
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




