
س ٬٨ ش ٬٣٠ تابستان ٨٣

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

٨٠



 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.



ع]
 ١-
٤٨
٣ 

ي[
مل
اي
ور
ش
س
جل
سم

رئي
وله
الد
نيع 
ص

ان
ي خ

ي قل
تض
مر

رزا
مي

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



Ø واحد تهران٬ ١٣٧٢. صص ١١٩-١١٨.
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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:
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