
نقش بانک استقراضي در جلوگيري از تأسيس بانک مّلي
و بانک آلماني در ايران عصر مشروطه

 مظفر شاهدي

طرح مسئله
روسيه تزاري را به عنوان شاخص ترين دشمن خـارجـي انـقالب مشـروطيت ايـران
مي شناسيم. در اين ميان انگليسيان متظاهر نيز صرفًا در چارچوب اهداف و سياستهاي
مداخله جويانه خود در شئون مختلف ايران در قبال انقالب مشروطه موضع گيري کردند.
گذر زمان نيز به تدريج اثبات کرد که سياستگذاران انگـليسي امـور ايـران هـم مـاهيت
مخالفت و کارشکني هايشان در روند انقالب مشروطيت دست کمي از رقباي قديمي و
متحدان جديدشان روسيه ندارد. بدين ترتيب اين دو کشور به رغم برخي موضع گيريهاي
علي الظاهر ناهمگن٬ گام بهگام و بازو به بازو در انحراف و شکل دهي دلخواهانه تحوالت
دوران انقالب مشروطيت ايران تشريک مساعي کـردند. بـه رغم ايـن تـحرکات آشکـارا
مخالف٬ مشروطه خواهان ايران در راه پيشبرد اهداف انقالب بـه اقـدامـات پـرشماري
همت گماردند که البته بسياري از اين تالشها عمدتًا به خاطر مـخالفت و کـارشکنيهاي
روسها و انگليسيها سرانجامي نيکو نيافت و عقيم ماند. از جمله مهم ترين تـالش نـظام
جديد مشروطه و مجلس شوراي ملي که در نهايت به خاطر کارشکني و عدم همکاري
ي و نيز تالش براي تشکيل روسيه و انگلستان به شکست انجاميد طرح تأسيس بانک ملّ
شعبه يا شعباتي از بانک شرقي آلمان در تهران و برخي شهرهاي ايـران بـود. بـانکهاي
استقراضي و شاهنشاهي که به آن روزگار تحت پشتيباني و حمايتهاي بي دريغ دولتهاي
روسيه و انگلستان نبض اقتصاد پولي و اعتباري و نيز تجاري ايران را در دست داشتند
البته شايق نبودند مؤسسه مالي ـ اعـتباري ثـالثي مـوقعيت بـالمنازع آنـان را در شـئون
مختلف اقتصادي و نيز سياسي ـ اجتماعي کشور مورد تهديد قرار دهد. به همين دليل به



[ ٣٨١٣-١ ع] نماي بخشي از شهر تهران و بانک شاهنشاهي ايران در ميدان توپخانه

ي و نيز شعبه بانک شـرقي آلمـان در شيوه هاي پيدا و پنهان در راه شکل گيري بانک ملّ
ايران مانع ايجاد کردند. با عنايت به استدالل و فرضيه فوق مقاله حاضر تالش مي کند با
نگاهي تحليلي و تاريخي موضع مخالف و البته دشمنانه بانک استقراضي روس با طرح
ي و نيز شعبه بانک شرقي آلمان در ايران عصر مشروطه را مورد بررسي تشکيل بانک ملّ
مطالعه قرار دهد٬ با اين توضيح که محور قـرار دادن مـخالفت بـانک اسـتقراضـي بـا و
شکل گيري مؤسسات مالي مذکور به مفهوم ناديده گرفتن نقش مشابه بانک شاهنشاهي
در اين واقعه نيست که البته بررسي نقش بانک شاهنشاهي در عدم شکل گيري و توقف

طرح تأسيس بانک ملي و شعبه بانک شرقي آلمان در ايران مجالي ديگر مي طلبد.

الف. موضع بانک استقراضي در برابر تأسيس بانک مّلي
ي در صدر مشروطيت هيئت دولت مدت کوتاهي پس از تأسيس مجلس شوراي ملّ
 طرح استقراضي به مبلغ بيست کرور تومان از بانکهاي شاهنشاهي و استقراضـي را بـه



[ ٣٧٩٨-٤ ع] نماي بيروني بانک استقراضي ايران در دوره قاجاريه

ي با اخذ هـرگونه ا برخالف انتظار دولت و دربار مجلس شوراي ملّ مجلس ارائه داد٬ امّ

١. مهدي ملک زاده. تاريخ انقالب مشروطيت ايران . تهران٬ انتشارات علمي٬ ١٣٥٨. (سه جلد در يک جلد) ٬ چاپ
ان و نقش آز اديخواهان جهان . تهران٬ انتشارات دنـيا٬ دوم. ص ٤٠٢ و سالم الله جاويد. نهضت مشروطيت اير

١٣٤٧. چاپ دوم. صص ٤٢-٤١.

وامي از اين دو کشور مخالفت کرده ١ و اين اقدام مجلس مقدمه اي براي طـرح تشکـيل

٢. کتاب آبي . به کوشش احمد بشيري. تهران٬ نشر نو٬ ١٣٦٣. ج اول. صص ١٣-١٢.

ي در ايران شد. ٢ نمايندگان که به نتايج اسارت بار وامهاي خارجي واقف بودند بانک ملّ
ي يـافتند و بـه دنـبال آن طـي تنها راه نجات از اين گونه بحرانها را در تأسيس بـانک مـلّ
ي در مذاکره نمايندگان مجلس شـوراي مـلّي جلساتي متعدد موضوع تأسيس بانک ملّ

٣. براي کسب اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد بـه: صورت مذاکـرات مـجلس شـوراي مـلي دوره اّول ؛ مـظفر
شاهدي. «مجلس اّول٬ بحرانهاي مالي و طرح تأسيس بانک ملّ ي»٬ فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايـران ٬

ويژه نامه مشروطيت٬ تابستان ١٣٧٨.

مطرح شد. ٣ بدين ترتيب مـخالفت بـا اخـذ وام از بـانکهاي خـارجـي انگـيزه الزم را بـه



ي را به جد مورد توجه قرار دهند. امّا هيئت نمايندگان مجلس داد تا طرح تأسيس بانک ملّ
دولت که سخت دچار بحران مالي بود و از سوي ديگر ترديد داشت که مجلس شوراي
ي در کوتاه مدت بتواند بانک مورد نظر را تأسيس کرده سرمايه الزم را براي آن فراهم ملّ
ي دولت ناگزير از قرضه خارجي است. آورد کماکان اعتقاد داشت که تا تأسيس بانک ملّ
ي را تأسيس کند به دولت وعده مي داد که ي که مصمم بود بانک ملّ امّا مجلس شوراي ملّ
در آينده اي نه چندان دور بانک مذکور را افتتاح و پول مورد نياز دولت را تأمين خواهد

٤. کتاب آبي . ج اّول. صص ٣٣-٣٢.

نمود ٤ و به هيئت دولت اخطار مي کرد که بدون تصويب مجلس هيچ گونه امکاني براي

٥. تاريخ استقرار مشروطيت در ايران ؛ مستخرجه از روي اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان. به کوشش
حسن معاصر. تهران٬ ابن سينا٬ ١٣٥٢. ص ١٣٧.

اخذ وام خارجي متصور نيست. ٥
ي برخي نشريات کشور همزمان با اين اقدامات و موضع گيريهاي مجلس شوراي ملّ
ي مطالبي منتشر مي ساختند و باالخص با برشمردن نيز در دفاع از لزوم تأسيس بانک ملّ
مضار و مشکالت عديده اي که بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي تا آن هنگام براي کشور
ايجاد کرده بودند٬ مجلس٬ دولت و مردم کشور را به همکاري و مشارکت جدي بـراي

٦. براي نمونه بنگريد به: روزنامه حبل المتين ٬ سال ٬١٣ ش ٬٣٩ ١٥ ربيع الثاني ١٣٢٥؛ سال اّول٬ ش ٬١١٨ سه شنبه
٨ شعبان ١٣٢٥؛ سال اّول٬ ش ٬١٢١ شنبه ١٢ شعبان ١٣٢٥ و سال اّول٬ ش ٬١١٧ دوشنبه ٧ شعبان ١٣٢٥.

ي فر امي خواندند. ٦ از جمله روزنامه حبل المتين طي مطلبي در اين بـاره تأسيس بانک ملّ
چنين نوشت:

بانک است. مملکتي که بانک نـدارد اعـتبار تأمين پول براي دولت] ] يکي از منابع
ندارد و زمام اختيارش در دست دولت خارجه است. چنانکه امروز اختيار دولت ما
در دست بانک روس و انگليس افتاده هر ساعت بخواهند طهران را پر از پول کرده و
هر دقيقه ميل کنند قحط پول در تهران مي شود. چرخ تجارت گردش نمي کند مگر به
در را قوه تجار بانک. امروز معيار پول مابه کف خارجه است. ما نمي توانيم پول خود
يک قيمتي که ميل و صرفمان باشد نگاه داريـم٬ زيـرا کـه بـانک نـداريـم٬ بـورس

٧. روزنامه حبل المتين ٬ سال اّول٬ ش ٬١٥٩ سه شنبه ٥ شوال ٬١٣٢٥ ص ٢.

صرافيه... نداريم. ٧

ي چه شد» با اشاره به وضعيت همين روزنامه در مطلبي ديگر تحت عنوان «بانک ملّ
 ناگواري که از نفوذ مالي ـ اعتباري بانک استقراضي در شئون مختلف کشور ايجاد شده



بود٬ خاطرنشان کرد:
... ما همه روزه مي بينيم به در و ديوار اعالميه چسبانيده که بانک استقراضي در فالن
روز با کمال احترام لباس زنهاي شما را حراج مي کند و زينت زنانه شما را مي فروشد
ابدًا متأثر نمي شويد... غيرت ملي داريم حرف؛ استقالل دولت مي خواهيم حرف؛

٨. روزنامه حبل المتين ٬ سال اّول٬ ش ٬١٧٢ چهارشنبه ٢٠ شوال ٬١٣٢٥ ص ١.

حب وطن داريم و.... ٨

در همان حال اعالم حمايتهايي هم از سوي برخي مراجع عظام و روحانيون در تأييد
ي صورت مي گرفت که مردم را به انحاء مختلف به مشارکت و و لزوم تأسيس بانک ملّ

ايانه حاج آقا نورالله اصفهاني . بي جا٬ ٩. براي نمونه بنگريد به: موسي نجفي. انديشه سياسي و تاريخ نهضت بيدارگر
بي نا٬ ١٣٦٩. صص ٢٥٥-٢٥٤.

همکاري در تأسيس اين بانک فرا مي خواندند ٩ و گاه با کمکهاي مالي به بانک در دست

١٠. براي نمونه بنگريد به: احمد کسروي. تاريخ مشروطه ايران . تهران٬ اميرکبير٬ ١٣٤٠. چاپ پنجم. ص ١٨٢.

ي نيز تأسيس مردم را در ياري رساندن مالي به آن تشويق مي کردند. ١٠ مجلس شوراي ملّ
ي تهيه کرده بود و گامهايي درباره چگونگي که طرحهايي براي تدوين نظام نامه بانک ملّ
تأسيس و اداره بانک برداشته بود در ابتداي امر درصدد برآمد براي تهيه سرمايه مورد
لزوم بانک به منابع داخلي روي آورد. به همين دليل تمام مردم کشور براي کمک مالي به
اين بانک در دست تأسيس به کمک فراخوانده شـدند و بـا انـتشار اوراق مشـارکت بـه

١١. همان. صص ١٨٢-١٧٧.

جمع آوري نقدينگي و ساير اشياء قيمتي مردم مبادرت شد. ١١
هاشم محيط مافي درباره طرح مجلس شوراي ملي جـهت گـردآوري پـول از مـردم

کشور و نيز ميزان استقبال مردم از اين اقدام مجلس چنين مي نويسد:
اين اوقات در مجلس گفت وگوي تأسيس بانک ملي است. مردم هم باکمال ميل
براي شرکت حاضر بودند. اين زمان مشهور شد که دولت ايران مي خواهد استقراض
جديدي از دولتين همجوار بنمايد. ملت اين کار را تصويب نکردند. مجلس در اين
باب رأي نداد. گفتند دولت در افتتاح بانک ملي همراهي و مساعدت نمايد. پس از
آنکه بانک مفتوح شد دولت هر قدر پول مي خواهد بانک ملي خواهد داد. مجلس
براي حفظ حقوق سلطنتي و ملي اين استقراض را تصويب نکرد. عموم اهالي حتي
مخدرات محترمه به صدا آمدند که ما حاضريم از مال خود مجانًا به دولت داده که

از اجانب استقراض نشود.



لهذا وکالي مجلس چنين صالح ديدند که بانکي موسوم به بانک ملي تأسيس
شود. هر کسي به قدر قوه٬ وجهي به عنوان شرکت و سرمايه در بانک بگذارد و سهام
دريافت دارد. مراتب افتتاح و تأسيس بانک مذکور را به وسيله صدراعظم به عرض

اعلي حضرت رسانيدند. اجازه فرمودند که بانک تأسيس گردد.
لهذا برحسب امر شاهنشاهي جمعي از وزراء٬ اعيان٬ اشراف٬ تـجار و بـزرگان
ي برآمدند. سرمايه اين بانک را قبًال سي کـرور درصدد تشکيل و تأسيس بانک ملّ
تومان معين کرده اند که بعد از جمع آوري سي کرور تومان و افتتاح بانک ملي در آن
وقت سرمايه بانک به يکصد کرور تومان بالغ خواهد شد. مؤسسين از پـنج هـزار
تومان و ده هزار تومان الي پنجاه هزار تومان براي سرمايه اوليه داده اند و غيرتمندان
اسالمي که در ممالک خارجه هستند اکثر حاضر شـده انـد کـه بـراي تـرقي وطـن
عزيزشان سرمايه به قدر قوه در بانک بگذارند و سهام خريداري نمايند. از واليات
داخله هم از اکثر جاها کمکي در اين سرمايه بانک کرده اند. چون تا زماني که قوانين
اين بانک نوشته شود و امتياز رسمي از دولت صادر گردد٬ مدتي الزم است. حاليه
هم از طرف دولت مبلغ عمده اي پول براي اصالحات خواسته انـد. بـنابر بـيانات
در رفع احتياج دولت از استقراض خارجه مذکور٬ ملت همت مخصوص عاجلي بايد

بنمايند.
از طرف افراد ملت تقاضا شد که محل دادن وجـوهات مـعين بشـود کـه آنـها

بپردازند لهذا اعالني ديگر قريب به مضمون ذيل انتشار يافت.

اعالن
هر يک از ابناي وطن عزيز مايل هستند که نام نيک در صـفحه روزگـار بـاقي
اکي خود را تحويل و قبض موقتي که ادارات مقرره ذيل وجه سرمايه اشتر گذارنددر
به مهر و امضاي صاحب اداره چاپ شده بگيرند. بعد از اينکه سهام بانک حاضر
شد٬ قبوضات موقتي را به بانک داده ورقه سهام دريافت دارند. امتياز اين بانک از
طرف دولت مرحمت خواهد شد به شرايط مقرره که در اساسنامه مندرج و اعالن
خواهد شد. اداراتي که وجوهات تحويل و قبض دريافت مي شود: حجره حـاجي
محمداسماعيل تبريزي٬ حجره حاج باقر صـر اف تـبريزي٬ حـجره اربـاب جمشيد

١٢. هاشم محيط مافي. مقدمات مشروطيت . به کوشش مجيد تفرشي و جواد جان فدا. تهران٬ انتشارات فردوسي٬
١٣٦٣. چاپ اول. صص ٢٠٣-٢٠١.

 تاجر پارسي و حجره برادران طومانيانس. ١٢



[ ٦٧٧٨-١ ع] ارباب جمشيد بهمن نماينده دوره اول زرتشتيان در مجلس

ي طـرحـهايي جـهت اخـذ وام از هــمزمان بــا ايـن اقـدامـات٬ مـجلس شـوراي مـلّ
ي براي مصارف دولتي آماده کرد و با تنظيم قرارنامه اي درباره چگونگي سرمايه بانک ملّ

١٣. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند ٢٩٢٧٩- ق.

ي و چگـونگي و شرايط اين وام اظهارنظرهايي ارائه شد. ١٣ در تنظيم نظامنامه بانک ملّ
تأسيس و اداره آن باالخص تجار نقش درجه اولي داشتند. اين گروه به مقتضاي شغل و
حرفه تجاري ـ صرافي خود بيش از ساير نمايندگان مجلس از مسائل بانکداري آگاهي

١٤. منصوره اتحاديه. پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت (دوره اّول و دّوم مجلس شوراي ملّ ي) . تهران٬ نشر

ي پس از مدتها مذاکره و گفت وگو اعالني عمومي که در ١٣ داشتند. ١٤ مجلس شوراي ملّ



Ø گستره٬ ١٣٦١. چاپ دوم. صص ١١٦-١١٢.

ذيقعده ١٣٢٤ به شرح زير صادر کرد به داليل نـمايندگان بـراي اجـتناب از اسـتقراض
ي اشاره نموده و از مردم خواست تـا در تأسـيس و پـا خارجي و طرح تأسيس بانک ملّ

گرفتن اين بانک مشارکت جدي داشته باشند:

اعالن تأسيس بانک ملّي
امروز که دوره ترقي و سعادت به طرف ايران روي نهاده اول قدمي است که به
استقبال آن با جان و مال اهالي برداشته اند و در تهيه و تدارک اين امر محترم از بذل
جان و مال مضايقه ندارند و براي انتظام اين نيت مقدس اولياي دولت محتاج بودند
و گفت وگويي با دولتين يعني بين انگليس و روس نموده بودند که بـه قـدر لزوم
کارگشايي نمايند از طرف ذيشرف بندگان اعليحضرت اقـدس شـاهنشاهي ارواح
العالمين فداه مسئله را رجوع و اخطار به مجلس شوراي ملي نموده اند. اهل مجلس
محض پاس حقوق شاهانه و حفظ شئونات ملتي و مالحظات خيرخواهانه دولت
و ملت قرض از خارجه را تصويب ننمودند. عموم اهالي غيرتمند وطن پرست کـه
خداي ناصر و حافظشان باد حتي مخدرات محترمه در مجالس و مساجد و معابر
به صدا درآمدند که اين وجه را ولو اينکه مجانًا باشد و بالعوض خودمان حاضريم

که به دولت داده و از خارجه استقراض نشود.
عليهذا اعضاء مجلس شوراي ملي چنين صالح دانسته که بانکي موسوم به بانک
ملي تأسيس شود که عموم اهالي ايران در آن شرکت داشته باشند هر کس به قدر قوه
و قدرت و وطن پرستي خود وجهي به عنوان سرمايه شرکتي در اين بانک بگذارد و
قبض و سهام دريافت دارد که بانک با اين سرمايه داد و ستد نمايد حاًال و مۤاًال رفع

حوادث و حوائج دولت و ملت را بنمايد.
مراتب توسط حضرت مستطاب اجل اشرف آقاي صدراعظم مدظله العالي بـه
عرض خاکپاي مهر اعتالي مقدس شاهانه ارواحناه فداه رسيد. تأسيس اين بانک را
امر اجازه فرموده اند٬ لهذا جمعي از وزراء عظام و رجال محترم و تجار با يکديگر
همراهي و اتحاد نموده و تشکيل اين بانک را درصدد برآمدند و فعًال سرمايه ايـن
بانک را در مبلغ سي کرور تومان معين نموده اند که بعدها لدي االقتضاء به يکـصد
کرور تومان بالغ خواهد شد. تعداد مـؤسس ايـن بـانک يکـصد نـفر است و ايـن
 يکصد نفر هر کدام از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان وجـه سـرمايه تأسـيس داده و



[ ٣٨١٤-١ ع] اجتماع جمعي از نمايندگان دوره اول مجلس شوراي ملي در محوطه مجلس

خواهند داد ولي عموم اهالي غيرتمند از تمام ممالک محروسه مجاز و مختار است
که در اين بانک ملي به قدر قوه خود از ٥ تومان الي هر ميزاني که بخواهد وجه داده
شرکت نمايد قبض و اسهام دريافت داشته و خير دنيا و آخرتي را براي خود تحصيل
نمايد. چون تا موقع نوشتن صحيحه و شرايط مدتي الزم است که از روي بصيرت و
صحت اعتبار موافق ترتيبات بانکهاي ملل متمدنه ترتيبات اساسي بانک فـراهـم
شود و مبلغي عمده فعًال بر حسب ضرورت و لزوم براي مخارج فوق العاده دولتي
که تأخير و تعويق آن ممکن نيست الزم است عموم اهالي وطن دوست عجله در راه
انداختن وجه و رفع احتياج دولت از استقراض از خارجه داشتند و خواهش نمودند
اعالني نوشته شود و چندين محل براي وجوهات معين شود لهذا اين اعالن انتشار
داده شد که هر يک از ابناء وطن عزيز که مايل هستند در اين بناي مقدس شريک و
نام نيک خود را در صحنه روزگار باقي و ثابت بگذارند در ادارات مقرره ذيل وجه
اداره را برده و تحويل بدهند قبض موقتي که طبع شده با امضاء و مهر اکي خود اشتر
بگيرند و همان طور که در قبوضات چاپ شده نوشته شده پس از آنکه اسهام بانک



١٥. تاريخچه سي ساله بانک ملي ايران . تهران٬ انتشارات بانک ملي ايران٬ ١٣٧٧. صص ٧٦-٧٥.

 حاضرشوداين قبوض موقتي را به بانک ملي ردنموده ورقه سهامدريافت خواهندداشت. ١٥
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در همان زمان نمايندگان مجلس شوراي ملي نظامنامه اي ١٢ ماده اي براي بانک ملي
تــدوين و تــنظيم کــرده و در
ذيـحجه ١٣٢٤ مـفاد آن را بـه
تأيـــــيد مــــحمدعلي شــــاه
رسانيدند. نظامنامه بانک ملي
در موارد متعدد مـحدودکننده
حــــوزه فــــعاليت بـــانکهاي
شـاهنشاهي و اسـتقراضـي در
ايران بود و گـو ايـنکه آشکـارا
حـقوق انـحصاري آنـان را کـه
طي امـتيازنامه مـربوطه بـه آن
بانکها واگذار شده بود تهديد
نــــمي کرد امّــــا بســـياري از
فعاليتهايي را که در حـيطه هاي
مختلف اقتصادي٬ تجاري آنان
واقــع شــده بـود آسـيب پذير
مي ساخت. از جمله حقوقي که
طي اين نظامنامه به بانک ملي در مورد جمع آوري و ارسال عايدات دولتي از اياالت به
مرکز٬ معامالت زراعي و رهن امالک٬ خريد بروات تـجاري٬ اعـطاي قـرضه بـه افـراد
حقيقي٬ احداث راه آهن و راه شوسه در تمام نقاط ايران٬ حق استخراج معادن٬ تجارت و

١٦. مجلس شوراي ملي براي تهيه پول مورد نياز دولت از طريق بانک ملي قر ارنامه و شروطي نيز تنظيم کـرد
(براي کسب اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد به: مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سـند

٢٩٢٧٩- ق و سند ٢٩٢٨- ق).

واردات نقره براي ضرابخانه و اعطاي وامهاي دولتي ١٦ داده شـده بـود آشکـارا حـوزه
فعاليت تجاري ـ اقتصادي بانکهاي استقراضي و شاهنشاهي را محدود کرده و چه بسا از

 کنترل آنان خارج مي ساخت. در نظامنامه بانک ملي چنين آمده بود:



... فصل اّول ـ بانک ملي از شرکت عامه تبعه ايران تشکيل و ايـجاد مـي شود کـه
هرکس به تفاوت وجهي در بانک گذارده اسهام از بانک بگيرد.

فصل دوم ـ جمع عايداتي ديواني از هر قبيل در تهران و ساير بالد بايد تحويل
بانک ملي شود و تمام مخارج دولت را از هر قبيل اين بانک به حواله وزير ماليه

خواهد پرداخت.
فصل سوم ـ بانک ملي مي تواند معامالت زراعي ورهن امالک را به قانون شرع
مطاع کند. همچنين خريد و فروش بروات تجارتي داخـله و خـارجـه و قـرض و

استقراض را به تراضي طرفين داير نمايد.
فصل چهارم ـ مطابق قرارداد جداگانه اي که مرتب خواهد شد حق امتياز بليط
رايج (بانک نوت) در تمام ممالک مـحروسه بـعد از انـقضاء مـدت امـتياز بـانک
شاهنشاهي يا انفساخ حق امتياز آن به موجب قرارنامه باالنحصار مخصوص بانک

ملي خواهد بود.
فصل پنجم ـ بانک ملي حق دارد در تمام نقاط ايران احداث راههاي آهن مطابق
قراري که بعد مرتب خواهد شد نمايد و همان طور مي تواند راههاي شـوسه را بـه
استثناي آنچه امتيازش سابقًا به ديگران داده شده به موجب قراري که مرتب خواهد
شد احداث نمايد و اگر ديگري براي کشيدن راه آهن و شوسه حاضر گردد بانک ملي

به تساوي حق تقدم خواهد داشت.
فصل ششم ـ بانک ملي مي تواند در اراضي موات و امالک دولتي انکشاف و
استخراج معدن بنمايد و از منابع و عوايد آن بعد از وضع کليه مخارج صدي ده به
دولت عليه عايددارد و ساير شروط به موجب قرارداد جداگانه است که بين دولت و
بانک ملي منعقد خواهد شد. هرگاه معادن طال و نقره و جواهرات اين بانک انکشاف

و استخراج نمايد حق دولت از منافع آن به موجب قرارداد جداگانه خواهد بود.
فصل هفتم ـ دولت عليه امتياز غواصي در خليج فارس و استخراج مرواريد را به
بانک ملي ايران واگذار مي فرمايد صدي ده از منافع حاصله حق دولت خواهد بود.
فصل هشتم ـ در مواقعي که براي مسکوک رايجه نقره جهت ضرابخانه دولتـي
الزم شود اين بانک با آوردن نقره و فروش به ضرابخانه حق تقدم خواهد داشت با

تساوي شروط.
فصل نهم ـ از آنجا که معامالت خزانه دولت راجع به اين بانک است و در آتيه
بليط بانک هم به توسط اين بانک منتشر خواهد شد لهذا دولت عليه ايران حق مأمور
کردن دو نفر مفتش براي اين بانک خواهد داشت که در تمام امور اين بانک تفتيش و



رسيدگي نمايد. مفتش مذکور هر وقت مقتضي بدانـند مـي توانـند انـجمن اداره و
انجمن عمومي شرکاء را اخبار و احضار نمايند و در مشاورت آنها خود حاضر شده
و داخل مذاکرات بشوند و نيز هر زمان مي توانند رسيدگي به دفاتر و محاسبات و

معامالت بانک نمايند.
فصل دهم ـ فروش و انتقال امتيازات مندرجه در اين فرمان به تبعه يا شـرکت
خارجه از هر قبيل که باشد قويًا ممنوع و کان لم يکن خواهد بود و هکذا فروش و
انتقال اسهام اين بانک به تبعه خارجه ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است و اگر به
وراثت يا تبديل تابعيت باشد بايد در مدت يک سال به تبعه داخله فروخته شود و
اگر صاحب اين گونه سهام در فروش آنها مسامحه نمايد انجمن عمومي شرکاء بايد
در موقع اجالس ساليانه سهم او را از شرکت نقد نموده و وجه اسهام او را امانتًا در

بانک نگاهدارد تا صاحبش بيايد و بگيرد.
فصل يازدهم ـ در موردي که براي دولت عليه تنخواهي به طور استقراض الزم
باشد اين بانک به اندازه يک خمس سرمايه خود را به موجب قرارنامه جداگانه به

دولت قرض خواهد داد.
فصل دوازدهم ـ مدت امتياز اين بانک يکصد و ده سـال است پس از انـقضاء

١٧. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند ١٤٩٩٢- ق و سند ١٤٩٩٣- ق.

مدت٬ بانک ملي حق دارد با شرايط مقتضيه وقت تجديد امتياز نمايد. ١٧

با تمام اين احوال و به رغم پيشرفتهايي که در ابتداي امر در روند تأسيس و باالخص
مشارکت عمومي براي سرمايهگذاري نقدي در بانک ملي بروز کرد به تدريج و به داليل
عديده داخلي و خارجي ادامه کار با مشکالت جدي روبه رو شد. در واقـع کـم کم ايـن
احساس عمومي به وجود آمد که پولهايي که به نام اعانه و يا خريد اوراق مشارکت بـه
مؤسسين و دست اندرکاران جهت گشايش بانک ملي تسـليم مـي شود بـدون ايـنکه بـه
پيشرفت کار بانک کمکي بکند٬ در راههاي ناصواب به مصرف رسيده و به هدر مي رود.
روزنامه نداي وطن در مطلبي تحت عنوان «اعتراض يکي از بزرگان» به اين امر چنين اشاره

مي کند:
... اول آنکه در تمام ايران هشتاد کرور تومان پول نقد پيدا نمي شود٬ شما چگونه
متوقع هستيد چيزي که نيست پيدا شود. ثاني اينکه اين وجه را يا کمتر يا بيشتر بنده
 و امثال بنده با هزار جان کندن و حق و ناحق تـحصيل کـرده ايـم کـه خـودمان و
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رسيدگي نمايد. مفتش مذکور هر وقت مقتضي بدانـند مـي توانـند انـجمن اداره و
انجمن عمومي شرکاء را اخبار و احضار نمايند و در مشاورت آنها خود حاضر شده
و داخل مذاکرات بشوند و نيز هر زمان مي توانند رسيدگي به دفاتر و محاسبات و

معامالت بانک نمايند.
فصل دهم ـ فروش و انتقال امتيازات مندرجه در اين فرمان به تبعه يا شـرکت
خارجه از هر قبيل که باشد قويًا ممنوع و کان لم يکن خواهد بود و هکذا فروش و
انتقال اسهام اين بانک به تبعه خارجه ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است و اگر به
وراثت يا تبديل تابعيت باشد بايد در مدت يک سال به تبعه داخله فروخته شود و
اگر صاحب اين گونه سهام در فروش آنها مسامحه نمايد انجمن عمومي شرکاء بايد
در موقع اجالس ساليانه سهم او را از شرکت نقد نموده و وجه اسهام او را امانتًا در

بانک نگاهدارد تا صاحبش بيايد و بگيرد.
فصل يازدهم ـ در موردي که براي دولت عليه تنخواهي به طور استقراض الزم
باشد اين بانک به اندازه يک خمس سرمايه خود را به موجب قرارنامه جداگانه به

دولت قرض خواهد داد.
فصل دوازدهم ـ مدت امتياز اين بانک يکصد و ده سـال است پس از انـقضاء

١٧. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند ١٤٩٩٢- ق و سند ١٤٩٩٣- ق.

مدت٬ بانک ملي حق دارد با شرايط مقتضيه وقت تجديد امتياز نمايد. ١٧

با تمام اين احوال و به رغم پيشرفتهايي که در ابتداي امر در روند تأسيس و باالخص
مشارکت عمومي براي سرمايهگذاري نقدي در بانک ملي بروز کرد به تدريج و به داليل
عديده داخلي و خارجي ادامه کار با مشکالت جدي روبه رو شد. در واقـع کـم کم ايـن
احساس عمومي به وجود آمد که پولهايي که به نام اعانه و يا خريد اوراق مشارکت بـه
مؤسسين و دست اندرکاران جهت گشايش بانک ملي تسـليم مـي شود بـدون ايـنکه بـه
پيشرفت کار بانک کمکي بکند٬ در راههاي ناصواب به مصرف رسيده و به هدر مي رود.
روزنامه نداي وطن در مطلبي تحت عنوان «اعتراض يکي از بزرگان» به اين امر چنين اشاره

مي کند:
... اول آنکه در تمام ايران هشتاد کرور تومان پول نقد پيدا نمي شود٬ شما چگونه
متوقع هستيد چيزي که نيست پيدا شود. ثاني اينکه اين وجه را يا کمتر يا بيشتر بنده
 و امثال بنده با هزار جان کندن و حق و ناحق تـحصيل کـرده ايـم کـه خـودمان و
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 کسان مان از آن فايده برداريم و گذران کنيم٬ حاال به چه اطمينان به بانک ملي بدهيم.
ضامن اين بانک کيست٬ مدير و رئيس کيست٬ با صاحبان وجه به چه قسم معامله

١٨. روزنامه نداي وطن ٬ سال اول٬ ش ٬٦٨ دوشنبه ٢١ شعبان ٬١٣٢٥ ص ٤.

مي نمايند. کي پس مي دهند و چه وقت به حساب او رسيدگي مي شود؟ ١٨

روزنامه نداي وطن پيش از آن بارها با انـتشار مـطالبي در لزوم تأسـيس بـانک مـلي و
حمايت عمومي از اين بانک باالخص از کساني که داراي ثروت و مکنت عمده اي بودند٬
ولي به داليلي حاضر به کمک و سرمايهگذاري در اين بانک جديدالتأسيس نبودند انتقاد

کرد. از جمله يک بار نوشت:
... مردهاي از زن کمتر کساني هستند که پولهاي عمده نقددارند و به بانکهاي خارجه
مي سپارند و به بانک ملي که حافظ دين و ناموس مملکت است نمي دهند٬ مسلمًا
درجه از اين زن کمترند بلکه چون غيرت ندارند و آبادي وطن خود را اين مردها هزار
نمي خواهند و پاس حقوق دولت را نگاه نمي دارند لفظ آدميت را از وجود منحوس

١٩. همان٬ سال اول٬ ش ٬١٥ شنبه ٢٤ محرم ٬١٣٢٥ ص ٣.

خود لکه دار نموده اند... ١٩

اين روزنامه در واپسين روزهاي تالش مجلس شوراي ملي براي تأسيس بانک ملي
که ديگر اميد کمتري هم به پا گـرفتن ايـن بـانک در دست طـرح مـي رفت٬ بـار ديگـر
ثروتمندان و اهل مکنت را متهم کرد که هيچ گونه احساس وطن پرستي نداشته٬ بلکه بيش
از هر چيز به منافع شخصي خود توجه نشان مي دهند و آنان را نکوهش کرد که پولهاي
ا حاضر نيستند با سرمايهگذاري خود را به بانک شاهنشاهي و استقراضي مي سپارند امّ
در بانک ملي قدمي در راه استقالل کشور بردارند. در بخشهايي از اين نوشتار روزنامه

نداي وطن چنين مي خوانيم:
... حاال برگرديم به وطن عزيز خودمان: اوًال از صدي پنج نفر امروز صاحب حس
وطن پرستي نيستند و عالوه از آنکه مال را در راه حفظ استقالل وطن نمي دهند بلکه
استقالل وطن را براي آسودگي شخصي و تحصيل مال تقديم مي نمايند. به کـدام
دليل٬ به اين دليل که بزرگان مملکت خودشان را بـه دول هـمسايه بسـته انـد و از
وابستگي به آنها افتخار مي کنند و هر روز انتظار مـي کشند کـه آنـها بـيايند و ايـن
مملکت را اداره کنند پولهاي خود را صدي سه به بانکهاي خارجه مي دهند و حاضر



٢٠. روزنامه نداي وطن ٬ سال دوم٬ ش ٬٢٤٩ دوشنبه ١٠ ربيع الثاني ٬١٣٢٦ ص ٢.

نيستند در داخله مملکت از قرار صدي دوازده بدهند.... ٢٠

در مقابل اين گونه موضع گيريها کسان ديگري هم بودند که به داليل عـديده امکـان
جـمع آوري پـول الزم از مـنابع داخـلي را بـراي تأسـيس و تشکـيل بـانک مـلي مـنتفي
مي دانستند و اعتقاد داشتند که اصالح تشکيالت مالي کشور جز از طريق استقراض از
بانکهاي خارجي حل نخواهد شد. چنانکه عين السلطنه از درباريان آن روزگار که به رغم
موضع گيريهاي سياسي اش نوشته هايش قضاوتي نسـبتًا بـي طرفانه از اوضـاع و احـوال
سياسي٬ اجتماعي و اقتصادي حاکم بر کشور ارائه مي دهد٬ درباره بحران مالي حاکم بر

کشور و لزوم اخذ وام از بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي چنين مي نويسد:
و بدانيد تمام اين ابتال و گرفتاري اصالح امور ممکن نمي شود مگر با داشتن پول و
پول امروز براي ما ميسر نمي شود مگر در صورت يک اسـتقراض کـلي و آن هـم
ممکن نمي شود مگر از خارجه و آن عقيده اوليه شما که بر ضد استقراض خارجي
[است]. چنانچه بعد از يک سال بـا آن هـمه مـذاکـرات و بود به کلي لغو و غلط
افتضاحات ديديد بانک ملي تشکيل نشد و نخواهد شد. اين است علمي و تجربه اي
که در اين مدت تحصيل شده و ممکن نيست تهيه پول مگر به وسيله اسـتقراض
خارجي. پس بايد جدًا و اکيدًا در مقام تهيه و تحصيل برآييد و خارجه را مطمئن
نماييد قرض بدهند. قرض خارجي هم ننگ نيست و تمام دول معتبري مقروض به
دول ديگر هستند و ابدًا سلب اعتبار دولتي آنها را نمي کند. چون در بدو امر صحبت
استقراض بود به قدري وکال نفرت کردند و بـد گـفتند و از بـانک مـلي شـاهنامه
خواندند که حساب نداشت. همين تنفر و صحبت آنها باعث شد که بانک روس و
انگليس پول نداد تا بدانند تفصيل از چه قرار است و به اين روز گدايـي و فـقر و

٢١. قهرمان ميرزا سالور (عين السلطنه). خاطرات عين السلطنه (قهرمان ميرزا سالور) . به کوشش مسعود سالور و ايرج
افشار. تهران٬ نشر اساطير٬ ١٣٧٧. جلد سوم٬ چاپ اّول. ص ١٨٣٥.

مسکنت افتاديم که خدا نصيب هيچ ملتي نکند. ٢١

در واقع مجلس شوراي ملي به رغم وعده هايي که جهت تهيه پول بـه دولت داده و
حتي قرارنامه اي هم براي چگونگي اخذ وام از بانک جديدالتأسيس ملي توسط دولت

٢٢. مرکز اسناد مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران٬ سند ٢٩٢٧٩- ق و سند ٢٩٢٨٠- ق.

ا به خاطر فقدان نقدينگي الزم اين طرح مجلس صورت عملي بـه خـود  تهيه کرد٬ ٢٢ امّ



نگرفت و هيئت دولت و درباريان به انحاء مختلف محمدعلي شاه را از فکر اخذ وام از
بانک ملي منصرف کرده لزوم اخذ وام از بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي را گـوشزد

٢٤. همان. صص ٢٣٠-٢٣.٢٢٨. هاشم محيط مافي. پيشين. صص ٢٣٩ و ٢٤٥-٢٤٣.

مي کردند. ٢٣ و از آنجايي که محمدعلي شاه به هنگام تأييد نظامنامه بانک مـلي شـرط
تشکيل آن را امکان اعطاي وام به دولت اعالم کرده بود٬ به تدريج و به دنبال عجز اين
بانک در پرداخت پول مورد نياز دولت لزوم استقراض از منابع خارجي مورد توجه دولت
و نيز مجلس شوراي ملي قرار گرفت. ٢٤ در همان حال برخي اعتقاد داشتند که حتي براي
پا گرفتن بانک ملي هم گريزي از استقراض از بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي وجود
ندارد و پيشنهاد مي کردند مبلغي کلي از اين بانکها اخذ شود تا به عنوان سرمايه اوليـه
بانک جديدالتأسيس ملي منظور شده و در همان حال نيازهاي روزمره مالي دولت نيز از
ا چنانکه برخي ناظران به درستي خـاطرنشان طريق همين وام دريافتي برطرف شود. امّ
مي کردند بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي هرگز حاضر نبودند چنين وامي در اخـتيار
دولت و مجلس ايران قرار دهند و هدف نهايي آنان تداوم وابستگي مالي دولت به آنها

بود. چنانکه روزنامه نداي وطن در اين باره چنين نوشت:
... بعضي را عقيده اين است که يک مبلغ کلي که تقريبًا صد کرور باشد از خارجـه
ا مي گوييم اين کار امروز ممکن نيست چرا که دولتهاي مجاوره ما قرض شود... امّ
هرگز راضي نمي شوند به اندازه احتياج و لزوم به ما پول بدهند٬ چـرا کـه راضـي
نيستند ما مشغول اصالحات مملکتي بشويم. بلي دولت روس و انگليس حـاضر
هستند که به قدر سه چهار کرور به ما قرض بدهند که بر احتياجات ما و بر نفوذ آنها
افزوده شود و ما امروز نمي توانيم يک دينار از دولتهايي که در مـملکت مـا نـفوذ

٢٥. روزنامه نداي وطن ٬ سال اول٬ ش ٬١٠٢ يکشنبه ٣ شوال ٬١٣٢٥ ص ٣.

پلتيکي دارند قرض کنيم.... ٢٥

اگير شده و بخش اعظمي از تعهدات بدين ترتيب و در حالي که بحران مالي دولت فر
دولت به بانکهاي خارجي و نيز ارباب حقوق و غيرو از طبقات مختلف به عهده تعويق
افتاده و در مقابل مجلس شوراي ملي نيز در تهيه پول از منابع داخلي موفقيتي حاصل
نکرده بود٬ به تدريج بحث لزوم اخذ وام از کشورهاي خارجي در ميان نمايندگان مجلس
مطرح مذاکره شد. با اين حال هنوز نمايندگان اعتقاد داشتند که هـرگاه نـيازي هـم بـه
استقراض خارجي پيدا شود اين وام نبايد از بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي اخذ شود.
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در اين برهه نـمايندگان بـيشتر
تمايل داشتند وام مورد نياز از
کشور بي طرفي نـظير فـرانسـه
اخــذ شـود. هـارتويک سـفير
وقت روسـيه در تـهران در ٢١
ژانــويه ١٩٠٨/ ١٧ ذي حـجه
١٣٢٥ در ايــــن بــاره چــنين

گزارش مي دهد:
تالش ناموفق مجلس براي سر و
سامان دادن بـه اوضـاع مـالي از
طريق امکانات مملکت و مردم٬
نــمايندگان را نـاگـزير بـا طـرح
دريافت قرض خارجـي کـه قـبًال
حاضر نبودند حتي کلمه اي هم در
اين مورد بشنوند موافق ساخت.
در حال حاضر برعکس جلسه اي نيست که در آن يکي از اعضاء پارلمان به اين مسأله

جانسوز که آينده ايران به حل مساعد مسائل آن بستگي دارد اشاره نکند.
به وزيران پيشنهاد شده است با جديت شرايط ممکنه براي دريافت چنين وامي
را بررسي کرده و در اين باره گزارش مفصلي به مجلس تقديم دارنـد. در کـميسيون
مالي مجلس ظاهرًا کار فوري در مورد تهيه لوايح مختلفي جريان دارد. وزير ماليه
اغلب در مورد همين مسأله با همکاران خود جلسه کرده و اميدوار است تا آمـدن
بيزو] مطالب کاملي را براي بررسي صحيح در ] قريب الوقوع مشاور فرانسوي ماليه

مورد اوضاع کلي اقتصادي کشور و منابع آن جمع آوري کند.
ابتدا در اينجا اين نظر حاکم بود که ايران براي خروج از مشکالت موجود بـه
وامي به مبلغ حداقل ٥٠ ميليون تومان احتياج دارد ضمنًا پيش بيني مـي شد تـنها
فرانسه به عنوان يک قدرت اروپايي آن هم به شرط آنکه هـمه تـضمينات الزم از

طرف روسيه و انگليس داده شود اين مبلغ عظيم را بپردازد.
در مجلس جناح ديگري نيز شکل گرفته که آشکارا نسبت به صنيع الدوله وزير
 ماليه همدردي مي کند. به نظر اين افراد٬ در حال حاضر در کشور مـنابع کـافي کـه



بتواند پرداخت اين قرض سنگين را تأمين کند وجود ندارد و به همين دليـل ايـران
مي تواند در وهله اول با دريافت يک قرض فوري به ميزان ١٠ تا ١٥ ميليون فرانک
نيازهاي کامًال ضروري خود را برطرف سـازد٬ سـپس هـمزمان بـه فکـر بـرقراري
مالياتهاي غيرمستقيم بر روي بعضي از کاالهاي مصرفي بيفتد تا اين اقالم به افزايش
درآمد دولت کمک کرده و منبع مطمئني براي بازپرداخت قرض بعدي فراهم آيـد.
اقالم مالي اخير به نظر گروه نامبرده مزيت ديگري نـيز دارد و آن ايـنکه بـانکهاي
خصوصي کشورهاي مختلف که سعي وافـر و مـصرانـه اي بـراي کسب امـتيازات

سياسي در ايران ندارند نيز مي توانند در اين معامله مشارکت کنند.
ضمنًا همه در اين امر متفق القولند که تصميم نهايي در مورد اين قرض بايد پس
از بررسي و نتيجهگيريهاي مقتضي مشاور مالي فرانسوي اتخاذ شود. وي قرار است

به زودي از فرانسه بيايد و در تهران با بي صبري در انتظار آمدنش هستند.
نمايندگان دول خارجي مقيم اينجا نيز به نوبه خود عالقه وافري نسبت به کاري
در مراجعات مکرري که آنها به من که به آقاي بيزو محول شده است نشان مي دهند.
و کاردار بريتانيا در مورد برنامه کار مشاور فرانسوي داشتند هم مارلينگ و هم من٬
دائمًا خاطرنشان مي ساختيم که کارشناس خارجي ياد شده به ابـتکار خـود دولت

٢٦. کتاب نارنجي . به کوشش احمد بشيري. ترجمه حسين قاسميان. تهران٬ نشر پرواز٬ ١٣٦٧. جلد اّول٬ چـاپ
دّوم. صص ١٣٥-١٣٤.

ايران به اينجا دعوت شده است.... ٢٦

ا برخالف انتظاري هم که مي رفت نه بيزو مستشار مالي فرانسـوي و نـه بـانکهاي امّ

٢٧. عباس اسکندري. کتاب آرزو يا تاريخ مفصل مشروطيت ايـران . تـهران٬ انـتشارات غـزل٬ ١٣٦١. چـاپ دوم.
صص ٢٢٦-٢٢١.

فرانسوي اقدامي براي تهيه نقدينگي الزم براي دولت ايران انجام ندادند ٢٧ و بدين ترتيب

٢٨. غالمعلي خان عزيز السلطان (مليجک ثاني). روزنامه خاطرات عزيز السلطان . به کوشش محسن ميرزايي. تهران٬
انتشارات زرياب٬ ١٣٧٦. جلد دّوم٬ چاپ اّول. صص ٬١١١٥ ١١٩٨-١١٩٧.

بحران مالي و به تبع آن آشفتگي سياسي کماکان ادامه يافت. ٢٨ بگذريم از اينکه در همان
زمان دولت ايران هر از چندگاه از بـانک اسـتقراضـي بـراي بـرخـي مـصارف ضـروري

٢٩. کتاب نارنجي . جلد اّول. ص ١٨٣.

مساعده هايي محدود اخذ مي کرد. ٢٩
از اين مسائل که بگذريم بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي در جلوگيري از تأسيس



بانک ملي نقش قابل توجهي برعهده داشتند. بخش عمده اي از حقوقي که طي نظامنامه
مربوطه به بانک ملي داده شده بود با منافع تجاري ـ اقتصادي بانکهاي مذکور در مباينت
بود و مدت کوتاهي پس از انتشار اين نظامنامه هم دو بـانک مـراتب اعـتراض خـود را

٣٠. پيشين. به کوشش حسن معاصر. ص ٣٢١.

نسبت به مفاد آن اعالم کردند ٣٠ و در همان حال با در پيش گرفتن سياستهاي انـقباض
پولي بيش از پيش بر بحران مالي دامنگير دولت افزودند. چنانکه ادوارد براون در اين باره

مي نويسد:
اشکال تراشيهاي ديگري از طرف بانکهاي روس و انگليس سد راه شد تا آنجا که در
قوه داشتند اشکال کميابي پول را به ميان آوردند٬ چه معتقد بودند و مسلم بود که
اگر بانک ملي با سرمايه شش ميليون تومان در ايران به وجود آيد آنها دير يا زود کار

٣١. احمد اشرف. موانع تاريخي رشد سرمايه داري در اير ان: دوره قاجاريه . تهران٬ انتشارات زمينه٬ ١٣٥٩. چاپ
٣٢. قهرمان ميرزا سالور (عين السلطنه). پيشين. جلد سوم. ص ١٨٠٧.اول. ص ١٠٣.

از دستشان بيرون رفته و مجبور خواهند شد پي کار خود بروند. ٣١

قهرمان ميرزا سالور (عين السلطنه) هم در خاطرات ٨ شوال ١٣٢٥ خود به سياست
انقباض پولي بانکهاي روس و انگليس جهت تحت فشار قرار دادن دولت ايـران چـنين

اشاره مي کند:
اين دروغهاي ما اسباب در اّول خارجه پول قرض مي دادند اين حکايت بانک ملي و
آن شد که ندادند و حال هم نمي دهند٬ زيرا پلتيک آنـها از ايـن راه بـيشتر از پـيش
پيشرفت کرد. مي بينند فقر ما زودتر باعث هالکت است. حاال بانک استقراضي که
هرچه آنجا برده مي شد گرو برداشته پول مي داد الماس و زمـرد هـم کـه مـي بري

برنمي دارد و پول نمي دهد.
برخاسته دو بانک انگليس و روس [ تأسيس بانک ملي] از روزي که اين هياهو
قطع معامله کرده اين است صد دينار پول پيدا نمي شود. ليره شش تومان به چهار
تومان رسيد و خريدار ندارد٬ اگر صد تومان هم صبح به بازار بيايد غروب داخل
بانک مي شود و بيرون نمي آيد. از قرار معلوم بانک روس سواي طلبي که از دولت
دارد چهل کرور از تجار طلب دارد و زور آورده مطالبه مي کند. اين است قحط پول

شده و از هر سمت گرفتار فقر شده ايم. ٣٢

 در همان حال هنگامي که دولت و مجلس ايران درصدد برآمدند جهت تأمين سرمايه



اوليه بانک ملي قرضه اي تجارتي از اين دو بانک اخذ کنند با مخالفت هر دو بانک مواجه

٣٣. کتاب آبي . جلد اول٬ ص ٥٢.

شدند. ٣٣ عالوه بر آن هر دو اين بانکها در شرايطي که بحران مالي دولت بر کسي پوشيده
نبود جهت هرچه بيشتر تحت فشار قرار دادن دولت و مجلس مکررًا بازپرداخت اقساط

٣٤. همان. صص ٦٢-٥٩؛ پيشين. به کوشش حسن معاصر. صص ٢٣٩-٢٣٨.

مطالبات خود از دولت ايران را خواستار شدند. ٣٤ از سوي ديگر فشار بانکها بر مشتريان
خصوصي از طبقات مختلف شدت بيشتري پيدا کرد. به ويژه بانک استقراضي با اعمال
فشار بر بدهکاران خود و مسدود ساختن اعتبارات مالي اي که پيش از آن در اختيار تجار
و غيره قرار مي داد عرصه را بر اولياي امور ايران تنگ ساخت. روزنامه حبل المتين با اشاره
به اعمال سياستهايي از اين نوع از سوي بانک استقراضي که آشکارا جهت جلوگيري از

تأسيس و پا گرفتن بانک ملي صورت مي گرفت٬ در اين باره مي نويسد:
يکي از وسايل عمده ضعيف کردن يک ملت قطع باب داد و سـتد است تـا دست
تنگي عرصه را بر آنها تنگ نمايند و مجبور شوند هر شرايطي کـه تـحميل نـمود
مبلغي از طرف قرض کنند. ما به رأي العين مشاهده مي کنيم که اجانب در دست تنگي
ما مي کوشند و روز به روز حالت بي پولي بيشتر و رشته ثروت گسيخته تر گرديده و
وضع کنوني طوري است که به واسطه نداشتن پول قادر به حرکت دادن يک يا صد
قزاق نيستيم. تجار براي دو سه هزار تومان حيران و سرگردانند٬ بانک روسي که در
حقيقت يکي از اسباب اين کار است باب داد و ستد را بسته و متصل زور مي آورد به
وصول مطالبات خود. حتي از کسي که هزار تومان طلب دارد به گرفتن پنج تومان
راضي مي شود٬ زيرا که مي داند گرفتن پنج تومان هم به يک انـدازه گـردش چـرخ
معامله را مانع مي شود دور نيست بعد از اين ديناري بـه احـدي نـدهد و بـه اسـم

٣٥. روزنامه حبل المتين ٬ سال اّول ش ٬١١٥ شنبه ٥ شعبان ٬١٣٢٥ ص ١.

برچيدن دکان زور به وصول مطالبات بياورد. ٣٥

عالوه بـر آن اخـباري وجـود داشت کـه حـاکـي از تـالش بـانکهاي شـاهنشاهي و
استقراضي براي ايجاد شورش و بلوا در ميان ارباب حقوق و کساني بود که دستمزد آنان
در عهده تعويق افتاده بود تا به تبع آن دولت و مجلس ايران در اخذ وام از بانکهاي مذکور

٣٦. پيشين. به کوشش حسن معاصر. جلد اّول. ص ١٣١.

چاره ناپذير گشته و از فکر تأسيس بانک ملي منصرف شـوند. ٣٦ بـدين ترتيب و بـه رغم



پيگيريهايي که از سوي مجلس شوراي ملي براي تأسيس بانک ملي صورت مـي گرفت
کارشکنيهاي بانکهاي روس و انگليس و نيز سفارت آن کشورها در تهران در جلوگيري از

٣٧. براي کسب اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد به: فريدون آدميت. ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران . تهران٬
انتشارات پيام٬ ١٣٥٥. جلد اّول چاپ اول. صص ٤٤٤-٤٣٨؛ فريدون آدميت. همان. تهران٬ روشنگران٬ بي تا.
جلد دّوم٬ چاپ اّول. صص ٨٤-٨٢؛ احمد اشرف. پيشين. صص ١٠٣-١٠٢ و هاشم مـحيط مافي. پـيشين.

 ٣٨. در مباحث آتي در اين باره به طور مبسوط سخن به ميان خواهد آمد.صص ٤٢٨-٤٢٧.

اين اقدام ادامه يافت. ٣٧
در همان زمان مذاکراتي ميان دولت ايران با آلمانيها جهت تأسيس شعبه اي از بانک
شرقي آلمان در تهران و اعطاي وامي کافي از سوي آن بانک به ايران جريان داشت ٣٨ و
بيم آن مي رفت که با سر گرفتن قرضه از آلمان نقشه بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي
براي جلوگيري از تأسيس بانک ملي با شکست مواجه شود. به همين دليل سـفارتهاي
روس و انگليس جهت جلوگيري از چنين اقدامي درصدد برآمدند پيش دستي کرده و وام
مورد نياز دولت و مجلس ايران را از طريق بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي بپردازند.

سر اسپرينگ رايس در ٨مارس ١٩٠٧ دراين باره به سرادواردگري چنين گزارش مي دهد:
وزيرمختار روس به اين جانب اظهار مي دارد که به موجب اطالعات خاصي که به او
رسيده رئيس مجلس شوراي ملي با سفارت آلمان مناسبات صميمانه دارد و عمًال
تعهد کرده است که با کمک آلمانها بانک را تشکيل بدهد... وزيرمختار روس پيشنهاد
مي کند براي پيشگيري اقدام آلمان بانکهاي روس و انگليس خود پـول الزم را بـه
بانک ملي پرداخت کنند و بدين وسيله حق گرفتن امتياز را براي کشورهاي متبوعه
انگليسيها] خود را برکنار نگهداريم بـيم آن ] خود در ايران تحصيل نمايند... اگر ما

٣٩. پيشين. به کوشش حسن معاصر. جلد اّول ص ١٩٨.

مي رود که آلمان يا روسيه موقعيت بالمنازعي بيابند. ٣٩

ا چنانکه خواهد آمد آلمانيها باالخص با مخالفت هر دو کشـور روس و انگـليس امّ
نتوانستند بانک مورد نظر را در تهران تأسيس کنند و طرح اعطاي وام از سوي آن کشور به
دولت ايران نيز منتفي شده و بدين ترتيب دولتهاي روس و انگليس ديگر ضـرورتي بـه

پرداخت قرضه فوق به دولت ايران نديدند.
بر اساس مدارک و گزارشهاي موجود دولتهاي روس و انگليس جهت جلوگيري از
 تأسيس بانک ملي و نيز وادار کردن دولت و مجلس ايران به اخذ وام از بانکهاي آن دو



کشور به روشهاي تخريبي ديگري نيز متوسل شدند کـه از جـمله مـهم ترين آن ايـجاد
شورشهاي تصنعي و نيز تلقين ناامني و نابساماني سياسي٬ اجتماعي و... در بـخشهاي

مختلف ايران بود. روزنامه حبل المتين در اين باره چنين مي نويسد:
آخر هرچه کردند که شايد بي پولي عرصه را بر ما تنگ کند و مجبور به قرض شويم
ديدند تاکنون که شدت سختي بود خودداري کرديم و تن به قرض نداديم و بعد از
اين نيز اگر بودجه ماليه به همين ترتيبي که کار مي شود و نورانيت مي دهد اصالح و
تطبيق شود ديگر ممکن نيست يک ضرورتي مـا را دعـوت بـه اسـتقراض نـمايد.
بنابراين آثار اختالل در اطراف مملکت ظاهر شد... جنرال فرنج به روسيه رفت که
اگر در بعضي نقاط ايران اختاللي عارض شود چه بايد کرد و حقوق دولتين از چه
قرار منظور خواهد شد و قشون را کدام يک بفرستد و دو کشتي را به مراقبت در باکو
لنگر افکند٬ البد بايد خبر غيبي داشته باشند زيرا که بعد از اين توطئه بالفاصله در
نقاط وطن ما اختالل شورع شد ترکمان در استرآباد و صفحه خـراسـان انـقالب و
غلغله افکند٬ تجار روس در اصفهان از عدم تأمين شکايت کردند. بنابر خبر روزنامه
تلگراف از پطرزبورگ و کمپاني از کمپانيهاي مشترک بين تبعه روس و آلمان ديلي
چنين مخابره نموده اند که دکاکين شيراز را اشـرار اهـالي غـارت و يـغما نـموده و
اقدامات مؤثره سريعه به جهت جلوگيري الزم و حتمي وااّل طلبکاران آنها از عهده
اداي قروض بر نخواهند آمد. انتشار اين خبر يک اثر کريهي در خاطرها دارد و اگر
به زودي رفع اين قبيل اغتشاشات برنيايد يا از اشرار و مثل معتمد ديوان امثال اين
حرکات را وسيله مي کند که به حکم اضطرار يک ايالت را دستمزد خبائثهايش قرار
دهند جلوگيري نشود٬ پيداست چه عقباتي در پيش راه ما ظاهر خواهد شد... ايـن
شرارتها دو عيب دارد که يکي آنکه در اين بي پولي و تنگدستي مبلغي خسارت اين
[و درجه اي دولت مجبور به اداء مي شود غائله و غارت را مطالبه خواهند نمود و تا
اگر نتواند بدهد به زانو درمي آيد و مجبور به قرض از اين دو بانک روس و انگليس
مي شود] ديگر آنکه زبان دولتها باز مي شود يعني فتح الباب خياالت آنها شـده در

٤٠. روزنامه حبل المتين ٬ سال اّول٬ ش ١؛٬٤ شنبه ٢٣ شوال ٬١٣٢٥ صص ٣-٢.

انظار باز بي تربيت و محتاج به قيم و پرستار جلوه مي دهند. ٤٠

در همان حال شايعاتي وجود داشت که حاکي از تـالشهاي تـخريبي بـانکها و نـيز
سفارتهاي روس و انگليس در جلوگيري از ياري مالي اتباع ايراني به بانک ملي در دست



تأسيس بود. در اين باره باالخص به قتل ارباب پرويز زرتشتي اشاره مي شود که به دنبال
تالش بي وقفه زرتشتيان براي کمک به تأسيس بانک ملي اتـفاق افـتاد «و قـتل او چـنان

٤١. ع. دانشپور. بانک شاهنشاهي و امتياز . تهران٬ چاپخانه موسوي٬ ١٣٢٧. چاپ دوم. ص ٢١.

[ ملي] منصرف ساخت.» ٤١ وحشتي برانگيخت که آنان را از فکر کمک به ايجاد بانک
[ تشکـيل بـانک مـلي در اوايـل مشـروطه و در طـي بدين ترتيب و در حالي که «کار
مذاکرات مجلس] به زودي رونق زياد گرفت و عامه ملت از خرد و بزرگ بـا آن خـيال
همراهي و مساعدت بسيار به منصه ظهور رسانيدند... و خيلي جاي اميد بود که به زودي
[ ملي] سر و سامان صحيحي بگيرد ولي از آنجايي که استحکام کار آن خرابي کار بانک
کار بانکهاي روس و انگليس در ايران بود ايشان درصدد مشکل تراشي و ايجاد موانـع
برآمدند و کار را به جايي رساندند که از بيم آن ايرانيان وجوه خود را از بـانکهاي آنـها
درآورده و در بانک ملي بگذارند. در تأديه وجوه بناي سخت گيري را گذاشته و چندان
اسباب شکني و وسيله تراشيهاي گوناگون نمودند که عاقبت کار بانک ملي سرنگرفت و

٤٢. محمدعلي جمالزاده. گنج شايگان يا اوضاع اقتصادي ايران . تهران٬ کتاب تهران٬ ١٣٦٢. ص ١٠٠.

داغي بر دل ايران پرستان بماند.» ٤٢
روزنامه نداي وطن که در آن هنگام سخت از ايده تأسيس بانک ملي دفاع مي کرد و از
وابستگيهاي عديده سياسي ـ اقتصادي اي که به خاطر حضور و نفوذ بانکهاي شاهنشاهي
و استقراضي در کشور ايجاد شده بود دولت و مجلس را تخويف و هشدار مي داد٬ پس از
آنکه واپسين تالشهاي مجلس براي تأسيس بانک ملي و تأمين سرمايه نقدي الزم از منابع
داخلي براي آن با شکست مواجه شـده و زمـزمه لزوم اخـذ وام از بـانکهاي خـارجـي
(شاهنشاهي و استقراضي) از سوي نمايندگان مجلس و دولت و دربار برخـاست طـي
مطلبي که گويا يکي از آگاهان به امور براي آن ارسال کرده بود٬ تالشهاي ناموفق مجلس

در تأسيس بانک ملي را چنين سرزنش آلود و تأسف آميز توصيف نمود:
عقالي مملکت و مبعوثان ملت چاره اصالح کليه امور را منحصر به پول ديده در
دارالشوراي کبري از ابتداي افتتاح مجلس مشورتها شده و رأيها براي تأسيس بانک
ملي داده شد و به شرح اعالني که تا کره قمر گمان دارم نسخه اش پران گرديد چه
امتيازاتي که از دولت گرفته به بانک ملي حصر نمودند٬ يا به امتحان يا به وجدان
غيورانه از مرد و زن ديديم و شنيديم و در نصحيت نامه ها خوانديم هر کس به قدر
 مقدور وجهي داده و قبض از تحويلداران بانک ملي گرفتند کمااينکه خود اين بنده



پارسال واسطه فروش محقر اشياء يک محترمه... بودم که هشتاد تومان وجهش را
به اسم بانک ملي داده ١٦ ورقه قبض پنج توماني گرفتم٬ چه شده که مرورًا ديگر نه
کسي پول داده و نه مسئله به اين مهمي طرف محافظه و دقت گرديد خدا مي داند تا
اينکه عقايد به استقراض از خارجه متفق گرديد. خارجيها بر ما خنديدند کـه چـه
عالم وجدان و حيات مليه انگيختند و به زبان حال گويا گفتند که ما ازآن خنده هادر گريه ها

٤٣. روزنامه نداي وطن ٬ سال دّوم٬ ش ٬١٨٣ چهارشنبه ١٦ محرم ٬١٣٢٦ ص ٣.

بانک آگاهيم که اسم فقط و ضميرمقدراعتبارش محدوداست. ٤٣ خود بر اصول و قواعد

ب. بانک استقراضي و طرح تأسيس شعبه بانک شرقي آلمان در ايران
آلمانيها حداقل از اواسط سلطنت ناصرالدين شاه بـه بـعد جـهت حـضور جـدي تر
ا هر بار بـه داليـل عـديده کـه سياسي و نيز اقتصادي در ايران تالشهايي کرده بودند امّ

٤٤. فريدون آدميت. پيشين. جلد دوم. صص ٨٦-٨٤.

مهم ترين آنها مخالفت روس و انگليس بود با ناکامي روبه رو شـده بـودند. ٤٤ در صـدر
مشروطيت آلمانيها بار ديگر جهت ايجاد روابط سياسي ـ اقتصادي فعال تر با ايران وارد
صحنه شدند و اين بار طرح تأسيس شعباتي از بانک شرقي آلمان در تـهران و بـرخـي
شهرهاي ديگر ايران مـورد تـوجه آنـان قـرار گـرفت تـا عـالوه بـر رقـابت بـا بـانکهاي
شاهنشاهي و استقراضي روابط تجاري ـ اقتصادي آن کشور با ايرانيان را پوشش مالي ـ

٤٥. آنت دستره. مستخدمين بلژيکي در خدمت دولت ايران . ترجمه منصوره اتحاديه. تـهران٬ نشـر تـاريخ ايـران٬
١٣٦٣. ص ١٥٧.

اعتباري دهد. ٤٥ دولت ايران نيز که از سالها قبل تحت فشار سياسي ـ مالي بانکهاي روس
انگليس قرار داشت ترجيح مي داد با تأسيس بانکي آلمـاني در ايـران از ايـن فشـارها و
اندکي بکاهد. در حالي که مجلس جديد مشروطه به داليل عمدتًا سياسي اخـذ وام از
بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي را رد کرده بود٬ در شرايط بحران مالي دامنگير دولت

استار). تاريخ اقتصادي اير ان: عصر قاجار . ترجمه يعقوب آژند. تهران٬ نشر گستره٬ ١٣٦٢. ٤٦. چارلز عيسوي (وير
چاپ اّول. ص ٥٦٠.

بانک آلماني مي توانست با اعطاي قرضه اي کافي تنگناي مالي موجود را بکاهد. ٤٦ ضمن
اينکه بانک ملي ايران که تأسيس آن در دستور کار مجلس شوراي ملي قرار گرفته بود در

٤٧. منيژه ربيعي. بانک و بانکداري در تاريخ ايران (پايان نامه کارشناسي ارشد). تهران٬ دانشگـاه آزاد اسـالمي٬

بدو تأسيس مي توانست از ياري مالي و فني بانک آلماني بهره برداري کند. ٤٧ در واقع جو
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ع]
 ١-
٣١
٤ 

ه[
دول

رال
شي
نم

خا
لله 
را
نص

رزا
 مي

سياسي حاکم بر کشور نيز تا حدي نسبت به حضور جدي آلمانيها در ايران تمايل نشان
مي داد و تأسيس بانک آلماني در ايران را جهت نجات دولت و مردم کشور از سلطه روس
و انگليس و بانکهاي آن کشورها در ايران الزم مي شمرد. چنانکه برخي از نشريات کشور
با تحليل از نقش بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي در وابستگي اقتصادي ـ تجاري ايران
به کشورهاي روس و انگليس تأسيس بانک آلماني را براي کاهش اين وابستگي مـغتنم

٤٨. براي نمونه بنگيرد به: روزنامه حبل المتين . سال اّول٬ ش ٬٣٠ يکشنبه ٢٠ ربيع الثاني٬ ١٣٢٥. صص ٢-١؛ سال
اّول٬ ش ٬١١٦ يکشنبه ٦ شعبان ٬١٣٢٥ ص ٢.

مي شمردند. ٤٨ با اين حال به دولت و مجلس شوراي ملي هشدار مي دادند که در اعطاي
اجازه تأسيس اين بانک به آلمانيها تمام جوانب احتياط را رعايت کنند تا مشکلي نـظير

آنــچه از تأســيس و فـعاليت
بـــــانکهاي شــــاهنشاهي و
اسـتقراضـي دامـنگير کشـور

٤٩. روزنامه حبل المتين ٬ سال اّول ش ٬٣٢ سه شنبه ٢٢ ربيع الثاني ٬١٣٢٥ صص ٤-٣.

شد حادث نشود. ٤٩ بگذريم
از اينکه طرح تأسـيس بـانک
آلمــاني چـند مـاهي قـبل از
پيروزي انـقالب مشـروطيت
مــورد تــوجه اوليــاي امـور
حکومت ايران واقع شده بود
و چنانکه از اسناد و مـدارک
بـرجـاي مـانده بـرمي آيد در
دوره صــدارت مشــيرالدوله
بود که حکومت ايران تـمايل
خود را به اخذ وام از آلمان و
تأســيس بــانکي آلمــاني در
تــهران اعــالم کـرد. نـماينده

 تجاري آلمان درتهران در ٤ژوئن ١٩٠٦دراين باره به صدراعظم آلمان چنين گزارش داد:



بهرامي٬ فرج الله فوگل٬ اتو جم٬ محمود کاظمي٬ باقر علم٬ محمدابراهيم چپ: از ان؛ اير ملي بانک امناي هيئت عضو آلماني و ايراني  مقامات
[ ١٣١٨-١ ع] ادهم حسن حکيمي٬ ابراهيم شکوه٬ حسين سميعي٬ حسين بالت٬ ليندن فروغي٬ محمدعلي اعلم٬ امير



متصدي امور تجارتي آلمان در طهران: «فرايهر هارتمن فن ريخت هفن به صدراعظم
آلمان «فن بولو» ـ تهران ٤ ژوئن ١٩٠٦ ـ چندي قبل آقاي ميرزا حسين خان پسر آقاي
الدوله وزير امور خارجه ايران به طور نيمه رسمي اطالعات ذيل را به اينجانب مشير
مي دادند: دولت ايران حاضر است براي مفتوح نمودن راه تجارت آلمان و ايران با
کمپاني هامبورگ و آمريکا معاهده تجارتي منعقد و باکمال ميل و رغبت روابط
در ايران تقويت نمايد٬ ولي چون رقابتهاي تجارتي از طرف روس و تجاري آلمان را
انگليس در ميان خواهد بود٬ دولت آلمان مجبور خواهد شدکه به تأسيس بانکي در
ايران اقدام نمايد حکومت آلمان مي تواند ضمنًا مطمئن باشد که ايرانيها در تأسيس
بانک مزبور از هيچ نوع کمک و همراهي مضايقه ننموده و حتي شاه ايـران سـعي
خواهد کرد که با شرايط و پيشنهادات مربوطه دولت آلمان کامًال مساعدت کـند.
الدوله در عملي شدن قرار فوق الذکر گويا جنبه موافقي نشان داده و حتي اظهار مشير
مي داشت که دولت ايران حاضر است يادداشتي امضاء نموده و اطمينان دهـد کـه
بانکي را که دولت آلمان در آتيه به حکومت ايران معرفي خواهد نمود به رسميت
شناخته و با او مساعدت نمايد. خاتمتًا چنين مي گفت که چون با وضعيت ايـران
ايجاد چنين بانکي فعًال خيلي الزم است لذا تا سه هفته ديگر بايد جواب رسمي از

٥٠. روزنامه اطالعات ٬ سال ٬٦ ش ٬١٥٠٥ چهارشنبه ٨ دي ٬١٣١٠ ص ٢.

طرف دولت آلمان داده شود. ريخت هفن. ٥٠

اسله اي به فن چيرشکي وزير امور خارجه وقت آلمان نيز در ٢٠ ژوئن ١٩٠٦ طي مر
دفتر تجارتي آلمان در تهران موافقت دولت آلمان را با پيشنهاد حکومت مـرکزي ايـران
اعالم کرده توصيه نمود تا انجام بررسيها و مطالعات الزم مـوضوع فـوق هـم از سـوي

٥١. همان.

حکومت ايران و هم دفتر تجارتي آلمان در تهران مخفي نگه داشته شود. ٥١
چند ماهي پس از پيروزي انقالب مشروطيت با تمايلي که دولت جديد ايران بـراي
اخذ قرضه از آلمانيها و نيز تأسيس بانک آلماني در ايران نشان داده بود مأموري از سوي
بانک شرقي آلمان و دولت آن کشور وارد تهران شد تا پيرامون موضوع تحقيق و بررسي
ا چنانکه از اسناد و مدارک برجاي مانده بـرمي آيد کرده با مسئولين امر مذاکره کند. امّ
پيش از آغاز مذاکراتش با دولت ايران درصدد برآمد با سفارتهاي روس و انگـليس در
 تهران مالقات کرده و به نوعي نظرات موافق آنان را به طرح تأسيس بانک آلماني در ايران



جلب کند. هاشم محيط مافي در اين باره مي نويسد:
از اوايل مشروطيت ايران شنيده شده و مـي شود کـه از طـرف مـغرب يک صـياد
چابک دست با نهايت چابکي کمند تسخير به ايران مي افکند و خيال صيد کردن ما را
دارد. مجملش اين است که دولت آلمان در ايران مي خواهد بانک تأسـيس نـمايد.
مأمورش وارد طهران گرديده و در اينجا است. اين حرف مدتي است در طـهران و
مجلس و اکثر از انجمها مطرح است٬ از طرف مجلس که انتشار نداده انـد. مـعلوم

نيست چه خبر است.
از قراري که تلگرافات خارجه خبر مي دهد کوتمان که مأمور تأسيس بانک است
به طهران وارد شده قبل از آنکه با کارگزاران دولت ايران گفت وگو از مأموريت خود
بکند و به دولت ايران معرفي شود٬ بدوًا با وزراي مختار دولت آلمـان و روس و
انگليس در طهران مالقات کرده و به ايشان معرفي شده چه محشري است که مأمور
[بـا] بانک از آلمان مي آيد بايد خود را به وزراي مختار دولتين مزبور معرفي کند٬
مختصر مطالعه در اين قضيه خيلي مطالب کشف خواهد شد. اگر در حقيقت دولت
دايران اختيار مملکتش دست کسي نيست٬ خودمختار است٬ چرا وکيل بانک آلمان
اول بايد سفير روس و انگليس را راضي کند و از دو سفير اجازه حاصل نمايد. مگر
ولت ايــران مـطيع اجـانب است؟ مگـر سـفراي مـزبور کـدخداي مـملکت ايـران

٥٢. هاشم محيط مافي. پيشين. صص ٣٧٦-٣٧٥.

هستند؟... ٥٢

مذاکرات گوتمان نماينده بانک شرقي آلمان با اولياي دولت ايران تا ٢٤ ژوئن ١٩٠٧
ادامه يافت و نهايتًا طرفين براي تأسيس شعبه بانک شرقي آلمان در تهران به توافـقاتي

٥٣. روزنامه اطالعات ٬ سـال ٬٦ ش ٬١٥١٥ دوشـنبه ٢٠ دي ٬١٣١٠ ص ٢؛ پـيشين. بـه کـوشش حسـن مـعاصر.
ص ٣٣٨.

دست يافتند. ٥٣ در قرارنامه تأسيس بانک شرقي آلمان در ايران که در ٢٤ ژوئيه ١٩٠٧/
١٣ جمادي الثاني ١٣٢٥ به تأييد طرفين رسيد و شامل يک مقدمه و چهارده فصل است
اعطاي وام به دولت ايران پيش بيني شده و نيز براي بسط فعاليت تجاري اين بـانک در
امور مختلف اقتصادي تسهيالتي در اختيار امتيازداران نهاده شده بود. در اين قرارنامه که
البته مفاد آن تا حد زيادي محدودکننده حوزه فعاليت بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي

در ايران بود٬ چنين مي خوانيم:



بر وفق قرارداد هشتم جمادي االول مطابق اول ژوئـيه ١٩٠٦ مـوشح بـه دسـتخط
شاهنشاه رضوان آرامگاه مظفرالدين شـاه کـه بـه مـضمون آن دولت اعـليحضرت
شاهنشاهي ايران اجازه داده است که يک بانک آلماني مقيم طهران او را تصديق کرده
اين موقع که سفارت آلمان دويچ اوريانت در باشد بانکي در ايران تأسيس نمايد. لهذا
بانک اگتيسن کزل شافت (بانک شرقي آلمان شرکت آنونيم) مقيم برلن را به دولت
عليه ايران معرفي مي نمايند مذاکرات الزمه قبل از انقضاء مدت مقرره در قرارداد

مذکور در طهران شروع شده فصول ذيل تشريح آن قرارداد مقرر مي گردد.
ل: دولت اعليحضرت شاهنشاهي به موجب قرارداد حاضر بـه دويـچ فصل اّو
اوريانت بانک اگتيسن کزل شافت مقيم برلن که نماينده آن مسيو هربرت گوتمان
مديرکل بانک مزبور است اجازه مي دهد که در مملکت ايران بانکي تأسيس نمايند
که اقًال داراي دو کرور تومان سرمايه باشد. اين قرارداد تا مدت چهل و پنج سـال
(٤٥) از روزي که قرارداد حاضره به امضاء برسد برقرار خواهد بود و بانک مزبور
مي تواند در ساير شهرهاي ايران شعبات تأسيس نمايد. مرکز اين بانک در ايران در

دارالخالفه طهران خواهد بود.
فصل دويم: بانک آلماني اجازه همه قسم معامالت نقدي و تجاري دارد چه از
براي خودش چه از براي غير٬ مشروط بر اينکه هيچ يک از اين معامالت مـخالف
عهدنامه ها و قوانين مملکتي و مذهبي ايران نباشد. بانک متعهد مي شود که بروات
دولتي را که به عهده خود بانک حواله نشده است نه تنزيل کند و نه به اعتبار آنها

مساعده به صاحبان آنها بدهد.
فصل سيم: در صورتي که يکي از اتباع دولت عليه ايران قرضي از بانک آلمان
در اين حال در مدت شش ماه بعد از انقضاء موعد وجه آن را نپرداخته باشد٬ کرده و
دولت عليه شخص مديون را در صورت تمکن ملزم خواهد کرد که مطالبات بانک را
در صورتي که امر به عزمي منجر شود به انضمام تمامي مخارج آن به بانک بپردازد.
بانک نسبت به ساير ذوي الحقوق که مطالبات آنها به ثبوت رسيده باشد ترجيح و

تقديم نخواهد داشت.
فصل چهارم: دولت عليه ايران عده سرباز مـوسومه را بـراي قـراولي مـرکز و

شعبات بانک آلماني خواهد داد.
 فصل پنجم: بانک آلماني مجاز است که مبل و ضروريات دفتري که براي مرکز



بانک و ساير شعبات خود الزم داشته باشد در نوبت اّول بدون گمرک وارد نمايد.
فصل ششم: مادامي که آوردن نقره و سکه کردن آن آزاد است بـانک آلمـان در
مدت اين قرارنامه درآوردن نقره و دادن به ضرابخانه بـراي سکـه مـجاز است و در
صورتي که دولت قانون تازه در اين باب وضع نمايد. بانک آلماني هم در حکم ساير

بانکها خواهد بود.
در صورتي که ما بين دولت عليه و بانک آلماني اختالفي ظاهر گردد٬ فصل هفتم:
هر يک از طرفين يک يا دو نفر حکم اختيار خواهند نمود که حکـم ايشـان قـاطع
خواهد بود و در صورت عدم توافق بين حکمهاي مزبوره معزي اليـهم يک نـفر را

اختيار کرده به هر طرف رأي داد همان قاطع خواهد بود.
فصل هشتم: دويچ اوريانت بانک اگتسين کزل شافت متعهد مي شود که بانک را
در ايران در مدت دو سال از تاريخ امضاء شدن اين قرارداد باز نمايد و بانک وقتي
مفتوح خواهد بود که اداره در طهران تشکل داده باشد و سرمايه مذکور در فصل اول
پس از انقضاء مدت يک سال نقدًا تحويل اداره بانک داده شده بـاشد. اگـر بـانک
آلماني اين تعهد را در مدت مذکوره به جاي نياورد اين قرارداد از درجه اعتبار ساقط

خواهد بود.
فصل نهم: بانک آلماني متعهد است که در معامالت خود اکثر از صـد دوازده

فايده نگيرد.
در صورت تقاضاي دولت بانک آلماني حاضر است براي دولت عليه فصل دهم:
تأديه هر گونه وجوهي را در خارجه به عمل بياورد بدون آنکه حق العـمل مـطالبه

نمايد.
فصل يازدهم: دولت عليه ايران حق دارد سالي يک نوبت به توسط وزير تجارت

يا معاون او با حضور مديران بانک کل اعمال بانک را مالحظه نمايند.
فصل دوازدهم: اين ورقه قرارنامه در طهران در نسختين نوشته شده يک نسخه از
آن بر حسب امر مقدس ملوکانه به مهر وزير تجارت و وزير امور خارجه و نسخه
ديگر به امضاء مسيو هربرت گوتمان نـماينده دويـچ اوريـانت بـانک و تـصديق

سفارت آلمان مقيم طهران رسيده است.
 فصل سيزدهم: در موارد الزمه مدلول عبارات فارسي اين قرارنامه معتبر خواهد

بود.



فصل چهاردهم: نسختين مزبورتين در طهران به تاريخ چهارشنبه سيزدهم شهر
جمادي االخر يک هزار و سيصد و بيست و پنج هجري مطابق بيست و چهارم ژوئيه

ان و آلمان . چاپ اول٬ تـهران٬ مـؤسسه چـاپ و ٥٤. مينا ظهيرنژاد ارشادي (به کوشش). گزيده اسناد روابط اير
انتشارات وزارت امور خارجه٬ ١٣٧٦. صص ٣٨٣-٣٨١.

١٩٠٧ يک هزار و نهصد و هفت ميالدي مبادله گرديد. ٥٤

در حالي که مذاکرات نمايندگان بانک شرقي آلمان با اولياي دولت ايران براي تأسيس
شعبه آن بانک در ايران در جريان بود مخالفتهايي از سوي برخـي نشـريات ايـرانـي بـا
وا گذاري اين امتياز به آلمانيها ابراز مي شد که از يک سو اعتقاد داشتند اهداف سياسي
آلمان از اخذ امتياز بانک در ايران بر منظورات اقتصادي آن کشور ترجيح دارد و از سوي
ديگر به اولياي دولت ايران هشدار مي دادند تا بيش از پيش بر فشار قدرتهاي بزرگ بر

٥٥. براي نمونه بنگريد به روزنامه حبل المتين ٬ سال اول٬ ش ٬١٥ چهارشنبه ٢ ربيع الثاني ٬١٣٢٥ صص ٣-٢.

شئون مختلف کشور نيافزايند. ٥٥ ازجمله روزنامه حبل المتين که پيش از آن به طور ضمني
درباره تأسيس بانک آلماني در ايران بـه اوليـاي دولت ايـران هشـدار داده بـود٬ در ٢٩
ربيع االول ١٣٢٥ با اشاره به اعمال فشار بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي بـه دولت و

مردم ايران نوشت:
... ما بيچارگان را ديگر خوني در بدن نيست که کسي به مکد و از آن شکم را پر کند
[اشاره نويسنده به تقاضاي آلمان جهت افتتاح يک بـانک آلمـاني در ايـران است]
را با ذلت و پريشاني رفيق شفيق ساختند٬ حاليه در دستمان جز هرچه بود بردند و ما
يک مشت کاغذ باطله که اسمش را اسکناس مي گذاريم و در گردنمان غير از مبلغي

٥٦. روزنامه حبل المتين ٬ سال اول٬ ش ٬١٣ دوشنبه ٢٩ ربيع االول ٬١٣٢٥ ص ٢.

قرض بانک روس چيزي باقي نمانده... ٥٦

همين روزنامه حدود دو ماه بعد در ٢٩ ربيع الثاني ١٣٢٥ باز هم با اشاره اي مبسوط تر
به تجاوزکاريهاي سياسي ـ اقتصادي بانکهاي استقراضي و شاهنشاهي در ايران اولياي

دولت ايران را در اعطاي امتياز تأسيس بانک آلماني در ايران چنين شماتت کرد:
کساني که امتياز بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي را اعطاء کردند]... ]

آيا هيچ امعان نظري در بانک انگليس و روس فرمودند و خساراتي را که از اين
دو اداره بر ملت و دولت آمده مالحظه کردند. آيا هيچ کس مي تواند شک نمايد که
 اين دو بانک تا چه اندازه روح ملت را بردند و به قول روزنامه ايران ناموس اصغر ما



را تصرف نمودند. آيا ميزان صرف پول را در ايران جز بانک خارجه بر هم زد. آيـا
در هيچ مملکتي از ممالک عالم اين دو بانک به خود انحصار داد. آيا را جز تجارت ما
وحشي يا متمدن هيچ وزيري ديده شده است که فصل اساسي امتياز بانکي را که
ضامن حقوق مردم است بـراي جـزئي دزدي خـود فسـخ کـند و حـقوق مـلتي را
بفروشد. آيا بانک انگليس که بانک دولتي ايران است مقيد نبود که موافق اسکناس
رايجه پول نقد در خزانه دولت داشته باشد که ضامن معامالت او باشد و ضامن اين
اين شرط را کدام خيانتکار اجازه به نسخ کاغذ پوسيده ها که در دست مردم است شود.
آن داد و کميسر مأمور محترم دولت ايران چگونه قبول نمود. آيا بـانک روس کـه
بانک رهني براي استقراض بود به رهن کالم وثيقه چهارده ميليون مال التجاره قلب را
اکنده نمود و تجار جاهل و کسـبه عـامي را در بازار تهران و ساير ممالک ايران پر
مقروض و مرهون خود داشت که آيا اين بيچارگان چگونه از زير اين بار گـران بـه
درآيند و جاني به سالمت از چنگ اين گرگان گـرسنه و روبـاهان مـحيل بـربايند.
مگرنه از برکت اين دو بانک بود که جنس طال از ايران برافتاد و ميزان نقره شکست و
اعتبارات صرافي از ميان اتباع ايران سلب شد. ديگر ندانم چه براي اين ملت بي نوا

٥٧. روزنامه حبل المتين ٬ سال اول٬ ش ٬٣٦ يکشنبه ٢٧ ربيع الثاني ٬١٣٢٥ ص ٢.

باقي مانده که دولت سومي دامي از نو بگستراند و نيرنگي تازه به کار برد. ٥٧

مخالفتهايي از اين نوع البته تأثيري جدي در سياست آلمانيها و نيز اولياي امور دولت
ايران براي تأسيس بانکي آلماني در ايران نداشت بـلکه آنـچه در ايـن مـيان پـراهـميت
مي نمود مخالفتي بود که هم روس و هم انگلستان براي حمايت از بانکهاي استقراضي و
شاهنشاهي با تأسيس بانک آلماني ابراز مي داشتند. اين دو کشور به ويژه نگران حـيطه
سياسي فعاليت اين بانک مورد توجه آلمانيها بودند و به عبارت ديگر تأسيس بـانک و
گسترش روابط اقتصادي آلمان با ايران را مقدمه اي براي توسعه نفوذ سياسي و سـپس
نظامي آن کشور در ايران ارزيابي مي کردند و هر گاه در نظر داشته باشيم که در آن هنگام
جــهان ســرمايه داري دوران مــوسوم بـه صـلح مسـلح (١٩٠٠-١٩١٤م) را پشت سـر
مي گذاشت به اهميت قضيه بيشتر پي خواهيم برد. دولت آلمان نيز که در هر حـال بـه
اهميت سياسي و هم اقتصادي تأسيس بانک در ايران واقف بود تالشهايي را به کار برد تا
اولياي امور دولتين روس و انگليس را متقاعد سازد که هدف آن کشور از تأسيس بانک
در ايران صرفًا فعاليت اقتصادي ـ تجاري بوده و هيچ گونه مـنظور سـياسي از آن دنـبال



نمي شود. ازجمله وزير امور خارجه آلمان در ٢٩ ژوئيه ١٩٠٦ در اين باره بـه سـفير آن
کشور در پطرزبورگ چنين تعليمات داد:

: ــ [برلن ٢٩ ژوئيه] به سفارت آلمان در پطرزبورگ چيرشکي] ] وزير خارجه آلمان
دولت ايران فقط با ابتکار خود و بدون هيچ نوع اقدامي از طـرف سـفارت آلمـان
تأسيس بانکي را در ايران از ما تقاضا نموده است. طبق تقاضاي دولت ايـران ايـن
موضوع مي بايستي تا شش ماه ديگر يعني تـقريبًا تـا اول ژانـويه ١٩٠٧ بـه کـلي
محرمانه باشد. اين موضوع واضح و حتي محتاج به تذکر هـم نـيست کـه ايـجاد
در بر نداشته و دولت آلمان فقط از لحاظ مؤسسه فوق به هيچ وجه مقاصد سياسي را
اقتصادي مبادرت به اين امر مي کند. زيرا تأسيس بانک مذکور ابدًا به روابط سياسي
فعلي ما در اين سرزمين تغييراتي نخواهد داد. عليهذا براي رفع هر گونه سوءتفاهم
منظور سفير آلمان در روسيه است] شخصًا شرايط ] مقتضي است حضرت اشرف
قرارداد و قضاياي بانک را به حکومت روسيه واضع و روشن نموده و رفع هر گونه

سوء تعبيري را بفرماييد.
براي مزيد اطالع حضرت اشرف توضيح داده مي شود که عين ايـن يـادداشت
براي اقدام مقتضي و جلب موافقت نظر حکومت انگلستان به سفارت آلمان در لندن

٥٨. روزنامه اطالعات . سال ٬٦ ش ٬١٥٠٦ پنج شنبه ٩ دي ٬١٣١٠ ص ٢.

ارسال گرديد. امضاء ــ چيرشکي وزير خارجه آلمان. ٥٨

در همان حـال تـحت فشـار روس و انگـليس کـه وجـود بـانک آلمـاني را در ايـران
برنمي تابيدند وزارت امور خارجه آلمان در يادداشتي به شرح زير به سفارت آن کشور
در تهران که تاريخ ١١ سپتامبر ١٩٠٦ را بر پيشاني دارد تأکيد کرد کـه دولت آلمـان در
شرايط موجود هيچگونه امکان کمک مالي به دولت ايران نداشته و هر گاه در آينده در
اوضاع موجود بهبودي حاصل شود درباره تأسيس بانک آلماني در ايران مذاکره به عمل

خواهد آمد:
وزير خارجه آلمان چيرشکي به نماينده دولت آلمان در تهران «ريخت هفن» ــ برلن
١١ سپتامبر ١٩٠٦ ــ موضوع بانک فقط از نقطه نظر تسهيالت امور تجارتي ما در
ايران مورد تصويب واقع شده نه براي بسط سياسي٬ مساعدت مالي به حکـومت
ايران اشکاالت زيادي را توليد و روابط ما را به کلي با دولتين روس و انگليس تيره
[بـه  خواهد نمود. عليهذا مقتضي است به رئيس الوزراي ايران چنين جواب دهـيد



خاطر فشار روس و انگليس به آلمان] : «ماليه دولت آلمان بـه عـلت عـدم تأمـين
قضاياي بانکي خود از استقبال پيشنهاد دولت ايران موقتًا خودداري و قضايا را در
آتيه مورد مطالعه قرار خواهد داد. چون حکومت ايران تشکيل بانکي در تهران براي
ما و منافع خود را الزم و صالح ديده است از اين جهت دولت آلمان جديت خواهد
کرد که هرچه زودتر به تشکيل آن موفق شـده و مـؤسسه مـزبور را بـه حکـومت

٥٩. روزنامه اطالعات ٬ سال ٬٦ ش ٬١٥١٥ دوشنبه ٢٠ دي ٬١٣١٠ ص ٢.

شاهنشاهي معرفي نمايند. ٥٩

در همان حال که دستگاه وزارت امور خارجه آلمان به انحاِء مـختلف قـصد داشت
موضوع تأسيس بانک آلماني در ايران را صرفًا در چارچوب روابط تجاري ـ اقتصادي دو
کشور آلمان و ايران توجيه کند و اين نکته را نيز بارها از طريق سفراي خود در پطرزبورگ

٦٠. روزنامه اطالعات ٬ سال ٬٦ ش ٬١٥١٥ دوشنبه ٢٠ دي ٬١٣١٠ ص ٢.

ا دو کشور روس و انگليس که در و لندن به اطالع اولياي امور دولتين رسانيده بود. ٦٠ امّ
هر حال حضور جدي تر آلمان در عرصه ايران را منافي قدرت و نـفوذ خـود تشـخيص
مي دادند از هر فرصت ممکن در تقبيح اين اقدام آلمان و نيز قصد آن کشور براي اعطاي
وام به دولت ايران مي کوشيدند. به ويژه اينکه در آن هنگام مجلس شوراي ملي طرح اخذ
وام از بانکهاي شاهنشاهي و استقراضي را رد کرده بود و زمزمه هايي وجود داشت که
حاکي از تمايل دولت و مجلس براي اخذ وام از آلمانيها و اعطاي امتياز تأسيس بانک به
اتباع آن کشور در ايران بود تا با کمک وام اعطايي آلمان و نيز بانکي که آن کشور در ايران

٦١. روزنامه اطالعات ٬ سال ٬٦ ش ٬١٥١٧ چهارشنبه ٢٢ دي ٬١٣١٠ ص ٢ و فريدون آدميت٬ پيشين٬ جلد دوم٬
صص ٨٩-٩٠.

تأسيس مي کند بانک در دست تأسيس ملي ايران قوام بيابد. ٦١ چنانکه وقـتي بـه دنـبال
دستور وزارت امور خارجه آلمان سفير آن کشور در روسيه به وزير خارجه کشور اخير
توضيح داد که هدف آلمان از تأسيس بانک در ايران صرفًا به منظورات اقتصادي معطوف
خواهد بود٬ وزير خارجه روسيه توضيح سفير را قـانع کننده نـدانست. سـفير آلمـان در
سنت پطرزبورگ در ٢١ دسامبر ١٩٠٧ درباره پاسخ و واکنش وزير خارجه روسيه به گفتار
او در باب اهداف تجاري ـ اقتصادي بانک آلماني در ايران به صدراعـظم آلمـان چـنين

گزارش داد:
اظهار سفير آلمان در روسيه] ] در جواب عرايض بنده روسيه] ] ... آقاي وزير خارجه



داشتند که چندي است وضعيت آلمان در تهران از جنبه تـجاري تـجاوز نـموده و
موقعيت سياسي به خود گرفته... براي ثبوت فرمايشات خود چنين فرمودند که در
موقع تأسيس بانک آلمان در تهران کارکنان سياسي آلمان با حکومت ايران رسـمًا

٦٢. روزنامه اطالعات ٬ سال ٬٣ ش ٬١٥٢١ ٢٧ دي ٬١٣١٠ ص ٢.

داخل مذاکره شده و بر عليه روسيه موادي را در پيشنهاد خود گنجانيده اند... ٦٢

در پيشگيري از خطر نفوذ آلمان در ايران بود که وقتي شايع شد آلمانيها سرمايه الزم
براي تأسيس بانک ملي را که مجلس آن را طرح کرده و نظامنامه اش را تنظيم نموده بود٬
تهيه خواهند کرد٬ دولتين روس و انگـليس بـالفاصله واکـنش نشـان داده و خـواسـتار
جلوگيري از اين اقدام احتمالي آلمانيها شدند. اين دو کشور در آن برهه نه تنها کمکهاي
آلمانيها به ايران را برخالف مصالح خود تشخيص مي دادند بلکه تأسيس بانک مـلي بـا
سرمايه اعطايي آلمان را نيز با فعاليتهاي آتي بـانکهاي شـاهنشاهي و اسـتقراض مـغاير
مي دانستند. به همين دليل طرح پرداخت سرمايه اوليه مورد نياز بانک جديدالتأسـيس
ملي ايران مـورد تـوجه سـفارتين روس و انگـليس در تـهران قـرار گـرفت. سـر سسـيل

اسپرينگ رايس در ٨ مارس ١٩٠٧ در اين باره به سر ادوارد گري چنين مي نويسد:
بانک ملي هنوز فاقد سرمايه است. وزيرمختار روس به اين جانب اظهار مي دارد که
به موجب اطالعات خاصي که به او رسيده رئيس مجلس شوراي ملي با سـفارت
آلمان مناسبات صميمانه دارد و عماًل تعهد نموده است که با کمک آلمان بانک را

تشکيل بدهد.
چنانکه آلمانيها حاضر به دادن کمک گردند٬ اين امر آنها را ذيحق خواهد ساخت
که در امتيازات بانک شرکت داشته باشند. وزيرمختار روس پيشنهاد مي کند بـراي
پيشگيري اقدام آلمان٬ بانکهاي روس و انگليس خود پـول الزم را بـه بـانک مـلي
پرداخت کنند و بدين وسيله حق گرفتن امتياز را براي کشورهاي مـتبوعه خـود در

ايران تحصيل نمايند.
مديرعامل بانک شـاهنشاهي کـه بـا او مشـورت کـرده ام مـي گويد کـه اظـهار
در لندن گرفته وزيرمختار روس به احتمال قوي صحيح است ليکن تصميم الزم بايد
شود. اگر ما خود را برکنار نگهداريم بيم آن مي رود که آلمان يـا روسـيه مـوقعيت
بانک شاهنشاهي ازطرف ديگر تنهاذخيره فلزي موجوددر ايران دراختيار بالمنازعي بيابند.

 است.اين ذخيره ناچيزاست و به علت قيمت کنوني نقره نمي توان آن را افزايش داد.



اگر قرار شود که اين ذخيره در کنترل بانک ملي قرار گيرد٬ بانک ملي مي تواند با
در نظر گرفتن اينکه اسکناس توسط بـانک شـاهنشاهي مـنتشر مـي گردد زيـانهاي
هنگفتي به بانک اخير وارد سازد. بنابراين اگر پيشنهاد روسيه را بپذيريم بايستي فقط
در اروپا پول را پرداخت نمائيم. ايران اگر پولي از جاي ديگر هم تهيه کند به هر حال

٦٣. حسن معاصر٬ پيشين٬ جلد اول٬ صص ١٩٨-١٩٧.

 اين پول در اروپا پرداخت خواهد شد. ٦٣
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مخالفت روس و انگليس با تأسيس بانک آلمـاني در ايـران ادامـه يـافت و نـهايتًا از
تأسيس و گشايش آن در ايران جلوگيري به عمل آمد. واپسين تالشهاي دولت ايران براي
تأسيس بانک آلماني در ايران به هنگام رياست الوزرايي امين السلطان بود و گويا او نيز با
تأسيس اين بانک و کمک مالي آلمانيها براي
تأسيس و پا گرفتن بانک ملي موافقت داشت.
ا چنانکه از مفاد برخي گزارشـات ارسـالي امّ
سفارت انگليس به لندن بـرمي آيد سـفارتين
روس و انگــليس بــه انــحاء مـختلف بـراي
جلوگيري از تأسيس اين بانک آلماني در ايران

٦٤. فريدون آدميت. پيشين٬ جلد دوم٬ صص ٨٤-٩٠. و مهدي ملک زاده٬ زندگاني ملک المتکلمين٬ چاپ اول٬
تــهران٬ شــرکت نسـبي عـلي اکـبر عـلمي و شـرکاء٬ ٬١٣٢٥ ص ٢٣١ و حسـن مـعاصر٬ پـيشين٬ جـلد اول٬

صص ١٩٨-١٩٧.

کـارشکني مـي کردند. ٦٤ مـهدي قلي هـدايت
(مخبرالسلطنه) هم در ذکر مـهم ترين داليـل
عــقيم مـاندن تـالش آلمـانيها بـراي تأسـيس
بانکي در ايران به مـخالفت روس و انگـليس
اشاره کرده و مي نويسد: «عين الدوله سرسري
مواعيدي به سفارت آلمـان راجـع بـه افـتتاح
بانکي کرده بود٬ در کابينه اتابک اجراي آن مواعيد را مي خواستند٬ ناصرالمـلک وزيـر

ماليه هيچ گونه جوابي به سفارت نمي داد.
وزيرمختار اشتمريش دوستانه به من متوسل شد٬ مي بايست مذاکـرات بـا حـضور
ناصرالملک باشد. وزارت خارجه از مذاکرات عين الدوله سابقه اطالع نـداشت فـصول



قرارداد آلمان بعضي مخالف قرارداد بانک انگليس و روس بود.
صرفنظر از اينکه نزديکي با آلمان دوري از روس و انگليس مي شد٬ مـي خواسـتيم
ا نمي توانستيم. عنوان بانک تجارتي بـود در مـحوطه آلمان هم رضايت داشته باشد٬ امّ
طهران و سمنان و قزوين و قم٬ حق اکتشاف هفت معدن داشتند٬ نفت مستثني بود٬ در
معامالت رهني حق مداخله نداشت٬ امتياز با بانک روس بود٬ در دو سـال مـي بايست
بانک تشکيل رسمي خود را اعالن کند. اراضي مجاني به بانک وعـده داده شـده بـود.
آوردن نقره را با انحصار مي خواستند و نمي شد داد. مجلس دو شرط زياد کرده بود. حد
تنزيل صد نه يا ده ــ در تجارت مالحظه اي وارد شده بود و مالحظه اي صادر نشده بود.
اتابک و ناصرالملک ساکت بودند و حق هم داشتند٬ فصول مفيد قرارداد غـيرقابل
اجرا بود. در اين بين حادثه قتل اتابک اتفاق افتاد. دولت ايران متعهد بود بدون رضايت
روس امتيازي ندهيد و الزمه افتتاح بانک آلمان بعضي امتيازها بود. درآوردن نقره بانک
روس حق تقدم داشت. راه آهن بغداد جزء امتياز بانک بود و دولت ايران محرمانه با دولت

٦٥. مهدي قلي هدايت (مخبر السلطنه). گزارش اير ان: قاجاريه و مشروطيت . به کوشش سعيد وزيري و محمدعلي
صوتي٬ چاپ دوم٬ تهران٬ نشر نقره٬ ١٣٦٣. صص ١٩٢-١٩١ و نيز بنگريد به روزنامه اطالعات ٬ سال ٬٦ ش

٬١٥١٥ دوشنبه ٢٠ دي ٬١٣١٠ ص ٢.

 روس و انگليس قراري داده بود. ٦٥




