
و علوم سياسي، دوره  335-350 صفحات،1389زمستان،4، شمارة40فصلنامه سياست، مجلة دانشكده حقوق

و آلمان  روابط ايران

ق.ه1336 تا 1274/م1918 تا 1850

� نورالدين نعمتي

 تاريخ دانشگاه تهرانگروه استاديار

 علي اكبر كجباف
 تاريخ دانشگاه اصفهاناستاديار گروه

 مرتضي دهقان نژاد
 تاريخ دانشگاه اصفهاناستاديار گروه

)17/10/87: تاريخ تصويب–6/6/87: تاريخ دريافت(

: چكيده

فرانسه در دوره ناپلئون قصد. اروپاييان در قرن نوزدهم بازيگران اصلي صحنه جهاني بودند

داشت بر ساير رقيبان پيشي گيرد، اما اتحاد ساير قدرت هاي اروپا، سبب شكست او، تغيير نقشه 

و تاسيس كشور آلمان شد تاستراتژيست هاي آلماني با وارد شدن در معادال. سياسي اروپا

 با تدوين راهبرد نگاه به شرق، ساير. بين المللي، برتري ساير بازيگران را به چالش كشيدند

و بر عليه آن كشور متحد قدرت ها ي اروپايي، براي مقابله با آن ها اختالفات را كنار گذاشتند،

و انگليس به ستوه آمده بودند معتقد بودند  با واگذاري شدند حاكمان ايران كه از نفوذ روس

و تماميت ارضي و استقالل و اقتصادي آلمان ها را در امور ايران درگير كنند امتيازات تجاري

.بهره گيري از چنين وضعيتي مي توانست شرايط بهتري را براي كشور ايجاد كند. كشور حفظ گردد

: واژگان كليدي

 ايران، آلمان، تعامل قدرت ها، استعمار

 مسئول مقاله*
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 مقدمه
و نظامي نفوذ خـودهاپيشرفتپايي در قرن نوزدهم با كشورهاي ارو ي علمي، فني، صنعتي

به دليل موقعيـت ژئواسـتراتژيكو در آن روزگار كشور. بر ساير مناطق را گسترش دادند ايران

و روسيه(در دايرة مقاصد كشورهاي قدرتمند اروپايي   هـا روس. قرار گرفـت) فرانسه، انگليس

و دولتمردان ايراني نيـز بـراي با راهبرد توسعه طلبي ار ضي، كشور ايران را مورد تهاجم قرارداد

و شناخت كافي، وارد معادالت بين  آنهـا. المللي شدند حفظ تماميت ارضي كشور، بدون آگاهي

:معتقد بودند

به نيروي سومي مي و در راسـتاي ايـن. توانند، تماميت ارضي كشور را حفـظ كننـد با اتكا

را به خود جلب كرده بود، اما عقد اتّحـاد) فتحعلي شاه قاجار(جه شاه ايران سياست، ناپلئون تو

و روسيه  . تمام اميدهاي هيـات حاكمـه ايـران را بـه يـاس تبـديل كـرد) تيلسيت(بين فرانسه

و انگليس براي مقابله با فرانسوي و بـه سـببهاروسها ، وارد مذاكره بـا حاكمـان ايـران شـد

به تمامي اهداف خـود درخـصوص ايـران در ناآشنا بودن دولتمردان  ايراني با تحوالت جهاني،

وهاروسايران در نتيجة تهاجم. جهت حفظ هندوستان به عنوان مستعمرة خويش دست يافت

و بـه روسـيه الحـاق شـد ديپلماسي انگليسي بخش و. هايي وسيع از خاك خود را از دست داد

د حاكمان ايران بـا تـداوم اسـتراتژي. اخلي ايران شد اين خود سرآغاز مداخالت بيشتر در امور

به آلمان  و تجاري و نيروي سوم تالش كردند با واگذاري امتيازات اقتصادي هـا، از نفـوذ روس

بيني سياسي، تمام اهداف خود صدراعظمي بيسمارك با واقع ها در دوره آلماني. انگليس بكاهند 

و چندان تمـايلي بـراي درگيـر را در قاره اروپا براي منزوي كردن فرانسوي  به كار برده بودند ان

شدن با مسائل ساير كشورها از جمله ايران نداشتند؛ ولي بـا عـزل بيـسمارك سياسـت جهـاني 

المللـي آلمان تغيير كرد آنها براي بدست آوردن جايگاه شايسته جهاني، وارد عرصه رقابت بـين 

و احـزاب،)م 1906(در ايران با پيروزي جنبش مشروطه. شدند  ساختار قدرت دگرگـون شـد

و انجمن گروه به گسترش روابط بـا كـشور آلمـان متمايـل شـدند هاي سياسي ولـي هنـوز. ها

به درگير شدن با مسائل ايران را نداشتند آلمان به اين پرسـش پاسـخ. ها تمايلي در اين پژوهش

مي  و آلمان داده كه روابط ايران و خارجي تحت تأثير)م1918تا1850(شود چه عوامل داخلي

و بين المللي ايران تـأثير چه حدودي براوضاع داخلي و گسترش روابط با آلمان تا بوده است؟

 داشته است؟

 پيشينة روابط
و فرانـسه در صـحنة: امپراتوري آلمان خيلي ديرتر از قدرت هاي اروپايي روسيه، انگلـيس

و اقتصادي ايران ظاهر شد  از. سياسي  تشكيل سلسلة صفويه روابط با كـشورهاي در ايران پس
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و شاه عباس اول تالش كرد با اعزام نماينده اي روابط با آلمان را برقـرار اروپائي گسترش يافت

به سبب تحوالت داخلي ايران از اين اقدام نتيجة مطلوب حاصل نشد  -12: 1368ذوقـي،(كند؛ ولي

10(.

با آلمان صهاپيشرفتها و و تحت فشار صاحبان صـنايع تـالش كردنـدي علمي، فنّي نعتي

آنها براي برقراري روابط تجاري، آگـاهي الزم از اوضـاع. روابط تجاري خود را گسترش دهند 

و بيشتر با تجار عثماني آشـنا بودنـد  ار عثمـاني كاالهـاي كـشورهاي. مشرق زمين نداشتند تجـ

و هلند را بدون ذكر نام كشور توليد كنند  به ايران صـادر اتريش، پروس ه، با نشان تجاري خود

و كمتر كسي از محلّ توليد اين كاالها اطالع داشت مي هـا آلماني.)18-20: 1368مير احمدي،( كردند

و قصد درگير شدن با ساير  ي اروپايي را نداشتند؛ قدرت ها بيشتر درگير مسائل اروپايي بودند

و عثماني كاالهاي خود را به ميو از طريق روسيه -186: 1350وحيـد مازنـدراني،(كردند ايران صادر

و تهديـد.)182 ي فعاليـت هـا در كشورهاي اروپايي در اوايل قرن نوزدهم براي كـاهش هزينـه

به طرا بوزان منتقل كردند و ايـن)25-28: 1379پيـرا،(بازرگاني، مراكز تجاري خود را از قسطنطنيه

.)135-40: 1362عيـسوي،(ب براي كاالهاي تجاري آنها استامر بيانگر آن بود كه ايران بازاري مناس

و با پيوستن ايـاالت جنـوبي بـه شـمالي، پس از شكست ناپلئون، نقشة سياسي اروپا تغيير كرد

و دولتمردان آن كشور با واقع بينـي سياسـي تـالش كردنـد از  وحدت كامل آلمان تحقق يافت

صـدراعظم بيـسمارك از طريـق اتحـاد بـا. كنندطريق اتحاد با ساير كشورها، فرانسه را منزوي 

و ايتاليا به اهداف خود يعني منزوي كردن فرانسه رسيد  در.)165-190: 1388پيـرا،(اتريش، روسيه

و هيئـت حاكمـة و انگليس در ايران گـسترش يافـت دورة سلطنت ناصرالدين شاه نفوذ روس

و انگليس استراتژي نيروي  و نماينـده ايران براي كاهش نفوذ روس سوم را تـداوم بخـشيدند،

 (Rarl.Franzvon Hatzfel Wilden bury) فرّخ خان امين الملك در فرانسه با فلد ويالنبورگ: ايران

و بازرگاني منعقد كردند و اتّحاديه گمرك آلمان، يك پيمان دريانوردي از. نمايندة پروس پس

 Freiherr Julius) مينـو تـوليم يك هيئـت پروسـي بـه سرپرسـتي ژوليـوس 1860آن در سال 

Minatoli) كه در نتيجه معاهده كه در بند به ايران آمدند : آن تصريح شـده بـود18اي منعقد شد

كه كشور ايران با كشوري ديگر وارد جنگ شود، با تقاضاي آن كشور، دولت آلمان در صورتي

ولـي عليـرغم.)30-1368:34مـارتين،( حاضر است مساعي خود را براي حلّ اخـتالف بكـار گيـرد 

به هدف خـود يعنـي درگيـر كـردن  گنجاندن چنين بندي در آن پيمان حكومت ايران نتوانست

و آلمان ها در امور ايران برسد؛ زيرا بيسمارك صدراعظم آلمان بـا درك شـرايط بـين المللـي

هـيچ پيامـد خواست خود را درگير مسائل خارج از قارة اروپا كنـد كـه واقع بيني سياسي، نمي 

وقتي عازم/م1873ناصرالدين شاه در سال.)15-30، 1376ظهيرنژاد،(مثبتي براي كشورش نداشت 

به واگذاري امتياز رويتـر بـه انگلـيس  سفراروپا شد در روسيه با واكنش شديد آن دولت نسبت
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به سود انگليسي از نظر روس. روبرو شد دا ها اين امتياز، موازنة قوا را و خواستار ها تغيير ده بود

مي. لغو اين امتياز شدند  و درباريان معتقد بودند واگذاري اين امتياز و تجـاوز شاه تواند از نفوذ

آن. به آسياي ميانه جلوگيري كندهاروس شـاه ايـران در ديـدار از آلمـان، خواسـت بـا كمـك

درخواسـت كشور، ارتشي به سبك اروپا تشكيل دهد، ولي صـدراعظم مقتـدر آلمـان بـه ايـن 

ت برخـوردار بـود  به آن نياز داشت از اولويـ كه آلمان توجهي نكرد؛ زيرا حفظ اتحاد با روسيه

.)10-12: 1368ذوقي،(

او در سـال. ناصرالدين شاه براي تحقّق ايدة نيروي سوم، گام ديپلماتيك بعدي را برداشـت

و معـارف را بـراي جلـب 1883 و مـشاركت م، علينقي خان مخبرالدوله وزير علـوم  دوسـتي

و تأسيس سفارتخانه روانه آلمان كرد آلمان ها در ايـن دوره كـه انگليسي. ها در ساخت راه آهن

و موقعيت برتر  هـاي زيـادي بـراي در ايران محـرز بـود، راههاروسامتياز رويتر لغو شده بود

و دفـاع از هنـد نداشـتند   حاضـر بـه هـاوسر.)27-30: 1376ظهيرنـژاد،( حفظ نفوذ خود در ايـران

و انگليسي و آلمـان بـا نفـوذ همكاري با انگليس نبودند ها تالش كردنـد بـا همكـاري اتـريش

و نظـر. مقابله كنندهاروس ولي چنانكه گذشت صدراعظم آلمان، براسـاس پيمـان بـا روسـيه

 كارشناسان مسائل ايران، معتقد بود درگير شدن در مسائل ايران نـه تنهـا نفعـي در بـر نخواهـد 

و آلمان آسـيب برسـاند داشت، بلكه مي ا.)21-30: 1361سـعيدي سـيرجاني،(تواند به روابط روسيه امـ

آنها مدعي بودنـد بـراي حفـظ منـافع ملّـي، بايـد. صاحبان صنايع در آلمان نظري ديگر داشتند 

به روي صنايع آن كشور گشوده شـود  در.)38-42مـارتين،( بازارهاي جديد در شرق مخبرالدولـه

به برقراري روابط سياسي جلب كنـد  . مذاكرات خود با مقامات آلماني موفّق شد نظر مقامات را

به تأسيس سفارتخانه در پايتخت/م 1885/ق 1303و سرانجام در سال هـاي دو كشور تصميم

از طرف ناصرالدين شـاه بـه عنـوان) مؤيد السلطنه(و ميرزا رضاخان گرانمايه. يكديگر گرفتند 

و گراف فن برانشوايك نخستين  به عنـوان (Graf uon Brounshwaiy)سفير ايران عازم برلين شد

.)165-190: 1388پيرا،( سفير مختار آلمان به ايران آمد

 راهبرد نوين
و كارهاي حاكم بر قواعد بازي نظام جهاني از كشور ايران در آغاز قرن بيستم براساس ساز

. ويه، به يك كشور پيراموني در دورة قاجار تبديل شـده بـود يك كشور شبه پيرامونيِ دوره صف 

و تجـاري ايران داراي ساختار اقتصادي ماقبل سرمايه ا زيـر بنـاي توليـدي سـنّتي داري بود، امـ

و عقب ماندن ايـران از جـذب در نظـام تجـاري. داشت زوال اقتصاد توليدي ايران از يك سو،

به سوي پيراموني شـدن داري باعث شد تا كشور از موقعي سرمايه ت شبه پيراموني دورة صفويه،

بر. در نظام جهاني گام بردارد و سپس كاركشتگي بازيگران بـزرگ اينعالوه ها، رخنة اقتصادي



و آلمان  339ق.ه 1336 تا 1274/م 1918 تا 1850روابط ايران

به وام و وابستگي حكومت قاجار و روسيه، به ويژه انگليس هاي خـارجي هرگونـه نظام جهاني

در.)70-86: 1378 عيسوي،(استقالل را از حاكمان كشور گرفته بود  و خاورميانـه در آن دوره ايـران

به قواعد بازي نقشي محوري داشت  و شكل دادن به عنوان بازيگر اصلي. نظام جهاني انگلستان

و محوري نظام جهاني در تالش بود از افزايش نفوذ ساير بـازيگران چـون روسـيه، جلـوگيري 

هاو. كند كه متـضمن افـزايش قـدرت-م جهاني نيز حفظ موقعيت برتر خود را در نظا روس

و سياسي بود اي مرزهاي جنوب ممكن از طريق گسترش حضور در مناطق حاشيه-اقتصادي

و. دانستند و نظامي بازيگران نظام جهاني بر ايران، سقوط اقتصادي فشارهاي اقتصادي، سياسي

ن  و بازيگران محوري در كشور، در ارضايتي گسترده نظامي ايران در فرايند رخنة اقتصادي اي را

و فكري برانگيخته بود  دولت ايران براي بهبود اوضاع اقتصادي. ميان نخبگان اقتصادي، سياسي

به بازسازي اقتـصاد كـشور بپـردازد  در همـين دوره،.و سياسي درصدد بود با حمايت خارجي

ت ايـن تغييـرات،و بـه مـواز. صاحبان صنايع در آلمان، دولتمردان آن را تحت فشار قرا دادنـد 

و بانكداري رشد قابل مالحظه و سـرمايه تجارت و تحت فشار صاحبان صـنايع داران اي يافت،

به خارج از كشور داشت آلمان، وزارت امور خارجة آن كشور سعي در هدايت سرمايه  ايـن. ها

و پـاي ايـن كـشور را بـه عرصـة  به سياست خارجي آلمـان افـق جهـاني بخـشيد، دورة نوين

ها در اين دوره از يك بازيگر شبه پيراموني، آلمان.)165-190: 1388پيرا،(هاي جهاني بازكرد رقابت

و منـافع هـر دو بـازيگر رقيـب را بـه چـالش  به محور نظـام جهـاني رسـانده بودنـد، خود را

و صـنعتي آلمان. طلبيدند مي كه ديرتر از ساير جوامع اروپايي در چرخة اقتصاد سرمايه داري ها

 قرار گرفته بودند، در اواخر قرن نوزدهم با اتحاد سرزمين خود، به صـورت يـك قـدرت شدن

براي حفظ موقعيت محوري خود در نظام جهاني، بـه آنان. منسجم در صحنة اروپا ظاهر شدند

نه تنها دولت هاي اروپايي را با تهديد  و و سياسي نيازمند بودند؛ گسترش حوزة نفوذ اقتصادي

و ايـن اقـدام، ند، بلكه تالشي گسترده ساخت مواجه مي   را براي نفوذ در خاورميانه آغاز كردنـد؛

به شدت تهديد مي و روسيه را از. كـرد منافع انگليس سـفيرآلمان در ايـران بـا ارائـة گزارشـي

. موقعيت ايران در خليج فارس، سياستمداران كشورش را تشويق به حضور در اين منطقـه كـرد 

و تجاري از جمله توليدات ارزان با كيفيـت بـاال،و سياستمداران آلما ن با اقدامات موثّر سياسي

و انگليس در ايران بدل شده بودند و. به تهديدي جدي براي روس كه خيزش آلمـان از آن جا

 1890المللي را به هم زده بود، دولتمردان آلمان در سالي قواي بين گسترش قدرت آن، موازنه 

و آن چيزي كه بيسمارك از آن بيم داشت رخ داد عهدنامة اتّحاد/م . با روسيه را تجديد نكردند

و ايتاليـا در و اتّحاد اتريش، آلمان و فرانسه از انزوا در آمد، و روسيه با هم متّحد شدند فرانسه

و روسيه قرارگرفت  در آلمان.)10-15: 1368ذوقي،(مقابل اتفاق دوگانة فرانسه ها در نگاه به شـرق

ايـن پيمـان،. بغداد را با كشور عثماني منعقد كردند-م پيمان احداث راه آهن برلين1902 سال



 1389زمستان،4شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 340

به صدا در آورد از. زنگ خطر را براي همة بازيگران محوري نظام جهاني هدف سلطان عثماني

روسـيه از اعطـاي ايـن امتيـاز. چنين پيماني در هم شكستن نفوذ مالي فرانسه در عثمـاني بـود 

و با هر خشنود نبو  مي د، و بغازها تثبيت كه موقعيت عثماني را در آناتولي كرد، مخـالف اقدامي

.)285-88: 1340پالمر،(بود 

و توسعه آلمان پي كسب منافع اقتصادي به دنبال تقويت نيـروي ها در طلبي سياسي همواره

به ويژه انگليس  و اين اقدام با واكنش محافل سياسي اروپا . هـا روبـرو شـديدريايي خود بودند

كه آلمان ها را براي رونق تجارت، يا جنگ در نقـاط دوردسـت ها اين كشتي تلقي آنها اين بود

اسـت هاي جنگي براي حمله به مناطق نزديك در اروپا ساخته شـده سازند؛ بلكه اين كشتي نمي

و ططري،( روي دريـايي بـاز هـا را از تقويـت نيـ ها كوشيدند آلمان انگليس.)205-208: 1387حسن نيا

 بـه (Friedrich vonholstein) دارند، اما سياستمداران آلماني بويژه فردريـك فـون هـول اشـتاين 

به واگذاري امتياز احداث جاده تهـران از سوي ديگر انگليسي. ها اعتماد نداشتند انگليسي –ها،
به وسيله فيلكس مورال-خانقين در امتداد راه آهن بغداد  از اتبـاع آلمـان (Feielx Moral) برلين

و بـه دنبـال آن،هاروسواكنشي نشان ندادند، ولي  واكنشي شديد نسبت بـه آن نـشان دادنـد؛

به نام بوسـتل مـان- قزوين-آهن تهران امتياز احداث راه  Bostle) همدان به يك تبعة روسي

man) د. واگذار شد به  كـه-ربار قاجـارو آنها همچنين براي حفظ موقعيت برتر خود در ايران

 پيـشنهاد وام بـا بهـرة كـم دادنـد؛ ولـي صـدر اعظـم ايـران،-درصدد اخذ وام از خـارج بـود

كه نمي امين به الدوله ها تعهدي جديد بدهد پيشنهادهاروسخواست انتنـر،( را نپـذيرفت روس

1369 :95-88.(

ان متقاعـد كنـد؛ ولـي دولتمـردان ها را در مورد اعطاي وام بـه ايـر الدوله كوشيد آلمان امين

و بـا  به ايران براي آنها منافع اقتـصادي در بـر نخواهـد داشـت آلماني معتقد بودند اعطاي وام

 طلبـي هـا از سياسـت توسـعهو انگليـسي.)102-1369:108مـارتين،(پرداخت آن موافقـت نكردنـد 

و تنگههاروس و براي تسلّط بر درياي سياه و داردانـل فـارس دسترسـي بـه خلـيج هاي بـسفر

و بدبين بودند  و از نظر مقامات آن كشور همكاري بـا آلمـان در . (Kelly.1968:270-275)نگران

تـر اينكـه در صـورت گـسترش توانست با واكنش منفي روسيه روبروگردد، اما مهم عثماني مي

و در راسـتاي ايـن. گرفـت ها در خاورميانه؛ منافع انگليس هم مورد تهديد قرار مـي نفوذ آلمان 

و سـوء تفـاهم و هم روسيه راهبرد رفـع اختالفـات هـا را در پـيش گرفتنـد هدف هم انگليس

(Curcon,1889: 320-330).
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و قرارداد م1907آلمان
به قرن بيستم، ساختار بين الملل به واسطة نگرش هاهمزمان با ورود ئي چون آلمـان دولت

نظ-و ژاپن به سبب افزايش توان و دگرگوني شـده بـود كه و مدرنيزاسيون دچار تحول -امي

و كشورهاي قدرتمند اروپـا بخـشي عظـيم از بودجـة سـاالنه را به رقابت تسليحاتي دامن زد،

و  هـا در ايـن دوره بـه دليـل آلمـان.)289-330: 1370كنـدي،(تسليحاتي كردند صرف امور نظامي

ن  و نيروي دريايي با قدرت و شمال)به ويژه عثماني(مايي در شرق اروپا افزايش قدرت نظامي

و روسيه سياست نزديك تري را در مسائل بـين المللـي در پـيش كه فرانسه آفريقا سبب شدند

.)70-75: 1368الهي،(بگيرند 

و در رأس آن شـاه، نبـودن به دليل آشفتگي محيط داخلي، تغيير هيات حاكمـه كشور ايران

و ناآرامي شرايط مساعد براي تصميم گيري  و نخبگان سياسي، موج اعتراضات هـاي اجتمـاعي

در چنـين گيـروداري ايـران مـورد تهـاجم. مشكالت اقتصادي داراي شـرايط مـساعدي نبـود 

و ايـران بـه موجـب مـاده عثماني خواهـان/ق.ه1323/م 1873 قـرار داد18ها قـرار گرفـت

 وزيـر مختـار آلمـان در ايـران در (Arthur GF.vonRex)و كنـت ركـس. ميانجيگري آلمان شد

و و حـساسيت منـافع روس شرايطي بسيار ناگوار قرار گرفت؛ زيرا مالحظات اتحاد با عثمـاني

دولتمـردان آلمـان بـه دولـت.)58-62: 1379پيرا،(انگليس، باعث محتاط عمل كردن وي شده بود 

و هياتي بـه رياسـت ايران توصيه كردند با مذاكرات مستقيم، مسالة اختالف مرزي را حل   كنند،

به قسطنطنيه اعـزام شـد احتشام و مـذاكرات بـه نتيجـه. السلطنه سفير ايران در برلين اي نرسـيد

به داخل مرزهاي ايران ادامه دادند عثماني در نتيجـه مقامـات. ها با تجديد قوا، حمالت خود را

كه عثماني  و از دولت آلمان خواستند ها را بخواهند از تجـاوز بـه ايراني به شدت نگران شدند

 ويلهـم اشتراسـه از دولتمـردان عثمـاني خواسـت در اسـرع وقـت بـا اتخـاذ. ايران بـاز دارنـد 

كه شرايط بين المللي باعث روش به حلّ اختالف مرزي با ايران اقدام كنند، زيرا دوستانه نسبت

و انگليس در كشورشان خواهد شد  .)52-6: 1376ظهير نژاد(دخالت روس

وهادولت و انگليس از گسترش پرشـتاب نفـوذ آلمـان در شـرق نگـران بودنـد، ي روسيه

به سرزمين و سـرانجام رويكرد آلمان و تالش آنها براي تسلّط بر امپراتوري عثماني هاي بالكان

به صدا درآورده بود  و چنانچه. راه يابي به خليج فارس، زنگ خطر جدي را براي منافع بريتانيا

و بغازهـاي هـا روسيافت در دراز مدت، دهاي دولتمردان آلماني تحقق مي راهبر  از قـسطنطنيه

و انگليسي و دار دانل مي بسفر و هند رانده ).10-15: 1368ذوقي،(شدند ها از خليج فارس

و درگيـريهاروس و معتقد بودند چنانچه منازعـه و آلمان ناخشنود بودند  از اتحاد عثماني

ع و يك نيروي متحد عليهبه امپراتوري ثماني كشيده شود، اين كشور در كنار آلمان خواهد بود

مي از طرف ديگر، انگليسي. منافع روسيه به وجود خواهد آورد  كردنـد، خطـري ها چنين تصور
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و از ناحيه آلمـان منـافع بريتانيـا را در خطـر قـرار مـي دهـد، بـه مراتـب كه از اروپاي مركزي

از سنگين و بيشتر از طرف ديگر سياسمتداران آلماني با وارد.)10-15: 1368ذوقي،(روسيه است تر

و  مجلـس ايـران شدن در مساله اختالف مرزي ايران با عثماني، نفوذ خـود را در ميـان دولـت

ميآن. بودند گسترش داده  از ها معتقد بودند در شرايط كنوني آلمان تنها كشوري است كه تواند

و  به همين سبب با پيشنهاد اعطـاي امتيـاز نفوذ بيشتر روس و انگليس در ايران جلوگيري كند؛

و برقـراري خطـوط كـشتيراني هـامبورگ   آمريكـا، تـالش كردنـد-بانك، تأسيس مدارس فني

(1328محمـود،(ها را در امور ايران درگير كنند آلمان هـا بـراي آن كـه سـاير آلمـان.)115-120)8ج:

نه سياسي اعـالم را تحريك نكرده قدرت ها  و باشند پيوسته اهداف خود را در ايران، اقتصادي

از. مي كردند  به دولت ايـران اطـالع دهـد دولت آلمان به وزير مختار خود در ايران دستور داد

در آنجائي كه بانك يك مؤسسةخصوصي است، تأسيس آن صرفاً براي تقويت تجـارت آلمـان

و نمي عا آن كشور است به دولت ايـران تلقّـي شـود تواند به عنوان ا تفكيـك. مل وام دهنده امـ

و هـم بـراي روس  و آلمان، و انگلـيس دشـوار بـود منافع اقتصادي از سياسي، هم براي ايران،

و ادغام آتـي آن در بانـك انگليسي.)371-385: 1388ترك چي،( ها معتقد بودند تأسيس بانك آلماني

به آنان  و نفوذ آن كـشور را از ملّي، انحصار بانك شاهنشاهي را در ايران درهم خواهد شكست

آن. بـين خواهـد بـرد  و سياســتمداران آلمـان معتقـد بـود، بــراي حـلّ مـشكالت مـالي ايــران

در كشورمي به ايران وام بدهد؛ اما كوادت وزير مختار آلمان و روسيه تواند با همكاري انگليس

او معتقد بود منافع سياسـي.ع خويش داشت ايران نظر ديگري بر خالف دولتمردان كشور متبو 

به همين منظور بايد وامي در اختيار دولت ايران قرار بگيرد تا از  كشورش در اولويت قرار دارد

و خاورميانه جلوگيري شود و انگليس در ايران .گسترش نفوذ روس

و اوايل قرن بيستم با تدوين راهبردي جديد، نفـ آلمان وذ خـود را ها در اواخر قرن نوزدهم

و آفريقـا، منـافع روس،. در خاورميانه افزايش دادند  موقعيـت محـوري آلمـان در اروپـا، آسـيا

به خطر انداخت  و فرانسه را و عثماني، بازيگران محوري نظـام جهـاني. انگليس با اتحاد آلمان

چه انگيزه. در راهبردهاي خود تجديد نظر كردند  و انگليس اگر ايهو بازيگران محوري روس

و هريك از آنها مي هـاي كوشيدند از راه متفاوت در ايران داشتند، اما تاحدودي هماهنگ بودند،

.)135-1371:140كاظم زاده،( مختلف برتري خود را بر ديگري تحميل كند

و ائتالف فرانـسويان بـا اتّحـاد بـا. ها تغيير كرد با ظهور آلمان در تاريخ اروپا، آرايش اتحاد

و روس از انزوا  و گرفتاري در منچوري، بـراي حفـظهاروس خارج شدند،  با شكست از ژاپن

در.)152-163: 1363ترنزيـو،(ها را در پيش گرفتند منافع ديرينة خود، سياست همكاري با انگليسي

و روي كـار آمـدن سـرهنري كمبـل بنـدمن – Sir Henry Cambell)انگلـيس بـا تغييـر دولـت

Bannerman) اش سر ادوارد گري وزير خارجهو(Alexanderlzolskii) سياست ديگري در پـيش 
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و در خـور گرفته شد؛ آنان معتقد بودند چون در شرايط كنوني اوضاع از ثبات الزم برخـوردار

:1371كـاظم زاده،( استفاده كرد روس ها اعتماد نيست، شايد بتوان از اين نكته براي جلب حمايت 

كه اطالعات اندك از مسائل آسيايي داشـت- آمدن ايزولسكي با روي كارهاروسو.)458-450

و توافق با انگليسي- به همكاري بيشتر در حاضر ها بودند، اما هنوز طرفداران سازش با آلمـان

و برقراري خطـوط/م1906ها در سال آلمان. روسيه اكثريت داشتند  كوشيدند تا امتيازات بانك

كه واگذاري اين امتيـاز منـافع روس را در ايـران.كشتيراني در ايران را كسب كنند  و از آنجائي

به آلمـان كـردبه خطر مي (1328محمـود،( انداخت، ايزولسكي براي رفع اختالف سفري -172)8ج:

و آلمان.)168 و ترقّـي امـور تجـاري در ايـران اسـت، ها مدعي بودند اين امتيازات براي بهبـود

به اير  و هـا روسولي پاسخ دولت آلمان،. ان ندارد دولت آلمان هيچ نظر سياسي  را قـانع نكـرد

به دليل شكستي كـه از آلمـان. آنها راهبرد مصالحه با انگليس را در پيش گرفتند فرانسويان نيز

و انگلـيس نقـشي مهـم داشـتند   ,Edwards)خورده بودند در نزديك كردن ديدگاه هـاي روس

سن همزمان با مذاك(339-445 :1954 و پترزبورگ، در ايـران جنـبش مـشروطه شـتاب رات لندن

و انگليس  ها در ابتدا از رهبران اين جنبش حمايت كردند ولي با تشكيل مجلـس اول گرفته بود

به آلمان  آنهـا معتقـد بودنـد. ها افزوده شـد ها، برنگراني انگليسيو واگذاري امتيازات اقتصادي

به خطر  و آنهـا بـراي جلـوگيري از نفـوذ بيـشتر حاكمان جديد منافع آنها را خواهند انداخت،

به توافق نزديك آلمان به حل مسائل مورد اختالف در آسيا  :Berylj, 1966)تـر شـدند ها، نسبت

364-368).

و انگليس سرانجام در در/م1907 اوت31روس با ميانجيگري فرانـسه اخـتالف خـود را

و در چهارچوب قرارد  بـر اسـاس ايـن قـرارداد،.به توافق رسـيدند 1907اد آسيا كنار گذاشتند

سه منطقة غيرمتساوي تقسيم گشت  به آن. كشور ايران ؛ كـه از قـصر روس هـاو سهم بيشتر از

و يزد مي و از اصفهان و به نقطـه شيرين شروع و گذشت اي در مـرز ايـران در حـدود روسـيه

مي  محدوده تهديدي براي منـافع روسـيه بـه ها پذيرفتند در اينو انگليس.شد افغانستان منتهي

و بنـدرو منطقة نفوذ انگليسي. وجود نياورند  ها در مرزهاي جنوب شرقي بـه بيرجنـد، كرمـان

به عنـوان منطقـة حائـل شـناخته شـد  و جنوب غربي ايران و بخش مركزي عباس محدود شد

و شـايان ذكـر اينكـه.س بـودو منطقة حائل بيشتر در گسترة منافع انگلي.)478-48: 1371زاده، كاظم(

اصوالً پيش از كشف نفت، سياست انگليس در ايران بيشتر ايجاد حايلي براي دفاع از هند بـود

هـا كـه بـا جنـبش مـشروطه انگليـسي. اين قرارداد كشور را تجزيـه كـرد)50-54: 1380، زاده كاظم(

و تالش كرده بودند با افزايش نفوذ  بله كنند، در ايـن قـرارداد مقا روس ها همراهي كرده بودند

و اين مساله براي حاكمان ايران، انزجار آميز بود در كنار روس  دولتمردان ايراني. ها قرار گرفتند

و آنها همچنان اهداف استعماري  و انگليس تغييري ايجاد نشده معتقد بودند در استراتژي روس
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و ديپلمات. خود را دنبال مي كنند هاي مستعمراتي انگليس با اين حو در ضمن كومت هندوستان

به  كه سهم بيشتري به ضرر منافع كشور متبوع روس ها قرارداد و آن را  داده بود، مخالف بودند

.)478-483: 1371زاده، كاظم(دانستند خود مي

كه تجسم موازنه1907قرارداد آنم و تحـوالت نـوين و تغييـر ي قوا در سطح نظام جهاني

و تبديل آنها بـه هـم. كشور ايران تأثير گذاشت بود، بيش از هر جا بر توافق دو رقيب ديروزي

پيمانان امروزي، نه تنها موجب تقسيم ايران به قلمرو نفوذ طرفين كشته بـود؛ كـه روس هـا در 

را. كردند مناطق نفوذ خود اعمال حاكميت سياسي نيز مي  و اين اتحاد، جنـبش مـشروطة ايـران

ها در ابتدا با جنبش مشروطه مخالفتي نداشتند امـا قـرارداد يسيقرباني خود ساخت، گرچه انگل

ها آنها را در كنار 1907 و ها نميو بالطبع انگليسي. قرار داد روس توانستند با جـنش مـشروطه

و منـافع  به وجود آورده بـود  را در ايـران هـدف قـرارداده بـود هـا روستحوالتي كه در ايران

(1328محمـود،(مخالفت نكنند از حاكمان ايران معتقد بودند با راهبـرد بهـره).108-120)8ج: گيـري

مي اختالف ديدگاه  و انگليس ا اتحـاد آن دو بـر هاي، روس توانند منافع ملّي را تأمين كننـد، امـ

و. رو ساختم اين راهبرد را با دشواري روبه 1907اساس قرارداد  كمـي بعـد از توافـق روس

به آلمانم وزير 1907انگليس در سال  ها اطمينـان دهـد، امور خارجة روسيه، عازم برلين شد تا

و انگليس خطري براي اين كشور ندارد؛ البته وي كـسب هـر گونـه امتيـاز در  مذاكرات روسيه

و در نظر گرفتن منافع حيـاتي ايـن كـشور  و. دانـست شمال ايران را موكول به توافق با روسيه

ب آلمان و واكنش خاصي بـه ها، خاطرنشان كردند آنها ه دنبال درهاي بازتجاري در ايران هستند،

كه مطبوعـات آلمـان از پيـشگامان انتـشار قـرارداد.م نشان ندادند1907قرارداد و گفتني است

).30-35: 1387نيا، ططري، حسن( بوده اند 1907

)م1914-1918(جنگ اول جهاني
آ حـوادثي از قبيـل جنـبش. شـفته بـود اوضاع ايران در سالهاي پـيش از جنـگ اول بـسيار

به توپ بستن مجلس اول، فـتح تهـران، منازعـات نيروهـاي  مشروطه، استبداد محمدعلي شاه،

و اخراج مورگان شوستر، اوضاع مملكـت دموكرات: اجتماعي و اعتداليون، اولتيماتوم روسيه ها

.)26-30: 1376ظهيرنژاد،(تر از پيش كرده بود را آشفته

و هـشت روز پـس از آن، جنـگ. هـ 1332/م1914در ژوئيه احمدشاه ق تاجگذاري كرد

 در (Hinrich uon Reuss) سـفير آلمـان پـرنس رويـس).20-45: 1336سـپهر،(اول جهاني شروع شد

ــاردوف و ك ــود ــران نب ــي  (uon Kardorff) اي ــام م ــفارت را انج ــاي س ــشين او كاره . داد جان

رابي/ق.هـ1332/م1914نوامبر وزير در اول الممالك نخست مستوفي طرفي ايـران در جنـگ

راو در همين راستا دولتمردان ايراني معتقد بودند راهـي بـي.به اطالع دول درگير رساند  خطـر
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در. اند براي كشور برگزيده به دولت ايران اطالع داد حضور نيروهاي روسـي اما دولت عثماني

و تا زماني آذربايجان نقض بي  كه اين نيروها ايران را ترك نكننـد دولـت عثمـاني، طرفي است

كه تا قشون روس از ايران بيرون نمـي. شناسد طرف در جنگ نمي ايران را بي رفـت، روشن بود

و رعايـت بـي بي طرفـي طرفي معنايي نداشت، ولي ايران نيرويي بـراي اعمـال حـق حاكميـت

هـا، كـه خواهـان اتحـاد دموكرات در واقع كشورهاي درگير جنگ خود مليون به ويژه. نداشت

فعاليـت.)20-25: 1389اتحاديـه،(طرفـي نكردنـد ايران با متحدين بودنـد، چنـدان اعتنـايي بـه بـي 

و در نتيجـه دموكرات و انگليس در ايران شـد و خشم روس هاي طرفدار آلمان باعث بدگماني

رو عثماني. نيروهايشان را در ايران افزايش دادند   از آذربايجان واردهاروساندن ها براي بيرون

انگليس نيز براي حفاظت از منافع نفتي خـود در جنـوب، بـه ايـران نيـروي. خاك ايران شدند

و عثمـاني شـد  و ايران صحنة جنـگ روس، انگلـيس .)14-18: 1368ذوقـي،(نظامي گسيل داشتند

و كنسولي در شهرهاي ها كه از طريق فعاليت آلمان بو: هاي تجاري شهر، خرمشهر، اهواز تهران،

و بندر عباس تا حدودي با اوضاع ايران آشنا شده بودند، تالش كردنـد بـراي متّفقـين در ايـن 

آنـان از تـوان نيروهـاي اجتمـاعي ايـران يعنـي.)50-57: 1356واداال،(مناطق مشكالتي ايجاد كنند

و توانستند با كمك دموكرات منافع خـود هـدايت كننـد آنها، دولت را در راستاي ها بهره بردند

.)154-160: 1367ليتن،(

و هند، جبهه اي ديگر و عثماني معتقد بودند با قيام مردم مسلمان در ايران، افغانستان آلمان

و انگليس به راه انداخته  و آنها با مشكل عمده عليه روس مي اي روبه اند در اين زمـان. شوند رو

و فعاليت آلمان  گ تبليغات ون ها در ايران به پاي آن محبوبيت آنها در نـزد ملّيـ و پا سترش يافت

و عثماني در مورد شورش در مناطق اسالمي عليه انگليس بـه توافـق. باال گرفت  مقامات آلمان

كه عمليات آنها تحت فرماندهي عثماني  و قرار شد هـا بـا تعلّـلو چون آلمان. ها باشد رسيدند

به مسائل ايران از جمله شونمان، گريزينگـر، ها روبرو شدند، گروهي از كارش عثماني ناسان آشنا

و افغانستان را پيگيري كردند  نيدرماير،(زوگماير واسموس تحت سرپرستي نيدرماير مسائل ايران

و ستاد ارتش آلمان، گروهي تحت فرماندهي كالين را،.)31-25: 1363 پس از آن، وزارت خارجه

و افغانستان را هدايت–ند خطوط ارتباطي بين بغداد آنها مأموريت داشت. راهي ايران كرد   ايران

به صنايع نفتـي انگلـيس در جنـوب ايـران و هدف از مأموريت اين گروه آسيب رساندن كنند؛

در. بود موفق شدند عمليات انتقال نفت را در جنوب بـا مـشكل/م1915 مارس18اين گروه

ها نيـز بـراي حفاظـت از منـافع نفتـي، لـشكرييانگليس.  (Gehrk, 1960: 93-988)رو كنند روبه

به فرماندهي ژنرال رابينسون وارد جنوب ايران كردنـد  ايـن نيروهـا. نزديك به دوازده هزار نفر

.)50-54: 1351ميروشـينكف،(توانستند امنيت عمليات نفتي انگليس را در جنوب ايران تـأمين كننـد 

كه آلمان و نظامي در تالش بودند نظر علماي شيعه هاي ها عالوه بر فعاليت گفتني است  سياسي
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چه علما عليه انگلـيس. در عتبات را نيز جلب كنند تا به جنگ بر عليه انگليس فتوي دهند اگر

.)74-76: 1377گرگه،(فتواي جهاد صادر كردند، ولي اين فتوي از مرزهاي عثماني فراتر نرفت 

به ناسازگاري بيشتر عثماني جنگ تأثيري مهم نداش اين اقدامات در نتيجة و و آلمانت ها ها

تواننـد بـراي متفقـين در ها معتقد بودند با نفوذ در ساختار ژاندارمري ايـران مـي آلمان. انجاميد

و از نظر آن  هـا ها، همكاري فزايندة نيروهاي ژاندارمري با دموكرات ايران مشكالتي ايجاد كنند،

هـاي نخـست شـروع جنـگ، در مـاه. ذار خواهـد بـودو ملّيون در صحنة سياست كشور تاثيرگ 

پي اوضاع جديد جهـاني، عناصـر ملّـي ايـن نيـرو. ها بريد ژاندارمري يكسره از انگليسي  و در

و با اعضاي دموكرات به آلمان احتياط از. ها گرايش پيدا كردند هاي خود را يكباره كنارگذاشتند

و انگلـيس در ايـران مـي ها به عنوان قدرتي تاثيرگـذار نظر آنها، آلمان توانـست از نفـوذ روس

و ازاين آلمان.)59-66: 1386كرانين،(بكاهد  و انگليس آگاه بودند، ها از نفرت ملّيون ايران از روس

و افغانستان بهره برداري كردند  از نظر ژاندارم هـا همكـاري. فرصت براي شوراندن مردم ايران

به ها با عثماني آلمان كه چشم طمع و شمال ها غربي دوخته بودند، مـي توانـست مرزهاي غربي

به همكاري با آلمان ها پرداختنـد  به همين منظور با احتياط بيشتري و . تهديدي محسوب گردد؛

ها براي جلوگيري از نفوذ آلمان ها در ساختار ژاندارمري، دولـت ايـران را زيـر فـشار انگليسي

هاواهد رسماً در قرار داد تا از افسران ارشد ژاندارمري بخ  ي سياسي شركت نكنند؛ ولي فعاليت

و انگلـيس و حتي ژندارمري چنان در مجلس محبوب بود كه گاهي روس اين اقدام نتيجه نداد

مي  هاي خود براي چيرگـي بـرآن دسـت بردارنـد تـا موجـب تـضعيف شدند از كوشش ناچار

را آلماننفوذ.)70-82: 1379پيرا،(هاي طرفدار متّفقين نشوند كابينه و انگلـيس هـا در ايـران، روس

در آنها توافق كردند دست به عمليات مـشتركي عليـه نفـوذ آلمـان. پيش نگران كرد بيش از  هـا

و مـدت آلمان. جنوب ايران بزنند  هـا جـادة ها با تحريك عشاير جنوب آنها را به قيام واداشـته

به شيراز را ناامن كرده بودند  ان، توانـسته بودنـد تهديـداتي بـرايو حتي در شـرق ايـر. بوشهر

به وجود آورند  انگليس نيز به قصد دفع آلمانها نيروهائي را به شـرق گـسيل. نيروهاي انگليسي

و شرايط خاص آن منطقه زودتر آنجـا را تـرك-هاو آلمان. كرد به دليل همكاري مردم با آنها

و نيروهاي متفق نتوانستند آلمان آن كرده بودند بايگـاني سـازمان اسـناد(منطقه دستگير كنند ها را در

آنو البته انگليس براي مقابله با آلمان.)293(– 142-38-9ملّي ايران، سند شماره  ها از نيروهـاي بـومي

منطقه تحت فرماندهي خود استفاده كردند؛ اما نيدر ماير در افغانستان توانسته بـود بـا نفـوذ در 

و نظامي، انگليس  اهللا.)202- 210: 1363نيدر ماير،(ها را با مشكل مواجه كنديساختار سياسي حبيـب

و از انگليسي حاكم افغانستان در تالش بود از وجود آلمان  ها امتياز بيـشتري ها بهره برداري كند

و حتي براي خودش مشكالتي ايجادو چون انگليس. بگيرد ها حاضر نبودند امتياز بيشتر بدهند
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به هيئت كه مسلمانان هند عليه كردند، وي به فرماندهي نيدر ماير اطالع داد در صورتي  آلماني

.)93-98: 1361بلوشر،(ها قيام كنند، افغانستان به آنها كمك خواهد كرد انگليسي

و نفـوذ اما در ايران اوضاع به صورت ديگري پيش رفـت، اختالفـات آلمـان و عثمـاني هـا

ب  و انگليس در ساختار حاكميت، شد اعث بحران در كابينه روس الدوله آنها موفّق شدند عين. ها

به نخست وزيري برسانند .را

و مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت» پرنس رويس«در همين زمان، سفير آلمان . وارد تهران شد

و نيروهـاي ژانـدارمري تحريك او موجب شد ايـالت جنـوب عليـه انگليـسي هـا قيـام كننـد

و  به و متّفقين بـراي خـروج اتبـاع آلمـان بـه دولـت ايـران،. جود آورد مشكالتي براي متّفقين

به دنبال آن، نيروهاي روسي به سـوي تهـران حركـت كردنـد. اولتيماتوم دادند و درحاليكـه.و

قم هاي آلمان وعده به ها براي كمك به ملّيون تحقيق نيافته بود، آنها تالش كردند كه پايتخت را

و مليون وحدت نظر نداشتند.)230-240: 1336سـپهر،(انتقال دهند  ملّيونِ طرفدار آلمان. شاه، دولت

و همچنـين سـفراي  و نيروهـاي ژانـدارمري ي دولـت هـاو برخي از اعضاي حزب دموكرات

به مقصد قم ترك كردند شاه بـه توصـية فرمانفرمـا وسـفراي.)20-25: 1362بهار،(متّحد، تهران را

و  و انگليس در تهران ماند اگـر چـه سـفراي آلمـان،. اوضاع به نفع متّفقـين تغييـر كـرد روس

به تهران بازگشتند، اما كنترل اوضاع در دست متّفقين بود  و مجارستان هـا آلمان. عثماني، اتريش

و دكتـر واسـل تمامي ناكامي  و او را عـزل  هـاي سياسـي خـود را متوجـه سـفيرخود رويـس،

(Von Vasdsel)ا به جانشيني متّفقين در ساختار ژاندارمري تغييراتـي.و در ايران تعيين كردند را

و سرهنگ نيتروم(Edwall)آنها سرهنگ ادوال. ايجاد كردند  هـم  (Nystrom) سوئدي را بركنار،

كه كميتة دفاع ملّـي تـشكيل.)70-85: 1389كـرانين،(وطنش را به جاي او گذاشتند به قم مهاجرين

ش  و داده بودند، با ماندن به تهـران، بـه سـمت همـدان و بازگشت سفراي متّحدين اه در تهران

هـا تر اعضاي آن از دموكراتو در آنجا دولت موقّتي را كه بيش. سپس كرمانشاه حركت كردند 

به رياست نظام  ازو براساس نقشة آلمان. السلطنة مافي تشكيل دادند بودند و عثماني آنها بايد ها

د  و بـراي ايـن كـار قـشوني ملّـير گردنة همدان جلوگيري مي پيشروي نيروهاي متّفق كردند،

كه محور آن ژاندارمري بود .)40-44: 1369بلوشر،(تشكيل دادند

و ژانـدارم كه مركّب از سواران عشايري هـا اما حملة ارتش روسيه به قواي نامنّظم مهاجران

به عقب  و حكومت بود، فرماندة آلماني را وادار به همراه طرفـدارانش نشيني كرد،  نظام السلطنه

العمـاره دولت موقّت، با شكست نيروهـاي متّفـق در كـوت. به بين النهرين عقب نشيني كردند

به تبليغات وسيعي عليه متفقين پرداخت  و به كرمانشاه بازگشت و با شكست متّحـدين،. دوباره

به شهرهاي ارو و از آن پس به عثماني، و پـاريس اعضاي دولت موقّت، نخست پا نظيـر بـرلين

.)116-120: 1369بلوشر،(مهاجرت كردند 
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 نتيجه
فرانسويان در اوايـل. اروپائيان در قرن نوزدهم ميالدي بازيگران اصلي صحنه جهاني بودند

و ائتالف، سيادت) ناپلئون(اين قرن  و ساير بازيگران از طريق اتحاد بر ساير رقبا پيشي گرفتند،

به چال  و با شكست آن كشور، نقشه سياسي اروپا تغيير كـرد فرانسه را كـشور تـازه.ش كشيدند

به وجود آمده بود-تاسيس آلمان  و جنوبي پروس  بازيگر جديـد- كه از اتّحاد نواحي شمالي

مي شد و درك شرايط بين الملل. محسوب بيسمارك صدراعظم آن كشور، با واقع بيني سياسي

و مـسائل اروپـا بـراي او از اولويـت سياسـي از درگير شدن در مسائل جهاني  خودداري كـرد،

و سـرمايه داران آلمـان،. برخوردار بود  ار اما چنين راهبردي پايدار نماند؛ صاحبان صـنايع، تجـ

ويلهلم. دولت را تحت فشار قرار دادند تا در مسائل بين المللي مشاركت فعال تري داشته باشد 

استراتژيست هاي آلمـان بـا تـدوين راهبـرد. هاي جهاني شد اول با عزل بيسمارك وارد رقابت 

و  به شرق، از طريق كسب امتيازات اقتصادي هانگاه و عمراني، نفوذ سـازمان فعاليت ي تجاري

به چالش كشيدند و انگليس را در خاورميانه و ديرپاي روس كشور ايران در قرن نوزدهم. يافته

و بخـش هـاي وسـيعي از به سبب موقعيت استراتژيك، صحنة رقابـت كـ  شورهاي اروپـا شـد

به اين كشور تحميل شد و معاهداتي استعماري .قلمروش جدا

و انگلـيس اسـتراتژي نيـروي سـوم طراحـي حاكمان ايراني نيز براي مقابله با نفـوذ روس

و سياسـي كـسب كنـد، مـي  و معتقد بودند اگر كشور سومي در ايران منـافع اقتـصادي كردند؛

ناصرالدين شاه با انعقاد قرارداد تجـاري.و تماميت اراضي كشور را حفظ نمايند توانند استقالل 

و راه آهن تالش كرد آلمان ها را در امور ايـران  و واگذاري امتيازات، تاسيس بانك و بازرگاني

و انگلـيس در امـور ايـران بكاهـد و از گـسترش نفـوذ روس و از طـرف ديگـر. درگير كنـد،

در رقابت و نيـاز روسـيه بـه هاي سياسي به افزايش آلمـان، اروپا، نگراني انگليس از قدرت رو

به)م1907قرارداد(جبران صدمات شكست از ژاپن، دو قدرت رقيب را وادار به تفاهم  كه كرد

.منزلة پايان استقالل ايران بود

ه شـرق در جنگ جهاني اول، آلماني و ها براي باز كردن جبهة ديگري عليـه متّفقـين متوجـ

و هندوستان شدند . شورش مسلمانان عليه انگليس در خاورميانه

كه اصوالً آلمان به اين طرح داشت؛ اما واقعيت اين بود سياست آلمان در قبال ايران بستگي

و نظامي در ايران هنوز آمادگي نداشت  در آلمان افـراد آشـنا بـا. براي ايفاي نقش فعال سياسي

و سكّان سياسي آلمان در ايران، بـه دسـت كـاردار سـفارت آلمـان. مسايل ايران وجود نداشت 

از38يعني كاردورف و تحليـل وي كه تجربة اندكي نسبت بـه امـور ايـران داشـت،  ساله بود،

و موانـع. مسائل مطابق با واقعيت نبود و عالوه بر آن، اجراي سياستي فعال در ايران مـشكالت

و انگلـيس، نبـود فراوان داشت كه درست ارزيابي نشده بـو و تـوان روس د؛ از جملـه قـدرت
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و آلمـان در مـورد ايـران، كـه راه و اقتصادي ايران، اختالف نظر بين عثمـاني ها، ناتواني نظامي

و تحليل نشده بود  و تجزيه و. دقيقاً بررسي اما در عين حال، همكاريهاي نزديك اتبـاع آلمـاني

به ويژه  و نظامي مـأمورين آلمـاني ميـان فعاليت ها ايراني در طول جنگ جهاني اول ي سياسي

و بـويژه گـسترش دموكرات ها و مـردم ايـران، بـه همـدلي بيـشتر ، رجال، ژاندارمري، عـشاير

و تماميت ارضـي. احساسات ناسيوناليستي در اين كشور دامن زد و مخصوصاً تضمين استقالل

آ و روسيه به افزيش محبوبيت . لماني ها در اذهان ايرانيان انجاميدايران در معاهدة بين آلمان
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