضي از آنھا

با این حال رقابت تنگاتنگ روسیھ و انگلستان مانع از . آلمان كردند مبادرت بھ ایجاد خطوط كشتیراني میان خلیج فارس و بنادر
شدن اولین كشتي آلماني  در ایران و منطقھ خلیج فارس بودو كوشش آلمان براي كسب نفوذ در این منطقھ، با ظاھر گسترش نفوذ آلمان

 : انگلستان تھدیدي بھ شرح زیر براي دولت آلمان ارسال كند موجب شد وزیر امور خارجھ 1907در آبھاي خلیج فارس در 

بزرگي بھ منافع بریتانیا تلقي  ھاي دریائي در خلیج فارس را از طرف ھر دولت خارجي تھدید بریتانیا ایجاد پایگاه دولت امپراطوري«
  3» .چنین اقداماتي مقاومت و مقابلھ خواھد كرد  در برابر كرده و با تمام قوائي كھ در اختیار دارد،

بلكھ یكي از  روسیھ كھ در آن، ایران نیز بھ مناطق نفوذ دو كشور تقسیم شد، تنھا بر سر ایران نبود انگلیس و 1907در حقیقت پیمان 
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 . گرفت آرام آرام شكل عملي بھ خود مي آلمان بود كھ» نگاه بھ شرق«ھدفھاي مشترك مسكو و لندن مقابلھ با سیاست 

راجع  1907طي قراردادي مكتوب در پوتسدام حقوق روسھا در پیمان  1911در  در موضعي سیاسي و رسمي، و 1908ھا در  آلماني
ً شناسائي قلمرو نفوذ روسیھ در ایران نبود 4. بھ رسمیت شناختند بھ ایران را بلكھ آنان با این شناسائي، تأیید . ولي ھدف آنھا صرفا

بھ عبارت دیگر قرارداد پوتسدام، ایران را بھ صحنھ رقابت . بھ دست آوردند روسھا را براي انجام فعالیتھاي بازرگاني در ایران
 .  آلمان و روسیھ تبدیل كرد سیاسي سھ كشور انگلیس، اقتصادي و

ً بیطرفي خود را در جنگ اعالم كرده بود، نظامیان 1914وقتي جنگ جھاني اول در  روسي از  آغاز شد با آنكھ دولت ایران رسما
در آن زمان . از غرب كشور وارد خاك ایران شدند شمال، نظامیان انگلیسي از جنوب و نظامیان عثماني بھ بھانھ مقابلھ با روسھا

اعضاي حزب  دولت و مجلس ایران نیز با وجود آنكھ. فرماندھي نظامیان عثماني را بر عھده داشتند ھا بھ دلیل اتحاد با عثماني، آلماني
در آن زمان . ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند دمكرات ھواخواه آلمان در آنھا اكثریت را داشتند تعرض ھر سھ كشور بھ خاك

ایران را بھ زیان  توانستند توازن قوا در زیرا با این روش، آنان مي. ایران را بھ صحنھ جنگ بكشانند آلمان و عثماني اصرار داشتند
محافل انگلیسي و  5. قاره ھند قرار داشت و عثماني بھ طرف شبھ ھاي آلمان ایران در مسیر نقشھ عالوه بر این،. متفقین بھ ھم بزنند

كودتا بھ وسیلھ  ریزي آلمان بوده و دولت آلمان سرگرم طراحي یك   برنامھ كھ طرح ورود نظامیان عثماني، روسي چنین شایع كردند
ارتباطھائي كھ میان فرماندھان سوئدي ژاندارمري ایران با  این شایعات بویژه با توجھ بھ. سیاستمداران طرفدار خود در تھران است

شوند و بخشي از آنھا  از طریق بندر انزلي وارد ایران 1915برقرار بود، سبب شد نظامیان روسیھ در پائیز  سفارت آلمان در تھران
ھا بود استعفا كرد و فرمانفرما  الممالك كھ متھم بھ دوستي با آلماني مستوفي با این پیشامد دولت. تھران را نیز بھ تصرف خود درآورند

تسلط آلمان بر كشور، براي لندن و  ھا مشھور بود، مأمور تشكیل كابینھ جدید شد و بھ این ترتیب خطر ھواداري از انگلیسي كھ بھ
ً از بین رفت ھا در ایران با برخورداري از حمایت بعضي محافل سیاسي كشور ادامھ  پنھان آلماني با این ھمھ فعالیتھاي. مسكو موقتا

معروفترین عامل آلمان . بودند آلمان كنسولگریھاي آلمان در شھرھاي مختلف ایران در خدمت طرحھاي عملیاتي سفارت . یافت
صمیمي با سران عشایر جنوب، عملیاتي را در استان فارس علیھ  كنسول آن كشور در بوشھر بود كھ بھ علت روابط» واسموس«

گریخت و  گروه وي بھ وسیلھ سازمان جاسوسي نظامي انگلیسي كشف و سركوب شد ولي واسموس از مھلكھ ھا سازمان داد انگلیسي
اكثر . ھا سرگرم نبرد بودند، متحد سازد علیھ انگلیسي ھا را با رزمندگان تنگستاني كھ بھ كازرون رفت و در آنجا تالش كرد تا قشقائي

اقرار  تلفات و خساراتي كھ از ناحیھ این تالشھا متوجھ نیروھاي انگلستان در جنوب ایران شده، مورخان انگلیسي در آثار خود بھ
با تسلیم شدن روسیھ بلشویكي در  1917محبوبیت در  این اقدامات سبب افزایش محبوبیت و نفوذ آلمان در ایران گردید و این. اند كرده

تعھد كتبي  منعقده میان آلمان و روسیھ و تالشي كھ طرف آلماني براي گنجاندن» بریست لیتوفسك« برابر آلمان بیشتر شد و عھدنامھ
ھا در افكار عمومي مردم ایران  گذشتھ بھ منزلت آلماني روسھا بھ خروج فوري از ایران در متن قرارداد، از خود نشان داد، بیش از

 . افزود

از سوي . در ایران شد گیري موقت روسھا از تحوالت جھان سبب كاھش شدید نفوذ آنان كمونیستي در روسیھ و كناره وقوع انقالب
ً بي الدولھ بھ دلیل ھا با دولت وثوق  انگلیسي 1919دیگر پیمان  اثر ماند  مخالفت جدي رجال دلسوز و متعھدي چون مرحوم مدرس، عمال

 . انگلستان را نیز تا سر حد امكان در داخل كشور كاھش داد و اعتبار

محافل سیاسي  موضوع رابطھ با آلمان بار دیگر در» گرایش بھ قدرت سوم«در ایران و تبعیت وي از  با روي كار آمدن رضاشاه
 . كشور، مطرح و مورد توجھ قرار گرفت

 ایران را  خود، انقراض سلسلھ قاجار بھ منزلھ پایان سلطھ دودماني بود كھ در سالھاي طوالني حاكمیت براي بسیاري از مردم ایران
تاریخ روابط روسیھ و بریتانیا با ایران  ?.كرده بودند در برابر دو قدرت توسعھ طلب روس و انگلیس تا سر حد یك مستعمره تحقیر

انواع  الحمایگي و ھاي انحصاري، تعرض، تجزیھ كشور، كاپیتوالسیون و تحمیل تحت امتیازخواھي اي مملو از درعصر قاجار پرونده
بھ یك قرن بسیاري از دولتمردان و زمامداران  روسیھ و انگلیس در طي قریب. خسارات جاني و مالي و حیثیتي بر مردم ایران بود

 افتاد و بھ افالس و ورشكستگي با خود ھمراه كردند و ھر بار كھ دولت ایران از توان مي ایران را فریفتند یا خریدند و بھ ھر نحو
ھاي فرھنگي و اجتماعي نیز بھ ھمین گونھ  عرصھ ایران در. كردند در راستاي منافع خویش آن را میان خود تقسیم مي شد،  نزدیك مي

 و یا تمایل بھ آلمان، واكنش طبیعي جامعھ ایران بھ خساراتي بود كھ روس و» قدرت سوم خط گرایش بھ«پیدایش . آسیب دیده بود
كھ آلمان، از یكسو صاحب اقتدار سیاسي و  آن بود تصور مردم ایران، . انگلیس طي سالھاي طوالني بر ھستي مردم تحمیل كرده بودند

 بھ ھمین دلیل. زمان ھنوز بھ ایران آسیبي نرسانده و یا چشمداشتي نسبت بھ آن نداشت نظامي و اقتصادي بود و از جانب دیگر تا آن
ھا در بھ قدرت رساندن وي اطمینان  انگلیسي ھاي انگلیس و از نقش اگر چھ از سرسپردگي عمیق رضاخان و ھمراھانش بھ سیاست

 . نگریستند تمایل گاه و بیگاه رضاخان بھ آلمان را بھ عنوان تحول مثبت مي داشتند ولي انقراض دودمان قاجار و اظھار

ھا  كردند، آلماني تكیھ مي» سلطھ ابزار«ھمھ، اگر روسیھ و انگلیس بھ دولت مركزي ایران و بھ سیاستمدارانش بھ عنوان  با این
گروھھاي فعال و صاحب نفوذ آن تكیھ كنند و در عین حال از ھیچ تالشي براي رخنھ در كوشیدند تا بر بدنھ جامعھ ایران و اقشار و مي

ھا در سالھاي پایاني حكومت قاجار  كھ آلماني اي بود این رویھ.ھا در سطحي گسترده ادامھ داشت  این تالش. ھیأت حاكمھ دریغ نورزند
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 . با توجھ بھ گرایشھاي سیاسي وي، بھ صورت آشكارتر در پیش گرفتند بھ طور پنھان و در سالھاي حكومت رضاخان

اول جھاني تا ظھور  حاكم بود؛ حكومتي كھ پس از پایان جنگ» جمھوري وایمار«ایران كودتا كرد، در آلمان  وقتي رضاخان در
رضاخان با این حكومت باب روابط دوستانھ گشود و بھ  7. داشت سالھ زمام امور آلمان را بر عھده 14ھیتلر در اروپا در یك مقطع 

 . دادند ھا بخش مھمي از فعالیتھاي اقتصادي و صنعتي در ایران را بھ خود اختصاص دوره آلماني در این. آن چشم یاري دوخت

  برنج، محصوالت كشاورزي و دامي مانند پنبھ، غلھ، حبوبات، ایران مواد خام و. ایران و آلمان در زمینھ بازرگاني مكمل یكدیگر بودند
لوازم فني، وسائط  آالت، داد و آلمان نیز تولیدات صنعتي، ماشین روغني و قالي در اختیار آلمان قرار مي ھاي تریاك،پشم، پوست، دانھ

ً  نقلیھ، قند و شكر، دارو و مواد شیمیائي و كارخانجات مورد نیاز را بھ ایران صادر مي كرد و از این لحاظ آلمان توانست تدریجا
 . ایران بھ دست آورد موقعیت تجاري ممتازي در

ھا نتوانستند  لحاظ اعتبار و پول بوجود آورده بود انگلیسي ھائي كھ دولت ایران از در زمینھ تجارت خارجي بھ علت محدودیت
تأسیس  آمده پرداخت و با برداري از وضع پیش در ایران داشتھ باشند و در مقابل آلمان بھ بھره ھاي چشمگیر اقتصادي فعالیت

آلمان در ھمھ زمینھ ھاي صنعتي مانند . كرد ھاي متعدد در ایران و تحصیل امتیازات بازرگاني موقعیت خود را تحكیم كارخانھ
 براي. سازي، ھواپیماسازي و غیره در ایران فعالیت داشت سازي، برق، اسلحھ شیشھ كني، سیمان، چاي خشك كاغذسازي، نساجي،

عالوه بر كارخانجات، . ھا بھ ایران اعزام شدند آلماني اندازي این كارخانجات و تعلیم و تربیت كادر الزم براي آنھا تعداد زیادي از راه
ھنرستان صنعتي در  ھا براي تأمین كادرھاي الزم مبادرت بھ تأسیس آلماني. كشور را نیز بعھده داشتند ھا سالھا اداره معادن آلماني

و در . ھنرستان صنعتي ایران و آلمان در تھران تأسیس شد 1306 در سال. شد ایران نمودند كھ بھ وسیلھ استادان آلماني اداره مي
ھوائي در  سپس امتیاز حمل پست. صنعتي دیگري در شھرھاي تبریز، اصفھان، مشھد و شیراز دائر گردید ھاي بعد ھنرستان سال

ـ و اداره امور بانك 1307كاران آلماني ـ  بھ مقاطعھ آھن ـ مسئولیت ساختمان راه 1306ـ » یونكرس«سراسر ایران بھ شركت ھواپیمایي 
دولت ایران  ـ در سالھاي بعد كارخانھ ھواپیماسازي یونكرس با تحصیل امتیازي از1309واگذار شد ـ  ملي بھ كارشناسان مالي آلمان

بھ ایجاد خطوط ھوائي بین تھران و اصفھان و شیراز  این كمپاني. تمام خطوط ھوائي داخلي و خارجي ایران را در اختیار خود گرفت
 . و بمبئي و مشھد بھ ھرات و كابل و رشت بھ باكو اقدام كرد در داخل كشور و خطوط مشھد بھ كراچي

وسیعي در مورد مشترك  ھا تبلیغات آلماني. پیشوایي آلمان رسید، روابط دو كشور وارد مرحلة جدیدي گردید ھمین كھ آدولف ھیتلر بھ
 1315آنان در سال . مبارزه با كمونیسم و امپریالیسم آغاز كردند بودن نژاد آریائي دو ملت و یكسان بودن ھدفھاي ملي دو كشور در

. 8موطن آریاییھا ـ بنامند كردند كھ دستور دھد نام كشورش را در مكاتبات خارجي بھ جاي پرس و پرشیا، ایران ـ رضاشاه را تشویق
دكتر یالمار شاخت وزیر اقتصاد ھیتلر وارد  1314در آبان . بدست آوردند و با این گونھ كارھا محبوبیت بسیاري در میان ایرانیان

دولت آلمان . كشور منعقد شد بین دو 1314خالل مذاكرات او با مقامات ایراني یك معاھده تجارتي پایاپاي مھم در آذر  تھران شد و در
برنج، چرم، قالي، خشكبار، خاویار، طال و نقره ـ تجھیزات صنعتي و  در قبال كاالھاي صادراتي ایران ـ از قبیل پنبھ، چوب، جو،

راھي ایران شدند و  كرد، صدھا تكنیسین، مشاور، معلم و تاجر آلماني وسایل نقلیة موتوري بھ ایران صادر مي آالت مختلف ماشین
ھاي مالیھ و معادن و فالحت و دارویي و ارتباطات احراز  زمینھ ھا و صنایع دولتي را در  بسیاري از مناصب مھم و اساسي وزارتخانھ

شركت تلفونكن احداث  آلمان محتاج سرپرستي تكنیسینھاي آلماني بود، از جملھ رادیوي دولتي تھران كھ از سوي صنایع ساخت. كردند
ھا قرار گرفت و اساتید آلماني در  آھن تحت مدیریت آلماني ایستگاھھاي راه بنادر، مراكز تلفن، ایستگاھھاي تلگراف، سدھا و. شده بود
خط آھن سراسري ایران كھ  احداث. ھاي كشاورزي و دامپزشكي را بر عھده گرفتند تھران تدریس كرده و ریاست دانشكده دانشگاه

ساخت تحت نظارت مھندسین آلماني قرار  ایران و شوروي متصل مي بندر شاھپور را در خلیج فارس بھ بندر شاه در حوالي مرز
 . ھاي تھران را پر كرد  ھا كتابخانھ  نازي كتابھاي اھدایي. گرفت

برابر شد و  بازرگاني ایران و آلمان با چنان سرعتي افزایش یافت كھ صادرات آلمان بھ ایران پنج مبادالت 1319طي پنج سال یعني تا 
خط كشتیراني مستقیم بین ھامبورگ و خرمشھر دایر شد  1317در سال . آلمان نیز بزرگترین خریدار مواد خام صادراتي ایران گردید

آلمان و  سپس یك خط كشتیراني بین بندر ھامبورگ در. خط ھوایي تھران ـ برلین را تأسیس كرد ھانزا نیز و شركت ھواپیمایي لوفت
 بندر شاھپور و بوشھر  جنوبي ایران مانند اھواز، ھا برقرار شد و شركت آلماني ھانزا در شھرھاي بنادر خلیج فارس، توسط آلماني

 . شعباتي دایر كرد

صنعتي، بازرگاني، كشاورزي،  ھا، مدیران و كارمندان متعدد آلماني در تمام شئون اقتصادي، كارشناسان، تكنسین متخصصین،
اي از سوي ھر دو كشور ایران  العاده مشغول كار و فعالیت بودند و تالش فوق فرھنگي و حتي داوایر و سازمانھاي دولتي و ملي ایران

سیاسي ایران و آلمان نیز توسعھ  آمد تا حجم مبادالت بازرگاني ھر چھ بیشتر افزایش یابد و روابط فرھنگي و عمل مي و آلمان بھ
 . بیشتري پیدا كند

در  9. رسید درصد 42بھ  1937درصد و در  21ـ حجم تجارت خارجي ایران و آلمان بھ 1936ھیتلر ـ  در پایان سال سوم زمامداري
درصد تجارت خارجي ایران منحصر بھ روابط  50حدود  1941آلمان مقام اول را در تجارت خارجي ایران كسب كرد و در  1938
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  10.با آلمان بود

ساختمان وتحویل . نمود ھاي گرانبھایي در بھ وجود آوردن نیروي دریایي ایران رفت كمك متحد آلمان بھ شمار مي دولت ایتالیا نیز كھ
دریانوردي بھ افسران جوان ایراني كھ بھ ایتالیا فرستاده شده بودند و  ھایي كھ دولت ایران سفارش داده بود، آموختن فنون فوري كشتي

داراي نیروي دریایي كوچكي شده  مستشاران ایتالیایي نیروي دریایي، باعث شد كھ دولت ایران بتواند در مدت كوتاھي اعزام مربیان و
ً دفاع از آبھاي ساحلي خود در بحر  بدیھي است كھ این روابط نزدیك 11. خزر و خلیج فارس را بھ عھده بگیرد و پس از قرنھا رأسا

 . شد انگلستان تلقي نمي دولتھایي كھ محور برلن ـ رم را بوجود آورده بودند با نظر خوشي از طرف شوروي و ایران با

 : نویسد حسین فردوست مي

ً واقعیت داشت گرایش رضاخان بھ آلمان نازي رضاخان با ھیتلر و  ھاي سیاسي بین آنھا ایجاد شده بود و از مدتھا قبل نزدیكي. كامال
شد، را  ھا اشغال مي ودر آن شھرھائي كھ توسط آلمان اي نصب كرده بود اودر اتاقش نقشھ. بلندپروازیھاي او ھمدلي داشت

نقشھ  دستور داد كھ از طریق رادیو بھ وسیلھ سنجاق پیشرفت لحظھ بھ لحظھ جنگ را در) فردوست( او بھ من. كرد گذاري مي عالمت
) سالھ 43(وزیري دكتر متین دفتري  بھ نخست ھا در آلمان بھ دستور رضاخان یك كابینھ جوان در زمان اوج قدرت نازي. منعكس كنم

ً نیز روابط تجاري و صنعتي بین ایران و آلمان. كابینھ، نزدیك شدن بھ آلمان بود ـ وظیفھ این1318روي كار آمد ـ آبان  توسعھ  عمال
  12. ھا رسید شد و بھ رده دوم بعد از انگلیسي یافت و تعداد مھندسین و متخصصین آلماني در طول جنگ جھاني دوم در ایران زیاد

نظامي و  ھاي یكسو از توسعھ روابط ھمھ جانبھ با آلمان خشنود بودند و از سوي دیگر پیشروي رضاخان و حكومت آلمانوفیل او نیز از
 : نویسد مي فردوست. كردند فتوحات ھیتلر را با دقت و رضایت خاطر دنبال مي

ھم بھ آلمان زیاد شد و رضاخان گھگاه ) رضا محمد(ولیعھد  ھا در جنگ و نزدیك شدن آنھا بھ كوھھاي قفقاز سمپاتي با پیشرفت آلماني
با شروع . نبود ولي در دربار رضاخان كھ ھمھ عمال انگلیسي بودند، این تحوالت از دید لندن پنھان گفت ھا ناسزا مي بھ انگلیسي

رفت،  ھاي انگلیسي بھ شمار مي كھ از مھره) حسنعلي منصور پدر(ھا رضاخان دستپاچھ شد و منصورالملك را  شكست آلمان در جبھھ
بالفاصلھ  اند و رضاخان  ھا از وجود مھندسین و متخصصین آلماني در ایران ناراضي گفت انگلیسي او بھ رضاخان. وزیر كرد نخست

كرد كھ با این عمل مسئلھ حل شده و  او تصور مي. ساعت با كامیون بھ تركیھ تحویل داد 24كارشناس آلماني را ظرف  600بیش از 
  13. كرد ولي اشتباه مي كنند ھا با بقاي او موافقت مي انگلیسي

 : ھا نویس پي

 . 11، ص 1367دوم، دكتر ایرج ذوقي، انتشارات پاژنگ، سال  ایران و قدرتھاي بزرگ در جنگ جھاني. 1

انتشارات امیركبیر،  ایران از ابتداي دوران صفویھ تا پایان جنگ دوم جھاني، عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، تاریخ روابط خارجي. 2
 . 302و  301ص 

 . 13ایران و قدرتھاي بزرگ، ھمان، ص . 3

علي شاه قاجار ـ بھ امضا  عصر محمد ھاي السلطنھ بختیاري ـ از كابینھ در دوران صدارت صمصام 1290مرداد  28این پیمان در . 4
 . رسید

 . 26، ص 1376شماره سوم، پائیز  مؤسسھ مطالعات تاریخ معاصر ایران، سال اول،  فصلنامھ تخصصي تاریخ معاصر ایران،. 5

از این رو سلطھ انگلیس بر . انگلیسیھابرکنار شد  این در حالي بود کھ رضاخان نیز خود با اراده انگلیسیھابھ قدرت رسید و با اراده. 6
 .  ادامھ داشت کشور در سالھاي حاکمیت رضاخان نیز

 . بھ صدراعظمي رسید، زمام امور آلمان را بر عھده داشت كھ ھیتلر 1933ژانویھ  30تا  1919جمھوري وایمار از ششم فوریھ . 7

 . 49دوران پھلوي، عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، نشر البرز، ص  سیاست خارجي ایران در. 8

 . 19ھمان، ص  ایران و قدرتھاي بزرگ،. 9
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 . 68گذشتھ چراغ راه آینده است، ن جام، انتشارات ققنوس، ص . 10

 . 51سیاست خارجي ایران در دوران پھلوي، ھمان، ص . 11

 . 87و  86، صص 1مؤسسھ مطالعات و پژوھشھاي سیاسي، ج  ظھور و سقوط سلطنت پھلوي،. 12

  .86ظھور و سقوط، ھمان، ص . 13
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