
سیاست خارجی آلمان
و ایـراِن دورة رضـاشـاه



Khatib Shahidi, Rashid Armin                          سرشناسه: خطیب شهیدی, رشید آرمین
ـ نفوذ اقتصادی و بانک  عنوان و نام پدیدآور: سیاست خارجی آلمان و ایران دورة رضاشاه )روابط سیاسی 

ملی ایران(/رشید آرمین خطیب شهیدی؛ ترجمة شهال طهماسبی.
مشخصات نشر: تهران: ققنوس, 1399.

مشخصات ظاهری: 239 ص.
شابک: 978-622-04-0298-5

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
 German foreign policy towards Iran before World War II: political  یادداشت: عنوان اصلی: 

relations, economic influence and the National Bank of Persia, 2013.
ـ نفوذ اقتصادی و بانک ملی ایران. عنوان دیگر: روابط سیاسی 

موضوع: بانک ملی ایران
Bank Melli Iran :موضوع

موضوع: سرمایه گذاری آلمان ــ ایران ــ تاریخ ــ قرن 20م.
Investments, Germany--Iran--History--20th century :موضوع

موضوع: آلمان ــ روابط خارجی ــ ایران
Germany--Foreign relations--Iran :موضوع

موضوع: ایران ــ روابط خارجی ــ آلمان
Iran--Foreign relations--Germany :موضوع

موضوع: آلمان ــ روابط خارجی ــ 1933-1945 م.
Germany --Foreign relations--1933-1945 :موضوع

موضوع: آلمان ــ روابط خارجی ــ 1918-1933 م.
Germany--Foreign relations--1918-1933 :موضوع

موضوع: آلمان ــ روابط اقتصادی ــ ایران
Germany--Foreign economic relations--Iran :موضوع

موضوع: ایران ــ روابط اقتصادی ــ آلمان
Iran--Foreign economic relations--Germany :موضوع

ـ , مترجم شناسة افزوده: طهماسبی, شهال, 1331 
HG 5720/2 :رده بندی کنگره

رده بندی دیویی: 327/4305509042
شمارة کتاب شناسی ملی: 6169380



سیاست خارجی آلمان 
و ایـراِن دورة رضـاشـاه

رشیدآرمینخطیبشهیدی
ترجمةشهالطهماسبی

)روابطسیاسی،نفوذاقتصادیوبانکملیایران(



انتشارات ققنوس
تهران، خیابان انقالب، خیابان شهدای ژاندارمری،

شمارة 111، تلفن 40 86 40 66
ویرایش، آماده سازی و امور فنی: 

تحریریة انتشارات ققنوس
* * *

رشید آرمین خطیب شهیدی
سیاست خارجی آلمان و ایرانِ دورة رضاشاه
)روابط سیاسی, نفوذ اقتصادی و بانک ملی ایران(

ترجمة شهال طهماسبی
چاپ اول

1100 نسخه
1399

چاپ رسام
حق چاپ محفوظ است

شابک: 5 ـ 0298 ـ 04 ـ 622 ـ 978
ISNN: 978-622-04-0298-5

www.qoqnoos.ir
Printed in Iran
48000 تومان

این کتاب ترجمه ای است از:

German Foreign Policy Towards Iran
Before World War II

Political Relations, Economic Influence
and the National Bank of Persia
Rashid Armin Khatib-Shahidi
I. B. Tauris & Co Ltd, 2013



فهرست

یادداشت مترجم.......................................................................................................9
سپاسگزاری............................................................................................................15
مقدمه.....................................................................................................................17

1 . ایران، فضای بین المللی, و رویکرد اقتصادی آلمانی ها..........................................21
21 ................................................................... منافع ملی بریتانیا و روسیه در ایراِن دورة قاجار
اعطای امتیاز بانکداری ایران به آلمان.................................................................................... 24
26 ........................................................................................................ نفوذ آلمان در خاورمیانه
29 .......................................................................................................... ـ روسیه تعارض بریتانیا
29 ............................................................................... تقسیم ایران به مناطق نفوذ و نقش نفت
32 ..................................................................................... نیروی محرکة سیاست جهانی آلمان
35 .................................................................. فعالیت های آلمان در ایران در جنگ جهانی اول
42 ................................................... پیامدهای جنگ جهانی اول برای روسیه و آلمان در ایران
48 ........................................... برندگان استراتژی بریتانیا در ایران و نقش ایاالت متحد آمریکا
54 ............................................................... پیشرفت های اقتصادی و سیاسی در دورة رضاشاه

2.  سیاست خارجی آلمان در مورد ایران..................................................................61
62 ....................................................................................... کابینة جدید ایران از دیدگاه آلمان
64 ................................................................. آرتور میلسپو و نفوذ آمریکایی ها بر دولت ایران
67 .............................. توماس براون سرمایه گذار و کارآفرین و رابطة اقتصادی آلمان با ایران
بانک ملی ایران..................................................................................................................... 72
منافع ملی آلمان و بانک ملی ایران....................................................................................... 76

3.   روابط خارجی و اقتصادی آلمان در ایران: بسط این روابط و نقش بانک ملی.......79
نگرش آلمان......................................................................................................................... 79
80 .............................................................................................. منافع اقتصادی آلمان در ایران



6  سیاست خارجی آلمان و ایراِن دورة رضاشاه

86 ................................................ برنامة سیاسی خارجی آلمان برای ایران و نقش تیمورتاش
92 .............................................................................. توسعة بانک ملی ایران و نقش آلمانی ها
اتباع آلمانی در ایران کسب و کار آلمانی را جذب می کنند.................................................. 94
95 ......................................................................................... تحلیل آلمان از بحران مالی ایران
توفیق تیمورتاش در تبدیل بانک ملی ایران به پایگاهی برای آلمان................................. 101

4. چالش های سیاست خارجی آلمان در مورد ایران و بانک ملی.............................107
در آستانة بحران سیاسی.................................................................................................... 108
ـ آلمان............................................................. 110 زمینة تبلیغات ضدشاه, بحران روابط ایران 
پیامدهای بحران سیاسی ایران و آلمان.............................................................................. 114
116 ........................................................................................................... مصونیت بانک ملی

5. مناقشه دربارة بانک ملی ایران و پایان دورة تیمورتاش......................................119
به خطر افتادن موقعیت آلمان در ایران.............................................................................. 120
از دست رفتن طرح های صنعتی بانک ملی ایران.............................................................. 122
علل سیاسی از بین رفتن نفوذ آلمان در ایران................................................................... 124
بحران تیمورتاش را احاطه می کند.................................................................................... 132
تعارض شرکت نفت ایران و انگلیس و تیمورتاش.......................................................... 134
پایان دورة تیمورتاش........................................................................................................ 138

6. قضیة لیندنبالت و بانک ملی..............................................................................141
141 ........................................................................................... لیندنبالت و بحران بانک ملی
اتهامات وارده بر فوگل معاون بانک ملی.......................................................................... 146
خودکشی فوگل معاون بانک و فرستادة آلمان به لبنان..................................................... 148
149 .............................................................. اطالع فوگل از کارهای غیرقانونی در بانک ملی
سیاست و واقعیت در خصوص اتهامات فساد................................................................. 153
پیگرد رسمی لیندنبالت و همکاران آلمانی اش................................................................. 155
اقامة اتهامات کیفری علیه کارکنان بانک........................................................................... 159
محکومیت لیندنبالت به حبس و فرصتی تازه برای آلمان................................................ 161

7. تقدم روابط سیاسی آلمان بر نفوذ اقتصادی در ایران.........................................167
167 ............................ فرصتی برای آلمان هیتلری در تسخیر مجدد قلمرو ازدست رفتة ایران
گشودن دوبارة درهای ایران به روی آلمان و تشویق تجارت.......................................... 172
پیشرفت های بانک ملی ایران پس از لیندنبالت................................................................ 173
تالش آلمان ناسیونال سوسیالیست برای تجدید رابطه با ایران.......................................... 175
177 ............................................................................. فرصت هایی برای نفوذ اقتصادی آلمان
ـ ایران.................................................................................... 179 موفقیتی برای تجارت آلمان 



فهرست  7

دیدار یالمار شاخت وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی آلمان از ایران............................ 186
میراث شاخت در ایران و دیدار نوری اسفندیاری از آلمان.............................................. 188

8. نتیجه گیری......................................................................................................193
194 ................................. سیاست خارجی آلمان در مورد ایران تا پیش از جنگ جهانی دوم
مشارکت آلمان در دستاوردهای ایران پیش از جنگ........................................................ 195
جمع بندی.......................................................................................................................... 200

یادداشت ها...........................................................................................................206
کتاب شناسی.........................................................................................................227
نمایه....................................................................................................................229





9

یادداشت مترجم

برای درک بهتر مطالبی که در کتاب سیاست خارجی آلمان و ایراِن دورة رضاشاه مطرح شده 
اشاره ای به تاریخچة روابط ایران و آلمان در دورة معاصر سودمند است. روابط دیپلماتیک 
آلمان و ایران از دهة 1230 ه .ش/1850 م, دورة سلطنت ناصرالدین شاه, آغاز شد. در 4 تیر 
1236/ 25 ژوئن 1857 اتحادیة گمرکات آلمان با ایران قرارداد دوستی و تجارت امضا کرد و 
سپس دولت آلمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد و بوشهر کنسولگری تأسیس کرد. اندکی 
بعد اوتو بالئو با سمت نمایندة کشور سلطنتی پروس1 وارد ایران شد و اولین وزارت مختار این 
دولت از فروردین 1239 تا فروردین 1240/ آوریل 1860 تا آوریل 1861 در ایران به فعالیت 
پرداخت و از حقوق کنسولی برون مرزی یا کاپیتوالسیون برخوردار شد )یعنی حق قضاوت 
در مورد اتباع کشور خود در صورت ارتکاب جرم(. مقامات آلمان با پذیرش مشتاقانة بالئو از 
سوی دولت ایران به روابط دو کشور امیدوار شدند، اما در طول یک سال حضور وزیرمختار 
در ایران ارزیابی مثبت و درخشانی از ارزش برقراری رابطة اقتصادی با ایران به سبب دوری آن 

و تفوق سیاسی همسایگان آن، روسیه و عثمانی، صورت نگرفت و روابط سرد شد.
بین دو دولت  برلین  اروپا, 1252 ه .ش/1873 م، در  به  ناصرالدین شاه  اول  در سفر 
معاهدة دوستی و کشتیرانی امضا شد. در این زمان دولت ایران به سبب اعطای امتیاز 
رویتر انگلیسی تحت فشار روسیه قرار گرفته بود و به ارتباط با یک دولت سوم نیاز 
داشت. از این رو در قرارداد مزبور ماده ای گنجانده شد که اگر ایران دچار اختالف و 
مناقشه با دولتی شد، آلمان در صورت تقاضای کمِک ایران از آن حمایت خواهد کرد. اما 
انتظارات ایران به سبب برقراری روابط دوستانه بین روسیه و آلمان محقق نشد. قرارداد 

1. بزرگ ترین و مهم ترین مملکت پادشاهی که بیسمارک در سال 1871 م از اتحاد آن ها امپراتوری آلمان را به رهبری پادشاه 
پروس تأسیس کرد. تاریخ جمهوری وایمار, آرتور روزنبرگ, ترجمة فاروق خارابی, تهران: طرح نو, 1385, پیشگفتار.
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اتحاد دوجانبة سال 1258 ه .ش/1879م دو دولت نیز تغییری در اوضاع به وجود نیاورد.
در بهار 1264 ه .ش/ 1885م آلمان و ایران در تهران و برلین وزارت مختار تأسیس 
کردند. در پاییز محسن خان معین الملک )رئیس(, برای درخواست چند مربی نظامی و یک 
مشاور اداری از بیسمارک, به آلمان اعزام شد و دو افسر بازنشسته به صورت غیردولتی 
ابتدای دورة سلطنت مظفرالدین شاه,  استخدام کرد. در سال 1275 ه .ش/ 1896 م, در 
دولت ایران از آلمان تقاضای وام کرد و برای جلب توجه آن پیشنهاد احداث راه آهن 
ـ خانقین را داد، اما آلمان به سبب اعتراض شدید روسیه توجهی نشان نداد و ایران  تهران 

را به سرمایه گذاران و بانک های خصوصی ارجاع داد.
در سال های 1280-1281 ه .ش/ 1901-1902 م آلمان مقام هفتم صادرکنندگان کاال به 
ایران را داشت, اما تجارت آن با تأسیس شعبه های شرکت ُونکهاوس در شهرهای مختلف 
از جمله بوشهر که ریاست آن را لیستمان کنسول آلمان بر عهده داشت توسعه یافت 
ـ آمریکا  )1283 ه .ش/ 1904 م(. در سال 1284 ه .ش/ 1905م  شرکت کشتیرانی هامبورگ 
خواهان برقراری سرویس کشتیرانی در خلیج فارس شد که موافقت ایران را می طلبید 
و ایران در پاسخ پیشنهاد امتیاز تأسیس یک بانک را داد. در سال 1285 ه .ش/ 1906 م 
دولت های ایران و آلمان مشترکًا مدرسه ای تأسیس کردند که به مدرسة آلمانی شهرت 
ایران و آلمان تأسیس شد که  نیز مدرسة صنعتی  یافت, در سال 1304 ه .ش/ 1925 م 
سپس در شیراز، اصفهان و تبریز شعبه ایجاد کرد. بعدها رضاشاه این مدارس را در سال 

1316 ه .ش/ 1937 م دولتی کرد, اما عده ای از معلمان آلمانی آن ها در ایران ماندند. 
به  ایران,  مشروطیت  انقالب  دورة  1285 ه .ش/ 1906 م,  سال  تا  کشور  دو  روابط 
مرحلة قابل توجهی نرسید. با وقوع جنگ جهانی اول در 28 ژوئیة 1914/ 5 مرداد 1293, 
هشت روز پس از تاج گذاری احمدشاه قاجار, فعالیت های آلمان در ایران متوقف شد و 

آلمانی های مقیم ایران در فهرست سیاه بریتانیا قرار گرفتند و اخراج شدند.
تحوالت پس از کودتای سوم اسفند 22/1299 فوریة 1921, عده ای از ناسیونالیست ها 
و شخصیت های ملی مانند مدرس, تقی زاده و نظام السلطنه را که در طول جنگ تمایالت 
آلمان شریک  آنان,  نظر  از  بر سر کار آورد.  بودند  ابراز کرده  ژرمانوفیل/آلمان دوستی 
این زمان  بود, در  برنامه های صنعتی شدن  یاور آن در اجرای  ایران و  تجاری طبیعی 
تنها معاهدة بین دو کشور معاهدة سال 1252 ه .ش/1873 م برلین بود. پس از جنگ, 
هسه به عنوان مربی توپخانه و در سال 1303 ه .ش/1924 م هارتمان با سمت ریاست 
قورخانه وارد ایران شدند. در سال 1304 ه .ش/ 1925 م روابط آلماِن شکست خورده در 
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جنگ, با انعقاد پیمان لوکارنو و تضمین مرزهایش مطابق مفاد معاهدة ورسای در سال 
ایرانی  مقامات  روابط,  بهبود  با  یافت.  التیام  غربی  قدرت های  با  1919 م/1298 ه .ش, 

دوباره به فکر ایجاد رابطه با آلمان به عنوان قدرت سوم افتادند. 
در دورة رضاشاه, سیاست خارجی ایران بر نقش آلمان به عنوان نقطة اتکا در مذاکرات 
به  تیمورتاش  بود.  این سیاست  تیمورتاش مجری  و  بود  استوار  بریتانیا  و  با شوروی 
دستور شاه به برقراری روابط عادی سیاسی و تجاری با آلمان پرداخت. او در سال های 
1304ـ1306 ه .ش/1926ـ1927 م طی سفر به شوروی, در برلین نیز چند موافقت نامه با 
آلمان امضا کرد و مؤسسات آلمانی را به شرکت در طرح احداث راه آهن سرتاسری ایران, 
و شرکت کروپ را به صدور محصوالت خود به ایران تشویق کرد. اولین معاهدة تجاری 
با آلمان در 31 ژانویة 1926/ 11 بهمن 1304, پس از تأسیس سلسلة پهلوی, امضا شد.

در فاصلة بهمن و اسفند 1304/ فوریة 1926 حق انحصاری پرواز در داخل ایران به 
شرکت هواپیمایی آلمانی یونکرس1 واگذار شد, در سال 1307 ه .ش/ 1928 م نیز فاز اول 
راه آهن سرتاسری در شمال ایران را شرکت آلمانی یولیوس برگر, مقاطعه کار شرکت های 
آمریکایی و آلمانی, امضا و احداث کرد. یک سال پیش از آن, در 14 اردیبهشت 1306 
با  بانک در 17 شهریور 1307  بود,  به تصویب رسیده  ایران  ملی  بانک  تأسیس  قانون 
همکاری آلمانی ها کار را آغاز کرد و کورت  لیندنبالت آلمانی به ریاست آن منصوب 
شد. تحقق خط مشی قدرت ثالث در سال های 1300 ه .ش/ 1920 م بدون تساهل شوروی 
و بریتانیا امکان پذیر نبود. تا پایان دورة وایمار2 و آغاز دورة رایش، بریتانیا برای دور نگه 
داشتن شوروی از ایران, از همکاری با آلمان به خصوص در حوزة نفت استقبال می کرد. 
در سال 1307-1308 ه .ش/1929 م آلمان پس از بریتانیا و شوروی و آمریکا صاحب مقام 

چهارم در واردات از ایران و مقام اول در صادرات ماشین آالت به ایران بود.
از دهة 1310 ه .ش/1930 م شوروی و بریتانیا از افزایش نفوذ آلمان در ایران, به خصوص 
شوروی از واگذاری حق چاپ اسکناس به بانک ملی, ابراز ناخشنودی می کردند. در سال 
1310 ه .ش/1931 م روابط دو کشور به سبب تبلیغات ضد سلطنت و ضد رضاشاه در آلمان 
تیره شد و مستشاران مالی وزارت مالیه و متخصصان قورخانه از ایران اخراج شدند. پس از 
برقراری مجدد روابط, تیمورتاش با ارزیابی نادرست از اشتیاق آلمان برای حمایت از ایران, 

1. Junkers
2. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول )1918(, ویلهلم دوم, امپراتور آلمان, استعفا داد و امپراتوری آلمان برچیده شد. 
در سال 1919 م, در شهر وایمار, اساس نظام جمهوری نهاده شد, به همین سبب جمهوری آلمان تا سال 1933 که هیتلر روی 

کار آمد و رایش سوم را بنا کرد جمهوری وایمار, و این دوره در تاریخ آلمان دورة وایمار نامیده می شود.
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به جای ادامة دیپلماسی قدرت سوم, که اهمیتش در روابط اقتصادی مطلوب و دوستانه 
بود, کوشید برای افزایش نیروی سیاسی ایران, آلمان را علیه دو قدرت بزرگ برانگیزد, 
و با فسخ قرارداد نفت مربوط به سال 1279 ه .ش/1901 م در سال 1312 ه .ش/1933 م 
و انعقاد قرارداد جدید معروف به قرارداد نفتی 1933, با بریتانیا به زورآزمایی پرداخت. 
احتمال دارد یکی از علل سقوط تیمورتاش اتخاذ همین سیاست باشد. پس از سقوط او 
و کشف فساد مالِی لیندنبالت در بانک ملی روابط دو کشور به سرعت تیره شد. یونکرس 
پروازهای ایران را قطع کرد و اجرای فاز دوم راه آهن سرتاسری ایران به شرکت سوئدی 

کامپاکس واگذار شد.
با قدرت گرفتن حزب ناسیونال سوسیالیست )آلمان نازی( و هیتلر, به خصوص پس از 
سال 1935 م/1314 ه .ش که آلمانی ها سیاست جهانی توسعه طلبی و گسترش نفوذ را احیا 
کردند, با پیشرفت روابط مسئلة نفوذ منافع متقابل مطرح شد, بازرگانی از شکل وسیلة تأمین 
نیازهای اقتصادی خارج شد و به صورت وسیلة کسب نفوذ سیاسی در مقابل قدرت های 
رقیب درآمد. رضاشاه از نظام استبدادی آلمان, تحت کنترل قرار گرفتن نشریات مخالف و 
تعقیب کمونیست ها و مخالفان سیاسی اش خشنود بود. سرکوب فعالیت های کمونیستی در 

ایران از پایان دهة 1310 ه .ش/1930 م نیز دو کشور را بیشتر به هم نزدیک کرد. 
در 30 اکتبر 7/1935 آبان 1314 پیمان مبادالت تهاتری در برلین بین دو کشور امضا 
شد. در همان سال رضاشاه به توصیة دیپلمات های ایرانی مستقر در آلمان نام پرشیا را به 
ایران تغییر داد. در ارتباطات بین المللی تغییراتی به وجود آمد و شرکت هواپیمایی لوفتهانزا 
خدمات پرواز تهران و مشهد را در برنامه های خود گنجاند. از سال 1312 ه .ش/1933 م 
آلمانی ها به کمک عبدالرحمان سیف آزاد نشریة ایران باستان را به زبان فارسی منتشر کردند 
که ارگان رسمی وزارت تبلیغات آلمان بود. در فروردین 1316/ آوریل 1937 در آلمان 
اتاق بازرگانی ایران و آلمان تأسیس شد. حسن نوری اسفندیاری محتشم السلطنه, رئیس 
مجلس شورای ملی, به آلمان سفر و با هیتلر مالقات کرد )خرداد 1316/ ژوئن 1937(, 
شاخت رئیس بانک مرکزی آلمان و نیز بالدور ُفن شیراخ رهبر سازمان جوانان هیتلری به 
ایران آمدند و ُفن شیراخ از طرف هیتلر رضاشاه را به آلمان دعوت کرد. انجمن ایران و 
آلمان نشریه منتشر و سخنرانی برپا می کرد. ایران باستان در مقاالت پرآب و تاب به ستایش 
از ناسیونالیسم نوپای ایران می پرداخت و خلوص نژاد آریایی ایرانی ها را اعالم می کرد. 

این تبلیغات به بروز و پرورش احساسات پان ایرانیستی در میان مّلیون انجامید.
اما رضاشاه با این قضایا واقع بینانه برخورد می کرد, فعالیت های زیاده از حد آلمانی ها 
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را با تردید می نگریست و فاصله اش را با مراکز قدرت حفظ می کرد. برای مثال, ورود 
نشریات فارسی زبان از جمله ایران باستان را به سبب ماهیت تبلیغاتی به نفع آلمانی ها 
به ایران ممنوع کرد, و اتباع آلمان مانند سایر خارجیان تحت نظر شهربانی قرار گرفتند. 
را  آلمانی ها  فعالیت  و  حضور  1314-1315 ه .ش/1936 م  سال  از  نیز  انگلیسی ها 
آلمانی در آن  ایران مثل اصفهان, که عدة زیادی  به خصوص در مراکز شهری جنوب 
سکونت داشتند, زیر نظر گرفته بودند. سازمان های اطالعاتی بریتانیا و شوروی در این 
زمینه همکاری داشتند. روس ها از سال 1315-1316 ه .ش/1937 م به وضوح از تسلط 
آلمانی ها بر بازرگانی و صنایع ایران به خصوص صنایع نظامی و ریخته گری ابراز نگرانی 
می کردند. شاه در شمال ایران برای مقابله با سیطرة اقتصادی روس ها از آلمانی ها استفاده 
می کرد و روس ها در پاسخ به سیاست فروش کاالهای فوق العاده ارزان قیمت روسی روی 
آورده بودند. بریتانیا و شوروی از آبان 1316/ اکتبر 1937 از سرعت گرفتن سیاست »پیش 
به سوی شرق«1 آلمان به هراس افتاده بودند. پس از برقراری خط هوایی بین برلین و 
تهران, و انضمام بوهم و باواریا در بهار 1318 ه .ش/1939م به آلمان، ایران بیش از پیش 
به سوی آلمان جلب شد تا جایی که استمرار صادرات آلمان برای صنایع نوپای ایران 

حیاتی و امکان رهایی ایران از وابستگی به آلمان غیرممکن شده بود.
آلمانی های مقیم ایران برای پذیرش مرام نازیسم تحت فشار قرار داشتند و وزارت 
مختار آلمان و دیگر سازمان های نازی به آن ها در صورت وقوع جنگ دستورالعمل هایی 
و  نفر,   800 تهران  مقیم  آلمانی های  تعداد  1318 ه .ش/1939 م  سال  در  بودند.  داده 
اصفهان و تبریز و اهواز نیز مجموعًا 120 نفر تخمین زده می شد. آنچه موجب سوءظن 
و کنجکاوی انگلیسی ها شده بود این بود که چگونه این تعداد کثیر در تهران می توانستند 
مشاغل پرسودی پیدا کنند, چون شمار اندکی از آنان متخصص یا در استخدام مؤسسات 
نگرانی  موجب  چندان  ایران  در  آلمان  سیاسی  و  اقتصادی  نفوذ  گرچه  بودند.  آلمانی 
انگلیسی ها نبود, افزایش چشمگیر اتباع آن موضوعی نبود که از دید آن ها پنهان بماند و 
حساسیت برنینگیزد. آن ها از حضور آلمانی ها در ایران در جنگ جهانی اول تجربه های 

ناخوشایندی داشتند زیرا فعالیت های زیادی علیه انگلیسی ها کرده بودند.
سیاست قدرت سوم رضاشاه وابستگی بیش از حد و نامنتظره به آلمان را در پی داشت 
و او رهایی از آن را مشکل یافته بود. رسوخ و رخنة آلمان در صنایع راه آهن و خطوط 
هوایی و نظامی ایران آن کشور را به بانفوذترین قدرت خارجی در کشور مبدل کرده بود, 

1. Drang nach Osten
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و در نتیجه ایران در دورة جنگ جهانی دوم فعال ترین مرکز جاسوسی و تبلیغات آلمان 
برضد بریتانیا و شوروی شد. این حقایق به تجاوز این دو قدرت و در پی آن ها آمریکا به 
ایراِن بی طرف در شهریور 1320/اوت 1941 و اشغال این سرزمین تا پایان جنگ جهانی 

دوم و مصیبت های منبعث از آن انجامید.
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سپاسگزاری

این کتاب بر اساس تحقیقات تز دکتری من در دانشگاه آکسفورد )1993-1999 م( تألیف 
شده و مستند به منابع دست اول آلمانی است که از آن میان از حدود 000‚120 صفحه 
سند استفاده شده است. من از حمایت فنی و معنوی اشخاص بسیاری برخوردار بوده ام: 
خانواده ام، دوستانم و همکارانم. به خصوص از دو استاد راهنمای بی نظیرم دکتر ِدِرک 

هاپوود و دکتر پل الفت سپاسگزارم.
از کارکنان دلسوز آرشیو ها و مؤسساتی که به آن ها مراجعه می کردم تشکر می کنم: مرکز 
خاورمیانة کالج سنت آنتونی، آکسفورد؛ آرشیوهای وزارت امور خارجة آلمان, ُبن؛ آرشیو 
ملی آلمان، پوتسدام؛ ادارة اسناد عمومی، لندن؛ اتاق بازرگانی ایران و آلمان، هامبورگ؛ 
کالج هریس منچستر، آکسفورد؛ انستیتو شرق شناسی آلمان، هامبورگ؛ کتابخانة بادلی ین، 
آکسفورد؛ آرشیو ملی آلمان, کوبلنتس؛کتابخانة کنگره, واشینگتن دی.سی؛ و وزارت امور 

خارجة جمهوری اسالمی ایران, تهران.
دیدارها و گفتگوهای باارزشی با چند استاد استثنایی داشتم که الهام بخش کارم بودند. 
به ویژه مایل به قدردانی از دکتر رالف والِر, پروفسور علی رضا شیخ االسالمی, دکتر جان 
ِگرنی, دکتر هوشنگ شهابی, پروفسور اریک هوگالند، دکتر علی قیصری، دکتر ُاژن ُرگان, 
دکتر لوتر ِکتِناکر، آقای ِهیبرت ریدل, آقای آنتونی نیکلز، دکتر روئینا آرچر، و قدردانی 

ویژه از پروفسور علی رهنما هستم.
همچنین مایلم از خانم جودیت نیزبت، خانم الیزابت اَندرُسن، آقای دیوید بارُتن، 
خانم پاتریشیا ادواردز، خانم آن لوک و خانم آن مارتین به سبب حمایت های حرفه ای و 
لطف خاصی که به من داشتند تشکر کنم. نیز از ویراستار مجرب خود متیو براون، و لیز 

فوِست که نمایة کتاب را تهیه کرد, بی اندازه سپاسگزارم.
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فلسفه در آکسفورد هستم که در کنارشان  قدردان همکالس هایم در دورة دکتری 
ـ مک لِنان,  لحظات پرنشاطی را سپری کردم, از جمله کلیف ُال, پیتر رابرتز, جولیو کرسپو
ماریون مولر, جان فریه, اریک ایو, َسم داوز، فیلیپ اِندیکوت, فیلیپ بارُتن, آناستازیا 
اکونومو, دانیکا کیلباردا, الیزا َسمورلی, روزبه پیروز و فلیکس ویچمن. نیز امتنان فراوان 
از رضا ایمانی, سایمون روزر, مارکوس گرهارد, استفان و باستیان ِگریز, فرهاد و فرزاد 
میرزایی, امیرابراهیم چهاردهی, ممت اِرِدمگیل, اوو کوپکا, جان تِیت, سوزان مولر, گبی 
شوارتز, یواو اَلون, کوین راسر, بج نوال, گراهام ِگپُسن, یوّسی لوریما, دِلی َمِلک نیا, و 

دخترعمو و پسرعمویم فرشته و هومن به خاطر حمایت های معنوی و همراهی شان.
در پایان, از مادر و پدرم آنه لیز و منصور, و برادرانم ساسان و علی به خاطر اعتمادبه نفسی 
که در من ایجاد کردند و تشویق به ادامة کارم و پشتیبانی های بی دریغ در تمام این مدت 

سپاسگزاری می کنم ــ هرگز قادر به ادای دین خود به آنان نیستم.
رشید آرمین خطیب شهیدی
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مقدمه

موضوع این کتاب بررسی سیاست خارجی آلمان در مورد ایران و نفوذ اقتصادی آن 
بر این کشور در فاصلة دو جنگ جهانی, و تجزیه و تحلیل وقایعی است که در منابع 
دست اول آلمانی ثبت شده اند و بخش اعظم آن چندی پیش پس از اتحاد آلمان طبقه بندی 
شده و در دسترس قرار گرفته اند. استفاده از تازه ترین منابع و اطالعات ما را به دیدگاهی 
روشن و اثبات شدنی در مورد پیشینة سیاست خارجی آلمان و نفوذ اقتصادی آلمان در 

ایراِن ماقبل جنگ جهانی دوم مجهز می کند.
این پژوهش نشان می دهد که پس از جنگ جهانی اول, بانک ملی ایران1 به مثابة 
وسیله ای مطلوب برای تأمین هدف استراتژیک آلمان که ایجاد پایگاه در ایران بود به کار 
گرفته شد. انگیزة اصلی آلمان از فعالیت در بانک ملی استفاده از آن به مثابة ابزاری برای 
گسترش منافع ملی خود در ایران بود, چون آلمان برای نفوذ اقتصادی در ایران می بایست 
روابط تجاری مستحکم و سودآوری با آن برقرار می کرد. در عین حال, روشن می شود که 
بانک ملی ایران آلمان را به ابزار توسعة مشارکت سیاسی و کسب اقتدار در حوزة منافع 

قدرت های مسلط در منطقه, یعنی بریتانیا و روسیه, مجهز کرد.
سطحی ترین برخورد با این موضوعات نیز پرسش هایی را دربارة روابط خارجی آلمان 
با ایران برمی انگیزد, از جمله ماهیت فعالیت آلمان, خط مشی ها و سیاست های آن در مورد 
ایران, و پیامدهای آن. چهارچوب این بررسی به دورة میان دو جنگ محدود می شود و 
پژوهش نقادانة تحول سیاست آلمان در مورد ایران را با توجه به پیشرفت های مرتبط با 

بانک ملی ایران شکل می دهد.
آلمان تا پیش از جنگ جهانی اول رابطة چندانی با ایران نداشت. پس از جنگ جهانی 

1. National Bank of Persia
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اول ورود مواد خام از ایران و در مقابل صدور کاالهای صنعتی به آن, نشان دهندة عالقة 
آلمان به توسعة تجارت و خدمات حمل و نقل خود با ایران است.

و  1938 م/1306  و   1927 سال های  فاصلة  در  آلمانی  شرکت های  که  آن جا  از 
1317 ه .ش مجدانه به احداث راه آهن ]برلین ـ  بغداد[1 اشتغال داشتند, این طرح عظیم و 

گسترده موضوعی مناسب برای بحث دربارة روابط آلمان با ایران به نظر می آمد.
در  تحقیق  برای  آن  تأسیس  در  آلمان  مشارکت  و  ایران  ملی  بانک  این وصف،  با 
موضوع گسترش روابط خارجی و نفوذ اقتصادی آلمان در ایران مناسب تر است. علت 
عمدة انتخاب بانک ملی ایران به عنوان موضوع پژوهش این بود که اتباع آلمان در توسعة 
اولیة آن نقش اصلی داشتند. دو مدیر اول بانک, همچنین اولین معاون و مدیران شعبه های 
اصلی آن آلمانی بودند. بانک ملی در سال 1927م/1305-1306 ه .ش تأسیس شد و سهم 
عمده ای در روی آوردن آلمان به ایران داشت, و در دورة مورد بررسی به قدری توسعه 
یافته و جا افتاده بود که عنوان بانک ملی دولت ایران را یافت, این پیشرفت ها بیانگر 
تکامل و تطور روابط خارجی و سیاست اقتصادی آلمان نسبت به ایران بود.2 بانک ملی 
ایران برای جمهوری اسالمی ایران و ارتباطات تجاری بین المللی آن نیز نقش عمده ای 

ایفا می کند.
موضوعات  با  آلمان  دولتی  مؤسسات  برخورد  نحوة  بر  تأکید  با  فقط  رویکرد  این 
از  بر منابعی است که  نتیجه قویًا متکی  ایران نمودار می شود. در  به  و مسائل مربوط 
امور  از جمله وزارت  آمده اند,  به دست  از مؤسسات مهم دولتی  پرونده های شماری 
خارجة آلمان در برلین و وزارت تجارت و صنعت آلمان. برای تجزیه و تحلیل آثار 
تصمیمات و اقدامات این مؤسسات در خصوص ایران نیز به عقاید و نظرهایی تکیه 
می کنیم که در مکاتبات دیپلماتیک سفرای آلمان در ایران دربارة مؤسسات مختلف دولتی 

در آلمان نقل شده اند.
این بررسی در پی ترسیم گزارشی مبسوط و جامع از استراتژی سیاسی و اقتصادی 
آلمان دربارة ایران و همکاری های متقابل آن با بانک ملی ایران نیست, محدودة تحقیق 

1. قالب هایی که در متن آمده افزودة مترجم است, در غیر این صورت در پانوشت ذکر می شود.
2. الیحة تأسیس بانک ملی ایران را نصرت الدولة فیروز, وزیر مالیه, در سال 1305 ه .ش به مجلس شورای ملی تقدیم کرد. 
بررسی اساسنامة بانک که او تهیه و تنظیم کرده بود, از 2 بهمن همان سال تا 14 اردیبهشت 1306 ه .ش در مجلس به طول 
انجامید و قانون تأسیس بانک در 14 اردیبهشت تصویب شد. بانک ملی رسمًا در 17 شهریور 1307 افتتاح شد. نگاه کنید به 
در اعماق زمان, زندگی نامة سیاسی فیروزمیرزا فیروز )نصرت الدوله(, الهام ملک زاده, تهران: نشر تاریخ ایران, 1396, صص 

199 - 207؛ دایرة المعارف فارسی, پیشین: بانک ملی ایران. )همة پانوشت های کتاب از مترجم است.(
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نیز اجازة ارائة گزارشی عمیق و همه جانبه از نقش سیاست خارجی بریتانیا و روسیه ]در 
ایران[ را که بی تردید اهمیت بسیار در این موضوع داشته است نمی دهد. هدْف برجسته 
کردن شماری از وقایع است که برای درک تحول و تطور روابط دو کشور تا آستانة جنگ 
جهانی دوم ضرورت دارد. در نتیجه فقط به تجزیه و تحلیل رشته ای از پیشامدهای عمدة 

مرتبط با سیاست خارجی آلمان, نفوذ اقتصادی آلمان و بانک ملی ایران می پردازیم.
آن زمان وجود داشت و  تأکید کرده ایم که در  تفکری  بر  این هدف  پیشبرد  برای 
در منابع دست اول آلمانی منعکس شده اند, نه رخدادهای تاریخی که موجب تهیة این 
گزارش ها شده بوده اند. در نتیجه تصویر از دیدگاه آلمان عرضه شده و بازگوکنندة افکار 
و عقاید و استنباط بخش های دولتی و شخصیت های اصلی ای است که در آن زمان با 
آن وقایع در ارتباط بودند. این رویکرد بینش و نگرشی خاص از ارزیابی آلمان از ایران 
و استراتژی آن نسبت به این کشور ارائه می دهد که به پیشرفت های ]ایران در[ دورة بین 
دو جنگ و موضوعات مطرح در دورة رضاشاه ارتباط می یابد, و در عین حال به درک 

موضوعات مرتبط با پیشرفت های جاری در خاورمیانه نیز یاری می رساند.
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پیش از سال 1921 م/1299 ه .ش دو عامل موجب جلب توجه آلمان به ایران شد. اول, 
اشتیاق آلمان به ایفای نقشی بزرگ در صحنة جهانی به منظور بازداشتن توجهات از 
مشکالت داخلی اش؛ و دوم, فشاری که ایران از جانب دو رقیب ذی نفع, بریتانیا و روسیه, 
احساس می کرد. علت تمایل روسیه به گسترش نفوذ در ایران در وهلة اول دستیابی به 
خلیج فارس و منابع هند بود؛)1( بریتانیا نیز می خواست به هر قیمت تهدیدی را که از 

جانب روسیه به هند احساس می کرد دفع کند.
در نتیجه, از ابتدای قرن بیستم م/چهاردهم ه .ش, هر دو قدرت شدیدتر از گذشته 
در منطقه با یکدیگر درگیر شدند و به آزادی و استقالل ایران آسیب زدند. ایران نیز به 
دنبال یک قدرت سوم بود تا بین این دو تعادل برقرار کند. قدرت بزرگی که در منطقه 
منفعت مستقیم نداشته باشد تا تهدیدی برای استقالل آن به شمار نیاید و در عین حال به 
توسعة اقتصادی اش کمک کند. با این که شکست آلمان در سال 1918 م/1297 ه .ش مانع 
از قدرت نمایی اش در فاصلة دو جنگ جهانی در خاورمیانه بود, ]این کشور[ از نظر ایران 

بهترین مورد به نظر می آمد. 
از اواخر دورة قاجار سیاست خارجی آلمان با ایران را اهداف و منافع اقتصادی تعیین 
می کرد. این بخش به بررسی پیشینة سیاست خارجی آلمان در مورد ایران و انگیزه های 

رضاخان برای برقراری ارتباط با آن می پردازد.

منافع ملی بریتانیا و روسیه در ایراِن دورة قاجار
استراتژی ای که بریتانیا و روسیه را قادر ساخت ایران را وادار به تسلیم حاکمیت و استقالل 
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خود کنند ایجاد »وابستگی اقتصادی« بود. سرمایه گذاران بریتانیایی و روسی که از وضعیت 
اسفناک اقتصادی ایران خبر داشتند, با پشتیبانی دیپلماتیک دولت های خود, به دنبال کسب 
امتیازات معدنی و حقوق انحصاری دیگر از دولت ایران بودند. در ابتدای قرن, روسیه 
و بریتانیا از منابع اصلی ایران بهره برداری می کردند. به عالوه, روسیه تالش می کرد برای 
افزایش نفوذ خود روابط تجاری اش را تقویت کند, و همزمان توجه بریتانیا برای ایجاد 
تعادل با روسیه به گسترش ارتباطات و صنعت نفت معطوف شد. به همین منظور بریتانیا, 
که پیش از این کمپانی تلگراف هندواروپایی را راه اندازی کرده بود, به فکر اجرای طرح 
بلندپروازانة تأسیس راه آهن افتاد که ایران نیز بنا به دالیل استراتژیکی جزئی از آن طرح بود.
این ها گویای آن است که هدف واقعی هر دو قدرت بهره برداری اقتصادی از ایران 
بود. با این وصف, یک عامل دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت: برنامه های سیاسی آنان 
که ایجاد تعارض می کرد، و هر دو آشکارا برای رسیدن به موقعیت برتر یا دست کم برابر, 
با هم رقابت می کردند. سفرهای ناصرالدین شاه به سن پترزبورگ ]در روسیه, و کشورهای 
اروپایی دیگر[ در سال های 1252, 1257 و 1268 ه .ش/1873, 1878 و 1889 م موقعیت 
را برای ورود روس ها به رقابت فراهم ساخت. طرح های پنهانی روسیه با حمایت مالی از 

سفر سوم شاه به اروپا آشکار می شود.)2(
نشانة دیگر برنامه های روسیه برای ایران در پیشنهاد اعطای وام 22/5 میلیون روبلی 
دهة 1890 م/1270 ه .ش  اواخر  در  مظفرالدین شاه[  دورة  ]در  آشکار شد.  ایران  به  آن 
دولت ایران با بحران مالی شدید دست به گریبان بود و برای پرداخت دیون و هزینه های 
عمومی به پول احتیاج داشت. دولت بریتانیا و بانک شاهنشاهی ایران حاضر به تأمین 
منابع مالی دولت نبودند, اما در سال 1898 م/1277 ه .ش تصمیم گرفتند 1/25 میلیون 
پوند به ایران بپردازند مشروط به این که دولت ایران از هیچ دولت خارجی ای وام دریافت 
]میرزا  بازگشت  می شد.)3(  محسوب  آن ها  منافع  برای  تهدیدی  اگر  به خصوص  نکند, 
علی اصغرخان[ امین السلطان به قدرت در سال 1898م/1277 ه .ش زمینه را برای نفوذ 

سیاسی روسیه در ایران با پرداخت وام دولتی فراهم کرد.1
در دسامبر 1899/آذر 1278 کنت میخائیل نیُکالیِویچ موراوِیف, وزیر امور خارجة 
روسیه, برای اعطای یک وام 22/5 میلیون روبلی به صورت مشروط با ایران سرگرم 
مذاکره شد, حال آن که بریتانیا به این امر رضایت نداشت.)4( مهلت بازپرداخت 75 سال 
تعیین شد. ایران با پذیرش این وام به دست روسیه افتاد. یکی از شرایط روسیه این بود 

1. برای آشنایی با امین السلطان/ اتابک اعظم نگاه کنید به شرح حال رجال ایران در قرون 12, 13 و 14 هجری قمری, مهدی 
بامداد, ج2, تهران: زّوار, 1347، صص 388-425؛ دایرةالمعارف ایرانیکا: اتابک اعظم. 
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که ایران بدون تأیید آن از یک دولت دیگر وام نگیرد. همچنین برای تضمین بازپرداخت 
وام خواهان عواید گمرکات ایران به استثنای گمرکات ایالت فارس و بنادر خلیج فارس 
شد, و در صورتی که درآمد گمرکات تکافو نمی کرد, خوْد ادارة گمرکات را مستقیمًا به 
دست می گرفت.)5( روشن بود که روسیه سعی داشت هم بر امور داخلی ایران و هم بر 
امور خارجی سلطه پیدا کند. دولت ایران وام را پذیرفت و در ژانویة 1900/ دی 1278, 
سرتیپ میرزا رضاخان ارفع الدوله1 نمایندة ایران و نیز بانک استقراضی روس قرارداد را 
در سن پترزبورگ امضا کردند.2)6( در سال 1902 م/1280 ه .ش نیز وام دیگری به مبلغ 10 

میلیون روبل اعطا شد.)7(
بریتانیا از این موضوع غافلگیر شد. ِسر چارلز اسکات, سفیر بریتانیا ]در روسیه[, 
»‘حیرت بی حد’ دولت متبوع خویش را از این که مذاکرات بدون تبادل نظر با آنان انجام 
شده است اعالم کرد.«)8( کنترل یافتن روسیه بر امور مالی ایران منافع بریتانیا را به خطر 
انداخته بود, زیرا روسیه با پرداخت این وام موقعیت خود را به عنوان تأمین کنندة عمدة 
وجوه دولت ایران تثبیت کرده بود. بریتانیا حاضر نبود از این موضوع بگذرد. ِسر آرتور 
هاردینگ, وزیرمختار بریتانیا در تهران, اعتقاد داشت که هرچه بیشتر ایران به بریتانیا 

مدیون شود, نفوذ سیاسی آن افزایش و نفوذ روسیه کاهش می یابد.
در نتیجه بریتانیایی ها در سال 1901م/1279 ه .ش, با ترغیب لرد کرزن, برای پرداخت 
یک وام هنگفت به ایران به مذاکره پرداختند و در مقابل, عالوه بر چیزهای دیگر, درآمد 
خطوط تلگراف ایران و گمرکات خلیج فارس و ایالت سیستان را مطالبه کردند.)9( این 
وام نفوذ بریتانیا بر مناطق استراتژیکی را که برای هند اهمیت داشت تقویت می کرد. با این 
حال, هدف بریتانیا محقق نشد, چون شرایطی که روسیه پیش تر تعیین کرده بود, اجازة 
این کار را نمی داد. در اکتبر 1901/ مهر 1280 کمیتة سیاسی شورای هند نیز پرداخت وام 
به ایران از وجوه هند را رد کرد.)10( با همة این اوصاف, بریتانیایی ها در سال های 1903 و 

1904م/ 1282-1283 ه .ش موفق به مذاکره با دولت ایران شدند.)11(
تکافوی  هنوز  اما  یافت,  بهبود  ایران  مالی  ماجرا وضعیت  این  از  آن که پس  نتیجه 
برنامه های اساسی دولت را نمی داد. وجه منفی این امر آن بود که ایران کنترل امور خود 
به خصوص امور مالی را به بریتانیا و روسیه واگذار کرده بود. بررسی نحوة مواجهة ایران 

با مسئلة »وابستگی اقتصادی« حایز اهمیت بسیار است.

1. او ملقب به پرنس ارفع الدوله و وزیرمختار ایران در روسیه بود.
2. برای مطالعة متن قرارداد نگاه کنید به عصر بی خبری, یا تاریخ امتیازات در ایران, ابراهیم تیموری, تهران: اقبال, 1363، 

صص 383-279.
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اعطای امتیاز بانکداری ایران به آلمان
ایران با از دست رفتن استقالل مالی به فکر نزدیک شدن به یک قدرت سوم افتاد که 
بتواند از بن بست مالی رهایی اش بخشد. پیشنهاد اعطای امتیاز تأسیس بانک در ژوئیة 
1906/ تیر 1285 به آلمان نشان دهندة مضیقة مالی شدید دولت بود.)12( از نظر ایران, آلمان 
خصوصیات بسیار مثبتی داشت که آن را به انتخابی طبیعی برای همکاری و مشارکت 

اقتصادی بدل می ساخت.
با این حال, واگذاری امتیاز بانک به آلمان استراتژی عاقالنه ای نبود, چون منافع ملی 
بریتانیا و روسیه را به خطر می انداخت. سؤال این جاست که این دو کشور تا چه حد با 

اقدامات دولت ایران که منافع ملی شان را در آن کشور تهدید می کرد کنار می آمدند.
بریتانیا و روسیه از توانایی مالی آلمان برای اجرای طرح هایش در خاورمیانه مطلع 
و  تجارت  تضمین  برای  ابزاری ضروری  ایران  در  بانک  تأسیس  آلمان  نظر  از  بودند. 
معامالت شرکت های آلمانی به شمار می رفت.)13( با این حال, هیچ یک از دو قدرت انتظار 
نداشتند که یک نیروی سوم به نسبت ضعیف وارد حوزه های منافع تاریخی شان شود. این 
حرکت به معنی ایجاد اختالل در تعادل قدرت تثبیت شده بود. به عبارت دیگر, چنین 

حرکتی نشان از ظهور رقیبی متهور داشت که مصمم بود به اهداف »خود« دست یابد.
در هر دو حال, شدت عکس العمل بریتانیا و روسیه بستگی به این داشت که یک 
بانک آلمانِی رقیب تا چه حد منافع هر یک از آن ها را در معرض تهدید قرار می داد. 
بریتانیا نگران از بین رفتن قدرت بانک شاهنشاهی ایران در نتیجة رقابت با بانک آلمانی 
بود. روس ها نیز به همین ترتیب نگران بانک استقراضی ایران1 بودند. طبیعی است که در 
صورت رخنة یک نیروی سوم به حوزة منافع و قدرت آن ها, نسبت به شرکت های آلمانی, 
قطع نظر از درجة اهمیت آن ها برای ایران, خصومت و نارضایتی و مخالفت ابراز می شد.

ـ تأسیس در سال 1906 م/ 1285 ه .ش  از خوش اقبالی بریتانیا و روسیه, نه اورینت بانک2ـ 
ــ و نه دویچه بانک3 ــ تأسیس در سال 1907م/1286 ه .ش ــ هیچ یک قصد فعالیت در 
ایران نداشتند.)14( در این مرحله تصمیم برای تأسیس بانکی آلمانی فارغ از انگیزه های 
سیاسی بود و صرفًا بر اساس سودآوری اقتصادی اتخاذ می شد. از نظر آلمان سرمایه گذاری 
امنیت برای  با توجه به ضعف و شکنندگی و بی ثباتی سیاسی آن و فقدان  ایران,  در 

استقراض, کاری پرخطر بود.
این شرایط به بریتانیا و روسیه فرصت داد تا اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه اتخاذ کنند, 

1. Banque d'escompte et de prêts de Perse
2 و Deutsche Bank , Orientbank .3 , دو بانک که در آلمان تأسیس شدند.
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اول, علیه تثبیت آلمان در ایران و, دوم, ممانعت از ایران برای سپردن هر نوع کنترل به 
آلمان. بالطبع هر دو قدرت عالیم اولیة سیاست جدید آلمان در خاورمیانه را تشخیص 
داده بودند. در نتیجه متوجه شدند که باید قدرت و نفوذشان و نیز سرمایه های تجاری شان 

را در ایران حفظ کنند.
از خوش اقبالی بریتانیا و روسیه, از طرح تأسیس بانک آلمانی در ایران با توجه به 
کارایی تجاری قلیل آن در ایران برای بانک های سرمایه گذار آلمانی و نیز برخوردهای 
خصمانة بریتانیا و روسیه صرف نظر شد. اما با توجه به این که موفقیت یک بانک آلمانی 
پیامدهای گسترده ای در بر می داشت, هنوز تهدیدی جدی به شمار می رفت. در نتیجه, 

آن ها آلمان را حریف و رقیبی بالقوه تلقی می کردند.
کسب امتیاز تأسیس بانک, در صورت کارایی تجاری, برای تثبیت آلمان در ایران 
موقعیتی ایدئال بود. این نکته فرمول ساده ای را بیان می کند که در دهه های نخست قرن 
بیستم م/چهاردهم ه .ش گویای سیاست آلمان در خاورمیانه بود. هر جا که موقعیت های 
تجاری وجود داشت, آلمان از آن سود می برد؛ هر جا که آلمان نمی توانست سود مالی 
کسب کند, احتمااًل تمایل وجود داشت اما انگیزة موجهی برای سرمایه گذاری وجود 
نداشت.)15( شاید این فرمول از تجربیات بحث انگیز ]استعماری[ پیشین آلمان در آفریقا 

حاصل شده بود.
بررسی طرح های پیشگیرانة بریتانیا و روسیه در صورت مشارکت و فعالیت آلمان در 
ایران در این مراحل اولیه جالب توجه است. هر دو کشور می دانستند که ایران از آلمان به 
عنوان ُگِوه ای برای ایجاد شکاف بین قدرت تثبیت شدة آن ها استفاده می کند. دو قدرت 
با آگاهی از یک رقیب سوم, کوچک اما تهدیدکننده, به بررسی جدی تر و عمیق مسئلة 
ایران پرداختند, و مذاکرات و مشورت های دوطرفه ضروری به نظر می رسید. رفع تهدید 
آلمان مستلزم همکاری و مشارکت بود و انگیزه ای برای تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ 
شد, با هدف جلوگیری از ورود قدرت های دیگر به ایران و در عین حال مشخص کردن 

حوزه های فعالیتشان در این کشور.1
پیامد دیگر تهدید بالقوة فعالیت آلمان در ایران تغییر چشمگیر در »سیاست ایراِن« 
بریتانیا و روسیه بود, در نتیجه هر دو قدرت به فعالیت برای توسعة مالی و تولید صنعتی 

1. این قرارداد در سال 1907 م/1286 ه .ش بین بریتانیا و روسیه منعقد و بر اساس آن ایران به سه منطقه تقسیم شد: منطقة 
نفوذ روسیه در شمال, منطقة نفوذ بریتانیا در جنوب و غرب, و منطقة بی طرف که مرکز ایران را شامل می شد. علت عقد این 
قرارداد تهاجم سیاست خارجی آلمان به ایران بود. قرارداد دیگری در سال 1915 م/1294 ه .ش, اندکی پس از آغاز جنگ 

جهانی اول, در قسطنطنیه برای تحکیم و تنفیذ و تجدید آن و تقسیم منطقة بی طرف بین دو قدرت منعقد شد.
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در ایران پرداختند. این تغییر در خط مشی بر این پایه استوار بود که در نتیجة تولید ثروت 
نسبی موافقت و همراهی ایرانی ها جلب می شود. به عبارت دیگر, این حرکت برای ایران 
پایه ای اقتصادی به وجود می آورد و درآمد مورد نیاز دولت را تأمین می کرد. در نتیجه, نیاز 
به وام و همچنین نیاز به یک قدرت سوم برای اعطای وام در مقابل امتیاز کاهش می یافت.

نفوذ آلمان در خاورمیانه
دیدار قیصر ویلهلم دوم از خاورمیانه و اعالم پشتیبانی, دوستی و محافظت از جهان 
اسالم, تحولی عظیم و بااهمیت در سیاست خارجی اوتو ُفن بیسمارک, صدراعظم آلمان, 
بر پایة عدم مواجهه و عدم مداخله به وجود آورد.)16( این سیاست به »سیاست جهانی«1 
یا »دورة جدید«2 شهرت یافت و بر آن بود که موقعیت آلمان را در »مکانی در آفتاب«3 

تضمین کند.4 )17(
هدف اصلی سیاست جهانی, یافتن مستعمره و جستجوی منابع جدید و مواد خام و 
تبدیل آلمان به قدرتی جهانی, ایجاد بازارهای جدید برای عرضة محصوالت صنعتی و 
فراهم کردن فرصت های جدید برای سرمایه گذاری های مالی بود. حامیان این سیاسِت 
استعماری قیصر و ُفن تیرپیتس5 وزیر مادام العمر نیروی دریایی او, و تشکیالتی موسوم 
به اتحادیة پان ژرمنی6 بود. این تشکیالت در سال 1891 م در واکنش به قرارداد معاوضة 
ـ بریتانیا )1 ژوئیة 1890( به وجود آمده بود که بر اساس آن آلمان زنگبار را که  آلمان 
مستعمره اش در آفریقای شرقی بود با جزیرة هلیگوالند7 در دریای شمال که به بریتانیا 
کاهش  آلمان,  ملی  منافع  پیشبرد  پان ژرمنی  اتحادیة  کرد. هدف  تعویض  داشت  تعلق 
شکاف میان هویت ملی و امپریالیسم, ترفیع آلمان به یک قدرت جهانی و تعقیب سیاست 
مستعمراتی تعرضی بود. موفقیت اقتصاد حاشیه ای با اتخاذ سیاست مستعمراتی امپراتوری 

آلمان خیلی زود تحقق یافت.
در ابتدای قرن بیستم, سیاست توسعه طلبی آلمان با موانع بزرگی رو به رو شد. یکی از 
علت هایش این بود که در آن زمان بخش اعظم جهان بین قدرت های جهانی تقسیم شده 

1. Weltpolitik  2. Neuer Kurs   3 ein Platz an der Sonnè
ـ بغداد در پی  4. این سفرها از سال 1889 م پس از آغاز سلطنت ویلهلم دوم آغاز شد. او از طریق احداث خط آهن برلین 
راه یافتن به خلیج فارس و رقابت با قدرت بزرگ در آن منطقه یعنی بریتانیای کبیر بود. او به قدری به امپراتوری عثمانی که 
جهان عرب بخشی از قلمروش بود و خط آهن از آن می گذشت نزدیک و با مبانی اسالم ُاخت شد که شایبة مسلمان شدنش 

می رفت. استراتژی و سیاست ویلهلم دوم در نفوذ به خاورمیانه به »پیش به سوی شرق« شهرت یافت.
5. von Tirpitz  6. Alldeutscher Verband

Heligoland .7: جزیره ای در شمال غربی آلمان در دریای شمال.
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بود, و دیگر این که سیاست توسعه طلبی آلمان, که از آن به مثابة ابزاری سیاسی استفاده 
می شد, انتظاراتی در کشور ایجاد کرده بود که محقق نساخت. تجربیات استعماری آلمان 
موفقیت آمیز نبود و نتوانست در خارج از خاک خود نفوذ یابد. ناکامی در این حوزه 

آرزوی توفیق را تشدید کرد و به اتخاذ سیاست های رادیکال منجر شد.)18(
عالوه بر این, رشد اقتصادی آلمان تأمین مواد خام را به تدریج ضروری ساخت. با 
افزایش تقاضا برای مواد خام, قیمت ها افزایش یافت و آلمان به واردات مواد خام نیاز پیدا 
کرد. صنعت آلمان برای بقا به جستجوی منابع اولیه پرداخت تا پاسخگوی نیازمندی های 
جمعیت در حال رشد و بازارهای خارج از کشور باشد. از سوی دیگر, با افزایش تولید 
امر  این  این تولیدات دشوارتر می شد.  برای فروش  بازارهای صادراتی  یافتن  صنعتی, 
موجب ترس و نگرانی از رقابت با کشورهایی شد که به منابع طبیعی ارزان دسترسی 
داشتند. بنابراین کشورهایی که ظرفیت تأمین منابع طبیعی باصرفه برای آلمان را داشتند 

اهمیت خاصی یافتند.)19(
خاورمیانه گزینه ای بدیهی بود و آلمان حاضر بود برای آن بهای سیاسی و اقتصادی 
زیادی بپردازد. مهم ترین قدرت در خاورمیانه برای آلمان امپراتوری عثمانی بود و منافع 
آلمان عمدتًا در کانون آن نهفته بود, چون به تنهایی هرچه را که نیاز داشت تأمین می کرد. 
علت جلب توجه آلمان به امپراتوری عثمانی آن بود که اکتشاف چندانی در آن جا صورت 
نگرفته بود و منابع طبیعی غنی داشت و بازار صادراتی اید ئالی برای تولیدات آن به شمار 
می رفت. موقعیت جغرافیایی و استراتژیکش نیز با اهداف آلمان تناسب و هماهنگی داشت. 
این امتیازات را مالحظات عملی تکمیل می کرد, مثالً, امکانات تدارکاتی و موقعیت های 
سرمایه گذاری در زمینه هایی مانند حمل و نقل تجاری کاال. سازمان هایی مانند اتحادیة 
پان ژرمنی حتی برنامه هایی برای مهاجرت اتباع آلمان به منطقه نیز در نظر گرفته بودند. 

در سال 1898 م طرح احداث راه آهن بغداد1)20( که ترکیه را به خلیج فارس می پیوست 
شکل گرفت, اولین اقدام مخاطره آمیز آلمان که از سیاست توسعه طلبی اش در خاورمیانه 
سرچشمه گرفته بود.)21( برنامه ای تجاری, تهورآمیز و غیرانتفاعی که برای دویچه بانک و 
شرکای آن اهمیت سیاسی بسیار داشت, به خصوص در پرتو »سیاست جهانی« و دیدار 
قیصر ویلهلم دوم از قسطنطنیه. در همان سال دویچه بانک برای اتصال تهران و بغداد به 
طراحی پروژة راه آهن فرعی پرداخت.)22( این برنامه در 23 دسامبر 1899 از طریق گرفتن 

اولین امتیاز تأسیس راه آهن بغداد ]از عثمانی[ عملی شد.

.)Berlin-Baghdad Railway( ـ بغداد 1. معروف به راه آهن برلین 
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ابزار مهم حمایت از تجارت بین آلمان و خاورمیانه یک بانک بود. در سال 1896 م, 
حدود چهار سال پیش از گرفتن امتیاز راه آهن بغداد, شرکت با مسئولیت محدود آلمان و 
فلسطین و خاورمیانه1 در برلین تشکیل شده بود با هدف حمایت از منافع اقتصادی آلمان 
در فلسطین و خاورمیانه, همچنین حمایت فعال از اقدامات تهورآمیزی که به اهداف 

آلمان یاری می رساند.
بیت المقدس  آلمان و فلسطین2 در  بانک  اولین شعبة  این رو, در 1 مه 1897,  از 
تأسیس شد.)23( این بانک در فضای خوبی که سیاست خاورمیانه ای آلمان به وجود آورده 
بود, با نیاز اقتصادی منطقه برای ایجاد یک بانک تجاری اروپایی مواجه شد. قدرت مالی 
بانک آلمان و فلسطین, همسو با رشد فرصت های کسب و کار, در عمر کوتاه مدت خود 
به نحو ثابت و منظم رشد کرد.)24( شعبه های آن در مناطق مهم باز شد و در مقام یکی 
از چهار بانک عمدة منطقه به یکی از پایه های اصلی فعالیت اقتصادی آلمان بدل شد و 

افزایش سرمایه گذاری, نفوذ تجاری و استراتژی سیاسی را رقم زد.)25(
در سال 1911 م قیصر ویلهلم یک قدم دیگر به سوی خاورمیانه برداشت. در کنفرانس 
پوتسدام, روسیه منافع اقتصادی آلمان در ایران را به رسمیت شناخت که موفقیتی برای 
آن به شمار می آمد.3 این امر حاکی از یک تغییر از سال 1910 م است: حاال روسیه نه تنها 
با طرح راه آهن بغداد کنار آمده بود, بلکه منافع اقتصادی آلمان را در منطقة نفوذ خود در 

ایران به رسمیت شناخته بود.
تأسیس شرکت راه آهن بغداد در سال 1903, شروع رسمی کار بانک آلمان و فلسطین, 
همه  1911 م,  سال  از  پس  ایران  در  آلمان  برنامه های  به  نسبت  روسیه  موافق  نظر  و 
عناصری از سیاست خارجی آلمان در خاورمیانه را تشکیل می داد که بالطبع بریتانیا را 

تهدید می کرد.)26(
این تحول در سیاست خارجی آلمان همچنین موجب احیا و گسترش منافع آلمان در 

خاورمیانه شد که سرانجام راه آن را به سوی ایران هموار کرد.

1. Deutsche Palästina und Orient Gesellschaft GmbH  2. Deutsche Palästina Bank
3. در نوامبر 1910م/1289 ه .ش نیکالی دوم و ویلهلم دوم, امپراتوران روسیه و آلمان, در پوتسدام دیدار کردند و دربارة 
منافعشان در ایران به توافق رسیدند. بر این اساس در 9 اوت 17/1911 مرداد 1290 در سن پترزبورگ موافقت نامة پوتسدام 
امضا شد, آلمان منطقة نفوذ روسیه در ایران را بر اساس قرارداد 1907 به رسمیت شناخت, روسیه نیز تحت شرایطی اجازة 
ـ خانقین را به آلمان داد. این موافقت نامه هدف سیاسی نداشت و آلمان فقط می خواست  ـ بغداد  ساخت خط آهن استانبول 
روسیه را از انگلستان جدا سازد. »جایگاه ایران در استراتژی آلمان )1896-1921(«, علی رحمانی, ص 134. ایران و جنگ 

جهانی اول )مجموعه مقاالت سمینار(, به کوشش صفا اخوان, تهران, مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی, 1380.
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ـ روسیه تعارض بریتانیا
در اوایل دهة 1920م/1300 ه .ش بریتانیا بر ایران سلطه داشت, هرچند که دولت ایران 
در برابر آن ایستادگی می کرد. بریتانیا به نحوی نظام مند قصد داشت قدرت های رقیب را 

از میدان به در کند و به این وسیله استقالل ایران را تحلیل ببرد.
رشته وقایع بعدی بریتانیا را قادر ساخت از منافع خود در ایران حراست کند. تا سال 
1907 م/1286 ه .ش دورة رقابت انگلستان و روسیه بود و آلمان بازیگری تازه وارد به 
شمار می آمد. در سال 1907 م/1286 ه .ش برای آن که منافع اقتصادی و سیاسی انگلستان 
ایران تضمین شود قرارداد همکاری ای در سن پترزبورگ بین آن ها امضا  و روسیه در 
شد. روسیه و انگلستان در آن قرارداد تصمیم گرفتند با تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ به 

اختالفات خود در این کشور پایان دهند و از بروز آن در آینده نیز ممانعت کنند.
تقسیم ایران نتایج نامعلومی برای بریتانیایی ها و روس ها, همچنین موقعیت آلمان 
و حکومت ایران در پی داشت. به علل گوناگون تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ نه تنها 

مشکالت فی مابین را حل نکرد, به نارضایی, تخاصم و تخریب انجامید.
مسیر  آلمان  شکست  و  )1914-1918 م/1293-1297 ه .ش(  اول  جهانی  جنگ 
سیاست خارجی بین المللی را تغییر داد. بریتانیا موقعیت را برای سلطه بر ایران آماده 
و مهیا دید. زیرا روس ها بر اثر انقالب های فوریه و اکتبر 1917م/1296 ه .ش به لحاظ 
مالی و سیاسی ضعیف شده بودند و به قدری مشکالت و مسائل داخلی آن ها را مشغول 
کرده بود که قادر به حفظ موقعیتی در ایران نبودند و به ناچار موقتًا از منافع خود در 
ایران چشمپوشی کردند. با این وصف کوشیدند با آلمان شکست خورده و ضعیف روابط 
اقتصادی و دیپلماتیک برقرار سازند. اما در پایان جنگ, با وجود فعالیت های اقتصادی 
سرمایه گذاران آلمانی چون توماس براون, روابط دیپلماتیک آلمان با ایران نیز تنزل کرد.

در نهایت امر, سقوط »سیاست جهانی«, ضعف اقتصادی آلمان پس از جنگ, ضعف 
سیاسی روسیه پس از انقالب, و ضعف اقتصادی و سیاسی حکومت بی ثبات و ناتوان 
ایران به بریتانیا فرصت داد تا به قدرت خارجی مسلط در ایران بدل شود و زمینه را برای 

تصویب قرارداد مناقشه آمیز 1919 م/1298 ه .ش بین بریتانیا و ایران مهیا سازد.

تقسیم ایران به مناطق نفوذ و نقش نفت
پیش تر اشاره شد که در سال 1907 م/1286 ه .ش بریتانیا تصمیم گرفت به معارضة خود 
با روسیه خاتمه دهد. مقصود این بود که ایران را به مثابة منطقه ای حایل نگه دارد.)27( 
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بریتانیا و روسیه هر دو دالیل قوی برای برقراری سلطه و نفوذ بر امور سیاسی ایران 
داشتند. برای دستیابی به این هدف, بریتانیا قادر نبود روسیه را در مقابل خود تحمل کند, 
ـ آلمان را نیز نمی توانست برتابد. این امر منجر به امضای قرارداد 1907 شد  اتحاد روسیه 
که هدف هر دو کشور از آن به دست گرفتن کنترل ایران برای جلوگیری از برخورد و 

درگیری محتمل در مناطق نفوذشان در ایران بود.
پس از تقسیم, منطقة نفوذ روسیه شمال کشور و منطقة نفوذ بریتانیا جنوب شرقی 
کشور تعیین شد و مرکز ایران برای عملیات و فعالیت های دو طرِف قرارداد بی طرف نگه 

داشته شد. ویلهلم ای. گریفیت می نویسد:

منطقة نفوذ روسیه, که تهران را نیز در بر می گرفت, از منطقة نفوذ بریتانیا بزرگ تر بود, 
و دخالت روسیه در امور سیاسی ایران به مراتب مستقیم تر و بی رحمانه تر بود. در نتیجه, 
ایران قربانی تنش زدایی بین دو دشمن خارجی اصلی خود شد و ناسیونالیسم آن قدرت 

بیشتری یافت زیرا سرخورده تر و درمانده تر شده بود.)28(

از آغاز انعقاد قرارداد 1907, بریتانیا و روسیه ظاهراً سیاستی در پیش گرفتند که به »نفوذ 
مسالمت آمیز«1 به ایران شهرت یافت. روسیه, در منطقة شمالی, موقعیتی یافت که آرام آرام 
خود را به خلیج فارس و بازارهای هندوستان برساند. از طرف دیگر, چون جنوب منطقة 
نفوذ بریتانیا بود, روسیه نمی توانست به هدف خود دست پیدا کند. هدف بریتانیا صیانت 
از هنِد بریتانیا و حفظ استیالی خود از طریق سیاست مضاعف بازداری و تحدید بود. 
قرارداد 1907 تا آن جا موفقیت آمیز بود که به رغم سیاست توسعه طلبانة روسیه در ایران, 

جلِو برخورد و تعارض مستقیم بریتانیا و روسیه را می گرفت.)29(
نیز  اقتصادی  اهمیت  بود,  سیاسی  ابزاری  زیادی  تا حدود  قرارداد 1907  این که  با 
داشت. می شود گفت که هدف پنهانی از تقسیم ایران به مناطق نفوذ, تمایل به گسترش 
تجارت و تضمین منافع اقتصادی در هر یک از مناطق بود. این امر, عالوه بر ارزش مالی, 
هر دو کشور را قادر به تثبیت خود در ایران به مثابة قدرت اقتصادی ساخته بود تا جایی 

که کشور سومی مانند آلمان را از مشارکت اقتصادی در ایران مأیوس ساخت.)30(
با این وصف, روسیه نیز مانند بریتانیا به پیشرفت اقتصادی ایران توجهی نشان نداد. 
شرایط اقتصادی روسیه اجازة توسعة خارجی در ابعاد وسیع را به آن نمی داد و چون بریتانیا 
مجموعة بزرگ و آینده داری از مستعمرات و مناطق نفوذ داشت, بی ثباتی سیاسی ایران نیز 
کششی در آن برای سرمایه گذاری بیشتر باقی نمی گذاشت, تنها استثنا صنعت نفت بود.)31(

1. peaceful penetration




