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  چکیده 
آنها . هاي اقتصادي مهم شدندها همزمان با سلطنت رضاشاه پهلوي در ایران تبدیل به یکی از قدرتآلمانی

رغـم نفـوذ   ایـران را علـی  ، هایشـانبودند که به دنبال فروش محصوالت خود و تهیه مـواد خـام بـراي کارخانـه    
خواسـت از نفـوذ   حکومت ایـران هـم کـه مـی    . به عنوان بازار هدف انتخاب کردند، بزرگ جهانهاي ابرقدرت

. از این روابط استقبال کرد، نوسازي صنایع سنتی خود بوددر خاك خود بکاهد و عالقمند به  انگلیس و شوروي
هـا  آلمـانی . دکـر ملی گرایی سیاسی و وجود اشتراکات نژادي میان هر دو کشور هم به این مسئله کمـک مـی  

به همین دلیـل بـود کـه    . کردتمایل به فروش محصوالت مختلف خود داشتند که ایران هم از آن استقبال می
، صنایع نساجی: هاي سبک و سنگین آلمانی به ایران فروخته شد؛ صنایع مختلفی مثل تعداد فراوانی از کارخانه

-هاي کوچک و بزرگ که در مالکیت دولت یا سرمایهانهصنایع غذایی و بسیاري دیگر از کارخ، ارتباطات، فوالد
در کنار این صنایع مدارس فنی با تدریس مدرسین آلمانی در ایران شروع به کـار  . گذاران بخش خصوصی بود

این سبک از روابط سیاسی ـ اقتصادي توسط ایران  . توانستند در انتقال تکنولوژي مؤثر واقع شوندکردند که می
برد میان دو کشور به اقتصـاد و  –تجربه شده بود و بطور کلی می توانست در قالب روابط برد  ها کمترآن سال

  .توسعه صنایع هر دو کشور کمک کند
ها و مطبوعات با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از اسناد و مدارك آرشیوي و کتاب، در تحقیق حاضر 

هدف این . در ایران عصر رضاشاه پهلوي پرداخته شده است به بررسی فعالیت صنایع آلمان، دوره مورد پژوهش
پژوهش بررسی ورود و استقرار صنایع سبک و سنگین آلمانی و تأثیر آن بـر نوسـازي صـنعتی ایـران در دوره     

این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که ورود صنایع آلمانی به ایران در عصر .پهلوي اول است
جهت یافتن پاسخ این . تحول کمی و کیفی در جهت نوسازي صنایع سنتی ایران ایجاد کردرضاشاه پهلوي چه 

ابتدا بطور کوتاه اوضاع ایران و آلمان پیش از برقراري این روابط بررسی شده و پـس از ورود بـه دوره   ، پرسش
المللـی ایـن   وانـع بـین  ها و مانگیزه، قراردادهاي منعقد شده، مورد پژوهش ورود صنایع مختلف آلمانی به ایران

  . ها مورد بررسی قرار گرفته استفعالیت
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  مقدمه 
کنون پژوهش هایی صورت گرفته که هـر کـدام بـه یکـی از ابعـاد      در زمینه روابط ایران و آلمان تا

بـویژه در دوره  ، متقابل این دو کشور در حـوزه صـنعت  اما در مورد روابط ، متعدد این حوزه پرداخته اند
هنوز پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته و بیشـتر داده هـاي علمـی در ایـن رمینـه      ، پهلوي اول

  .بصورت پراکنده در میان سایر منابع قرار دارند
به عنوان ، آلماناما شروع روابط ایران با . ها پیش شروع شده بودها از قرنآشنایی ایرانیان با آلمانی

به تهران آمـد  » 1آلبرت شورین«م 1884/ق1301در سال . اتفاق افتاد یک قدرت صنعتی از دوره قاجار
و با استفاده از شهرتی که کشور آلمان در زمینه داروسازي کسب کرده بود یک بنگاه کوچک دارویـی  

صرالدین شاه و درباریان تنها شهرت این بنگاه پس از چندي به حدي رسید که نا. در تهران افتتاح کرد
این مسئله باعث شد که شورین تبدیل به . کردند که متعلق به این مؤسسه بوداز داروهایی استفاده می

یـک بنگـاه    1.داروساز دربار شود و بنگاه داروسازي وي تبدیل به بزرگترین مؤسسه دارویی ایران گردد
» داروخانـه آذربایجـان  «کرد که تحت عنـوان  عالیت میدارویی دیگر آلمانی نیز در این دوره در تبریز ف

مرکز اصـلی ایـن شـرکت در شـهر     . تعلق داشت» 2رایت.اي.سی«شناخته می شد و به شرکت آلمانی 
  2.برلین آلمان بود

توانسـت نقـش بسـیار مهمـی را از     مـی ، ایران بخاطر داشتن مسیرهاي آبی مهم در شمال و جنوب
هـا وارد  به همین دلیل بود که آلمانی. د خود و دیگر کشورها بازي کندطریق ترانزیت دریایی در اقتصا

م یعنـی در   1885/ق1302در سـال  . این حوزه شده و در تالش بودند سهم خود را از آن بدست آورند
ایران یک کشـتی  ، در آلمان) صدراعظم(زمان ناصرالدین شاه در ایران و همزمان با صدارت بیسمارك 

اداره ي . تنی به نام شوش از دولت آلمان خریداري کرد 250سپولیس و یک کشتی تنی به نام پر 600
هاي کشتی سـازي  همچنین چند کشتی دیگر نیز به کارخانه. این کشتی ها برعهده ملوانان آلمانی بود

  3.آلمان سفارش داده شد
شـرکت  . نـد ها حتی در صنایع حمل و نقل ایران نیز فعالیت چشم گیـري از خـود نشـان داد   آلمانی

هـاي رود کـارون آغـاز کـرد و     از کنـاره ، فعالیت خود را در زمینه حمل و نقـل دریـایی  » 3ونکهاوس«
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در صنعت حمل و نقل آبی بـا  ، از خرمشهر تا اهواز، توانست با راه اندازي یک سرویس کشتیرانی بخار
مناسبتري نسبت بـه   بار و مسافر را با قیمت، شرکت ونکهاوس. هاي انگلیسی به رقابت بپردازدشرکت

م یک خط کشـتیرانی میـان خلـیج    1905/ ق1323در سال  4.کردجابجا می» 1لینچ«شرکت انگلیسی 
اولـین   .فارس و بندر هامبورگ شروع به فعالیت کرد که خط کشتیرانی هـامبورگ ـ آمریکانـام داشـت    

. به بوشهر رسـید  م 1906/ ق1324بود در تابستان » 2هال«کشتی بخار این خط که متعلق به کمپانی 
 40م کشتی هاي انگلیسی براي حمل هر تن بـار  1907/ق1325در سال . کشتی قند بودمحموله این 

شـیلینگ   10هاي بخار آلمانی ایـن مبلـغ را بـه    این درحالی بود که کشتی. کردندشیلینگ دریافت می
رسـاندند کـه تـأثیر    یکاهش داده بودند و گاهی هم چند زائر مسلمان را بطور رایگان به شهر جـده مـ  

نیز بـه  » 3هانزا الین«هاي دیگري مانند چندي بعد شرکت 5.مثبتی در میان مسلمانان بجا گذاشته بود
  6.خطوط کشتی رانی آلمانی حاضر در خلیج فارس اضافه شد

 4شـونمان  7.در منابع دیگر تاریخی اطالعاتی در مورد فعالیت یک شرکت آلمانی در تبریز وجود دارد
بود کـه  »5موسینگ و شونمان«ه کنسولگري آلمان در تبریز و شریک یک شرکت آلمانی به نام نمایند

شونمان قصد داشت این گـروه آلمـانی را تبـدیل بـه     . مشهور بود» شرکت آلمان«در آن محل به نام 
د این شرکت از حق کشتیرانی بر روي دریاچه ارومیه برخوردار بو. ها کندکانون مقاومتی در برابر روس

هاي شـونمان در تبریـز   از دیگر فعالیت. م یک کشتی بخار در اختیار داشت 1910/ق1328و در اواخر 
هـا از  قبضه اسلحه و یک میلیون فشنگ به مشروطه خواهان بود که اکثـر ایـن اسـلحه    1500فروش 

هـا  دهد که در جریان انقالب مشـروطه آلمـانی  این موضوع نشان می. شدطریق روسیه وارد ایران می
  .اندآمدهیکی از منابع تأمین سالح براي مشروطه خواهان به حساب می

هاي پیش از آغـاز جنـگ جهـانی    در شهر تبریز و در سال، هاي منسوب به شونماناز دیگر شرکت
  8.شدتوان به یک کارخانه تخته بري اشاره کرد که تحت نظر وي اداره میمی، اول

در ایـران  » 6هوخسـت «یک کارخانه رنگ سـازي بـه نـام    ، هاي پیش از جنگ جهانی اولدر سال
بـود کـه وي نیـز ماننـد شـونمان از      » 1دکتـر پـوژن  «مدیر این کارخانه فردي به نام . کردفعالیت می
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ها هایی که مستقیماً با کارخانهیکی از تجارت خانه 9.آمدهاي آلمانی مقیم ایران به حساب میدیپلمات
. بـود » 2پتـاگ «مؤسسه آلمانی فـرش  ، ن مسئول تولید و فروش فرش بوددر ارتباط بود و بطور همزما

هایی در چندین شهر ایران و شـهرهاي مختلـف از کشـورهاي    مرکز این مؤسسه در برلین بود و شعبه
شعبه تبریز این مؤسسه داراي صـنایع  . م تأسیس شد 1912/ق1330این شرکت در سال . دیگر داشت

شد و از همان محل به خارج د نیاز در همان کارخانه رنگ و بافته میرنگرزي و نساجی بود و پشم مور
هاي ایرانی مـورد توجـه بـود و    در این کارخانه خلوص جنس و مرغوبیت پشم 10.شداز ایران صادر می

شـد کـه صـنعت قـدیمی ایـران و هنـر ایرانـی را دوبـاره بـه          تمام تالش شرکت پتاگ صرف این می
  11.شکوفایی برساند

در ، به احتمال قوي با نظارت دولت مرکـزي خـود  ، بطور کلی چنین به نظر می رسد که آلمانی ها 
تالش بوده اند تا آرام آرام و بدون شتاب زدگی براي خود در بازار ایران جاي پایی باز کنند و به دور از 

همـراه بـا سـرمایه    ، این خیزش.هیاهو بخشی از این بازار را از دست رقباي بین المللی خود خارج کنند
گذاري و تبلیغات در صنایع سبک و سنگین صورتمی گرفت و می رفت تـا در آسـتانه قـدرت گـرفتن     

  . دودمان پهلوي تبدیل به یک جریان مهم اقتصادي در بستر اقتصاد کشور ایران گردد
 

  ملی گرایی و توسعه اقتصادي در زمان رضاشاه
پیشتازان جنبش روشنگري ملـی  ، رضا شاه پهلوي  از صدر مشروطیت تا کم و بیش پایان حکومت

ذبـیح  ، کسروي، بهار، عشقی، دهخدا، میرزا آقاخان کرمانی، یعنی کسانی همچون آخوند زاده، در ایران
در جهت شکل دادن به هویت ملی ایرانیان بر اساس فرهنگ ملی فعالیت کردنـد و فرهنـگ   ...بهروز و

در واقع تالش آنها در این جهت قـرار  .فسیر و بازخوانی کردندملی را بر اساس مولفه هاي تاریخ ملی ت
  .داشت که ملت ایران به وضعیت خود در قلب تاریخ جهانی آگاهی پیدا کند

اي در ناسیونالیسم ایرانی بوجود آمد که براساس نیازهـاي ایـران و بـا    در دوره رضاشاه گفتمان تازه
. داشت هویت ملی ایرانیان را مجـدداً مطـرح نمایـد   هاي سیاسی و فرهنگی وظیفه بهره گیري از اهرم

هاي ملی گرایی ایرانی همراه با ابعاد مختلـف آن اسـتوار شـده    پدیده دولت ـ ملت در این دوره بر پایه 
بنـابراین  . این گفتمان سعی داشت گوهر ایرانی را با تکیه بر افتخارات گذشته این کشور احیا کنـد . بود
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مایه بدبختی و هر عنصر ایرانی ، مانند ورود اعراب مسلمان به ایران، هویتهر عنصر وارد شده بر این 
شـد و ایـن چنـین بـود کـه تـالش       خالص موجود در آن موجب افتخار ایران و ایرانیان برشمرده مـی 

بر این . حکومت نوپاي پهلوي بر زدودن عناصر غیرایرانی و استقرار تمام مولفه هاي ایرانی قرار گرفت
سرلوحه این اقدامات در شروع امر قرار ، از جمله زبان، هاي فرهنگی ایرانتکیه بر مؤلفه اساس بود که

هاي اروپایی داشـت و ایـن مسـئله دلیلـی بـراي      گرفت؛ بویژه اینکه زبان فارسی قرابت زیادي با زبان
ار باشـند  تحقق این آرمان سیاسی بود که ایرانیان و هویت ملی آنها باید از همان دستاوردهایی برخورد

این نوع ناسیونالیسم در طلـب نـوعی ایرانـی گـري نابـاز نـوع       .که همنژادهاي اروپائی آنها برخوردارند
بطـور   12.ساسانی آن بود و از سوي دیگر بر ماندگاري فرهنگ ایرانی در دوران اسالمی تاکیـد داشـت  

م عبـارت  1930/ ش1309هاي پس از بویژه سال، کلی مبانی سیاست اقتصادي ایران در دوره رضاشاه
  : بودند از 
  اجراي سیاست اقتصاد دولتی و ارشادي در چارچوب نظام اقتصادي مختلط ) الف
  هاي عمرانی و اختصاص بودجه فراوان به این امرانجام برنامه) ب
  پشتیبانی از صنایع داخلی ) ج
  تعادل بودجه ) د
  13گرفتن مالیات فراوان از مردم) هـ

کشور آلمان را بـه  ، نبال کاستن از نفوذ و قدرت اقتصادي انگلستان بودحکومت پهلوي اول که به د
عنوان یک نیروي اقتصادي وارد عرصه اقتصاد سیاسی خود کرد و در همین راستا ابتدا مدیریت بانـک  

داد و » کـورت لینـدن بـالت   «م به یک نفر آلمانی به نـام  1928./ 1307تازه تأسیس ملی را در سال 
قرار ، یعنی انگلستان، اپ اسکناس را که تا پیش از این در دست بانک شاهنشاهیچندي بعد انحصار چ

بخـاطر بـروز یـک جنجـال     ، البته ناگفته نماند که لیندن بالت پس از مدتی. داشت به این بانک سپرد
به این ترتیب نوعی نوسازي آمرانه در  14.ابتدا محاکمه شد و سپس ایران را ترك کرد، اقتصادي بزرگ

دستگاه اداري و ارتش براسـاس  . شروع شد و نقش اساسی را در این زمینه دولت به عهده گرفتایران 
الگوي غربی سازمان یافت و مدل اقتصاد ارشادي و ملی آلمان سرمشق قرار گرفـت و صـنعتی شـدن    

اي نیز به صـنایع  توجه ویژه. هاي دولتی تعریف شدکشور و حمایت از صنایع داخلی هدف اصلی برنامه
در واقع این کار نـوعی حمایـت   . طنی شد و تبلیغات فراوانی براي مصرف کاالهاي ایرانی به راه افتادو

  15.براي کمک به توسعه بیشتر آنها، از صنایع ماشینی نوپا بود
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توسعه صنعتی معرفی شد و دولـت جهـت   ، م راه اصلی رشد و توسعه کشور1932/ش1312از سال 
استراتژي عمده رضاشاه جانشینی واردات بـود و در  . ل به کار شددستیابی به یک جامعه صنعتی مشغو

ها بود که بودجه وزارت در نتیجه این فعالیت. ها و گسترش صنایع سبک پرداختابتدا به ایجاد کارخانه
صنایع و معادن به همراه بودجه وزارت تجارت و طرق و فواید عامه بطور چشم گیري افزایش یافت و 

در ایـن برهـه    16.درصد از کل بودجه کشور را بـه خـود اختصـاص داد    19، م1933/ش1312در سال 
مواد غذایی بسـته  ، برنج، سیگار، چاي، وزارت صنایع حدود سیصد واحد صنعتی تولید کننده قند و شکر

بـاتري و از همـه   ، مـس ، الـوار ، سـیمان ، اسیدسولفوریک، کنف، گلیسیرین، روغن، صابون، بندي شده
تولید برق احداث کرد؛ چنانچه چند سال بعد بیشتر شهرهاي ایران از نیـروي بـرق   مهمتر چندین واحد 

، هاي تولیدي بویژه در بخش نسـاجی این وزارتخانه همچنین براي تأسیس کارخانه. کردنداستفاده می
هاي اندك در اختیـار تجـار   هایی با بهرهپوست و شیشه سازي وام، آبجوسازي، کبریت سازي، قالیبافی

راه آهـن کـه   . راه آهن سراسري ایران بود، اما گل سرسبد فعالیتهاي حکومت پهلوي اول. دادمیقرار 
باید بصـورت قطعـات   ، کردباید در برخی موارد از صعب العبورترین نقاط زمین شناختی ایران عبور می

، وئیسسـ ، اسـکاندیناوي ، فرانسه، توسط پیمانکاران مختلف خارجی از کشورهایی مانند آلمان، کوچک
اعتبار این پروژه نیز از طریق بسـتن مالیـات   . آمدانگلیسی و بلژیک به اجرا در می، آمریکا، ایتالیا، چک

این پروژه آنقدر براي حکومت پهلوي اول حائز اهمیت بود که نسـبت بـه   . شدبر قند و چاي تأمین می
  17.دادهرگونه مخالفت داخلی با آن به شدت واکنش نشان می

  : کرددیریت صنعتی کشور دخالت میـدولت پهلوي در زمان رضاشاه به دو شکل عمده در مبطور کلی 
  دخالت مستقیم در صنایع) الف
  . هاي اقتصادي در مورد صنایعاعمال سیاست) ب
حکومـت را طـرف تمـام ابتکـارات و     ، هاي مستقیم رضاشاه در توسـعه صـنعتی ایـران   دخالت) الف
هاي صنعتی که در این دوره افتتاح شدند در تملک دولـت  اکثر کارخانه هاي اقتصادي قرارداد وفعالیت
شـد و بـه ایـن    سرمایه گذاري در صنعت به اشکال مختلف مالکیت دولت به وفور دیـده مـی  . قرار داد

ایـن  . ترتیب بود که تقریباً سی کارخانه جدید و بزرگ که در مالکیت دولت قـرار داشـت تأسـیس شـد    
کردند که بخشی در مالکیت دولـت و  دویست واحد صنعتی کوچکی فعالیت میمجموعه در کنار حدود 

البته در زمینه ورود دولت به حـوزه سـرمایه گـذاري     18.تعدادي در مالکیت بخش خصوصی قرار داشت
نباید این مسئله را از نظر دور داشت که در این دوره زمین داران به سـرمایه گـذاري در   ، هاي صنعتی
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دادند و بازرگانان بطور کلی داد و ستد و صنایع سنتی را عالقه چندانی نشان نمیبخش صنعت از خود 
-لذا ورود دولت به بخش سرمایه گذاري براي پیشبرد اهداف صنعتی الزم به نظر می، دادندترجیح می
  19.رسیده است

هـاي  هـاي دولتـی بصـورت دخالـت    بخشـی دیگـر از دخالـت   : هـاي اقتصـادي  اعمال سیاست) ب
بخشـودگی مالیـاتی کـه    ، هاي مالی و اعتباريیم در توسعه صنعتی بودکه شامل ایجاد مشوقغیرمستق

هـاي اقتصـادي   امـا سیاسـت  . شـد هاي حمایتی میها و سیاستکنترل قیمت، کنترل بر تولید و توزیع
در این دوره مشخص کرد که یک میل و خواست درونـی بـراي صـنعتی شـدن و البتـه فراتـر از       ، رضاشاه
بـیش از  ، در این الگوي رفتاري رضاشـاه . شده استاز طرف وي اعمال می، یازهاي اقتصادي ایرانمنطق ن

شـد  شد و این امر باعث مـی هاي حیثیتی و نمادین آنها پرداخته میها به جنبهسعادت و ثمربخشی فعالیت
  20.ه گر شوندبرخی از اقدامات حکومت رضاشاه غیرمنطقی و در جهتی غیر از نیازهاي اساسی کشور جلو

  

  ورود صنایعآلمانی به ایران
  صنایع نساجی ) 1

اي صنایع نساجی در دروه رضاشاه بیشترین حجم سرمایه گذاري را به خود اختصاص داد بـه گونـه  
هاي مختلف این صـنعت در  که در پایان دوره پهلوي اول تعداد قابل توجهی کارخانه نساجی در بخش

ها از کشور آلمان خریداري شده بودنـد کـه در   تعداد فراوانی از این کارخانه. ایران مشغول به کار بودند
ایـن  . مشغول به فعالیت بودند، هاجهت تعمیر و نگهداریدستگاه، هاي آلمانیبرخی از آنها حتی تکنسین

ها که در شهرهاي مختلف ایران پراکنده بودند در اشتغال زایی این دوره تـأثیر قابـل تـوجهی    کارخانه
ها تعداد زیادي کارگر آموزش دیده و نیز مهندسان ایرانی مشغول به کار بودنـد  در این کارخانه. داشتند

  : ها از این قرارند برخی از این کارخانه. کردندو حجم قابل توجهی از تولیدات خود را روانه بازار می
ت خود را شروع کـرد و  م فعالی 1930/ش1309که از سال ، )قائم شهر(کارخانه نساجی شاهی ) الف

چند سال بعد هم واحدهاي سـفیدگري و رنگـرزي بـه ایـن      21در دو بخش تولید نخ و پارچه فعال بود
  22.آلمان خریداري شده بود» ون ماتکساونی«هاي آن از کارخانه کارخانه اضافه شد که دستگاه

بسـیاري دیگـر    م افتتـاح شـد و ماننـد    1934/ ش 1312کارخانه هارتونیان مشهد که در سـال  ) ج
محصـول ایـن   . ماشین آالت این کارخانه هم از آلمـان خریـداري شـده بـود    ، هاي این دورهازکارخانه
سـاخت  » هوختیـف «شـرکت آلمـانی    23.هاي پشمی بود که به مصرف قالیبافی می رسـید کارخانه نخ
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سـی و  ساختمان این مجموعه را به عهده داشت و ماشین آالت آن نیـز بخشـی از یـک کمپـانی انگل    
هـاي  بـرق کارخانـه را هـم دسـتگاه    . آلمان خریـداري شـده بـود   » اونیون ماتکس«بخشی از کارخانه 

  24.کردآلمان تأمین می» A.E.G«خریداري شده از کمپانی 
ـ  (شرکت سهامی ریسـندگی و بافنـدگی شهرضـا    ) هـ / ش 1314کـه در سـال   ) اصـفهان  نخبـاف 
طراحی و اجـراي ایـن واحـد     25.هزار ریال به ثبت رسیدبا سرمایه اولیه سه میلیون و ششصد ، م1935

  . از این کشور بود» نیمگر«ها صورت گرفت و سرپرست آن مهندس تولیدي نیز به دست آلمانی
  فعالیت شرکت کروپ در ایران ) 2

که به منظور توسعه روابـط سیاسـی و   ، پس از سفر تیمورتاش به آلمان، م1927/ ش1306در سال 
، رضاشاه موافقت کرد کـه بـا متخصصـان آلمـانی در ایـران     ، کشور صورت پذیرفت اقتصادي میان دو

هاي میان تیمورتـاش و  بنابر این تصمیم بود که همکاري. جهت ورود صنایع این کشور همکاري شود
هدف این برنامه استقرار صنایع سنگین . به عنوان نماینده کشور آلمان به سرعت شروع شد، »براوون«

براوون تعهد کرده بود استقرار صنایع مزبور را با اعتباري حدود چهل میلیون رایش . آلمان در ایران بود
  . مارك آلمان و ظرف مدت هشت سال به انجام برساند

آلمان بود که قـرار  » 1کروپ«فوالد وارد ایران شد شرکت  هایی که در زمینه صنعتیکی از شرکت
-شرکت کروپ یکی از فعـال  26.بود طراحی و اجراي یک کارخانه ذوب آهن را در ایران برعهده گیرد

از پیشـروان  ، هاي ایجاد شده در ایـن دوره هاي صنعتی آلمان بود که با استفاده از ظرفیتترین شرکت
ارزش صنایع فروخته ، م1939/ ش1318تا جایی که در سال ، آمدب میصنایع آلمانی در ایران به حسا

شده از طرف این کمپانی به ایران به رقم بی سابقه چهار میلیون و یکصد و بیست و پنج هـزار رایـش   
کارخانـه ذوب آهنـی   ، با این وجود پس از شروع جنگ جهانی دوم و گسترش دامنه آن 27.مارك رسید

مصـاحبه بـا یـوآخیم    (وارد ایران نشـد  ، وه صنعتی به ایران تحویل داده شودکه قرار بود توسط این گر
و موضوع راه اندازي کارخانه ذوب آهن در ایران تـا  ) 1394پاییز ، مدیر عامل شرکت کورتس، کورتس

هاي صنعت فـوالد ادامـه   هاي شرکت کروپ در سایر زمینهزمان محمدرضاشاه بهتعویق افتاد و فعالیت
  . یافت

   

                                                           
1
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  هاي شرکت فروشتال فعالیت) 3
در زمینه تولید ، هاي صنعتی آلمانپاي یکی دیگر از بزرگترین مجموعه، م 1935/ش1314سال  در

در این سال یک هیئت اقتصادي از تهران عازم برلین شـد و بـا   . ماشین آالت صنعتی به ایران باز شد
، کنسرسـیومی صـنعتی  ، ه قـرار شـد  متعاقب این مذاکر. وارد مذاکره شد» فروشتال«نمایندگان شرکت 
، و چند مؤسسه صنعتی دیگـر » AEG« ،»MAN«، »زیمنس«، »کروپ«هایی مانند متشکل از شرکت

این نوع از سرمایه گذاري تا آن زمـان در نـوع    .در ایران دایر و فعال شوند، تحت نظارت این مجموعه
  28.خود تقریباً بی سابقه بود

  هاي قندساخت کارخانه) 4
نـاقص  ، بدون در نظر گرفتن نقش و نام کشـور چکسـلواکی  ، توسعه صنایع آلمانی در ایرانبررسی 
در صـنایع سـبک و سـنگین یکـی از     ، »اشـکودا «در کشـور چکسـلواکی کارخانجـات    . مانـد باقی می

حمله آلمان به چکسلواکی در جنگ جهانی دوم و منضم . شدندهاي صنعتی محسوب میمهمترینگروه
م باعـث شـد کارخانجـات اشـکودا هـم در شـمار       1939/ ش 1318آلمان در سال ور به شدن این کش

هـا قبـل   از سال 29ها تصرف و از آن به بعد توسط آنها مدیریت شدهایی درآیندکه توسط آلمانکارخانه
در ایران فعالیـت خـود را آغـاز    ، البته به عنوان یک کارخانه از کشور چکسلواکی، گروه صنعتی اشکودا

در دوره پهلوي اول تعداد قابل توجهی کارخانه تولید قند در ایران شروع بـه فعالیـت کردنـد    . کرده بود
با تحوالت بعدي که در اروپا و ایران اتفـاق  ، که تعداد زیادي از آنها از این مجموعه خریداري شده بود

توسـط همـین   هـاي مزبـور   هاي توسعه کارخانـه ها افتاد و طرحافتاد این کارخانجات به بدست آلمانی
شدند هاي قند شامل این موارد میتعدادي از این کارخانه. انجام شد، هاالبته در مالکیت آلمانی، کمپانی

  32.کارخانه قند میاندوآب 31، کارخانه قند آبکوه، 30کارخانه قند ورامین: 
یار بیشتر هاي قندي که توسط کمپانی اشکودا به ایران تحویل داده شده است بسالبته تعداد کارخانه
هـا بـا   هاي توسعه و نوسـازي ایـن کارخانـه   اما به علت عدم اطالع از طالقی طرح، از این تعداد است

  33.شودها از ذکر نام آنها اجتناب میهاي تصرف اشکودا توسط آلمانیسال
  اولین شرکت تلفن در ایران ) 5

مدتی با استفاده از چند دسـتگاه   اولین دستگاه تلفن در زمان ناصرالدین شاه وارد ایران شد و پس از
در ایـن  . هـا برقـرار شـد   ارتباط تلفنی میان این ساختمان، هاي درباردیگر و سیم کشی میان ساختمان

  34موقع تلفن هنوز تبدیل به یک وسیله براي استفاده عموم نشده بود
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ه ارتباطـات  رونـد توسـع  ، با کنار رفتن حکومت قاجار و به قدرت رسیدن رضاشاه پهلـوي در ایـران   
بنـابراین شـرکت تلفـن تأسـیس شـد و ایـن وسـیله آرام آرام در        . تلفنی شتاب بیشتري به خود گرفت

مدیر شرکت تلفن جهت تأمین نیازهاي شرکت نهایتـاً موفـق شـد پـس از     . دسترس عموم قرار گرفت
. کنـد  قراردادي جهت راه اندازي خطوط تلفـن منعقـد  » زیمنس و هالسکه«انجام مذاکراتی با شرکت 

م چهار تن آلمانی جهت نصب و راه اندازي تلفن وارد 1926/ ش1305بنابراین قرارداد بود که در سال 
  35.ایران شدند
م شرکت تلفن درصدد برآمد تا تلفن تهران را خودکار کند تا از آن به بعد  1937/ ش 1316در سال 

هزار شماره تلفن از شـرکت   جهت حصول این امر ابتدا شش. شماره گیري بدون واسطه صورت بگیرد
هـا  شـماره تلفـن  . هاي خودکار در تهران آغاز به کار کردندزیمنس خریداري شد و در همان سال تلفن

اي که آماده شده بودند جهت اسـتفاده در دسـترس مشـترکین قـرار گرفتـه بـود کـه        نیز طبق کتابچه
همچنین از کمی پـیش از افتتـاح   . شده بودها نیز در ابتداي آنها چاپ دستورالعمل استفاده از این تلفن

هایی در این زمینـه بـراي   آموزش، تلفن خودکار با نصب یک دستگاه مخصوص در محل شرکت تلفن
  36.گرفتعموم صورت می

  کارخانه سیمان ) 6
هاي دولتی عظیم بود کـه عمـدتاً   ساخت ساختمان، یکی از موضوعات مورد عالقه رضا شاه پهلوي

الزم به ذکر است که بیشتر این بناهاي بـزرگ  . شدندنیز در دیگر شهرها ساخته میدر تهران و برخی 
کـه  ، توسط معماران آلمانی طراحی و ساخته شده بود؛ به طور مثال سـاختمان بانـک ملـی در تهـران    

. آمـد ها به حساب مـی اي از این ساختماننمونه، اي از سبک سنتی و مدرن در معماري ایران بودآمیزه
بنـابراین در  . سـاخت گسترش و تقویت صنعت سیمان کشور را ضروري می، این بناهاي دولتیساخت 

انجام این امـر  . دولت اقدام به نوسازي تنها کارخانه تولید سیمان کشور کرد، م 1936/ ش 1315سال 
به مقاطعه کاران آلمانی واگذار شد و یک سال بعد ظرفیت تولید کارخانه سـیمان مـذکور بـه بـیش از     

  37.سیصد تن در روز رسید
  صنایع نظامی ) 7

ها مدیون کشور آلمـان  هاي خود را در بسیاري از بخشصنایع نظامی ایران هم گسترش و پیشرفت
هاي خودکار در تهـران  توان به کارخانه تفنگهاي تأسیس شده در این زمینه میاز کارخانه. دانستمی

، جهت تأسیس و گسترش نیروي هوایی ارتـش ایـران  همچنین یک کارخانه هواپیماسازي . اشاره کرد
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این کارخانه هواپیماسازي قادر بود در . ها افتتاح شدبا کمک آلمانی، با نام کارخانه هواپیماسازي شهباز
این هواپیما از . م در هر دو ماه یک فروند هواپیما به نیروي هوایی تحویل دهد 1937/ ش1316سال 

توانستند در عملیات نظامی بـه عنـوان بمـب افکـن     آمدند و میمی نوع هواپیماهاي کوچک به حساب
  38.مورد استفاده قرار بگیرند

  صنایع معدن ) 8
حدوداً سـه سـال بـه شـروع     . هایی پیشنهاد کرده بودآلمان براي استخراج زغال سنگ ایران برنامه

ماشین . جدید آغاز کردجنگ جهانی دوم مانده بود که ایران استخراج زغال سنگ را از معادن با روش 
آالت مربوط به این طرح تماماً از آلمان وارد شده بودند که کیفیت کار این معادن را نیـز بـاالتر بـرده    

براي اسـتخراج معـادن نزدیـک منطقـه     ، هاي آلمانی در یک طرحعالوه بر این برخی شرکت 39.بودند
  40.با ایران همکاري نزدیکی انجام دادند، »انارك«

  

  مدارس فنی آلمان در ایران 
چنـد مرکـز فنـی در    ، عالوه بر فروش صنایع مختلف به ایران، هاي حکومت پهلويدر سال، آلمان

م آلمـان و  1906/ق1324در سـال  . این کشور دایر کرد که مسئول تربیت نیروي فنی متخصص بودند
قـرار  . نی در ایران افتتاح شودایران موافقت کرده بودند که یک دبیرستان با شیوه مدیریت مدارس آلما

-هزینـه . بود در این مدارس علوم فنی جدید به عالقه مندان به یاد گیري علوم صنعتی تدریس شـود 
م این مدرسه بـا چهـل    1907/ ق 1325در سال . هاي جاري این مدرسه نیز برعهده هر دو دولت بود

ک مدرسه جدید آلمانی شـروع بـه   م ی 1925/ ش1304در سال . نفر دانش آموز شروع به فعالیت کرد
تدریس توأم علوم و صنعت ، برنامه این مدرسه. نام گرفت» مدرسه صنعتی ایران و آلمان«کار کرد که 

این مدرسـه بعـدها   . به عنوان زبان خارجی بود، در کنار زبان آلمانی، هاي مختلفو کارآموزي در رشته
م دولت ایران مدرسـه   1937/ش1316در سال . کردتبریز و مشهد دایر ، اصفهان، هایی در شیرازشبعه

  41.را تحت نظارت خود قرار داد و تعدادي از مدرسین آلمانی آن را در استخدام خود نگه داشت
ها براساس شد که این رشتههاي مختلفی مثل داروسازي و نجاري در این مدارس تدریس میرشته

آالت هـا ماشـین  همچنین زمانی که قرار شد آلمانی42.نیازهاي مختلف صنعت ایران انتخاب شده بودند
از طرف دولت تبلیغات وسیعی صورت گرفت که البتـه در  ، مربوط به راه اندازي ذوب آهن را وارد کنند

ماشین آالت ارسالی بـه دسـت متفقـین    ، بخاطر وقایع جنگ جهانی دوم، حین حمل محموله به ایران
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فنی آلمان دستور داده شده بود که بـراي کارخانـه ذوب آهـن     به مدرسه. افتاد و هرگز به ایران نرسید
 43.هاي معدن و ذوب فلزات را تأسیس کرده بودبنابراین مدرسه فنی تهران رشته. کادر فنی تربیت کند

یک دانشکده فنی هـم شـروع بـه کـار     ، هاي آغازین فعالیت مدارس فنی آلمان در ایراناز همان سال
کرد و تمام اساتید این دانشـکده  هاي فنی میام به تربیت مهندس در زمینهاین دانشکده اقد. کرده بود

در دانشکده فنی آلمان یک کارگاه مجهز . بود» فریدریکسون«آلمانی بودند و رئیس آنها فردي به نام 
هـا بیشـتر   صبح. گرفتهاي فنی به دانشجویان موجود بود که مورد استفاده آنها قرار میجهت آموزش
بایست با هاي الزم میشد و دانشجویان جهت کسب مهارتها انجام میی و کار در کارگاهدروس عمل

عملـی  در پایان هر سال تحصیلی نیز ابتدا امتحانات مربوط به دروس. کردندتمام ماشین آالت کار می
 گذاشـتند اجـازه حضـور در   اگر دانشجویان این امتحانات را با موفقیـت پشـت سـر مـی    . شدبرگزار می
  . ماندندکردند و گرنه باید یک سال دیگر در همان مقطع میتئوري را پیدا میامتحانات

پـذیرفت امـا دانـش    هاي کامل را جهت ورود به ایـن مجموعـه مـی   دانشکده فنی آلمان نیز دیپلمه
رشـته  ، در ایـن دانشـکده  . کردنـد آموختگان هنرستان باید ابتدا در آزمون علوم و ریاضیات شرکت می

شد و دانشجویان این رشته بایـد در یکـی از معـادن    هاي فنی تدریس میمعدن نیز در کنار سایر رشته
تفاوت اصلی این مجموعه بـا  . پرداختندبه کار آموزي می، مانند معادن زغال سنگ، مورد نظر دانشکده

اشتغال داشـت   مدارس فنی ایران و آلمان در این بود که دانشکده فنی آلمان به تربیت مهندسین فنی
کردند که قرار بـود بـه عنـوان کـارگران مـاهر در      هایی را تربیت میدر حالی که مدارس فنی تکنسین
، شود این نیروها پس از فارغ التحصیلی از مدارس فنی آلمانگفته می. بخش صنعت ایفاي نقش کنند

ین مدارس و دانشکده فنی به هر تقدیر ا.هاي بخش صنعت ایران به حساب می آمدندجزء بهترین تکنسین
تعطیـل  ، با شروع جنگ جهانی دوم و کشیده شدن دامنه آن به ایران و سپس ورود متفقین به ایـن کشـور  

تابلوي مدرسه نیز تعویض شد و پس از بازگشایی با نـام  . شدند و تعدادي از مدرسین آنها نیز دستگیر شدند
  44.جدداً شروع به کار کردم، البته بدون حضور مدرسین آلمانی، »هنرستان عالی«

، جهـت انجـام ایـن امـور    ، هاي حاضر در ایـران شمار آلمانی، با توجه به آمار موجود در برخی جراید
در زمـان  ، هاي حاضـر در ایـران  البته آمار مربوط به تعداد آلمانی 45.حدود پنج هزار نفر اعالم شده بود

  . در منابع دیگر با ارقام دیگري نیز اعالم شده است، رضاشاه
آرام آرام شـرایط را  ، بطور کلی به نظر می رسد که دولت آلمان در نظر داشته است با ایـن حرکـت  

بیش از پیش به نفع خود تغییر دهد چنانکه با ایـن کـار مـی توانسـت نخسـت صـدور ماشـین آالتـو         
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دوم اینکه می توانست سیستم آموزشـی ایـران را بـه    .محصوالت صنعتی خود به ایران را تضمین کند
خود وابسته نگه دارد و سوم اینکه می توانست با حضور مستقیم در سیاسـت گـذاري هـاي آموزشـی     

البته نباید فراموش کرد که .ایران شرایط را به سمت فروش بیشتر محصوالت مورد نظر خود پیش برد
مناسبی براي ایران فراهم کند تا دولت هـا بتواننـد بـا    همین شرایط در این دوره می توانست وضعیت 

  .آموزش نیروهاي متخصص دست به تغییرات بنیادین در صنایع سنتی این کشور بزنند
  

  سیاست قدرت ثالث
توان به عنوان سیاستی مبتنـی بـر مصـلحت    بطور کلی سیاست رضاشاه را در برابر کشور آلمان می

رهایی از قید رقابت و تسلط سیاسـی و اقتصـادي بریتانیـا و     توصیف کرد؛ مصلحتی طراحی شده براي
در ، هاي تحت امر وي سعی داشتند با جـذب کاالهـاي آلمـانی   رضاشاه و دولت. اتحاد جماهیر شوروي

از وابسـتگی خـود بـه انگلسـتان و     ، بخش صنعت و صدور کاالها و مواد خام خود به بـازار آن کشـور  
توانچنین استنباط کرد کـه  تارهاي سیاسی رضاشاه در این زمینه میالبته از مجموع رف. شوروي بکاهند

پنداشت که اما شاید چنین می، هایی داشته استوي نسبت به نفوذ بی چون و چراي آلمان هم نگرانی
از وجود این کشور به نفع خود استفاده کند که ، تواند بی آنکه ضرورتاً تحت تسلط آلمان قرار بگیردمی

رسد که برلین هـیچ گـاه اجـازه یافتـه باشـد      البته تا حدودي هم موفق بود و به نظر نمی در این زمینه
در واقع وي مصمم بـود  . مانند لندن یا مسکو در امور داخلی ایران مستقیماً وارد شده و اعمال نظر کند

آلمـان و   اما به هر تقدیر کارآیی فنی. که یک کشور واحد نتواند در ایران تبدیل به قدرت مسلط گردد
هـایی ماننـد   حسن استقبال آن کشور از کمک به ایران در زمینه احداث صـنایع اساسـی و زیرسـاخت   

  . موقعیت ممتازي را براي این کشور به ارمغان آورده بود، صنعت نساجی
حکومـت پهلـوي اول   . استخدام مشاوران آلمانی یکی دیگر از جوانب نزدیکی ایران به آلمـان بـود  

امـا نزدیکـی   . عنوان یک قدرت غیرذي نفع و در عین حال دور دست مدنظر قرار داده بودآلمان را به 
م آلمان نه  1930/ ش 1310بیش از اندازه آلمان به اقتصاد و صنایع ایران باعث شد که در اواخر دهه 

سیاست قدرت ثالـث رضاشـاه آرام آرام منجـر بـه     . کشوري غیر ذي نفع در ایران باشد و نه دور دست
  46.سوخ بیش از اندازه آلمان در ایران شد و رهایی از این قدرت دیگر به آسانی میسر نبودر
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  واکنش بریتانیا و شوروي به حضور اقتصادي آلمان در ایران 
عرصه ، هاي اقتصادي بزرگ و کوچکهاي صنعتی و مؤسسهبا ورود آلمان به ایران در قالب شرکت
هـاي بـزرگ   طبیعی است که این قدرت. افتادفع آنها به خطر میبر دو رقیب کهنه کار تنگ شده و منا

زدند تا رقیب تـازه وارد را از میـدان   براي جلوگیري از به خطر افتادن منافعشان دست به هر کاري می
هاي رضـاخان حاصـل شـده    اقتدار سیاسی بیشتر ایران در عرصه داخلی که پس از فعالیت. به در کنند

از طرفی نیز حافظه تاریخی ایرانیان نفرت از روس . ن نفوذ این نیروها کاسته بودتا حدودي از میزا، بود
، کار راهاي کهنههنوز در سر داشت و دست و پاي این قدرت، هاي نه چندان دور رادر سال، و انگلیس

چـه در  ، هـاي آلمـان  رسد جامعه ایران هم با مشاهده نوع فعالیـت به نظر می. بستمی، هر چند ناچیز
مهمتـر   47.به سمت این کشور متمایل شده بـود ، هاي پس از آنزمان جنگ جهانی اول و چه در سال

ها میزان صادرات ایران به آلمان و حجم واردات ایران از این کشور رو بـه افـزایش   اینکه در این سال
یـن  ا 48بود و طی مدت کوتاهی آلمان به یکی از موفق ترین شرکاي تجاري ایـران تبـدیل شـده بـود    

اي کـه در  بـه گونـه  ، موضوع به افزایش سطح اشتغال و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی منجـر شـد  
 49.م با رشدي دویست پنجاه درصدي روبرو شد 1938/ش1317م تا  1935/ش1314هاي فاصله سال

واکـنش  ، ها در فضاي بین المللـی هاي فراوان موجود در مسائل سیاسی آن سالالبته بخاطر پیچیدگی
  . رقباي آلمان به نفوذ اقتصادي این کشور در ایران نیز متفاوت بود

کرد اما از نظر انگلستان حضور هر چند حضور آلمان در ایران منافع اقتصادي انگلستان را تهدید می
هـا  الزم به ذکر است که آلمـانی . آمدمانع مناسبی در برابر نفوذ شوروي به حساب می، آلمان در ایران

چرا که بـا   50.کردند و این مسئله براي انگلستان مطبوع بودصفحات شمالی ایران فعالیت میبیشتر در 
، یعنی نفت و تأسیسات آن که در جنوب ایران مستقر بود، این شرایط شاهرگ حیاتی اقتصاد این کشور

گرفـت   بریتانیا باید این مسئله را در نظر می، براي درك بهتر موضوع. گرفتچندان در خطر قرار نمی
م تـا اسـتقرار    1924/ ش 1300هاي میان معاهده تجاري این کشور بـا شـوروي در سـال    که در سال

هر از چند گـاه بخـاطر بـروز احساسـات ضـد      ، م 1933/ ش 1312ها در آلمان در سال حکومت نازي
/ ش 1310هـاي نخسـتین دهـه    در سال. گشتروابط میان این دو کشور تیره می، شوروي در بریتانیا

، م مصالح بخشی از طبقه حاکم بریتانیا بر آن بود که باید دست آلمان را در شـرق بـاز گذاشـت    1930
عالوه بر این دولت انگلسـتان کـه از   . که البته آلمان هم از این فرصت نهایت استفاده را به عمل آورد

سود برخـی از   سعی کرد جهت سهیم شدن در، عدم محبوبیت خود در میان ایرانیان به خوبی آگاه بود
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آلمان را واسطه قرار دهد و بصورت غیرمسـتقیم  ، تحت عنوان نوسازي، هاي اقتصادي در ایرانفعالیت
هاي بعـد نشـان داد کـه    البته اتخاذ این سیاست از طرف بریتانیا در سال. در این امور فعال باقی بماند

  51.آنها قدرت نفوذ آلمان را دست کم گرفته بودند
 1317حدود سـال  . ها را نگران کرده بودهاي آلمان در ایران بیش از همه روستاما گسترش فعالی

ها از خطر رخنه آلمان در ایران براي اولین بار سـخن گفتنـد و نوشـتند کـه     م بود که روس1938/ ش
هاي آلمانی از ایران بـه عنـوان پایگـاهی بـراي سـلطه طلبـی       شوروي اجازه نخواهد داد که فاشیست

اي مدعی شـد  در مقاله» ژورنال دو مسکو«در همین زمان بود که روزنامه  52.تفاده کنندجهانی خود اس
تا ایـن مراکـز بتواننـد مقاصـد و     ، که آلمان درصدد است براي خود نقاط اتکایی در جهان بدست آورد

ایـن روزنامـه مـدعی    . منافع لشکرکشی آن دولت را تأمین نمایند و این نقشه اکنون محقق شده است
دستیابی به کشـورهاي اروپـاي مرکـزي و شـرقی و شـبه      ، هدف آلمان از یافتن نقاط نفوذ جدید، شد

نویسنده این مقالـه در پایـان از فعالیـت    . باشدجزیره بالکان و کشورهاي شرق نزدیک و شرق دور می
  53.کندهاي صنعتی ایران ابراز نگرانی میآلمان و حصول پیشرفت

هاي جنگ بین ن هم از جانب آلمان احساس خطر کرده بود و شعلهزمانی که انگلستا، چند سال بعد
هـا در ایـران   این کشور با شوروي هم نوا شد و نسـبت بـه حضـور آلمـانی    ، کشیدالمللی دوم زبانه می
اي را علیـه  در همین زمینه مطبوعات وابسته به دولـت انگلسـتان فعالیـت گسـترده    . واکنش نشان داد

هاي خود در یکی از شماره» دیلی کراچی«به عنوان مثال روزنامه . قرار دادندآلمان در دستور کار خود 
نیروهـایی را بـه   ، مدعی شد که آلمان جهت نصب ماشین آالت صنعتی خریداري شده از طرف ایـران 

. هـاي ایرانـی هسـتند   داخل ایران فرستاده است و تعدادي از این نیروها نیز مشغول آموزش تکنسـین 
نویسنده مقالـه در  . رسدهاي حاضر در ایران به پنج هزار نفر میتعداد آلمانی، وزنامهطبق گزارش این ر
شود که این افراد در داخل خاك ایران مشغول به جاسوسـی هسـتند و نصـب ماشـین     ادامه مدعی می

نویسنده با یادآوري این مطلب کـه  . اي براي حضور بیشتر آلمان در ایران استآالت صنعتی تنها بهانه
، ناقض بـی طرفـی ایـران در جنـگ اسـت     ، از طریق خاك ایران، ملیات احتمالی آلمان علیه متفقینع

  . شود البته این ادعا هیچ گاه به اثبات نرسیدخواهان اخراج نیروهاي آلمانی از خاك ایران می
ها هم علی رغم احسـاس خطـر از   هاي این شرایط افزود این بود که روساي که بر پیچیدگینکته

با تسهیل جریان انتقال کاالهاي آلمانی از خـاك  ، رف آلمان و افزایش نفوذ آنها در منطقه خاورمیانهط
منافع اقتصـادي خـود را   ، در راستاي رقابت با انگلستان، سعی داشت از یک طرف، این کشور به ایران



  164                                                                  45شماره   - 95 زمستان-مدوازدهسال  -پژوهشنامه تاریخ

و آلمان نظـارت  توسط عوارض ترانزیت کاال حفظ کنند و از طرف دیگر بر روابط اقتصادي میان ایران 
  54.داشته باشد

هـاي شـوروي و بریتانیـا در مـورد مسـئله ایـران       گرمی در واکنشربه این ترتیب شاهد نوعی سرد
هاي سنگین میان این دو کهنه کار عرصه سیاست بـین الملـل هـر کـدام را     از یک سو رقابت. هستیم

علیه یکدیگر استفاده کننـد و از  هاي این کشور داد تا از ظرفیتبطور جداگانه به سوي آلمان سوق می
-ام واکنشـآنها را وادار به انج، سوي دیگر احساس خطر از حضور این قدرت نوظهور و البته پرانگیزه

در واقع موضع سیاسی این دو کشور در قبال آلمان تداعی کننده نوعی . هایی علیه این کشور می کرد
  . وضعیت بیم و امید در عرصه سیاست خارجی بود

  

  نتیجه گیري 
دلیـل ایـن   . آلمان از اواخر دورة قاجار توانسته بود نظر حکومت و جامعه ایران را به خود جلب کنـد 

اوضـاع داخلـی ایـران و    ، جلب توجه را نیز باید در وضعیت ایران در کشمکش هاي سیاسی بین المللی
ظر ایرانیان دولت آلمان از ن. ها جهت ورود به عرصه سیاسی و اقتصادي ایران جستجو کردروش آلمان

اي از خاك اي از ایران گرفته بود و نه قطعهتا پیش از این نه امتیاز اقتصادي یک طرفه و سود جویانه
ایـن مسـئله در قالـب خـاطرات نـه چنـدان دور ایرانیـان از عهدنامـه         . این کشور را از آن جدا کـرده بـود  

اما اکنون آلمان درصدد بود با . گرفتیشان قرار میدر حافظه تاریخ، ترکمنچاي و جداسازي هرات از ایران
  .ایجاد روابط صرفاً اقتصادي با ایران وارد مراوده شود؛ سیاستی که بطور چشمگیري موفق نیز بود

هـاي اقتصـادي باعـث تغییـر شـکل تولیـد       افزایش سطح همکـاري ، هاي حکومت رضاشاهدر سال
افزایش سطح اشتغال و بهبود کیفیت زندگی بسیاري بسیاري از محصوالت ایرانی شد و به دنبال خود 

بخاطر ، در واقع به هر اندازه گرایش جامعه ایران به کشور آلمان. هاي اجتماعی را به همراه آوردازگروه
از طرف مقابل بر میزان نفـرت  ، شدبیشتر می، هاي دولت آن در قبال ایرانصنایع با کیفیت و سیاست

هـاي خـارجی   شد که البته ایـن مسـئله بـا سیاسـت    و انگلستان افزوده میعمومی ایرانیان از شوروي 
  . حکومت پهلوي نیز همسویی داشت

، هـاي جهـان  به عنوان یک قدرت نوظهور در میان ابرقـدرت ، آلمان در راستاي اهداف سیاسی خود
د و از ایـن  نفوذ خود را بر منطقـه خاورمیانـه زیـاد کنـ    ، رفت تا از طریق برخی کشورها مانند ایرانمی

در واقع موفقیت آلمان را در این زمینه باید در نوع کنش سیاسـی  . طریق مناسبات قدیمی را تغییر دهد
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هاي صنعتی خود از یک با بهره گیري از ظرفیت، این کشور. ـ اقتصادي آن در خاورمیانه جستجو کرد
ش دهد و اقتصـاد داخلـی   سو توانست میزان صادرات صنعتی خود را به ایران بصورت چشمگیري افزای

هر چنـد در  . خود را تقویت کند و از سوي دیگر نظر مثبت جامعه و حکومت ایران را به خود جلب کند
شروع جنگ جهانی دوم روند رو به رشد روابط اقتصادي ایـران و آلمـان را در بخـش صـنعت     ، نهایت

انیـان درسـت در زمـانی کـه     مختل کرد اما در مجموع این روابط سیاسی ـ اقتصادي باعث شد که ایر 
هـاي بـین   هاي نژاد پرستانه اش به یکـی از منفـورترین چهـره   رفت تا بخاطر اتخاذ سیاستآلمان می

به چشم تحسین بنگرند؛ چرا که صنایع آلمان موجـب بهبـود کیفیـت تولیـد و نیـز      ، المللی تبدیل شود
بـویژه  ، ل توجهی از صنایع زیرسـاختی در پایان این دوره تعداد قاب.افزایش مهارت صنعتی آنها شده بود

در ایران فعالیت می کردند که هر کدام تعداد قابل توجهی نیروي انسانی ، در زمینه نساجی و تولید قند
وجود مراکز آموزشی آلمانی در ایران نیز بـه تربیـت نیـرو و انتقـال     .ماهر را مشغول به کار کرده بودند

ورود برخی صنایع سنگین بـا ناکـامی روبـه رو شـد کـه       اما در همین دوره.دانش فنی کمک می کرد
بهترین مثال در این زمینه صنعت فوالد بود که کارخانه هاي آن در این دوره در اندازه پیش بینی شده 

بطور کلـی علـی رغـم اقـدامات     . وارد ایران نشد و اقدام در این زمینه به دوره پهلوي دوم کشیده شد
نوع عملکرد این کشور به گونه اي بود که می توانست منافع ایـران را   ،آلمان در حفظ منافع ملی خود

  .نیز تا حدود قابل توجهی تامین کند
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