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زهرا نادي
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  چکیده

  

و بروز پیدا کـرد یرهنگف اقتصادي و ،هاي مختلف سیاسیحوزه در مناسبات بریتانیا با شرق

و  قدرت قرار داشت از صحنهحفظ منافع و حذف رقباي سیاسی بر محور این مناسبات  شالوده

یکی از نمودهاي  .دیک خود را در شرق دنبال کراهداف کالن استراتژ بریتانیا ،در همین راستا

حاضـر بـه   مقالـه هاي بانکداري آن در سایر کشورهاست.بریتانیا، سیاستاقتصادي استعمار

در هاي بانکی بریتانیـا  سیاستبریتانیا در ایران و هند اختصاص دارد. بررسی نظام بانکداري

هاي خاصی است، واجد ویژگی عملکرد از جهت ساختار و نحوهاین دو کشور در ابعاد مختلف 

ونـد بود ایـن کشـور  داري خزانه وزارتتحت نظارت یئتانیاهاي بریبانک شعب خارجی کلیه

بانکـداري  بنـابراین نظـام   ، کردهاي مختلف دنبال میبریتانیا اهداف مشترکی را در سرزمین

نشر اسکناس و تعـداد   هاي اندك در زمینهبه رغم تفاوتمراتی بریتانیا در هند و ایران مستع

  ند.شعب از نظر اهداف کالن بریتانیا و گسترش نفوذ سیاسی همسان بود

  

  بانک شاهنشاهی .هند، ، ایران ، بریتانیا ،بانکداريسیاست هاي واژگان کلیدي: 
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  مقدمه

مـیالدي اقـدام بـه تأسـیس      هیجـدهم و نـوزدهم   طی قـرون  بریتانیاامپراطوري 

 سساتخود نمود. این مؤ سلطه در مستعمرات و کشورهاي زیرمتعددي سسات بانکی مؤ

تـدوین یافتـه   مجموعه قـوانین   داري بریتانیا بودند که براساسخزانه وزارتتحت نظارت 

و  شـد هاي مستعمرات اجـرا نمـی  بانک . گرچه همیشه این قوانین در ادارهشدند میاداره 

اما در کرد.تغییر میبانکداري  هاي شیوه ،سلطهزیر گاهی بنا بر اهداف و موقعیت کشور 

وام دهی و در اختیـار   ،در کشورهاي مختلف صدور انتشار اسکناس بانکی مؤسساتکلیه

 پژوهش سعی شدهت. در این دانسداشتن منابع مالی را از حقوق اولیه و اساسی خود می

کشور این سیس شده هاي تأکه سیاست بانکداري بریتانیا و فعالیت و اقدامات بانک است

ال پاسـخ داده شـود   لی به این سؤتحلیـ شیوه توصیفی  با وگردد ایران و هند بررسی در 

  به چه صورت بوده است؟ و هند ایراندر سیستم بانکداري بریتانیا  عملکرد که

  

  سسات بانکیأسیس مؤبریتانیا و هدف از ت ست بانکداريسیا

اقـدام   ی و اقتصـادي براي توسعه و نفوذ سیاس میالدي نگلستان در قرن نوزدهما

اقتصادي این دولت  تعمرات خود نمود. از جمله اقداماتمس اي درهاي گستردهبه فعالیت

ایـن  مبـادالت و روابـط تجـاري    . بـود   تحت سـلطه در کشورهاي  سسات بانکیمؤایجاد 

بـود.   تأثیرگذاراین کشور هماقتصاد و در قرار داشت تحت نظارت دولت بریتانیا هابانک

اي نیازمند مطالعـه  یئنیاهاي بریتابانک شعب خارجی پیشرفت ساختاريحالهردر  اما

هاي منـاطق  دولت داري،خزانه ادارههاي خارجی توسط زیرا سیاست بانک .استجداگانه 

بـا سـایر   و  هاي انگلیسبانکاز  يجداکه  گردیدامور خارجه کنترل می وزارتتلف و مخ

,Kingد.شمیبررسیهاشاخص 1998:126/Miller,1998:10)(  

 عثمانی، ژاپـن، چـین، شـمال آفریقـا    جمله در از  هاي مختلفانگلستان در کشور

هـا  و کنترل این بانـک  سیس بانک نمود. دولت بریتانیا براي ادارهاقدام به تأ ایران هند و

 داري تدوین شـده بـود،  خزانه وزارتکه توسط در چارچوب قوانین بانکداري مستعمرات

هـاي  هاي سیاسی و اقتصـادي بانـک  داري خط مشیخزانه وزارتاز طریق. کردعمل می

ایـن   به نحوي که،شدمشخص می سلطهزیر خارج از بریتانیا در مستعمرات و کشورهاي 

  د.نگام برداردر راستاي منافع و اهداف دولت بریتانیا  بانک ها بتوانند
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بنـا بـه   گاهی.دثابت نبويبه دالیل متعددبانکداري مستعمرات  نامهکاربرد آیین

در شرایط عادي  نامهآییناین نکه ضمن آ ،کردبروز عوامل ویژه و شرایط خاص تغییر می

,King. (دتنظیم نشده بو 1998:  نیـز  اجتماعی و رسد شرایط سیاسی وبه نظر می)122

در اتخـاذ نـوع    و سیاسی داشتيی که بریتانیا با آنها مناسبات اقتصادت کشورهائعیموق

ها در سیس بانکدولت بریتانیا در تأ به طور کلی.دگذار بوو روش بانکداري تأثیرعملکرد 

بهـره بـرداري    یکسـانی تقریباًو امتیازات ایران و هند از شرایط  کشورهاي مختلف مانند

سیس بانک در این کشـورها  تأ قراردادهاي بریتانیا در زمینه اصلیمفاد از جمله  .دکر می

معافیـت  توان به کسب امتیاز نشر اسکناس، ایجاد شعب داخلی در شهرهاي مختلف، می

، مرکزي در لندن شعبه استقرارو ارز خارجی، تجارت داخلی کنترل و نظارت بر، مالیاتی

رنـگ شـدن نقـش    و در نتیجـه کـم   یبریتانیائی و به ویژه ئحضور فعال سهامداران اروپا

  .نیروهاي بومی اشاره کرد

هاي همسانی انکداري در ایران و هند و همچنینهاي کلی روند ببا وجود مشابهت

در این مناطق وجـود   یبریتانیائیز در عملکرد بانکداران ها، نقاط تمایزي نمفاد امتیازنامه

بریتانیـا بـود و    است که ایـن کشـور مسـتعمره    شایان توجه در مورد هند آن نکته دارد.

ه هاي مختلف بت دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی قرار داشت. هند از جنبهتحت نظار

  )63: 1383الهی، (و اشتغال نیز براي متروپل سودآور بود. مین ارزنظر تجاري، تأویژه از 

تحـت سـلطه   با ایـن حـال   ،شدمستقلی محسوب می ظاهر کشور بهگرچهاایران 

هاي ایران بـر طبـق   عملکرد سیاست و قرار داشتو انگلیس  روس استعمارگر هاي دولت

 بیـان  "ایـران  ایـران و قضـیه  "کرزن در کتاب خودگرفت.میصورت هامنافع این دولت

ی، حد فاصل بین اروپا و هندوسـتان اسـت و بعیـد    جغرافیائایران از لحاظ «ه : ک کندمی

:1380کـرزن، (»مشرق زمین نداشته باشـد.  اي در تاریخ آیندهنماید که نقش عمدهمی

698(  

به صـورت غیـر    این سلطه در ایران اما ،آشکارا بود چههند اگر تسلط انگلستان بر

 نکتـه .شـد اعمال می دولتمردان ایرانیاز طریق عوامل نفوذي از جمله برخی و  مستقیم

سیه نداشت که مـانع  رقیبی مانند رو وکرد عمل می ترانهآزاد بریتانیا در هند دیگر اینکه

بـا   دخالت رقبا به سبب در حالی که در ایران ،از عملکرد این کشور در آن سرزمین شود

ن شرایط و رقابـت  ای همهد. رو به رو بو هاي فراوانی در اخذ امتیازات اقتصاديمحدودیت
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ت دولـت  سـ با روسیه و جلوگیري از نزدیک شدن آن دولت به مرزهاي هند در روند سیا

  .دتأثیر گذار بوبانکداري  در زمینه به ویژهبریتانیا 

نقـش  و بانکـداري آن بـا اقیـانوس آرام     به سبب پیونـد هند  اوضاع کشور بررسی

,King. (تدر مبادالت تجاري و عملیات ارزي با اروپا داراي اهمیت اس اش کنندهتعیین 

1998: ضـمن اشـاره    دانشگاه ویرجینیا استادجان کري کینگ،  چنان که پروفسور)145

به اهمیت جنوب شرق آسیا، موقعیت این منطقه را با پاناما و کانـال سـوئز قابـل قیـاس     

اقیـانوس   ارتبـاط دهنـده   یدریـائ و  یهوائکند که خطوط وي استدالل میدانسته است. 

:1370شـوب و مینتـر،   . (دباید از حیطه نفوذ قدرت دشـمن محفـوظ باشـن    آرام و هند

171(  

د در ایـران  نفوذ خـو  داري را جهت توسعهدامنههاي انسجام یافته و انگلستان طرح

 و کـانون  محـور توانسـت بـه عنـوان    سیس بانک شاهنشاهی میمدنظر قرار داده بود که تأ

سـیس بانـک   در خور توجه اینکه تأ نکته .دها شناخته شوفعالیت تمام این امتیازات و طرح

ایـن  ؛گرفـت بـه خـود    انی در کارون شـکل اجرائـی  رطرح آزادي کشتیشاهنشاهی پس از

- را نشان می ها جهت گسترش نفوذ در ایرانانگلیسی سیاستپیوستگی و انسجام موضوع 

  )51: 1378اهدي، ش(. دهد

رویتر و اعطاي امتیاز تأسـیس   به دنبال لغو امتیازنامهبانک شاهنشاهی  ،در ایران

در واقع هنگامی کـه امتیـاز رویتـر لغـو     . ددایر گردیدولت انگلیس یکی از اتباع به بانک 

ي دیگـر  چند سال بعـد بـار   رویتر کهنو ایگردید اعتبارفاقد مفاد و شروط آن کلیه ، شد

 به بند بیسـتم قـرارداد ملغـی شـده     شاهنشاهی در ایران را با استنادسیس بانک طرح تأ

 .دداراي اعتبار و پیگیري باشـ  توانست نمی، به لحاظ حقوقی و قانونی مطرح کردپیشین 

ر چـه  گسترش ه ،انگلیس ستعمارا ی که در پس این ادعاي رویتر هدف عمدهجائاما از آن

ایـن  پیرامـون   داخلـی  بـود، فشـارهاي متعـدد   در ایـران   بیشتر نفوذ اقتصادي و سیاسی

لغـو از امتیـاز  مختلف حکومت قاجار را وامدار بخشی  هاي روشقوت گرفت تا به  موضوع

بگیرنـد.  حکومـت  بانـک شاهنشـاهی را از آن   سـیس امتیـاز تأ  ودنرویتر نشان ده شده

  )48: 1378، شاهدي(

سـیس بانـک   اصـلی و حـق تأ  یـاز  در بازیابی امت مشترکی بریتانیا و رویتر عالقه

به اقتصاد  ایران تر شدناي براي ایجاد وابستگی و نزدیکبه این دلیل که وسیله ،داشتند

:Galbraith, 1989. (دبریتانیا بو که بریتانیـا در هنگـام طـرح    نکته شایان توجه این )491
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. اما نداشتاي در آن طرفی اتخاذ کرده بود و به هیچ وجه مداخلهقرارداد رویتر موضع بی

1385(آدمیـت، ، فعاالنه در صدد بهـره بـرداري از شـرایط برآمـد.    ي قرارداداز الغا پس

رویتر  السلطان به ژوزف رابینو نمایندهم. امین 1889ژانویه  15سرانجام در  )348-347:

ت نوشت که شاه با تقاضاي بانک دایر بر تشکیل کمپانی استخراج معادن در ایران موافقـ 

جرج رویتر، میرزا عباس خان قوام الدوله و میرزا علی  م.1889ژانویه  30در  کرده است.

 ءک را امضـا سیس باناي مربوط به اعطاي امتیاز تأاصغر خان امین السلطان موافقت نامه

سیس بانک دولتی در ایران به عنـوان  رویتر حق تأ به جدید نامهکردند. به موجب امتیاز 

  )194: 1371کاظم زاده، (شد.  داده "بانک شاهنشاهی ایران"

در خـارج از کشـور از آن   سـیس بانـک  تأ داري درخزانـه  وزارتکـه   از امتیازاتی 

، حمایـت  یبریتانیائو تجار دارانگذاري سهامعالوه بر حمایت و سرمایه ،شد میمند بهره

یـک منشـور    از دولـت بریتانیـا   که بانـک شاهنشـاهی  بود. چنان هابانکنگلیس از دولت ا

افزایش بدین سان اعتماد وي به حمایت دولت بریتانیاو  رکت دریافت کردسلطنتی مشا

,Avery and Simmons(.یافت 1974: 277 (  

 بانکـداري  ، تشکیل سیسـتم ستقرار حکومت مستعمراتی بریتانیادر هندوستان با ا

ــی  ــاي    غرب ــا نیازه ــه تنه ــد ک ــرح ش ــی  مط ــرآورده م ــیس را ب ــت انگل ــاخت. دول س

)Cohen,2003:345(  به  به دنبال آن، گرفت وشکل سیاسی سلطه در واقع در هند ابتدا

در  1اولـین بانـک در کلکلتـه   )1361:471لعل نهـرو،  . (دمنتهی گردیاستثمار اقتصادي

(چینـاي   3درسو مـ  2یئـ س دو بانک محلی دیگـر در بمب م. ایجاد شد و سپ1806سال 

محلی ستون فقرات سیستم بانکـداري داخلـی در   هاي شکل گرفت که این بانک امروزه)

,Howard)دادند.هند را تشکیل می 1921: سـت کـه   ئی آخرین بـانکی ا بانک بمب(147

و یـک  شـد  سیستحت نظارت امپراطوري بریتانیا بر طبق منشور کمپانی هند شرقی تأ

,Leeladharها مسـتقل شـد.  از اولین جنگ هندي پسدهه  2007: کمپـانی هنـد   )(1

منـافع و قـدرت اقتصـادي آن     اسی انگلستان و هم نماینـده یهم مظهر قدرت س ،شرقی

کمپانی بازرگانی  یک دست خود داشت و چونکشور بود. این کمپانی قدرت فائقه را در

                                                            
1. Calcutta  
2. Bombay
3. Madras
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از همـان  )471: 1361عل نهـرو، ل. (دکربود به قصد جمع آوري پول و ثروت فعالیت می

  .هاي دولت بریتانیا بوداهداف و خواسته ها در راستايسیس این بانک، تأآغاز

کـرد.  اقدام به فعالیت می ،سودآوري داشت اي که براي اوانگلستان در هر منطقه

استفاده از و سیاسی  عمناف مینتأسیس بانک شاهنشاهی ایران بیشتر چنانکه هدف از تأ

از  از سیسـتم بـانکی نـه تنهـا     منـدي  بهره. رقبا بودایران براي حفاظت از هند در مقابل 

 ،کـرد وري بریتانیا کمک میو به اقتصاد امپراط سودآور بودعملیات بانکی و تجارت جنبه

، بانـک  آنافـزون بـر   نمـود. را نیز فراهم مـی مختلف ایران  قبر مناط نظارت زمینهبلکه 

ـ   ابزاري براي تطمیع دولتمردان ایرانی و بهـره   نفـوذ ه منظـور گسـترش   گیـري از آنـان ب

بانک اهرمی براي پیشبرد منافع سیاسی در هند همانند ایران،.انگلیس به شمار می آمد

اهـداف و اسـتراتژي    انگلسـتان  ،هاي مکانیتاوتفاي از جدشد.و اقتصادي محسوب می

در پیش خویش را براي پیشبرد مقاصدش  هاي خاصو شیوهداشت کلی خود را مد نظر 

اقتصادي و سیستم بانکداري هاي فعالیتدر پوشش  اهداف،ن در راستاي همی .ترفگمی

اسـناد   گردانـد. را محقـق مـی   اش نظـامی مقاصـد   ،نفـوذ  تحـت  مرات و مناطقدر مستع

وزارت  مکاتبه اعتصام الملـک بـه  در متناین مدعاست ؛ چنانکه دشاه ،آرشیوي موجود

    :چنین آمده است امور خارجه

  عالیال خارجه دامت شوکهمقام منیع وزارت جلیله امور "

ره، سـکه  فخیمـه انگلـیس یـک میلیـون روپیـه نقـ       براي مصارف قشـونی دولـت  

و از قـرار یکـی دو قـران رواج     اندهندوستانی وارد شعبه بانک شاهنشاهی بیرجند نموده

وزن هر روپیه دو مثقال و ده نخود است که دو نخود از دو قرانـی ایـران بیشـتر    ...است

دو هزاري نیست زیاده عرض ندارم چاکر حسین اعتصام  آن به پاکی نقره است ولی نقره

  ).ق1337-38-28-6ور خارجهوزارت امرشیو اسناد آ("الملک.

بیانگر پیوندهاي سیاسـت  هاي هندي، استقرار بریتانیا در هند و استفاده از روپیه 

روابـط   ،مستقر شـوند که در هند ها تا پیش از آن. انگلیسیاست در هند و ایران انگلستان

انگلیس و ایران بـه   ارتباطی با ایران نداشتند و کمپانی هند شرقی نخستین کانال منظم

سیس بانک هند بـازي کـرده   تأاي را در جریان این سیستم و و نقش عمدهآیدشمار می

کـه کمپـانی انگلیسـی هنـد     نکته نیز مناسب اسـت   اینذکر)1380:253رایت،. (تاس

 ،کمپـانی انحـالل  از امـا پـس   امور هند را در دست داشـت،   .م1857سال شرقی تا قیام 

  )140: 1387میر شریفی، . (تفبه عهده گر مستقیماًدولت انگلستان امور هند را 
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  گذاران بانک سرمایه

گرفـت و  ها را در اختیار میها بخشی از سهام آنسیس این بانکتأدولت بریتانیا با 

تجـار را   هـا انگلیسـی کـرد. ی واگـذار مـی  ئداران اروپـا سهام بخش دیگر را به بازرگانان و

بانک ها  آن اداره نمایند و یا گذاريهاي خارج از کشور سرمایهدر بانک کردندتشویق می

عضـو  کردند کـه را تشویق می و دیگران یبریتانیائبازرگانان غیر  حتی .گیرندرا بر عهده 

اسـترالیا، چـین،   ماننـد  هاي مختلف سرزمیندر بریتانیا زهاي خارج ابانک هیئت مدیره

.شــوندـ   کرانــه اقیــانوس آرام ـ   فیلیپــین کلمبیــا، شــیلی، کالیفرنیــا، ژاپــن و   

)Miller,1998:10(  

.بودنـد هـا  انگلیسی شاهنشاهی، داران بانکو سهام سرمایه گذاران عمده در ایران

داران بـزرگ را بـه   کوشید سـرمایه هاي پیشین در ایران با توجه به ناکامی دولت بریتانیا

سسـات بازرگـانی   ترین مؤیکی از بزرگ ـمشارکت در امتیاز بانک بکشاند. هنري شرودر  

: 1378،شـاهدي  /217: 1386،وزنتسـوا ک(در رأس شرکت سهامی قرار گرفـت.  –کشور 

 مندان انگلیس مثـل بـارون  اي از بانکداران و ثروتبا عده رویتر پس از تحصیل امتیاز )83

چهـار میلیـون لیـره انگلـیس      ون و جفري کلین شرکتی بـا سـرمایه  شرویدر، روبن ساس

اردکـانی،  حبـوبی  م(در لنـدن ثبـت شـد.     م.1889تشکیل داد و این شرکت در ماه اوت 

گـذاران بانـک   در میان بنیان«داد:لندن خبر میولوزان پزشک شاه از دکتر ت)80: 1357

  )24: 1373(ناطق، »خورد.میبه چشمها و شرودرها نام روچیلدها، ساسون

بار تجدید شد  15چنان باال گرفت که ،زمان کوتاهی بهاي سهام بانک شاهی در 

برابر رسید. همکاران رویتر هم یـادآور شـدند کـه     5لیره بود به  12و بهاي هر سهم که 

. دخواهـد کـر  را ایجـاد  هاي تازه گذاريسرمایه زمینه وامتیاز بانک بسیار ارزشمند است

ت سیاسـی در ایـران کـه    یـک موقعیـ   ایجـاد : تنها بـا  گوید میولف )26: 1373اطق، ن(

گـذاري طرفـداران روسـی    از سـرمایه تـوان  می ،هاي جهانی را به خود جذب کندسرمایه

بانک شاهنشاهی حسادت طرفداران روسی را بـه شـدت افـزایش    فعالیت د و رممانعت ک

  )Thornton,1955:67(داد.

گذاران بانک شاهنشاهی بر آن بودند تا بانک شاهنشاهی ایـران  ی که بنیاننجائآ از

هیئت  ها بهشد که کمتر ایرانیتالش میرا بانکی انگلیسی باقی نگه دارند، از همان آغاز 

البتـه ایـن مسـئله فقـط در     )83: 1378. (شـاهدي،  ملحق شوندمدیره و یا سهامداران 

ـ   میان کارمنـدان شـعبه   بلکه درگذاري در بانک نبود، سهام ک شاهنشـاهی،  مرکـزي بان
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هـاي کلیـدي و   . به ویژه پستمی شدند را شامل  ها بیشترین تعدادو انگلیسی هایئاروپا

کنتـرل   ها تحتدر شهرستان ر تمام شعب محلیمرکزي د عالوه بر شعبه ،حساس بانک

هاي میانی بانک توانستند تا ردهت میی بود و ایرانیان به زحمئکارمندان انگلیسی و اروپا

و  شـت را دا کمتـرین کارمنـد   ـ  مرکـزي  برخالف شعبه ـ  هایابند. شعب شهرستان ءارتقا

کـه در ایـن میـان هـم      کـرد نمیتعداد کارمندان شعب محلی از پنج یا شش نفر تجاوز 

داري بانـک بـر   حسابداري و در غالب اوقـات صـندوق   هاي حساس نظیر مدیریت وپست

  ی بود.کارمندان اروپائ عهده

بانک از انتصاب ایرانیان به ویژه ایرانیـان مسـلمان بـه مـدیریت بانـک      کارگزاران 

شـد تـا افـراد غیـر     االمکان سـعی مـی  هم حتی آناناز میان ،احتراز داشتند. با این حال

ـ ب مسلمان نظیر یهودیان، بهائیان، زرتشتیان و ارامنـه در اولویـت اسـتخدام قـرار     . دگیرن

هـا و عملیـات سـري و    افشـاي فعالیـت   تا بـدین گونـه از  )104-106: 1378اهدي، ش(

. به عنـوان نمونـه کنسـول    ممانعت شودآنان توسط نیروهاي بومی  اقدامات فزون طلبانه

م. کنسـولگري چنـین ثبـت    1904مارس  16ـ21هاي یادداشت بریتانیا در سیستان طی

د اسماعیل خان، حسابدار بانک شاهی مارس آقاي امرسون مجبور ش 19در "کرده است: 

یمین نظام مبلغ ده هزار قران به بانک سپرده  اخیراًرسد را از کار معلق سازد. به نظر می

یمین نظام نه تنهـا   .تخصی آن را به بیرون درز داده اسش نهاده بود و حسابدار با انگیزه

ي أاین مبلغ پول را در بانک سپرده بلکه آن را بابت خدمات ارایـه کـرده در رابطـه بـا ر    

ایـن   )1378:451مجتهـدزاده،  (".مرزي اخیر از کمیسونر بریتانیا دریافت داشته اسـت 

دهد که گاهی اوقات حضور افراد بومی در کادر اداري بریتانیا در کشـور باعـث   نشان می

مور مـرزي  . چنانکه در این نامه، موضوع رشوه انگلـیس بـه مـأ   شدمی در امور کنیکارش

، آشکار ار بانک سیستان که یک ایرانی بودتوسط حسابد ت داوري به نفع بریتانیاایران باب

 بانک سیس و تشکیالت آنسهم اندکی را در تأها توانستندایرانی ،با این حال شده است.

یکـی از زنـان    ،اسـت  بر عهده بگیرند. بنا بر اسناد بانک شاهی که جونز به تفصیل آورده

ـ . (دلیره سرمایه گذاري کردنـ  000/20لیره و ظل السلطان  000/10شاه  : 1373اطق، ن

بقیـه  نجم سهام هر بانک را در دست داشـت و یک پ امپراطوري بریتانیانیز هنددر)28

هاي تجاري اروپـاي غربـی  شرکتبه از جمله .دفروخته ش اختصاصی سهام به مشترکین

بـه عهـده    را خـود  دولت نمایندگیهر بانک  ها در هیئت مدیرهاین شرکت و شدواگذار

,Cohen).ندداشت 2003: 345)  
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  مقر اصلی بانک

،ها مستقر بودندسرمایه گذاران بانک که عمده یها در لندن ؛ جائمقر اصلی بانک

در .شـد  مـی سیس ترین شهرها تأدر مهم مرکزي در داخل کشور نیز شعبهقرار داشت و 

مدیر کل بانک شاهنشاهی در ایران که خود  و قرار گرفت ایران مقر اصلی بانک در تهران

بود به لحاظ مقام تصمیم گیرنـده در   دارمدیریت شعبه اصلی بانک در تهران را نیز عهده

ت مـدیره و رئـیس کـل بانـک     مقـام هیئـ   ،پـیش از آن  .تردیف سوم ارشدیت قرار داش

و سـمت و سـو   مـی کردنـد   بانک را تعیینسیاسی و هاي اقتصاديسیاست شاهنشاهی

  )1378:98اهدي، ش. (ددادنمی

 ،خواهـد بدر هر شهري که  عالوه بر تهران بانک مختار بود ،د امتیازنامهطبق مفا 

ملزم به همکاري بـا بانـک    هم شهرها نیراماو اقدام به گشایش بانک نماید و حکمرانان

براي زندان در نظر گرفتـه بـود    تر پیشدر شیراز، سلطان اویس میرزا محلی را که  بودند.

البته اطاعت خواهد شد. رئیس بانک خودش تا سی و چهـل روز  «به بانک پیشنهاد کرد: 

بداننـد، خلـوت    اند. هرگاه مناسـب خواسته یجائبانک  محلآید. باري دیگر به شیراز می

جنب تلگرافخانه را که جاي محکمی است به اجاره بانک بدهیم و صرفه حاصـل دیـوان   

آه و ناله محبوسین اسـباب   .داین بود که اینجا محبس شو ها انگلیسشود. پارسال حرف 

  )29-28: 1373اطق، ن("انع نیست.شود. براي بانک این محظور و مزحمت ما می

مانند تبریز، رشت، مشـهد، اصـفهان،   ی ائدر شهرهبانک شاهنشاهی شعبات دیگر

 زوین، یـزد، کرمـان، خرمشـهر، اهـواز و    شیراز، بوشهر، کرمانشاه، همدان، سلطان آباد، قـ 

عباتی نیـز در شـهرهاي   ، در خارج از مرزهاي ایران عالوه بـر لنـدن، شـ   شدبیرجند دایر 

 مانند شایش هر شعبهگ،م دخالت داشتفعاالنه در کار تجارت مرد بمبئی، بصره و بغداد

رودگـر کیـا،   . (دشـ زنجیري بود که بر پیکر نیمه جان اقتصاد سنتی ایـران پیچیـده مـی   

در سـال  آن کشـور شـد،  بانـک رسـمی    که بعـدها  آنچهدر حالیکه در هند  )55: 1385

شـرکت سـهامی   نخستین و نام داشت"بانک کلکلته"کهگردیددر کلکته دایر  م.1806

رف کردن احتیاجـات مـردم شـهر تأسـیس     براي برط ي امردر ابتدا این بانک .بود کشور

به کار گرفته شد  در بنگال م.1809بانک یک امتیازنامه صادر کرد که در سال  شده بود.

,.نـام داد  تغییـر بانک کلکلته به بانـک بنگـال    و 2003: 345)(Cohenایـن    اواسـط   در

ی در سـال  ئـ بانـک بمب  و از دو بانـک محلـی ایجـاد کـرد     بیش وري بریتانیاامپراطقرن، 
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ــد  م.1840 .پیوســتم.1843ســال و خیلــی زود بــه بانــک مــدرس در    ایجــاد ش

)(Leeladhar,2007:3 / Cohen, 2003: 345  

  

  حق انتشار اسکناس

هـا در مسـتعمرات کسـب    سیس بانـک نیا یکی از امتیازاتی را که در تأدولت بریتا

نحصـاري انتشـار اسـکناس و یـا     داشـتن امتیـاز ا  اسـکناس بـود.  کـرد حـق انتشـار    می

در  اقتصـادي و تجـاري   هـاي  سیاسـت اي ی براي اجرئصندوقداري دولت، هر یک به تنها

تر روشن تر و آثار اقتصادي آن. درك اهمیت انتشار اسکناس خیلی آسانبود کافی کشور

زانه در بانـک  و وجوه خهاي دولت تمرکز حساباین داري دولت است. قاز موضوع صندو

نقل و انتقاالت کشوري و لشـگري از جملـه    مزبور در کلیه سسهشاهنشاهی و دخالت مؤ

اسباب استیالي بانـک را بـر امـور     تدریجبهپرداخت حقوق مأموران دولت و افراد ارتش 

  )1380:125،جتهدم(. نمودمالی کشور فراهم 

اسکناس در ایران و پس از آن بانک شاهنشاهی با در دست داشتن انحصار صدور 

 و به وسـیله بگیرد دستدر دولتی موفق گردید که اختیار پول مملکت را  ضرابخانه اداره

کـه   بود نیرومندي دخالت نماید. پول حربهکشور سی شئون اقتصادي و سیا آن در کلیه

تواند نیرومندترین اشـخاص را از پـاي درآورد و   می ،رین افراد باشدتضعیفاگر در دست

هاسـت کـه آن را   و قـرن  ها بدان پی برده بودنـد یهاست انگلیساین رازي است که مدت

امتیـاز بانـک شاهنشـاهی ایـران      )15:]بی تـا  [اند. (دانشپورر دادهسیاسی خود قرا حربه

یکی از منـابع نفـوذ   چون ابزاري غیر رسمی در دست سیاست انگلستان قرار داشت و هم

توانست از طریق آن وام مورد نیـاز دولـت ایـران را بـه     شد که میآن کشور محسوب می

در دست گرفتن انتشار اسـکناس در اختیـار    اما )22: 1380ولسون، ا(مین کند. تأ موقع

ن روسـیه و  که در ایران بر سر رقابت بـی چنان ،یک کشور خارجی به نفع مستعمرات نبود

,Rabino(دبـه ایـن کشـور وارد شـ    فراوانی رهاي بریتانیا ضر 1901: در اختیـار  و )273

  کرد.داشتن این امتیاز سود بسیاري را براي دولت بریتانیا فراهم می

آهن پرد که مسئول امتیاز راهرا به کمپانی هانري شرودر سانتشار اسکناس بانک 

هـاي  تومـانی و حتـی اسـکناس   اس یک تا صد اسکن این کمپانی مریکاي التین بود.در آ

 صدوربه  مبانک شاهنشاهی اقدا اما بعدها )24: 1373انی هم چاپ کرد. (ناطق،هزار توم

بـه فعالیـت خـود    "در همان شهر ادا خواهد شـد "نمود و با ذکر  براي هر شهر اسکناس
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 حـد معینـی  انتشار اسـکناس را در   هر کدام از سه بانک محلی اجازه ،در هندادامه داد.

هاي خودش را کـه  بانک بنگال حق انتشار اسکناس خود داشتند. فقط براي مردم منطقه

بانک را بـه اسـتقرار    ،. این حقدریافت نمود ،ها شدایج قانونی در میان بنگالیاسکناس ر

خریـد و فـروش   . سـاخت قـادر مـی   گذاري مالیبهره در سرمایه ی ثابت و ایجادبنیاد مال

م.  1839از سـال  ،گردیـد  مـی محسـوب  از تجـارت   اي فقـره  کهمعاوضه قابل هاي برات

انحصـار انتشـار   م.1861سـال  کاغـذي در  انتشار پولشد. می انجامسط بانک بنگالتو

بـه انتشـار اسـکناس توسـط     و بدین سـان   نهاددر اختیار دولت هند بریتانیا را اسکناس

. توســـط مجلـــس قانونگـــذاري پایـــان داد    هـــاي محلـــی و خصوصـــی  بانـــک

)(Leeladhar,2008:1,2 / Cohen,2003:355  

 حـد تـا کـه  منظم بودیچارچوب ايرابانکداري تجاري در هند د ،احل اولیهدر مر

، کمپانی هند بر طبق منشور سلطنتیهاي محلی کرد و بانکمنتشر می اسکناس معینی

,Leeladhar). کردندتنظیم و کنترل میها رااین اسکناسشرقی و دولت هند  2007: 2) 

از عالوه بر سودآوري در صدور آن  با در دست داشتن حق انتشار اسکناس، دولت بریتانیا

هـدف  کـرد. اده مـی دولت و مخالفان خود استف در مقابل اهرم فشار به عنوان این امتیاز

براسـاس سیاسـت هدفمنـد    کـه  ویـژه  منطقه براي هر شهر یا بریتانیا از انتشار اسکناس

ــداري در  ــودبانکـ ــتعمرات بـ ــام  ،مسـ ــود در هنگـ ــب سـ ــر کسـ ــالوه بـ ــویض عـ   تعـ

هاي به شهر دیگر مجبور بودند اسکناس مردم هر منطقه در زمان مسافرت ـهااسکناس 

بـه عنـوان    پول رایج آن شهر تبدیل نمایند و در این تعویض مقـداري از پـول   به خود را

مردم بـراي دریافـت پـول بـه      یکبارهمراجعه توانستند از میـ   شدکسر می کارمزد بانک

که این مسئله در جلوگیري نمایند. چنان ،انداختبانک که موجودیت بانک را به خطر می

به بانک  به نقره هاي خودبراي تبدیل اسکناسایران رخ داده بود و مردم به تحریک تجار 

  .مراجعه کرده بودند

تهدیـد بـه   بـا دم مر بانک شاهنشاهی پدید آمد. بر ضدجنبشی  م.1898در سال 

مانع اسکناس بـا نقـره شـدند.    بانک شاهنشاهی پرداختند و خواستار تعویض بال محاصره

که از طغیان علنـی   ناصرالدین شاه حکومتتهدید آمیزي به خود گرفت و جنبهجنبش 

گذاشت.  لغ کالنی مسکوك نقره در اختیار ويترسید به یاري بانک انگلیس آمد و مبمی

ها که بانک آنهـا تحـت   گاهی اوقات هم به تحریک روس )266-267: 1386، وزنتسواک(

ان قرار داشت و در رقابت سختی با بانک شاهنشاهی به ریاست رابینو به شحمایت دولت
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مقادیر زیادي اسکناس جهت تبدیل به پول نقره به یکی از شعب بانک ارائـه   ،بردسر می

کـافی ذخیـره کنـد تـا در هـر       نقرهخود عبات بانک مجبور بود در ش،بنابراینگردید. می

 ا نقد کننـد. بـراي جلـوگیري از ایـن    هاي ارائه شده به بانک رلحظه قادر باشند اسکناس

گردید تا از ایـن کارشـکنی   بر روي آن درج می کالت بود که محل اداي هر اسکناسمش

  )236-237: 1385ایت، ر(جلوگیري گردد. 

  

    أسیس شعباتت

توانسـت در  مـی  ،اي که از دولت ایران گرفته بودطبق امتیازنامهبانک شاهنشاهی 

در اکثـر شـهرهاي مهـم کـه     بانـک  سیس نماید. اي را تأخواست شعبهمی که هر شهري

نمـود. بسـیاري از ایـن    اقدام ودند به گشایش شعبهداراي موقعیت سیاسی و اقتصادي ب

هـاي بانـک شاهنشـاهی انگلـیس بـا بانـک       ت در راستاي اهداف سیاسـی و رقابـت  شعبا

امور بانکی در دست بانک  در برخی شهرها کهدر حالی  وشکل گرفتاستقراضی روسیه 

 اما ،توانست نقشی در آن داشته باشدی نمیشاهبانک شاهن استقراضی روس بود و شعبه

شد و حتی گاهی بـه ورشکسـتگی و تعطیـل    سیس میتأ باز هم به خاطر رقابت با روس

نگلستان براي به دست گرفتن کنترل هر چه ا،افزون بر آنانجامید. بانک می دن شعبهش

ر اقتصـادي و تجـاري، شـعباتی از بانـک     امـو بیشتر منـاطق شـرقی ایـران بـه ویـژه در      

از طریـق   اي از ایـن بانـک  شاهنشاهی را در شهرهاي مهم این منطقه افتتاح کرد. شعبه

-نصـرت م. در1903/ .ق1321سـال   بهحکومت انگلیسی هند  گذارياقدامات و سیاست

نی بر انتشار شایعات مب نیاز بلکه به دنبال سرازشعبه نهاین  سیس شد.آباد سیستان تأ

سیس این هدف انگلستان از تأآغاز به کار کرد. سیستانها در روسبانک توسطگشایش 

اقامـت  )35: 1377شاهدي، (طقه بود. نتجارت در آن م ،هاعالوه بر رقابت با روس کبان

:1380رایـت، . (دشماري از تجار هندي در سیستان نیز در راستاي همین اهداف رخ نمو

235(  

هاي ها و اولویتساماندهی امور بانکی بریتانیا در شعبات خارجی براساس ضرورت

سـیس  در هندوستان به تأهایانگلیس)King,1998:121. (گرفتصورت می نهاسیاسی آ

بنگـال،  هـاي  بانک.نداقدام نمود ،در مناطقی که از جمعیت بیشتري برخوردار بود شعبه

رات فرعـی،  ااد از و اسـتقرار یـک سیسـتم    هاي خودگسترش فعالیتبه  درسی و مئبمب
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کردنداقدام  سواحل هندوستانتابع در سراسر نواحی پرجمعیت  هايزیر شاخهشعبات و 

را شعبه  اهپنج،سه بانک این م.1870داخلی شد. در پایان دههوارد نواحی به آسانی  که

,Cohen).دایر کرده بودند 2003: 255)  

  

  آنها دعملکر وها وظایف بانک

و  هـاي سیاسـی  عالیـت در روند تکوین و شکل گیري بانک شاهنشاهی در ایران ف

 سسه اقتصـادي مؤمنافع و مطامع این تأمین در  هاي این کشورو تالش بریتانیا اقتصادي

از .شـود اشـاره مـی  آنهـا  که با توجـه بـه گسـتردگی آن بـه برخـی از       گردد میمشاهده 

 انتقـال پـول و ارز میـان ایـران و اروپـا      توان بـه میهاي اقتصادي و تجاري بانک فعالیت

نشـر  ،بـرداري از معـادن  آهـن، بهـره  خطـوط راه  و هاخرید و فروش شمش، احداث جاده

بارینـگ رایـس    کـه چناندولتمردان و تجار اشاره نمـود.  ،وام به دولت و اعطاي اسکناس

 دهی راوام فعالیت آن در زمینهکزي و بانک مر عنوانبانک انگلیس به  العاده فوقعملکرد

  )Broadberry,2006:196(.کندثبات سیستم بانکداري بریتانیا عنوان می و رشد عامل

را به کـار گرفـت تـا از    گوناگونی هاي روش دولت بریتانیا م.1880در اوایل سال 

ی که به دولت ایران هائدر ازاي وام از این رو .محافظت کند ،ن عالقه داشتآنچه که به آ

سیاسـی و نظـامی خـود را     سـلطه  بـدین سـان  گرفت و ی مییهاضمانت ،اعطاء می کرد

از  شـش درصـدي   بـا بهـره   پوندبه عنوان مثال دولت ایران نیم میلیون داد.گسترش می

دراین وام. بانک شاهنشاهی وام گرفت و درآمدهاي گمرکی خلیج فارس را گرو گذاشت

علـت   بـه  جریان رژي و غرامتی که ایران بایـد  در1892مه  15/ 1309شوال  18تاریخ

درآمد اطاتی از این دست، اعتبار و ب. ارتاز بانک اخذ شد پرداخت میکمپانی لغو امتیاز به

/ Greaves,1965:53. (دکـر مـی میندر این ناحیـه را تـأ   یبریتانیائمؤسساتالزم براي 

Stibben,2009:1,(  

از ایـن   و غالبـاً گذاشـت  و افراد می در اختیار تجار را نیزها و اعتباراتی وام ،بانک

هنگفتـی بـا    بـدین نحـو کـه اعتبـارات    .گرفـت بهره مـی سیاسی  اهدافابزار در خدمت 

بـراي وصـول آن وارد    اي العـاده  فـوق فشـار   کـرد و سـپس  وناگون عرضه میتسهیالت گ

کـه  عرصه را بـر بـدهکاران   ،آورد و چون مقررات کاپیتوالسیون در ایران وجود داشتمی

تا از سر درماندگی به اوامـر و   ساختتنگ می ،بودندنو غیر بازرگا از رجال کشور بیشتر

  )6: 1381غالمی، . (ددهندر تن آنانهاي خواست
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راسـتاي اهـداف خـود    در روابط دولت و مـردم براي دهی سیستم وام ازنیزگاهی اوقات 

. بـراي  ندکردمی آفرینینقشهاي مختلف سیاسیدر جریانبدین شیوه و بردند میبهره

مـالی بـه    کمـک  نشاهی در جریـان مشـروطیت و حمایـت و   دخالت بانک شاه به نمونه

سیس بانک ملی در صدر مشروطیت با انگلیس و نیز کارشکنی در تأ ینان سفارتنشبست

. اشـاره نمـود   تـوان  مـی هـاي خـود  جهت بازپرداخت اقساط بدهیفشار آوردن بر دولت 

بـه عنـوان   ءاز سـید ضـیا  بانـک شاهنشـاهی   نیز ش.1299ي کودتا آستانهدرهمچنین 

اسـتفاده  شخصـی برخـی از مشـتریان سرشـناس بانـک      براي کسب اطالعاتايواسطه

سید ضیاء در ظاهر دوست و همکار سپهدار اعظم ـ آخرین نخسـت وزیـر    . دکرمی

میان او و بانک شاهی و سفارت انگلیس بود و در اجراي  پیش از کودتا ـ و واسطه 

از تهران بـه قـزوین رفـت و آمـد      همواره ي کودتا براي هماهنگ کردن امورنقشه

  .")557-558: 1381مالئی توانی، (کرد. می

اقتصادي بانک شاهنشـاهی   ـ  سیاسی مواضع جهانی اول جنگ طی،آنبرافزون 

کـرد و  صندوق پولی عمل می منزلهبه در جهت حمایت از دولت بریتانیا بود و این بانک 

از  پس و ش.1299کودتاي  در دورهکرد.ارتش و سربازان را پرداخت می و حقوق هزینه

ی به رضاشاه سعی کردند به دولـت ایـران در تثبیـت قـدرت     هائوامتبا پرداخنیز کودتا 

  مالی امنیت را برقرار سازند. هاياعطاي مساعدتو با  ایندممرکزي کمک ن

 قـرارداد  ،م.1919ماننـد قـرارداد   یجداي از این موارد در وقایعبانک شاهنشاهی 

بانـک  .مودت ایران و شوروي و شرکت نفت انگلیس و ایران نیز نقش آفرینی کرده است

چنـان بـه   ، اما همي کشور نبودتنها بانک تجارآینده چهار دههطی اندر ایر شاهنشاهی

. را بـر عهـده داشـت   وظایف بانک مرکزي کرد و عنوان بانک رسمی به دولت خدمت می

مرکـزي آن در   توجه به غیر بومی بودن و اسـتقرار اداره در عملکرد بانک با این دوگانگی 

,Bostock)  .کردت جدي ایجاد میشکاللندن م 1989: 103)     

کـه  داران مقـیم لنـدن بـود، در حالی   سهام منافعانک شاهنشاهی حفظ ب سیاست

در  .داداختصـاص مـی  نـی را بـه خـود    گذاري شده در ایران سـود فراوا سرمایهبانک از سهام 

وي بانک واردات یازده ماه بود از سي را که میزان آن معادلسود م.1928ـ 1929هايسال

امـا سـود واقعـی آن     ،شـده اسـت   گزارش لیر 161267نبه لندن انتقال پیدا کرد که مبلغ آ
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از % 67سود واقعی براي این دو سـال  برآورد شده است.  لیر 890635براساس اسناد داخلی 

  (Clawson, 1988:116-117).کلی بود در هر سال از سرمایه% 13سهامداران یا  سرمایه

جامعه  غربی، مردم و اعضايهاي براي شرکت وظایف بانکداري راها بانکنیز در هند 

اوراق  یش منابع وام و کمک به تثبیتافزا براياهرم فشار  به عنوانو نمودند ءایفاهندي 

هاي بسـیار  یتدآنها از آغاز تحت محدو(Cohen, 2003:345).عمل کردند بهادار دولتی

هـا را بـه   کـه در ابتـدا آن   اساسـی  مسئلهبودند و متعهد  هابانکاین کردند.شدید کار می

 براساس اصـول  تا حد امکان باید بود کهنای ،کردسسات نیمه رسمی حفظ میعنوان مؤ

و ایـن   بر عهده گرفتند کار دولت را ازفراوانی هاي محلی میزان بانک. صحیح رفتار کنند

در . مـدیریت کردنـد  ،داشتند هها شعبکه بانکمناطقی در را چنین بدهی دولت و خزانه

از اداره  ،سـه بانـک در هـم ادغـام شـدند      نین جدیدنی که بر طبق قوام. زما1876سال 

دهی و وام  هاي قابل پرداخت خارج از هندده، استقراض یا دریافت سپرکردن تجارت ارز

و  ممنـوع شـدند   اموال غیر منقول نگهداريگرو گذاشتن یا با ماه 6از  براي مدتی بیش

به آنها تحمیل شده بود و در این زمان مجبور  کردرا محدود می شاناین اصول که فعالیت

:Howard, 1921)به ادغام شدند 148).  

  

  گیري نتیجه

به دنبال استقرار بریتانیا در هندوستان و تشـکیل کمپـانی هنـد شـرقی در ایـن      

و از همـین دوره ایـران بـه     به خـود گرفـت   ویژه ايشکل منطقه، روابط ایران و بریتانیا 

جداي از منافع اقتصادي ایـران و بازارهـاي آن   نفوذ هند اهمیت پیدا کرد. هعنوان درواز

یران راهی براي حفظ و استقرار منافع دولت بریتانیـا در  براي فروش مصنوعات بریتانیا، ا

نفـوذي   هـاي هپایگـا انگلیس در ایران خطوط تلگـراف و   ،همین سیاست در پیهند بود. 

د و هم از هند ته باشتحت کنترل خود داش را تا از این طریق هم ایران کردمتعدد ایجاد 

  .دنمایمحافظت 

نیا و بیشتر براي استراتژي کالن بریتا همین بانک شاهنشاهی در ایران در راستاي

ایـران و هنـد از    هـاي  بانکشعب بین که برخی از عملیات بانکی  حفظ هند تأسیس شد

 .دارنـد هاي هندي و حمل و نقل آنها به ایران داللت بر ایـن امـر   جمله استفاده از روپیه

نین مسـتعمراتی  شعب بانکی در ایران و هند هر دو تحت نظـارت دولـت بریتانیـا و قـوا    

افـزون بـر   سیس بانک در این منـاطق، از تأ داري بودند. هدف دولت بریتانیاخزانه وزارت
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 در مسائلی همانند: نشر اسـکناس، در دسـت داشـتن    و تجاري هاي اقتصادييربردابهره

 این کشـورها  خود در سیاسی پیشبرد اهداف کنترل نظامی و ،تجارت داخلی، تجارت ارز

هـاي مسـتعمراتی، دولـت    بانـک  هاي ادارهمنظور براي حفظ اسرار و شیوهبه همین . بود

در ها و در موارد نادر از وجود آن کرداز به کارگیري نیروهاي بومی پرهیز می بریتانیا غالباً

در  ه بانـک سیس شـعب دولت بریتانیا هم چنین با تأ. نمود میهاستفادمعمولی هاي پست

که در  بودشهرهاي پرجمعیت و حساس، عالوه بر سودآوري به دنبال گسترش نفوذ خود 

فرجـام  کنـد.  ري بـردا بتواند از ایـن نفـوذ بهـره    و به رو شدن با مخالفانهنگام جنگ و ر

 سیاسـی تـأمین اهـداف   ،آن سیس بانک و شعبات متعـدد تأ ریتانیا ازکه هدف بسخن آن

  خود در ایران و هند بود.
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تهران: خوارزمی.
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  ، تهران: نامه مظفر.نمو بانک ملی است
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ایران.
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هران: نشر آموزش انقالب اسالمی.ت،منوچهر امیري، چاپ دوم :امپریالیسم، ترجمه
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بانکی.
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چکیده



مناسبات بریتانیا با شرق در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بروز پیدا کرد و شالوده این مناسبات بر محور حفظ منافع و حذف رقبای سیاسی از صحنه قدرت قرار داشت و در همین راستا، بریتانیا اهداف کلان استراتژیک خود را در شرق دنبال كرد. یکی از نمودهای استعمار اقتصادی بریتانیا، سیاستهای بانکداری آن در سایر کشورهاست. مقاله حاضر به بررسی نظام بانکداری بریتانیا در ایران و هند اختصاص دارد. سیاستهای بانکی بریتانیا در اين دو كشور در ابعاد مختلف از جهت ساختار و نحوه عملکرد واجد ویژگیهای خاصی است، كليه شعب خارجی بانکهای بريتانیائی تحت نظارت وزارت خزانهداری این کشور بودند و بریتانیا اهداف مشترکی را در سرزمینهای مختلف دنبال میکرد، بنابراین نظام بانکداری مستعمراتی بریتانیا در هند و ایران به رغم تفاوتهای اندک در زمینه نشر اسکناس و تعداد شعب از نظر اهداف کلان بریتانیا و گسترش نفوذ سیاسی همسان بودند.



واژگان کلیدی: سياست هاي بانکداری، بریتانیا ، ایران ، هند، بانک شاهنشاهی .













مقدمه

امپراطوری بریتانیا طی قرون هيجدهم و نوزدهم ميلادي اقدام به تأسیس مؤسسات بانکی متعددي در مستعمرات و کشورهای زير سلطه خود نمود. این مؤسسات تحت نظارت وزارت خزانهداری بریتانیا بودند که براساس مجموعه قوانین تدوين يافته اداره میشدند. گرچه همیشه این قوانین در اداره بانکهای مستعمرات اجرا نمیشد و گاهی بنا بر اهداف و موقعیت کشور زير سلطه، شیوه هاي بانکداری تغییر میکرد. اما در كليه مؤسسات بانکي در کشورهای مختلف صدور انتشار اسکناس، وام دهی و در اختیار داشتن منابع مالی را از حقوق اولیه و اساسی خود میدانست. در این پژوهش سعی شده است که سیاست بانکداری بریتانیا و فعالیت و اقدامات بانکهای تأسیس شده اين کشور در ایران و هند بررسی گردد و با شیوه توصیفی ـ تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شود که عملکرد سیستم بانکداری بریتانیا در ایران و هند به چه صورت بوده است؟ 



سیاست بانکداری بریتانیا و هدف از تأسیس مؤسسات بانکی

انگلستان در قرن نوزدهم میلادی برای توسعه و نفوذ سیاسی و اقتصادی اقدام به فعالیتهای گستردهای در مستعمرات خود نمود. از جمله اقدامات اقتصادی این دولت ایجاد مؤسسات بانکی در کشورهای تحت سلطه  بود. مبادلات و روابط تجاری این بانکها تحت نظارت دولت بریتانیا قرار داشت و در اقتصاد این کشور هم تأثیرگذار بود. اما در هر حال پیشرفت ساختاری شعب خارجی بانکهای بریتانیائی نیازمند مطالعه اي جداگانه است. زیرا سیاست بانکهای خارجی توسط اداره خزانهداری، دولتهای مناطق مختلف و وزارت امور خارجه کنترل ميگرديد که جداي از بانکهای انگلیس و با سایر شاخصها بررسی میشد. King, 1998:126/Miller,1998:10)) 

انگلستان در کشورهای مختلف از جمله در عثمانی، ژاپن، چین، شمال آفریقا هند و ایران اقدام به تأسیس بانک نمود. دولت بریتانیا برای اداره و کنترل این بانکها در چارچوب قوانین بانکداری مستعمرات که توسط وزارت خزانهداری تدوین شده بود، عمل میکرد. از طریق وزارت خزانهداری خط مشیهای سیاسی و اقتصادی بانکهای خارج از بریتانیا در مستعمرات و کشورهای زير سلطه مشخص میشد، به نحوی که اين بانك ها بتوانند در راستای منافع و اهداف دولت بریتانیا گام بردارند. 

کاربرد آییننامه بانکداری مستعمرات به دلایل متعددي ثابت نبود. گاهی بنا به بروز عوامل ویژه و شرایط خاص تغییر میکرد، ضمن آنکه اين آییننامه در شرایط عادی تنظیم نشده بود. (King, 1998: 122) به نظر میرسد شرایط سیاسی و اجتماعی و نيز موقعیت کشورهائی که بریتانیا با آنها مناسبات اقتصادی و سیاسی داشت در اتخاذ نوع عملکرد و روش بانکداری تأثیرگذار بود. به طور کلی دولت بریتانیا در تأسیس بانکها در کشورهای مختلف مانند ایران و هند از شرایط و امتیازات تقریباً یکسانی بهره برداري میکرد. از جمله مفاد اصلی قراردادهای بریتانیا در زمینه تأسیس بانک در این کشورها میتوان به کسب امتیاز نشر اسکناس، ایجاد شعب داخلی در شهرهای مختلف، معافیت مالیاتی، کنترل و نظارت بر تجارت داخلی و ارز خارجی، استقرار شعبه مرکزی در لندن، حضور فعال سهامداران اروپائی و به ویژه بریتانیائی و در نتیجه کمرنگ شدن نقش نیروهای بومی اشاره کرد. 

با وجود مشابهتهای کلی روند بانکداری در ایران و هند و همچنین همسانیهای مفاد امتیازنامهها، نقاط تمایزی نیز در عملکرد بانکداران بریتانیائی در این مناطق وجود دارد. نکته شایان توجه در مورد هند آن است که این کشور مستعمره بریتانیا بود و تحت نظارت دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی قرار داشت. هند از جنبههای مختلف به ویژه از نظر تجاری، تأمین ارز و اشتغال نیز برای متروپل سودآور بود. (الهی، 1383: 63) 

ایران اگرچه به ظاهر کشور مستقلی محسوب میشد، با این حال تحت سلطه دولتهای استعمارگر روس و انگلیس قرار داشت و عملکرد سیاستهای ایران بر طبق منافع این دولتها صورت میگرفت. کرزن در کتاب خود" ایران و قضیه ایران" بیان میکند كه : «ایران از لحاظ جغرافیائی، حد فاصل بین اروپا و هندوستان است و بعید مینماید که نقش عمدهای در تاریخ آینده مشرق زمین نداشته باشد.» (کرزن، 1380: 698)

تسلط انگلستان بر هند اگرچه آشکارا بود، اما در ایران این سلطه به صورت غیر مستقیم و از طریق عوامل نفوذی از جمله برخی دولتمردان ایرانی اعمال میشد. نکته دیگر اینکه بریتانیا در هند آزادانهتر عمل میکرد و رقیبی مانند روسیه نداشت که مانع از عملکرد این کشور در آن سرزمین شود، در حالی که در ایران به سبب دخالت رقبا با محدودیتهای فراوانی در اخذ امتیازات اقتصادی رو به رو بود. همه این شرایط و رقابت با روسیه و جلوگیری از نزدیک شدن آن دولت به مرزهای هند در روند سیاست دولت بریتانیا به ویژه در زمینه بانکداری تأثیر گذار بود. 

بررسی اوضاع كشور هند به سبب پیوند بانکداری آن با اقیانوس آرام و نقش تعیین کنندهاش در مبادلات تجاری و عملیات ارزی با اروپا دارای اهمیت است. (King, 1998: 145) چنان که پروفسور جان کری کینگ، استاد دانشگاه ویرجینیا ضمن اشاره به اهمیت جنوب شرق آسیا، موقعیت این منطقه را با پاناما و کانال سوئز قابل قیاس دانسته است. وی استدلال میکند که خطوط هوائی و دریائی ارتباط دهنده اقیانوس آرام و هند باید از حیطه نفوذ قدرت دشمن محفوظ باشند. (شوب و مینتر، 1370: 171) 

انگلستان طرحهای انسجام یافته و دامنهداری را جهت توسعه نفوذ خود در ایران مدنظر قرار داده بود که تأسیس بانک شاهنشاهی میتوانست به عنوان محور و کانون فعالیت تمام این امتیازات و طرحها شناخته شود. نکته در خور توجه اینکه تأسیس بانک شاهنشاهی پس از طرح آزادی کشتیرانی در کارون شكل اجرائي به خود گرفت؛ این موضوع پیوستگی و انسجام سیاست انگلیسیها جهت گسترش نفوذ در ایران را نشان میدهد. (شاهدی، 1378: 51)

در ایران، بانک شاهنشاهی به دنبال لغو امتیازنامه رویتر و اعطاي امتياز تأسيس بانك به یکی از اتباع دولت انگلیس داير گرديد. در واقع هنگامی که امتیاز رویتر لغو شد، كليه مفاد و شروط آن فاقد اعتبار گرديد و اینکه رويتر چند سال بعد باري دیگر طرح تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران را با استناد به بند بیستم قرارداد ملغی شده پیشین مطرح كرد، به لحاظ حقوقی و قانونی نمیتوانست دارای اعتبار و پیگیری باشد. اما از آنجائی که در پس این ادعای رویتر هدف عمده استعمار انگلیس، گسترش هر چه بیشتر نفوذ اقتصادی و سیاسی در ایران بود، فشارهای متعدد داخلی پیرامون اين موضوع قوت گرفت تا به روشهای مختلف حکومت قاجار را وامدار بخشی از امتیاز لغو شده رویتر نشان دهند و امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی را از آن حكومت بگیرند. (شاهدی، 1378: 48)

 بریتانیا و رویتر علاقه مشترکی در بازیابی امتیاز اصلی و حق تأسیس بانک داشتند، به این دلیل که وسیلهای برای ایجاد وابستگی و نزدیکتر شدن ایران به اقتصاد بریتانیا بود. (Galbraith, 1989: 491) نکته شایان توجه اینکه بریتانیا در هنگام طرح قرارداد رویتر موضع بیطرفی اتخاذ کرده بود و به هیچ وجه مداخلهای در آن نداشت. اما پس از الغاي قرارداد، فعالانه در صدد بهره برداری از شرایط برآمد. (آدمیت، 1385 :348-347) سرانجام در 15 ژانویه 1889م. امین السلطان به ژوزف رابینو نماینده رویتر نوشت که شاه با تقاضای بانک دایر بر تشکیل کمپانی استخراج معادن در ایران موافقت کرده است. در 30 ژانویه 1889م. جرج رویتر، میرزا عباس خان قوام الدوله و میرزا علی اصغر خان امین السلطان موافقت نامهای مربوط به اعطای امتیاز تأسیس بانک را امضاء کردند. به موجب امتیاز نامه جدید به رویتر حق تأسیس بانک دولتی در ایران به عنوان "بانک شاهنشاهی ایران" داده شد. (کاظم زاده، 1371: 194)

 از امتیازاتی که وزارت خزانهداری در تأسیس بانک در خارج از کشور از آن بهرهمند میشد، علاوه بر حمایت و سرمایهگذاری سهامداران و تجار بریتانیائی، حمایت دولت انگلیس از بانکها بود. چنانکه بانک شاهنشاهی از دولت بريتانيا یک منشور سلطنتی مشارکت دریافت کرد و بدین سان اعتماد وی به حمایت دولت بریتانیا افزایش يافت. (Avery and Simmons, 1974: 277) 

در هندوستان با استقرار حکومت مستعمراتی بریتانیا، تشکیل سیستم بانکداری غربی مطرح شد که تنها نیازهاي دولت انگلیس را برآورده میساخت. (Cohen,2003:345) در واقع در هند ابتدا سلطه سیاسی شكل گرفت و به دنبال آن، به استثمار اقتصادی منتهی گردید. (لعل نهرو، 1361: 471) اولین بانک در کلکلته[footnoteRef:3] در سال 1806م. ایجاد شد و سپس دو بانک محلی دیگر در بمبئی[footnoteRef:4] و مدرس[footnoteRef:5] (چینای امروزه) شکل گرفت که این بانکهای محلی ستون فقرات سیستم بانکداری داخلی در هند را تشکیل میدادند. (Howard, 1921: 147) بانک بمبئی آخرین بانکی است که تحت نظارت امپراطوری بریتانیا بر طبق منشور کمپانی هند شرقی تأسیس شد و یک دهه پس از اولین جنگ هندیها مستقل شد.  Leeladhar, 2007: 1)) کمپانی هند شرقی، هم مظهر قدرت سیاسی انگلستان و هم نماینده منافع و قدرت اقتصادی آن کشور بود. این کمپانی قدرت فائقه را در دست خود داشت و چون يك کمپانی بازرگانی بود به قصد جمع آوری پول و ثروت فعالیت میکرد. (لعل نهرو،1361: 471) از همان آغاز، تأسیس این بانکها در راستای اهداف و خواستههای دولت بریتانیا بود.  [3: 1. Calcutta ]  [4: 2. Bombay]  [5: 3. Madras] 


انگلستان در هر منطقهای که برای او سودآوری داشت، اقدام به فعالیت میکرد. چنانکه هدف از تأسیس بانک شاهنشاهی ایران بیشتر تأمین منافع سیاسی و استفاده از ایران برای حفاظت از هند در مقابل رقبا بود. بهرهمندی از سیستم بانکی نه تنها از جنبه عملیات بانکی و تجارت سودآور بود و به اقتصاد امپراطوری بریتانیا کمک میکرد، بلکه زمینه نظارت بر مناطق مختلف ایران را نیز فراهم مینمود. افزون بر آن، بانک ابزاری برای تطمیع دولتمردان ایرانی و بهرهگیری از آنان به منظور گسترش نفوذ انگليس به شمار مي آمد. در هند همانند ایران، بانک اهرمی برای پیشبرد منافع سیاسی و اقتصادی محسوب میشد. جداي از تفاوتهای مکانی، انگلستان اهداف و استراتژی کلی خود را مد نظر داشت و شیوههای خاص خويش را برای پیشبرد مقاصدش در پیش میگرفت. در راستای همین اهداف، در پوشش فعاليتهاي اقتصادی و سیستم بانکداری در مستعمرات و مناطق تحت نفوذ، مقاصد نظامیاش را محقق میگرداند. اسناد آرشیوی موجود، شاهد این مدعاست ؛ چنانكه در متن مكاتبه اعتصام الملك به وزارت امور خارجه چنين آمده است:  

"مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه دامت شوکهّ العالی

برای مصارف قشونی دولت فخیمه انگلیس یک میلیون روپیه نقره، سکه هندوستانی وارد شعبه بانک شاهنشاهی بیرجند نمودهاند و از قرار یکی دو قران رواج است ... وزن هر روپیه دو مثقال و ده نخود است که دو نخود از دو قرانی ایران بیشتر است ولی نقره آن به پاکی نقره دو هزاری نیست زیاده عرض ندارم چاکر حسین اعتصام الملک."(آرشيو اسناد وزارت امور خارجه 6-28-38-1337ق.)

 استقرار بریتانیا در هند و استفاده از روپیههای هندی، بيانگر پیوندهای سیاست انگلستان در هند و ایران است. انگلیسیها تا پيش از آنکه در هند مستقر شوند، روابط منظم با ایران نداشتند و کمپانی هند شرقی نخستین کانال ارتباطی انگلیس و ایران به شمار میآید و نقش عمدهای را در جریان این سیستم و تأسیس بانک هند بازی کرده است. (رایت،1380: 253) ذکر این نكته نيز مناسب است که کمپانی انگلیسی هند شرقی تا قیام سال 1857م. امور هند را در دست داشت، اما پس از انحلال کمپانی، دولت انگلستان امور هند را مستقیماً به عهده گرفت. (میر شریفی، 1387: 140) 

سرمایه گذاران بانک

دولت بریتانیا با تأسیس این بانکها بخشی از سهام آنها را در اختیار میگرفت و بخش دیگر را به بازرگانان و سهامداران اروپائی واگذار میکرد. انگلیسیها تجار را تشویق میکردند در بانکهای خارج از کشور سرمایهگذاری نمایند و یا اداره آن بانك ها را بر عهده گیرند. حتی بازرگانان غیر بریتانیائی و دیگران را تشویق میکردند که عضو هیئت مدیره بانکهای خارج از بریتانیا در سرزمینهای مختلف مانند استرالیا، چین، کلمبیا، شیلی، کالیفرنیا، ژاپن و فیلیپین ـ کرانه اقیانوس آرام ـ شوند. (Miller,1998:10) 

در ایران عمده سرمایه گذاران و سهامداران بانک شاهنشاهی، انگلیسیها بودند. دولت بریتانیا با توجه به ناکامیهای پیشین در ایران کوشید سرمایهداران بزرگ را به مشارکت در امتیاز بانک بکشاند. هنری شرودر ـ یکی از بزرگترین مؤسسات بازرگانی کشور – در رأس شرکت سهامی قرار گرفت. (کوزنتسوا،1386: 217/ شاهدی، 1378: 83) رویتر پس از تحصیل امتیاز با عدهای از بانکداران و ثروتمندان انگلیس مثل بارون شرویدر، روبن ساسون و جفری کلین شرکتی با سرمایه چهار میلیون لیره انگلیس تشکیل داد و این شرکت در ماه اوت 1889م. در لندن ثبت شد. (محبوبی اردکانی، 1357: 80) دکتر تولوزان پزشک شاه از لندن خبر میداد: «در میان بنیانگذاران بانک نام روچیلدها، ساسونها و شرودرها به چشم میخورد.» (ناطق، 1373: 24) 

 بهای سهام بانک شاهی در زمان کوتاهی، چنان بالا گرفت که 15 بار تجدید شد و بهای هر سهم که 12 لیره بود به 5 برابر رسید. همکاران رویتر هم یادآور شدند که امتیاز بانک بسیار ارزشمند است و زمینه سرمایهگذاریهای تازه را ایجاد خواهد کرد. (ناطق، 1373: 26) ولف میگوید: تنها با ایجاد یک موقعیت سیاسی در ایران که سرمایههای جهانی را به خود جذب کند، میتوان از سرمایهگذاری طرفداران روسی ممانعت کرد و فعالیت بانک شاهنشاهی حسادت طرفداران روسی را به شدت افزایش داد. ( Thornton,1955:67) 

از آنجائی که بنیانگذاران بانک شاهنشاهی بر آن بودند تا بانک شاهنشاهی ایران را بانکی انگلیسی باقی نگه دارند، از همان آغاز تلاش میشد که کمتر ایرانیها به هیئت مدیره و یا سهامداران ملحق شوند. (شاهدی، 1378: 83) البته این مسئله فقط در سهامگذاری در بانک نبود، بلکه در میان کارمندان شعبه مرکزی بانک شاهنشاهی، اروپائيها و انگلیسیها بیشترین تعداد را شامل مي شدند . به ویژه پستهای کلیدی و حساس بانک، علاوه بر شعبه مرکزی در تمام شعب محلی در شهرستانها تحت کنترل کارمندان انگلیسی و اروپائی بود و ایرانیان به زحمت میتوانستند تا ردههای میانی بانک ارتقاء یابند. شعب شهرستانها ـ برخلاف شعبه مرکزی ـ کمترین کارمند را داشت و تعداد کارمندان شعب محلی از پنج یا شش نفر تجاوز نمیکرد که در این میان هم پستهای حساس نظیر مدیریت و حسابداری و در غالب اوقات صندوقداری بانک بر عهده کارمندان اروپائی بود.

كارگزاران بانک از انتصاب ایرانیان به ویژه ایرانیان مسلمان به مدیریت بانک احتراز داشتند. با این حال، از میان آنان هم حتیالامکان سعی میشد تا افراد غیر مسلمان نظیر یهودیان، بهائیان، زرتشتیان و ارامنه در اولویت استخدام قرار بگیرند. (شاهدی، 1378: 106-104) تا بدین گونه از افشای فعالیتها و عملیات سری و اقدامات فزون طلبانه آنان توسط نیروهای بومی ممانعت شود. به عنوان نمونه کنسول بریتانیا در سیستان طي یادداشتهای 21ـ16 مارس 1904م. کنسولگری چنین ثبت کرده است: "در 19 مارس آقای امرسون مجبور شد اسماعیل خان، حسابدار بانک شاهی را از کار معلق سازد. به نظر میرسد اخیراً یمین نظام مبلغ ده هزار قران به بانک سپرده نهاده بود و حسابدار با انگیزه شخصی آن را به بیرون درز داده است. یمین نظام نه تنها این مبلغ پول را در بانک سپرده بلکه آن را بابت خدمات ارایه کرده در رابطه با رأی مرزی اخیر از کمیسونر بریتانیا دریافت داشته است." (مجتهدزاده، 1378 :451) این نشان میدهد که گاهی اوقات حضور افراد بومی در کادر اداری بریتانیا در کشور باعث کارشکنی در امور میشد. چنانکه در این نامه، موضوع رشوه انگلیس به مأمور مرزی ایران بابت داوری به نفع بریتانیا توسط حسابدار بانک سیستان که یک ایرانی بود، آشکار شده است. با این حال، ایرانیها توانستند سهم اندکی را در تأسیس و تشکیلات آن بانك بر عهده بگیرند. بنا بر اسناد بانک شاهی که جونز به تفصیل آورده است، یکی از زنان شاه 000/10 لیره و ظل السلطان 000/20 لیره سرمایه گذاری کردند. (ناطق، 1373: 28) در هند نيز امپراطوری بریتانیا یک پنجم سهام هر بانک را در دست داشت و بقيه سهام به مشترکین اختصاصی فروخته شد. از جمله به شرکتهای تجاری اروپای غربی واگذار شد و این شرکتها در هیئت مدیره هر بانک نمایندگی دولت خود را به عهده داشتند. (Cohen, 2003: 345)

مقر اصلی بانک

مقر اصلی بانکها در لندن ؛ جائی که عمده سرمایه گذاران بانکها مستقر بودند، قرار داشت و شعبه مرکزی در داخل کشور نيز در مهمترین شهرها تأسیس میشد. در ایران مقر اصلی بانک در تهران قرار گرفت و مدیر کل بانک شاهنشاهی در ایران که خود مدیریت شعبه اصلی بانک در تهران را نیز عهدهدار بود به لحاظ مقام تصمیم گیرنده در رديف سوم ارشدیت قرار داشت. پيش از آن، مقام هیئت مدیره و رئیس کل بانک شاهنشاهی سیاستهای اقتصادی و سیاسی بانک را تعیین مي كردند و سمت و سو میدادند. (شاهدی، 1378: 98) 

 طبق مفاد امتیازنامه، بانک مختار بود علاوه بر تهران در هر شهری که بخواهد، اقدام به گشایش بانک نماید و حکمرانان و امیران شهرها هم ملزم به همکاری با بانک بودند. در شیراز، سلطان اویس میرزا محلی را که پیشتر برای زندان در نظر گرفته بود به بانک پیشنهاد کرد: «البته اطاعت خواهد شد. رئیس بانک خودش تا سی و چهل روز دیگر به شیراز میآید. باری محل بانک جائی خواستهاند. هرگاه مناسب بدانند، خلوت جنب تلگرافخانه را که جای محکمی است به اجاره بانک بدهیم و صرفه حاصل دیوان شود. پارسال حرف انگلیسها این بود که اینجا محبس شود. آه و ناله محبوسین اسباب زحمت ما میشود. برای بانک این محظور و مانع نیست." (ناطق، 1373: 28-29) 

شعبات دیگر بانک شاهنشاهی در شهرهائی مانند تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز، بوشهر، کرمانشاه، همدان، سلطان آباد، قزوین، یزد، کرمان، خرمشهر، اهواز و بیرجند دایر شد، در خارج از مرزهای ایران علاوه بر لندن، شعباتی نیز در شهرهای بمبئی، بصره و بغداد فعالانه در کار تجارت مردم دخالت داشت، گشایش هر شعبه مانند زنجیری بود که بر پیکر نیمه جان اقتصاد سنتی ایران پیچیده میشد. (رودگر کیا، 1385: 55) در حالیکه در هند آنچه که بعدها بانک رسمی آن کشور شد، در سال 1806م. در كلكته داير گردید که "بانک کلکلته" نام داشت و نخستين شرکت سهامی کشور بود. اين بانك در ابتدای امر برای برطرف کردن احتیاجات مردم شهر تأسیس شده بود. بانک یک امتیازنامه صادر کرد که در سال 1809م. در بنگال به کار گرفته شد و بانک کلکلته به بانک بنگال تغییر نام داد. , 2003: 345) (Cohen در اواسط اين   قرن، امپراطوری بریتانیا بیش از دو بانک محلی ایجاد کرد و بانک بمبئی در سال 1840م. ایجاد شد و خیلی زود به بانک مدرس در سال 1843م. پیوست. ((Leeladhar,2007:3 / Cohen, 2003: 345



حق انتشار اسکناس

دولت بریتانیا یکی از امتیازاتی را که در تأسیس بانکها در مستعمرات کسب میکرد حق انتشار اسکناس بود. داشتن امتیاز انحصاری انتشار اسکناس و یا صندوقداری دولت، هر یک به تنهائی برای اجرای سیاستهای اقتصادی و تجاری در کشور کافی بود. درک اهمیت انتشار اسکناس خیلی آسانتر و آثار اقتصادی آن روشنتر از موضوع صندوقداری دولت است. این تمرکز حسابهای دولت و وجوه خزانه در بانک شاهنشاهی و دخالت مؤسسه مزبور در کلیه نقل و انتقالات کشوری و لشگری از جمله پرداخت حقوق مأموران دولت و افراد ارتش به تدریج اسباب استیلای بانک را بر امور مالی کشور فراهم نمود. (مجتهد،1380: 125) 

بانک شاهنشاهی با در دست داشتن انحصار صدور اسکناس در ایران و پس از آن اداره ضرابخانه دولتی موفق گردید که اختیار پول مملکت را در دست بگيرد و به وسیله آن در کلیه شئون اقتصادی و سیاسی كشور دخالت نماید. پول حربه نیرومندی بود که اگر در دست ضعیفترین افراد باشد، میتواند نیرومندترین اشخاص را از پای درآورد و این رازی است که مدتهاست انگلیسيها بدان پی برده بودند و قرنهاست که آن را حربه سیاسی خود قرار دادهاند. (دانشپور ] بی تا[:15) امتیاز بانک شاهنشاهی ایران همچون ابزاری غیر رسمی در دست سیاست انگلستان قرار داشت و یکی از منابع نفوذ آن کشور محسوب میشد که میتوانست از طریق آن وام مورد نیاز دولت ایران را به موقع تأمین کند. (اولسون، 1380: 22) اما در دست گرفتن انتشار اسکناس در اختیار یک کشور خارجی به نفع مستعمرات نبود، چنانکه در ایران بر سر رقابت بین روسیه و بریتانیا ضررهای فراواني به این کشور وارد شد (Rabino, 1901: 273) و در اختیار داشتن این امتیاز سود بسیاری را برای دولت بریتانیا فراهم میکرد.

بانک انتشار اسكناس را به کمپانی هانری شرودر سپرد که مسئول امتیاز راهآهن در آمریکای لاتین بود. اين كمپاني اسکناس یک تا صد تومانی و حتی اسکناسهای هزار تومانی هم چاپ کرد. (ناطق، 1373: 24) اما بعدها بانک شاهنشاهی اقدام به صدور اسکناس برای هر شهر نمود و با ذکر "در همان شهر ادا خواهد شد" به فعالیت خود ادامه داد. در هند، هر کدام از سه بانک محلی اجازه انتشار اسکناس را در حد معینی فقط برای مردم منطقه خود داشتند. بانک بنگال حق انتشار اسکناسهای خودش را که اسکناس رایج قانونی در میان بنگالیها شد، دریافت نمود. این حق، بانک را به استقرار بنیاد مالی ثابت و ایجاد بهره در سرمایهگذاری مالی قادر میساخت. خرید و فروش براتهای قابل معاوضه که فقره اي از تجارت محسوب میگردید، از سال 1839 م. توسط بانک بنگال انجام میشد. انتشار پول کاغذی در سال 1861 م. انحصار انتشار اسکناس را در اختیار دولت هند بریتانیا نهاد و بدين سان به انتشار اسکناس توسط بانکهای محلی و خصوصی توسط مجلس قانونگذاری پایان داد. ((Leeladhar,2008:1,2 / Cohen,2003:355 

در مراحل اولیه، بانکداری تجاری در هند دارای چارچوبي منظم بود که تا حد معینی اسکناس منتشر میکرد و بانکهای محلی بر طبق منشور سلطنتی، کمپانی هند شرقی و دولت هند این اسکناسها را تنظیم و کنترل میکردند. (Leeladhar, 2007: 2)  دولت بریتانیا با در دست داشتن حق انتشار اسکناس، علاوه بر سودآوری در صدور آن از این امتیاز به عنوان اهرم فشار در مقابل دولت و مخالفان خود استفاده میکرد. هدف بریتانیا از انتشار اسکناس برای هر شهر یا منطقه ويژه که براساس سیاست هدفمند بانکداری در مستعمرات بود، علاوه بر کسب سود در هنگام تعویض
 اسکناسها ـ مردم هر منطقه در زمان مسافرت به شهر دیگر مجبور بودند اسکناسهای خود را به پول رایج آن شهر تبدیل نمایند و در این تعویض مقداری از پول به عنوان کارمزد بانک کسر میشد ـ میتوانستند از مراجعه یکباره مردم برای دریافت پول به بانک که موجودیت بانک را به خطر میانداخت، جلوگیری نمایند. چنانکه این مسئله در ایران رخ داده بود و مردم به تحریک تجار برای تبدیل اسکناسهای خود به نقره به بانک مراجعه کرده بودند. 

در سال 1898م. جنبشی بر ضد بانک شاهنشاهی پدید آمد. مردم با تهدید به محاصره بانک شاهنشاهی پرداختند و خواستار تعویض بلامانع اسکناس با نقره شدند. جنبش جنبه تهدید آمیزی به خود گرفت و حکومت ناصرالدین شاه که از طغیان علنی میترسید به یاری بانک انگلیس آمد و مبلغ کلانی مسکوک نقره در اختیار وي گذاشت. (کوزنتسوا، 1386: 267-266) گاهی اوقات هم به تحریک روسها که بانک آنها تحت حمایت دولتشان قرار داشت و در رقابت سختی با بانک شاهنشاهی به ریاست رابینو به سر میبرد، مقادیر زیادی اسکناس جهت تبدیل به پول نقره به یکی از شعب بانک ارائه میگردید. بنابراین، بانک مجبور بود در شعبات خود نقره کافی ذخیره کند تا در هر لحظه قادر باشند اسکناسهای ارائه شده به بانک را نقد کنند. برای جلوگیری از این مشکلات بود که محل ادای هر اسکناس بر روی آن درج میگردید تا از این کارشکنی جلوگیری گردد. (رایت، 1385: 237-236)



تأسیس شعبات 

بانک شاهنشاهی طبق امتیازنامهای که از دولت ایران گرفته بود، میتوانست در هر شهری كه میخواست شعبهای را تأسیس نماید. بانك در اکثر شهرهای مهم که دارای موقعیت سیاسی و اقتصادی بودند به گشایش شعبه اقدام نمود. بسیاری از این شعبات در راستای اهداف سیاسی و رقابتهای بانک شاهنشاهی انگلیس با بانک استقراضی روسیه شکل گرفت و در حالی که در برخی شهرها امور بانکی در دست بانک استقراضی روس بود و شعبه بانک شاهنشاهی نمیتوانست نقشی در آن داشته باشد، اما باز هم به خاطر رقابت با روس تأسیس میشد و حتی گاهی به ورشکستگی و تعطیل شدن شعبه بانک میانجامید. افزون بر آن، انگلستان برای به دست گرفتن کنترل هر چه بیشتر مناطق شرقی ایران به ویژه در امور اقتصادی و تجاری، شعباتی از بانک شاهنشاهی را در شهرهای مهم این منطقه افتتاح کرد. شعبهای از این بانک از طریق اقدامات و سیاستگذاری حکومت انگلیسی هند به سال 1321ق./ 1903م. در نصرتآباد سیستان تأسیس شد. این شعبه نه از سر نیاز بلکه به دنبال انتشار شایعات مبنی بر گشایش بانک توسط روسها در سیستان آغاز به کار کرد. هدف انگلستان از تأسیس این بانک علاوه بر رقابت با روسها، تجارت در آن منطقه بود. (شاهدی، 1377: 35) اقامت شماری از تجار هندی در سیستان نیز در راستای همین اهداف رخ نمود. (رایت،1380: 235)

ساماندهی امور بانکی بریتانیا در شعبات خارجی براساس ضرورتها و اولویتهای سیاسی آنها صورت میگرفت. (King,1998:121) انگلیسيها در هندوستان به تأسیس شعبه در مناطقی که از جمعیت بیشتری برخوردار بود، اقدام نمودند. بانکهاي بنگال، بمبئی و مدرس به گسترش فعالیتهای خود و استقرار یک سیستم از ادارات فرعی، شعبات و زیر شاخههای تابع در سراسر نواحی پرجمعیت سواحل هندوستان اقدام کردند که به آسانی وارد نواحی داخلی شد. در پایان دهه 1870م. این سه بانک، پنجاه شعبه را دایر کرده بودند. (Cohen, 2003: 255) 



وظایف بانکها و عملکرد آنها

در روند تکوین و شکل گیری بانک شاهنشاهی در ایران فعالیتهای سیاسی و اقتصادی بريتانيا و تلاشهای اين كشور در تأمين منافع و مطامع این مؤسسه اقتصادی مشاهده میگردد که با توجه به گستردگی آن به برخی از آنها اشاره میشود. از فعالیتهای اقتصادی و تجاری بانک میتوان به انتقال پول و ارز میان ایران و اروپا  خرید و فروش شمش، احداث جادهها و خطوط راهآهن، بهرهبرداری از معادن، نشر اسکناس و اعطای وام به دولت، دولتمردان و تجار اشاره نمود. چنانکه بارینگ رایس عملکرد فوقالعاده بانک انگلیس به عنوان بانک مرکزی و فعالیت آن در زمینه وامدهی را عامل رشد و ثبات سیستم بانکداری بریتانیا عنوان میکند. (Broadberry,2006:196) 

در اوایل سال 1880م. دولت بریتانیا روشهای گوناگوني را به کار گرفت تا از آنچه که به آن علاقه داشت، محافظت کند. از این رو در ازای وامهائی که به دولت ایران اعطاء مي كرد، ضمانتهایی میگرفت و بدین سان سلطه سیاسی و نظامی خود را گسترش میداد. به عنوان مثال دولت ایران نیم میلیون پوند با بهره شش درصدی از بانک شاهنشاهی وام گرفت و درآمدهای گمرکی خلیج فارس را گرو گذاشت. این وام در تاریخ 18 شوال 1309/ 15 مه 1892 در جریان رژی و غرامتی که ایران بايد به علت لغو امتياز به کمپانی میپرداخت از بانک اخذ شد. ارتباطاتی از این دست، اعتبار و درآمد لازم برای مؤسسات بریتانیائی در این ناحیه را تأمین میکرد. (Greaves,1965:53 / Stibben,2009:1,) 

بانک، وامها و اعتباراتی را نیز در اختیار تجار و افراد میگذاشت و غالباً از این ابزار در خدمت اهداف سیاسی بهره میگرفت. بدین نحو که اعتبارات هنگفتی با تسهیلات گوناگون عرضه میکرد و سپس فشار فوقالعادهای برای وصول آن وارد میآورد و چون مقررات کاپیتولاسیون در ایران وجود داشت، عرصه را بر بدهکاران که بیشتر از رجال کشور و غير بازرگان بودند، تنگ میساخت تا از سر درماندگی به اوامر و خواستهای آنان تن در دهند. (غلامی، 1381: 6) 

گاهی اوقات نيز از سیستم وامدهی براي روابط دولت و مردم در راستای اهداف خود بهره میبردند و بدين شيوه در جریانهای مختلف سیاسی نقشآفرینی میکردند. برای نمونه به دخالت بانک شاهنشاهی در جریان مشروطیت و حمایت و کمک مالی به بستنشینان سفارت انگلیس و نيز کارشکنی در تأسیس بانک ملی در صدر مشروطیت با فشار آوردن بر دولت جهت بازپرداخت اقساط بدهیهای خود میتوان اشاره نمود. همچنين در آستانه کودتاي 1299ش. نيز بانک شاهنشاهی از سید ضیاء به عنوان واسطهای برای کسب اطلاعات شخصی برخی از مشتریان سرشناس بانک استفاده میكرد. سید ضیاء در ظاهر دوست و همکار سپهدار اعظم ـ آخرین نخست وزیر پيش از کودتا ـ و واسطه میان او و بانک شاهی و سفارت انگلیس بود و در اجرای نقشهی کودتا برای هماهنگ کردن امور همواره از تهران به قزوین رفت و آمد میکرد. (ملائی توانی، 1381: 558-557)".

افزون بر آن، طي جنگ جهانی اول مواضع سیاسی ـ اقتصادی بانک شاهنشاهی در جهت حمایت از دولت بریتانیا بود و این بانک به منزله صندوق پولی عمل میکرد و هزینه و حقوق ارتش و سربازان را پرداخت میکرد. در دوره کودتای 1299ش. و پس از کودتا نيز با پرداخت وامهائی به رضاشاه سعی کردند به دولت ایران در تثبیت قدرت مرکزی کمک نمايند و با اعطای مساعدتهای مالی امنیت را برقرار سازند. 

بانک شاهنشاهی جدای از این موارد در وقایعي مانند قرارداد 1919م.، قرارداد مودت ایران و شوروی و شرکت نفت انگلیس و ایران نیز نقش آفرینی کرده است. بانک شاهنشاهی در ایران طي چهار دهه آينده تنها بانک تجاری کشور نبود، اما همچنان به عنوان بانک رسمی به دولت خدمت میکرد و وظایف بانک مرکزی را بر عهده داشت. این دوگانگی در عملکرد بانک با توجه به غیر بومی بودن و استقرار اداره مرکزی آن در لندن مشكلات جدی ایجاد میکرد.    (Bostock, 1989: 103)   

سیاست بانک شاهنشاهی حفظ منافع سهامداران مقیم لندن بود، در حالیکه بانک از سهام سرمایهگذاری شده در ایران سود فراوانی را به خود اختصاص میداد. در سالهای 1929 ـ 1928م. سودی را که میزان آن معادل واردات یازده ماه بود از سوی بانک به لندن انتقال پیدا کرد كه مبلغ آن 161267 لیر گزارش شده است، اما سود واقعی آن براساس اسناد داخلی 890635 لیر  برآورد شده است. سود واقعی برای این دو سال 67 % از سرمایه سهامداران یا 13% در هر سال از سرمایه کلی بود.  (Clawson, 1988:116-117)

در هند نيز بانکها وظایف بانکداری را برای شرکتهای غربی، مردم و اعضای جامعه هندی ایفاء نمودند و به عنوان اهرم فشار برای افزایش منابع وام و کمک به تثبیت اوراق بهادار دولتی عمل کردند. (Cohen, 2003:345) آنها از آغاز تحت محدودیتهای بسیار شدید کار میکردند. این بانکها متعهد بودند و مسئله اساسی که در ابتدا آنها را به عنوان مؤسسات نیمه رسمی حفظ میکرد، این بود که باید تا حد امکان براساس اصول صحیح رفتار كنند. بانکهای محلی میزان فراواني از کار دولت را بر عهده گرفتند و این چنین بدهی دولت و خزانه را در مناطقي که بانکها شعبه داشتند، مدیریت کردند. در سال 1876م. زمانی که بر طبق قوانین جدید سه بانک در هم ادغام شدند، از اداره کردن تجارت ارز، استقراض یا دریافت سپردههای قابل پرداخت خارج از هند و وام دهی برای مدتی بیش از 6 ماه با گرو گذاشتن یا نگهداري اموال غیر منقول ممنوع شدند و این اصول که فعالیتشان را محدود میکرد به آنها تحمیل شده بود و در این زمان مجبور به ادغام شدند (Howard, 1921: 148).



نتیجه گيري

به دنبال استقرار بریتانیا در هندوستان و تشکیل کمپانی هند شرقی در این منطقه، روابط ایران و بریتانیا شکل ويژه اي به خود گرفت و از همین دوره ایران به عنوان دروازه نفوذ هند اهمیت پیدا کرد. جدای از منافع اقتصادی ایران و بازارهای آن برای فروش مصنوعات بریتانیا، ایران راهی برای حفظ و استقرار منافع دولت بریتانیا در هند بود. در پی همین سیاست، انگلیس در ایران خطوط تلگراف و پایگاههای نفوذی متعدد ایجاد کرد تا از این طریق هم ایران را تحت کنترل خود داشته باشد و هم از هند محافظت نماید. 

بانک شاهنشاهی در ایران در راستای همین استراتژی کلان بریتانیا و بیشتر برای حفظ هند تأسیس شد که برخی از عملیات بانکی بين شعب بانکهای ایران و هند از جمله استفاده از روپیههای هندی و حمل و نقل آنها به ایران دلالت بر این امر دارند. شعب بانکی در ایران و هند هر دو تحت نظارت دولت بریتانیا و قوانین مستعمراتی وزارت خزانهداری بودند. هدف دولت بریتانیا از تأسیس بانک در این مناطق، افزون بر بهرهبرداریهای اقتصادی و تجاری در مسائلی همانند: نشر اسکناس، در دست داشتن تجارت داخلی، تجارت ارز، کنترل نظامی و پیشبرد اهداف سیاسی خود در این کشورها بود. به همین منظور برای حفظ اسرار و شیوههای اداره بانکهای مستعمراتی، دولت بریتانیا غالباً از به کارگیری نیروهای بومی پرهیز میکرد و در موارد نادر از وجود آنها در پستهای معمولي استفاده مینمود. دولت بریتانیا هم چنین با تأسیس شعبه بانک در شهرهای پرجمعیت و حساس، علاوه بر سودآوری به دنبال گسترش نفوذ خود بود که در هنگام جنگ و رو به رو شدن با مخالفان بتواند از این نفوذ بهرهبرداری کند. فرجام سخن آنکه هدف بریتانیا از تأسیس بانک و شعبات متعدد آن، تأمين اهداف سیاسی خود در ايران و هند بود. 
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