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  چکیده

  

امـین السـلطان و    يهـا  تالشبا م. 1889/.ق1306ل نک شاهنشاهی در سابا تأسیس امتیاز

میرزا ملکم خان به بارون ژولیوس رویتر واگذار شد. بانک شاهنشاهی به عنوان اولین بانک از 

منـافع  در جهـت  هاي راکد ایـران  و از سرمایه ینه بانکداري ایران بهره بردخالء موجود در زم

پیشبرد  برايبر کارهاي معمول در اغلب مواقع به عنوان ابزاري  خود سود جست. بانک افزون

هنشاهی در ایران کرد. تشکیل بانک شااهداف سیاسی و اقتصادي دولت انگلیس نیز عمل می

بریتانیا از یک  ستعماريا هاي یاستسدو عامل داخلی و خارجی دانست. توسعۀ  را باید در اثر

دیگر  سوياصالحات در کشور از  به منظورتمدن اروپائی خذو تمایل دولتمردان ایران در ا سو

بـه عنـوان مکمـل     مؤثر بودند. در واقع این دو عامـل  شاهنشاهی در ایران ک در تشکیل بان

 حاضـر درصـدد  مقالـه   ، در همین راستا بانک در ایران نقش داشتند.این یکدیگر در تشکیل 

گیري آن را بـه بحـث و گفتگـو    ل شکلو عل بپردازدبه بررسی هر یک از این عوامل  که است

هاي با تکیه بر یافته که  استتحلیلی  ـ  روش انجام تحقیق در این پژوهش، توصیفی بگذارد.

                  به دست آمده است. اي و اسنادي کتابخانه

  

  .بانک شاهنشاهی،انگلیس امتیاز رویتر، بانکداري نوین،: واژگان کلیدي
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                                                                                                                   مقدمه        

بـراي فـروش    کشـورهاي اروپـائی   ،صنعتی شدن اروپا در قـرن نـوزدهم   دنبالبه 

 هـاي  یـت فعالدر ممالک مختلف دنیا و نیز تهیـۀ مـواد اولیـه بـه      شان یصنعتمحصوالت 

مسـتلزم   اقـدام ایـن  و پرداختنـد اري و بازرگانی در مستعمرات خود و سایر کشـورها  تج

هـاي  بود. در همین راسـتا، نبایـد برنامـه    مناطقآن در ها بانکتأسیس مراکز بازرگانی و 

،بانـک  تأسـیس  اصالحی کشورهاي جهان سوم را براي ایجاد مؤسسات تمدنی جدید که

  ه ایران یکی از این کشورها بود.                                                           ک ست را نادیده گرفتآنها در زمره

در  پیش از تأسیس بانک شاهنشاهی انگلیسمردم ایران اي بر این باورند کهعده

در پی توسـعۀ   بتدریج سپردند.به تجار میسرمایه خود را عمدتاً و از روي اطمینان  ایران

اي از تجار ثروتمند ظهور کرد که دولت نیـز بـراي رفـع تنگناهـاي     طبقهتجارت خارجی 

در  هـا  بانک. در واقع، این اقدامات مشابه عمل گرفت یممالی خود گاه از این تجار قرض 

بـراي تضـمین بـاز    و تجـار نیـز   شد یمیر رسمی انجام اروپا بود که در ایران به صورت غ

                                      )52:1369، (عیسوي .دست داشتندهاي خود، انحصارات را در پرداخت قرضه

ایران مشـکالتی بـه وجـود آورده بـود و در بازارهـاي       مسألۀ پول و مسکوکات در

کـه کـاالیی    افتاد یماتفاق  غالباً .شد یمبرات و حواله انجام داخلی مبادله کاال به وسیله 

ــدون آنکــه از انبــار خــارج شــود، بــه م     ــی   اب آمــد لکیــت بازرگانــان متعــدد در م

در عصـر جدیـد    تجـارت با افزایش حجم معامالت و رشد سریع  ) که389:1384(شمیم،

       بود.                                                                                در این زمینه نیاز به راهکارهاي جدیدتري

. پیش از کار مسکوکات یک شهر دخالت داشتندکم و بیش در  محلی هاي یصراف

سیس بانک جدید شرق در ایران) ایـن نقـش منحصـراً    (سال تأ.م1888/ ق.1305سال 

اقصـی  ها و نونابسامانی )203: 1365، (فلور .گرفت یمتوسط صرافان و تجار بزرگ انجام 

بانـک بـه    لزوم تأسیس ،هاي تجاري وجود داشتسایر زمینهکه در سیستم پولی ایران و 

سـال  ایـن  از  پـیش ) به هـر حـال تـا    613: 1362، (کرزن .کرد یمسبک اروپا را ایجاب 

بـه طـور    و دادند یمنهادهاي مالی ایران را تشکیل  ینتر مهمبزرگ و کوچک  هاي یصراف

اهمیت قابل توجهی در جریـان امـور مـالی و بـانکی در کشـور داشـتند. امـا         غیررسمی

با  ،اقتصادي کشور داشتند هاي یتفعالپولی و مالی و کلیۀ  انحصاري که صرافان در نظام

تجاري جـاي   ـ  سنتی صرافی يها روشجدید در ایران به خطر افتاد و  يها بانکتشکیل 
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و سـرمایه موجـود در   یخود را به بانکداري جدید داد. بدین ترتیـب نظـام پـولی و بـانک    

                                           کشور جهت منافع بیگانگان به گردش درآمد.            

نـد تشـکیل بانـک    در رو سـتان  این مقاله در پی آن اسـت تـا نقـش دولـت انگل    

و  هـا  ینـه زمابزارگونه از آن را مورد ارزیابی قـرار دهـد. همچنـین     شاهنشاهی و استفاده

حقیق در روش انجام ت بانک در ایران را نقد و بررسی نماید. این بسترهاي داخلی تشکیل

ا کـه رویـدادهاي تـاریخی    تحلیلی خواهد بود. به این معنـ  ـ  این پژوهش، روش توصیفی

ابـزار گـرد آوري اطالعـات،    و  گردند یمیف و سپس تبیین و تحلیل ابتدا توصمورد بحث 

علـل و   ار نقطۀ تمرکـز خـود را بـر چگـونگی،    . این گفتاستاي و اسنادي کتابخانهروش 

                                                                                  شکیل بانک شاهنشاهی در ایران قرار داده است. بسترهاي داخلی و خارجی ت

  

            اقتصادي ایران ـ نگاهی به فضاي سیاسی

جی اقتصادي به دول خـار  ـ  عصر ناصري، دوران واگذاري امتیازات بزرگ سیاسی

نگلـیس، امتیـاز بانـک    رویتـر، امتیـاز بانـک شاهنشـاهی ا    چون: قرارداد  است. امتیازاتی

و ایران به  ذار شدو اتباع روسیه و انگلیس واگ ها دولتقرارداد رژي به  استقراضی روس و

 )5: 1363(تیمـوري،  .گشت تبدیلیرومند روسیه و انگلیس میدان زورآزمایی دو رقیب ن

واگـذاري   بـا  دورة مظفرالدین شاه نیز در یرانتحوالت سیاسی و اقتصادي ا طیاین روند 

 پیروزي انقالب مشروطه قدرت اختیارات پادشاه که بادامه یافت تا آناامتیاز نفت دارسی

                                                                                        . در اعطاي امتیازات به کشورهاي خارجی محدود شد

قـرن   هـاي  یخرابـ اي بهبود سـریع  هیکی از دورهحکومت دو شاه نخستین قاجار

گذشته بود. جمعیت و تولید صنایع دستی بعضی از شهرهایی کـه از دو جنـگ ایـران و    

و رو به افزایش گذاشت. ویژگـی چشـمگیر    ترمیم شد ،خورده بودند فراوانیروسیه لطمۀ 

 ییهـا  معاهـده بود که معلول دو عامـل بـود. اول:    الملل ینبتجارت این دوره، رشد سریع 

و معاهـدات گلسـتان و   . م 1801ق. /  1218نظیر معاهدة عقـیم بـا انگلـیس در سـال     

و معاهـدة بازرگـانی   . م 1813-1828. / ق 1227-1243ترکمنچاي با روسیه در سـال  

بـیش از   کشور را قتصاديکه دروازه هاي ا. م 1841. /ق 1256سال و انگلیس در ایران 

حقوق گمرکی یکنـواختی بـر واردات و    ،گشود. این معاهداتبه روي تجار خارجی پیش

هاي ممنوعـه در تجـارت خـارجی    و از کاربرد انحصارات و یا کاال کرد یمصادرات تعیین 

(عیسـوي،   .. دوم: وجـود امنیـت در نـواحی مجـاور و سـرحدي ایـران      نمود یمجلوگیري 
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سیاسی در ایران همچنین در اوایل دورة قاجار توجه بریتانیا به منافع  )25-24: 1369

کشور عالقه نشـان داده شـود. ملکـم     به این موجب گردید که از نظر منابع بازرگانی نیز

ت خـود در دربـار ایـران تـرك     که هندوستان را براي ایفاي نخستین مأموریپیش از آن

سعی کند تا پیمان بازرگانی  ،پیمان سیاسی ادانعقظف بود عالوه بر تالش براي موگوید، 

                  )114-115: 1359. (رایت، دنعقد نمایم نیز

تا ارتباط ایران با کشورهاي جهـان   تعدد ایران و انگلستان باعث شدقراردادهاي م

 )98-127: 1369عیسـوي،  (.از جمله انگلسـتان و بـه دنبـال آن روسـیه افـزایش یابـد      

خـود   از اي بود که کشورهایی مثل ایران را بـه دنبالـه روي  هانی به گونهسرمایه داري ج

زدهم تحت تأثیر دو رقیـب بـزرگ    ایران در قرن نو ،چشم انداز اقتصادي در. کرد یموادار 

در  طـرف مقابـل  براي خنثی کردن برنامه هـاي   که هر یکروسیه و انگلیس قرار داشت

  .     ندداد یمایران کاري نظیر کار رقیب انجام 

                                                                                  

    و بسترهاي خارجی تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران ها ینهزم-1

عنوان عصر امتیازات و عصر پیـروزي   بهکه از آن . م 1880. /ق 1296اواخر دهۀ 

تر خـود را  رجسته و در عین حال انسجام یافتهاي ب، به گونهشود یمیاد در ایران  استعمار

آن س بانک شاهنشاهی بود که لرد کـرزن  اعطاي امتیاز تأسیجلوة آن ینتر مهمنمایاند. 

تجاري  امتیاز بانک شاهنشاهی به دنبال چند امتیاز مهم . اخذنامدمی "مادر امتیازات"را 

کـه  دي کشتیرانی در کارون بـود آزا ،هاآن ینتر مهماز که و اقتصادي دیگر صورت گرفت

یشتر کاالهاي انگلیسـی و شـرکاي   مبادالت تجاري ایران و انگلیس و روند ورود هر چه ب

گسترش روابط تجـاري، پـیش شـرط اصـلی     نمود. ها به ایران را بیش از پیش تسهیل آن

تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران بود. به عبـارت دیگـر، انگلسـتان درصـدد بـود تـا بـا        

هر چه بیشتر روابط تجاري با ایران و سیطره نهایی بـر نظـام پـولی و اعتبـاري      گسترش

تـا  )38و 40: 1387(شاهدي،  .کشور، نبض سیاسی و اقتصادي ایران را در اختیار گیرد

خـود در منطقـه و ایـران گـام      سـتعماري بدین وسیله انگلیس بتواند در راستاي اهداف ا

                             در کشورهاي جهان سوم پاسخ دهد.  اشبردارد و به نیازهاي توسعه طلبانه

هـاي بـانکی خـود را در    نیمـۀ دوم قـرن نـوزدهم شـبکه     يها سالانگلستان طی 

تأسیس بانک شاهنشاهی در ایـران  در واقع،  مختلف جهان گسترش داده بود. يها بخش

اقصی نقاط  وذ انگلستان درگسترة نفبه ها را تکمیل نماید و توانست زنجیرة این بانکمی
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قریـب   ،بانک شاهنشاهی ایران در آن برهه امتیاز دهد. با اکتسابجهان پوشش بیشتري 

 يهـا  بخـش به بیست بانک مختلف تحـت پوشـش اقتصـاد سـرمایه داري انگلسـتان در      

                                                                                                            )53(همان: .مختلف جهان فعال بودند

  

  اي براي تشکیل بانک شاهنشاهیقرارداد رویتر پیش زمینه

را بدون شک باید . م 1889. /ق 1306سال درسابقۀ تأسیس بانک شاهنشاهی

 يهـا  استیسدر جهت پیشبرد اهداف و  رویترجستجو کرد.1رویتر بهدر واگذاري امتیاز

./ق 1289سـال  یـاز امت.شـد یمـ هاي فعـال محسـوب   ه چهراز انگلستان انۀه طلبتوسع

از صـرافان یهـودي در لنـدن، در زمـان      انگلیسـی  به بـارون ژولیـوس رویتـر   . م 1872

ناصرالدین شاه و در عهد صدر اعظمی میرزا حسین خـان سپهسـاالر و بـا داللـی میـرزا      

گـذار شـد: انحصـار کشـیدن راه آهـن و      وا اینده ایران در لندن بدین شرحملکم خان نم

، هـا  جنگلبه عالوه انحصار استخراج تمام معادن و بهره برداري از  ،ترامواي در تمام ایران

هاي بایر، انحصار حفر قنوات در سراسر کشور و مسایل مربوط به انحصار آباد کردن زمین

همچنـین   ن .اایر درشیدن خط تلگراف و ساختن راه آبیاري، ایجاد کارخانجات، امتیاز ک

نیـز  اي، امتیاز دایر کـردن بانـک دولتـی    طبق ماده بیست این قرارداد بیست و پنج ماده

      )287-289: 1381/هوشنگ مهدوي،57: 1362(ساسانی،  .واگذار شده بود

عازم سفر . م 1873. /ق 1290سال ناصرالدین شاه در  ،از انعقاد این قرارداد پس

در راسـتاي مخالفـت بـا ایـن     روسـیه   يها تالشبه دنبال آن،  رنگ شد کهاول خود به ف

/171: 1369(آوري،  گردیـد. از سـوي ناصـرالدین شـاه     منجر به لغو امتیازنامـه  قرارداد

دولـت انگلـیس   ) رویتـر نسـبت بـه فسـخ یـک طرفـه قـرارداد از        579: 1362سایکس، 

                                                                            درخواست کمک کرد.  

دولت انگلستان که از آغاز کار نسبت به امتیاز نامۀ رویتر تردید داشت، تلویحاً بـا  

کارانه و تعهدات او را امري شخصی قلمداد کرد. و اقدام رویتر را فریبلغو آن موافقت کرد 

ایعه بود که رویتر به حمایت از امتیاز رویتر، قوت گرفتن این ش عدم اما دلیل انگلیس در

. (کـاظم زاده،  دولت روسیه پیشنهاد کرده است که خود را تحـت حمایـت او قـرار دهـد    

البته لغو این قرارداد اهرم فشاري علیـه روسـیه از سـوي انگلسـتان      )122-118: 1371

                                                            
1 . Baron Julius Reuter
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ق. / 1292سـال  گونه که در جریان قـرارداد راه آهـن فالگنهـاگن روسـی در     شد. همان

در مدت هفده سال رویتر )134. (همان: د و منجر به لغو این قرارداد شدرخ دام.  1875

بار توسـط سـفارت انگلـیس بـه دولـت      هر چند وقت یک ،دانست یمحق که خود را ذي

تجدیـد   ضـمن پیشـنهادهاي مختلـف    و ادعـاي خسـارت خـود را    کرد یمایران اعتراض 

                                                 )182: 1363تیموري، د. (نمومی

 امـا  .به وي واگـذار شـود   که امتیاز تأسیس بانک در ایران نیزرویتر کوشش کرد 

دولـت ایـران قـرار نگرفـت، مشـارالیه بـراي جلـوگیري از         پذیرشچون این تقاضا مورد 

. /ق 1289سـال  طبق اصل بیسـت امتیازنامـۀ    ، تشکیل بانک به وسیلۀ شخص دیگري

ق اولویت نسبت به تشکیل چنین مؤسسه اي به دست آورد. اصل براي خود ح. م 1872

در صورتی که دولت ایران بعد از این مصمم شود کـه  ": کرد یممذکور این مسأله را بیان 

امتیاز بانک یا یک دستگاه اعتباري را از هر قبیل که باشد به کسی بدهد، ایـن امتیـاز از   

صوص است براي کمپانی کـه بـر جمیـع    امروز به حکم این قرارداد محفوظ معهود و مخ

                                                                                          )17: 1345(محمدي،  ".دیگر حق و رجحان خواهد داشت هاي یکمپاناشخاص و 

  

  انگلیس در تشکیل بانک شاهنشاهی دولت نقش

وزیر مختـار  به عنوان . م 1888. /ق 1305ال سکه در  1سر هنري دروموند ولف

اي انگلیس به ایران آمد، توانست با مقامات بلند پایـه کشـور روابـط نزدیـک و صـمیمانه     

گفتگو با او دربارة قـرارداد   طیوي روابط نزدیکی با اعتمادالسلطنه داشت و . برقرار سازد

.نمـود  یمـ این قرارداد تحریک رویتر، مقامات بلند پایۀ ایران را براي احیاي  منسوخ شده

ولف در ایران به مأموریت دروموند فراوانیانگلستان اهمیت )61]تابی [،دالسلطنهتماعا(

واسطه نفوذ خود توانست امتیاز کشـتیرانی  ه ب. م 1888. /ق 1305سال . وي در داد یم

 )1523-1527:1367. (محمـود، کسب کند کارون را براي کمپانی لینچ انگلستاندر رود 

دوستش رویتر بتواند الاقل قسـمتی  در ایران مصمم بود کاري کند تا  وزیر مختار انگلیس

قسمت امتیازنامه،  ینتر مناسبخود را حفظ کند .. م 1872. /ق 1289سال از امتیازنامه 

ماده بیست آن بود که رویتر را در تأسیس بانک در اولویت قرار داده بود. امـین السـلطان و   

بـه همکـاري بودنـد، امـا پـاره اي از مقامـات عـالی ماننـد         له در این بـاره حاضـر  قوام الدو

                                                            
1 .Sir. Henry Drumond Wolf
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) سفیر جدید انگلیس کـه بعـدها   194: 1371ده، . (کاظم زااعتمادالسلطنه مخالفت نمودند

ایـران را بـه سـوي لیبرالیسـم      کـه  گرفـت، کوشـید  م نـا  "پدر امپریالیسم"در زادگاه خود 

آزادي داد و ستد را بـه رسـمیت بشناسـد و در جهـت      اقتصادي بکشاند. یعنی دولت ایران

ه همکـاري  داران اروپایی را بـ سرمایه توانست یمتأمین این آزادي برآید. در چنین شرایطی 

  )18: 1373. (ناطق، غیب نمایدبا دولتمردان ایرانی تر

ولف وزیر مختار انگلیس در تهران، امین السـلطان را وادار کـرد کـه بـراي خـتم      

 اخذ نماید. دکتر طولوزان  براي وي ه سالۀ رویتر، امتیاز بانک را از دولت ایراندعواي هفد

از این معنی بویی برد و به علت دوستی با رویتر، ولف را در به انجـام رسـاندن ایـن کـار     

کرد و به رویتر اطالع داد که جهت اقدام به تهران حرکت نمایـد و در تهـران   یتشویق م

ملکم وزیر مختار آورد.  خواهد را خود دکتر طولوزان فراهم وسایل سکوت مأمورین روس

. (اعتمادالسـلطنه،  کرداه را به انجام این کار تشویق میبه نوبۀ خود، ش نیزایران در لندن 

                     )93: 1376دکانی، محبوبی ار/ 61-62]تابی[

 توان یمة قاجار را نفوذ و سیطرة انگلیس در حیات سیاسی و اقتصادي ایران دور 

و  از طریق اشغال و تهدیدهاي نظـامی به دو دورة متفاوت از هم تقسیم کرد: دوران نفوذ 

دورة نفوذ مسالمت آمیز. پیداست که در هر دوره این کشور به نفوذ خود در ایران ادامـه  

 هـا یسـی انگلو با توجه به شرایط زمانی، تنها روش و شیوة کار آنها متفاوت بـود.   داد یم

، به تهدیـد و اشـغال   دیدند یمدر خطر ن یاسی و اقتصادي خود را در ایراهرگاه منافع س

. همان طور که در قضیۀ هرات مشاهده شد کـه منجـر بـه انعقـاد     آوردند یمنظامی روي 

سیاست با آغاز عصر امتیـازات در اواسـط    . اینگردید داد پاریس بین ایران و انگلیسقرار

بعد نفـوذ از طریـق اشـغال و تهدیـد      به راتی شد. از این دورهیدورة قاجار دستخوش تغی

نقطـۀ آغـاز    توان یمنظامی جاي خود را به نفوذ مسالمت آمیز داد. با یک حدود تقریبی، 

 1872ق. /1289سال نفوذ و سیطره به شیوة نوین را از زمان واگذاري امتیاز رویتر در 

انجـام  هـاي مختلـف   در ایران به شـیوه  این سیاست از سوي انگلستان اجراي. دانست.م

در ایران بـود. از میـان    انگلیساخذ امتیازات متعدد از سوي  ها روششد. یکی از این می

ی که در این دوره به اتباع انگلیسی واگذار شد، نقش بانک شاهنشـاهی در رونـد   امتیازات

  قابل تأمل است. بانک این هاي یريگدر ایران و جهت و اقتصادي انگلستاننفوذ سیاسی 
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  دالیل رویتر براي اخذ امتیاز بانک در ایران

انگلستان بـا ایـن    هاي یتحمادر جریان تشکیل بانک شاهنشاهی توسط رویتر و 

که: چرا رویتر و دولت انگلستان از بین موارد گوناگون امتیـاز لغـو    شویم یمسؤال مواجه 

ی تأسیس بانـک را در درجـه اول   ماده بیست این قرارداد یعن.م 1872ق. / 1289شده 

          : شود یماشاره  ذیلبه موارد اهمیت قرار دادند؟ براي پاسخ به این پرسش 

در شهر کاسل آلمان غربی در  .م 1816ق. / 1231سال در  : رویترتخصص رویتر

به شهر گـوتینگن نـزد    .م 1829ق. / 1244سال در او یک خانوادة یهودي به دنیا آمد. 

ر بانـک  د.م 1833ق. / 1248در جا بانکدار بود رفـت،  خویشاوندانش که در آن یکی از

بـا دختـر یکـی از     .م 1844ق. /1259در عموي خود مشغول به کـار شـد و سـرانجام   

رویتر بـا دنیـاي بانـک و     بنابراین،)96-97:1363. (تیموري، بانکداران برلین ازدواج کرد

                               کسب کرده بود.  در این زمینه تجربیاتی هاسالبانکداري غریبه نبود و طی این 

مـالی از   هـاي  یتحمابانک شاهنشاهی قادر بود با نفوذ در رجال بلند پایۀ کشور:

افراد مختلف به اهداف سیاسی و اقتصادي خود و دولت انگلیس جامۀ عمل بپوشـاند. در  

اعضاي کمیتـه   به تانساجازه دولت انگل با بانک شاهنشاهی .م 1909ش. / 1288سال 

که نشان دهنده نفوذ بانـک   دهد یممبلغ یکصد هزار تومان مساعده  ملّی (وکالي تهران)

و در مـواردي نیـز   )728: 1363شاهنشاهی در بین نمایندگان مجلس بود (کتاب آبـی،  

.شـد  یمـ حقوق اعضاء و کارکنان مجلس شوراي ملی از سوي بانک شاهنشاهی پرداخت 

در ادامۀ این سیاسـت مخـارج دربـار و     )240017417سنداسناد ملی،  آرشیو سازمان(

 )240017418همـان، سـند   (.شـد  یمبانک به دربار پرداخت  این درباریان نیز از سوي

مبلـغ یـک   ":شـد  یمـ حوالۀ حقوق باقرخان ساالر ملی توسط بانک شاهنشاهی پرداخت 

 الحسـاب  یعلي به رسم رملی از بابت حقوق مقر هزار تومان در وجه آقاي باقرخان ساالر

) 240013277: همان، سند("ارمندي حساب جاري محسوب خواهد شداز قرار قبض ک

نده را به مبلغ پانصد هزار در زرگخانم فخرالدوله باغ الهیه  ق. 1338و همچنین در سال 

                                                                      )360000213سند: ،همان(.تومان براي وثیقه نزد بانک شاهنشاهی قرار داد

این بـود کـه    با تشکیل بانک شاهنشاهی ت انگلستانیل موافقدالاحتماالً یکی از 

کتـاب  ، (نمایـد اسـتفاده   در سراسر کشـور  خانهلبه عنوان یک کنسوآن دولت انگلیس از 

ن وزارت خارجۀ انگلستان و بانـک شاهنشـاهی   هر چند گاهی میا )1428/6: 1365، آبی

یس بانـک  ئـ دولت بریتانیا در نظـر داشـت تـا ر    که،. از جمله اینشد یمتالفاتی حاصل اخ
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نسول انگلیس از طـرف وزارت امـور خارجـۀ    کم وان قائم مقاشاهنشاهی همدان را به عن

 سـازمان  آرشیو(.یس بانک شاهنشاهی قرار نگرفتد که مورد پذیرش رئانگلیس قرار ده

        )293008556ند: ، ساسناد ملی

الۀ امتیـاز کـه   در رأس ادارات بانک شاهنشاهی در ایران، در طول مدت شصت س

افـراد کـه بـه     ینتـر  زبدهادامه داشت، غالباً  .م 1949ژانویه  30/.ش 1327بهمن  12تا

ل مسـائ  جغرافیایی و ،تاریخی ،ماعیاجت ،فرهنگی هاي مختلف سیاسی،تحقیق در زمینه

. بـه عنـوان مثـال،    گرفتنـد  یمـ قـرار   ،صنعتی و کشاورزي ایران عالقه داشتند ،اقتصادي

مطبوعات و سکه هـاي   دربارة گیالن ، ییها کتابهیاسنت ل. رابینو که به خاطر نوشتن 

شده است، نخست کارمند بانک شاهنشاهی کرمانشاه بود و بعدها به نایب  مشهورایرانی 

                                                                              )333-334: 1366ت رسید. (معتضد، رشانگلیس در  یکنسول

حمایت دولت انگلیس از بانک شاهنشاهی نگاهی سیاسی به یـک مؤسسـۀ    دلیل

مقامـات  ، کـه نانسیاسی بریتانیا تبدیل گردد. چبه ابزار نفوذ  توانست یماقتصادي بود که 

بلند پایۀ بانک شاهنشاهی در تعامل با مأموران عالی رتبۀ دولت انگلیس تنها به کارهایی 

همچنین اعضاي هیئت مدیرة بانـک   .که به مصلحت امپراطوري بریتانیا بود پرداختند یم

سـر جکسـون رئـیس و    به طوري که  شاهنشاهی وابسته به دستگاه دولت انگلیس بودند.

و کارهـایی را   کردند یمضو هئیت مدیره به آسانی با مأموران دولت معامله سر گوردون ع

در )537: 1371. (کـاظم زاده،  سپردند یمکه به مصلحت امپراطوري بریتانیا بود به آنان 

کنتـرل   را تحـت مالیـه ایـران   که بازسازي قشون و. م 1919/ .ق 1337د قراردا یانجر

هزار لیره انگلیس  یکو سی واین قرارداد مبلغ یکصد براي انعقادداد،میانگلستان قرار 

رشوه داده شد که ـ  صارم الدولهنصرت الدوله ووثوق الدوله، ـ  به مقامات بلند پایه ایران

 یندر ا) 59:1368(جونز،.شاهنشاهی به این افراد پرداخت شداین مبلغ از طریق بانک 

انگلـیس عمـل کـرده     هـاي  یاسـت سآشکار بانک به عنوان ابزاري در جهت مورد به طور

 هـاي  یانشـر بانک شاهنشاهی با سرمایه گذاري نه چنـدان زیـاد درصـدد بـود تـا      است. 

انگلـیس   اسـتعماري  هاي یاستساقتصادي کشور را در اختیار گرفته و در جهت پیشبرد 

                                                     در ایران گام بردارد.                              
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  فروش سهام به سهامداران بریتانیایی و صدور سرمایه-1

ــده ســ ســرانجام پــس ــر از هف ــران و رویت ــت ای ــین دول در ازاي  ال کشــمکش ب

امین السلطان و  يها کمکناصرالدین شاه و با  سوي، از کرد یمکه وي ادعا  ییها خسارت

در به رویتر واگذار شد. قرارداد بانـک   1خان، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهیمیرزا ملکم 

از جملـه  رسـید.   ءتهـران بـه امضـا   در . م 1889ژانویـۀ   3. /ق 1306االول يجماد27

چهل هزار لیرة انگلیسی وجـه الضـمانه بـود کـه در      ،کرد یمکه رویتر ادعا  ییها خسارت

گردیـده  توسط دولت ایـران ضـبط   . م 1872/ . ق 1289یازامتموقع ساقط شدن اعتبار 

              )109: 1335. (جمال زاده، بود

در لندن به ثبت رسید و ویلیام . م 1889. /ق 1306در شرکت بانک شاهنشاهی 

 بایـد از شرکت شرق دور ریاست آن را به عهده گرفت. مقر بانک طبق قرارداد،  2کسویک

اد قید شده بود که محل بانک در کشوري اسـت کـه   اما در ضمیمۀ قرارد ،در ایران باشد

بخش اعظم سهام در آن به فروش رفته است. به همین دلیل مرکز اصلی بانک در لنـدن  

. / ق 1306رویتر پس از کسـب امتیـاز در    )44: 1381. (ربیعی رودسري، گشایش یافت

ودنـد، بـراي   شرکتی مرکب از سرمایه داران انگلیسی که از بانکداران معـروف ب . م 1889

: 1363. (تیمـوري،  تأسیس بانک شاهنشاهی با سرمایۀ چهار میلیـون لیـره تشـکیل داد   

سرمایۀ بانک به صورت صد هزار سهم ده لیره اي  ) یک چهارم از چهار میلیون لیره204

تقبال مردم از درآمد. معافیت این بانک از هر گونه مالیات، سبب سودآوري آن و عامل اس

ده تا دوازده لیره اي بانک طی چند ساعت به  يها سهمشد، طوري کهخرید سهام بانک 

در اکتبر همان سال آگهی بانک در  )615: 1362، همان و کرزنتیموري ، . (فروش رفت

اي اعتماد عمومی نسبت به بانـک  البان سهام منتشر شد و به اندازه لندن براي دعوت ط

ار، پـانزده درصـد بیشـتر از سـرمایۀ     درخشان بود که در عرض چند ساعت از تاریخ انتش

تفاوت بهاي اصلی فروش  )(کرزن، همان .یک میلیون لیره سهام به فروش رسید ،اعالمی

. و بهاي امتیاز به رویتـر پرداخـت شـد    الزحمه حقسهام که دویست هزار لیره بود، بابت 

                                                                   )311: 1309(فاتح، 

: 1362. (کـرزن،  در بانک شراکت سی ساله نمود دولت بریتانیا با فرمان سلطنتی

حکومـت انگلسـتان    زیـرا تلقی شـد،   ی مهمصدور این فرمان براي بانک موفقیت )615/1

                                                            
1. The Imperial Bank
2. William Keswick
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بانک را تحت حمایت حقوقی خود قرار داد و بانک مشمول مقررات بانکـداران سـلطنتی   

بـدین   )309: 1357(بانـک ملـی،    .جاز به نشر اسکناس شدم يها بانکانگلیس از جمله 

سـرمایۀ خصوصـی   بـا   حمایت انگلستان و تابعیت بیگانه ترتیب، بانک دولتی ایران تحت

 1306سال در خارج از کشور تشکیل شد. بانک فعالیت خود را در  سرمایه داران خارجی

لیۀ شـعب بانـک شـرقی در    در تهران آغاز کرد و به دستور دولت بریتانیا ک. م 1889. /ق

و فعالیت خود را در محل همـان بانـک    نمود ایران را به مبلغ بیست هزار لیره خریداري

 ساختمان بانک در میدان اصلی شهر )618:، همانکرزن/ 126: 1359(رایت،  .آغاز کرد

       .   شد یمبه آن منتهی  در خیابان فردوسیکه سفارت بریتانیا  بود "توپخانه"یعنی میدان 

سرمایۀ بانک دویست کرور فرانک یعنی هشت کـرور لیـرة انگلیسـی بـود و ایـن      

کـه تقبـل قسـمت اول سـرمایه      گاهسرمایه را بانک به وسیلۀ نشر اسهام گرد آورد و هر 

بانـک هـر وقـت     امـا . شد یم، بانک مذکور تشکیل شد یمءیعنی پنجاه کرور فرانک امضا

. یـران سـرمایه و عـدد اسـهام را زیـاد کنـد      حق داشـت بـه اتفـاق دولـت ا     ،خواست یم

به ایـران منتقـل    لیره سرمایۀ بانک، هنگام افتتاح یک میلیون )110: 1335زاده، (جمال

شد و با نرخ هر لیره معادل سی و چهار قران، به پول ایران تبدیل شد. ایـن سـرمایه تـا    

بـه دنبـال آن   ره و به دلیـل تنزیـل بهـاي نقـ     همین سالر ثابت بود و د.ق1312ل سا

 1309سال ه کاهش یافت و این رقم تا لیر 000/650سرمایۀ بانک به  کاهش بهاي قران

 .که دولت انحصار نشر اسکناس را از بانک شاهنشـاهی خریـداري کـرد، حفـظ شـد      ش.

بانک شاهنشاهی همزمان دو شعبۀ دیگر بانک جدید شرق را  )311-312: 1309(فاتح، 

نیز دستور داده شد  ها شهرستانرد. از سوي دولت به دیگر در تبریز و بوشهر خریداري ک

که از یاري رسانی و واگذاري محل براي افتتاح شعبه به بانک دریغ نورزنـد. در راسـتاي   

براي زندان در نظر  تر یشپمحلی را که  در شیراز سلطان اویس میرزا ، اجراي این دستور

طـی   بانـک شاهنشـاهی توانسـت    )1373:28. (ناطق، گرفته بود، به بانک پیشنهاد کرد

که رقمـی معـادل    به صاحبان سهام خود سود برساند %8سال اول فعالیت خود در ایران 

                                                                                    )38: 1369. (بیات، گرفت یملیره را در بر  68000

  

  اخلی تأسیس بانک شاهنشاهی        و بسترهاي د ها ینهزم-2

طـراز نبـود؛ در   سـنگ و دو هـم  روابط ایران و غرب در قرن نوزدهم، روابط دو هم

قـرار داشـت و در سـوي دیگـر      ی، مجهز، پیشرفته، نیرومند و مسلحغرب صنعتیک سو
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اقتصادي يها ضعفایران عقب مانده، بی خبر از اوضاع و احوال جهان و با وجود داشتن 

کـه در   ت مهـم . از جملـه تحـوال  داد یمـ به حیات سنتی خود ادامه  می عصر قاجارو نظا

وقوع پیوست، آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن مغرب زمـین بـود.   ه ایران عصر قاجار ب

جامعۀ کهنۀ ایلیاتی با شـاهانی کـه    طرف دیگرو در  تاخت یمغرب بود که  طرف در یک

و یـک طبقـۀ روحـانی کـه بـه سـرعت        دانستند یمنگه داشتن تعادل قدیم صالح را در 

مکـان  دشمن بزرگی باشد. در گذشته هیچ تصوري دربارة ا تواند یمدریافته بود که غرب 

چون در دهـۀ نخسـت قـرن     اما .اي براي تغییر وجود نداشتتغییر و در نتیجه هیچ اراده

ی و اقتصادي نوزدهم به غرب توجه شد، روشنفکران به فکر ایجاد تغییر و تحوالت سیاس

صنعتی و نظامی اروپا در این عصر و آشـنایی و مشـاهدة    هاي یشرفتپدر کشور افتادند. 

ایرانیان، فصل جدیدي را در حیات سیاسی و اقتصادي عصر قاجـار  ط این اختراعات توس

                                                                                                                                  )224-225: 1377(زیباکالم،  .رقم زد

1281سال در  1ژان ساواالن از سوياولین پیشنهاد براي تأسیس بانک در ایران، 

 . بـا مطرح شـد  براي تأسیس یک بانک با سرمایه دو میلیون لیره انگلیسم.  1864ق. / 

. هرگـز عملـی نشـد    امـا ،دین شـاه قـرار گرفـت   مورد موافقت ناصـرال  پیشنهاداین  آنکه

بـراي   2نیز بنگاه پاریسـی ارالنگـه   .م 1866ق. / 1283در سال )178: 1363(تیموري، 

کــه دولــت ایــران از تضــمین مصــونیت  هنگــامیکســب امتیــاز بانــک بــه تهــران آمــد. 

وقف هاي بانکی در مقابل اعمال خود سرانه مراجع قدرت سر باز زد، مذاکرات متاندوخته

پیشنهاد دیگر براي تأسیس بانک در ایـران از سـوي امـین     )541: 1369. (عیسوي، شد

بـه   .م 1879ق. / 1296سال در ـ  ترین تاجر و صراف قرن نوزدهم ایرانبزرگ ـ  الضرب

در سـال  )1380:294آل داود، (.ناصرالدین شاه داده شد که مورد موافقت قرار نگرفـت 

بانک "در خصوص ایجاد یک بانک به نام  ییها زمزمهتهران نیز در  .م 1885ق. / 1302

: 1369عیسـوي،  (.که ظاهراً آن هـم عملـی نشـد    رسید یمبه گوش  "ایران و افغانستان

درصدد برآمد که  3شرکت بانک جدید شرقم.  1888ق. /1305که در سال ) تا این453

 بـه . افتتـاح کـرد  کشـور   ایران را در حوزه عملیات آسیایی خود وارد سازد و شـعباتی در 

اجازة خاصی از  ،تجارتی چون داد و ستد براي همه آزاد بود ـ   شرکتیهاي فعالیتظ لحا

                                                            
1. Savalan
2. Erlanger
3. New Oriental Bank
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در میـدان   بزرگـی . این بانک با اجـارة سـاختمان   رفت ینمدولت ایران ضروري به شمار 

ان را بـا امـور بـانکی از قبیـل:     ایرانیـ  ،تهران شروع به کار کرد. بانک جدید شرق توپخانه

 ییهـا  قبض،  اسکناس نبود ت و پول کاغذي آشنا کرد. این پولانداز، ارزش بهره ثابسپ

در پایتخـت  و  شد یمبود که به صورت حواله در همۀ شعبه هاي بانک به حامل پرداخت 

شعبه ایـن بانـک    ،از دو سال عملیات پس) 171: 1386ان یافت. (دهقان نژاد، رواج فراو

 )614-615: 1362وخته شد. (کـرزن،  بانک شاهنشاهی فردر ایران با قیمت گزافی به 

بانک شاهنشاهی در ایران توسط رویتـر تأسـیس   . م 1889/ . ق 1306سرانجام در سال

                                           شد. 

میرزا حسین خان سپهساالر با سمت وزیر مختاري . م 1862. /ق 1279لدر سا

الدولـه،  مستشار خود میرزا ملکـم خـان نـاظم    به کمک و دستیاريعازم استانبول شد و 

متعددي مبنی بر لزوم آوردن کشـفیات و اختراعـات مـردم اروپـا و بـه کـار        يها گزارش

 هـا  گـزارش هاي فرنگستان در ایران براي ناصرالدین شـاه فرسـتاد. ایـن    انداختن سرمایه

وپاییان از منابع مختلف ثروت کشور زمامداران ایران را به این فکر انداخت که با کمک ار

میرزا  ،به دستور ناصرالدین شاه .م 1864ق. / 1281سال شوند. بدین لحاظ در  مند بهره

محمود ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلی خان وزیر مختار مقـیم پـاریس   

ــا  ــاب ب ــف اروپــایی وارد مــذاکر هــاي یکمپــاندر ایــن ب  هــانآشــدند و از طــرف ه مختل

پیشنهادهایی براي تأسیس راه آهن، استخراج معادن، ساختن راه شوسه، ایجاد کارخانـه  

میرزا ملکم خان نـاظم   )575: 1349(کردستانی،  .و بانک و غیره به دولت تسلیم گردید

مدتی کوتاه به تهران فرا خوانده  .ق 1304الدوله وزیر مختار ایران در لندن در آغاز سال 

 يهـا  دولـت براي بهبـود اوضـاع ایـران و نظریـه    به ناصرالدین شاه ی یشد که پیشنهادها

:                                                                                                                       کند یمتأسیس بانک در ایران ارائه دربارة ایران و همچنین دربارة اهمیت اروپائی

دولت علیه نسبت به ایام سابق در اطالعات و آداب خارجه خیلی ترقـی کـرده و   "

لیکن به اعتقاد دول فرنگستان در لوازم آبادي و در مکنت مادي از ممالک دیگـر خیلـی   

سهولت و معنی پیدا نماید، دولـت  الجمله یفعقب مانده. .... از براي این که تجارت ایران 

قسـم بانـک تجـارتی و زراعتـی     ا به توسط خارجه یا بال واسطه چند ه باید بالتردید ییلع

اکراه دولت علیه از بانک در این مدت مبنی بر یک اشتباه کلی بوده اسـت، اگـر   بسازد ... 

خود دولت علیه یک بانک کوچکی بسازد، بعد از چند روز حیرت خواهد کرد که از چنان 

مدت به این شدت غافل بوده است. بانـک  کار طبیعی و بی ضرر و پر منفعت چرا در این 
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نساختن مثل این است که بگوییم در شهرهاي ایران نباید کاروانسراي تجاري بسـازند و  

ناگریز تجارت مسکوکات دولـت   تجار ما نباید باهم برات و مکاتبه نمایند. یکی از اسباب

ضی اصـول را وضـع   علوم فرنگستان بعد از دو هزار سال تجربه (!) در این باب بعاست ... 

کرده است. مسکوکات ما کامالً برخالف آن اصول است. این عیب بزرگ را باید رفع کرد، 

اصالح مسکوکات ما خیلی سهل و بی آن که یک دینار به خزانۀ دولت ضرر وارد بیـاورد،  

. (صـفایی،  "در ظرف چند ماه یک سبب خرابی تجارت ایران را به کلی رفع نمود توان یم

                           )125-127]بی تا[

که میرزا حسین خان سپهساالر به صدارت منصـوب  م.  1871ق. / 1288از سال

 پیشینهاي سابق و نظریات شد با کمک میرزا ملکم خان مستشار خود براي انجام نقشه

کـه مـأمورین ایـران در کشـورهاي مختلـف اروپـا بـراي جلـب          دهـد  یمخویش دستور 

جی بــه منظـور بهـره بـرداري از منــابع ایـران و تأسـیس راه آهــن و      هـاي خـار  سـرمایه 

کارخانجات اقدامات جدي به عمل آورند. در این بین، میرزا حسین خان که سیاست یک

سـفارت انگلـیس در تهـران و     ه داشت در این مورد از راهنمـایی ه و انگلیسی مآبانانطرف

در ایـن بـاره طـرح کـرده بودنـد       ها ییسانگلوابستگان کامالً برخوردار بود، نقشه اي که 

                                                                                                                 )576: 1349. (کردستانی، خیلی ماهرانه به موقع اجرا گذاشت

اي تنها تحرك تازه به کار انداختن سرمایۀ خارجی نه با صدارت سپهساالر اندیشه

ترقـی   ی بـا نقشـه  سـوی نظـر سپهسـاالر از    نیز پیدا کرد. وجههاي یافت، بلکه مفهوم تازه

 جی ایـران همبسـتگی داشـت. دو انگیـزه    اقتصادي، از سوي دیگر با اساس سیاست خار

متمایز سیاسی و اقتصادي بودند که سیاست کلی میرزا حسین خـان را در قضـیۀ جلـب    

بـی  [. (آدمیـت،  فرض اصلی بودآن دو متیازنامۀ معروف رویتر پرداخته. اسرمایه ساختند

 قرارداد یکـی از دالیـل عمـده   این بدون تردید  که در مباحث پیشین آمد،چنان )343]تا

                                                                                                                        تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران بود.

  

  دالیل ناصرالدین شاه براي واگذاري امتیاز بانک   

مشـورت   درباره واگذاري امتیاز بانک تا تشکیل داد را ناصرالدین شاه دارالشورایی

از: نایب السلطنه، عضدالملک، میرزا فتحعلی خـان،  اعضاي این شورا عبارت بودندنماید. 

مخبرالدوله، قـوام الدولـه، امـین حضـور، اقبـال       ،ن الدوله، امین السلطانمشیرالدوله، امی

 سطحی به شکل این امتیاز در شورااما موضوع الملک، حکیم الممالک و اعتمادالسلطنه. 
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افراد تشکیل دهندة آن به دنبـال منـافع شخصـی     مورد بحث قرار گرفت و از طرفی نیز

در نهایت این شـورا بـا   .ستاندند رویتر رشوه از هم حدود دویست هزار لیره و خود بودند

                                                                                                 )60-67: 1362فقت کردند. (ساسانی، موا تأسیس بانک

ایی از رهـ  -1با انعقاد این قرارداد موافقـت کـرد:    ناصرالدین شاه بنا به دالیل زیر

فشارهاي شدید دولت انگلستان و رویتر در طول هفده سـال علیـه ایـران بـه علـت لغـو       

فوري ناصرالدین شاه به فراهم ساختن پـول بـراي   نیاز -2م.  1872ق. / 1289قرارداد 

نیاز مبرم شاه و خزانه دولـت بـه درآمـد     -3)190: 1363سوم به فرنگ (تیموري، سفر

  ن شاه به تأسیس بانک به شیوه جدید در ایران.                  تمایل ناصرالدی - 4جدید. 

بـه   . م1949ش./1327یعنـی تـا سـال    هنشاهی تا پایان مدت قـرارداد بانک شا

 هاي اقتصادي و پولیفعالیت خود در ایران ادامه داد. در طول شصت سال در تمام عرصه

به عنوان ابزاري  مداران خودی، ضمن سودآوري به سهامالی کشور به عنوان بازیگر اصل ـ

(مشـروح   .داشـت  یمـ در جهت نیل به اهداف سیاسی و اقتصادي دولت انگلیس گام بـر  

طـی مـدت    بانک شاهنشـاهی  )137مذاکرات مجلس شوراي ملی، دوره پانزدهم: جلسه 

یکی از دالیـل ناصـرالدین   دولت ایران: -1:بودگروه مناسباتش با سه  فعالیتش در ایران،

در واقع تأسیس نوعی بانک دولتی در تأسیس بانک شاهنشاهیواگذاري امتیازشاه براي 

دولـت   -3داد.بـه سـهامداران خـود سـود مـی      بایست یمبانک سهامداران: -2ایران بود. 

ـ     تـرین  یاصـل کارکرد بانک شاهنشاهی و  ینتر مهمانگلستان: ا دلیـل موافقـت انگلـیس ب

ه سیاسی بـراي انگلـیس عمـل    نوان یک مهربه ع کهآن بود تأسیس این بانک در ایران،

 لیس از بانک به عنوان ابزاري در جهت پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصاديکند. دولت انگ

وزارت خارجه بریتانیا از بانک انتظار به عبارت دیگر،.برد یمبهره خود در ایران و منطقه

انگلـیس را   هـاي  یاستسیک کارگزار عامل را داشت. بانک شاهنشاهی امکان نداشت که 

                                     نادیده بگیرد و رعایت خواسته هاي انگلیس براي بانک به عنوان یک سنت درآمده بود. 

  

    گیري نتیجه

بریتانیا در نیمه دوم قرن  ستعماريا هاي یاستسپیدر تشکیل بانک شاهنشاهی 

نفوذ سفیر انگلیس در ایران بـه رویتـر   بانک شاهنشاهی با تحقق یافت. در ایران نوزدهم

در واقع دولت انگلیس به ولـف مأموریـت داده بـود تـا امتیـازي بـراي اتبـاع        واگذار شد.

رویتـر بـدون حمایـت دولـت     انگلیسی کسب کند که وي در انجام این کار موفـق بـود.  
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ع امتیاز تأسیس بانک را عملی سازد و انگلسـتان بـراي حفـظ منـاف     توانست ینمانگلیس 

بانـک شاهنشـاهی تبـدیل بـه     .موافقـت کـرد   در ایران خود با تأسیس بانک شاهنشاهی

پایگاهی براي رشوه دادن به رجال مزدور و حقوق بگیر انگلیس در ایران شده بـود. مهـم   

عمـل  بانک شاهنشاهی به عنوان یک مهره سیاسی و اقتصادي انگلـیس در ایـران   اینکه،

  بود.دولت انگلیس نافعبراي پیشبرد مي آویزو دست کرد یم

و بسترهاي داخلی نیز در تشکیل بانک شاهنشاهی در  ها ینهزمبدون تردید 

هاي اصالحی افرادي چون سپهساالر و میرزا ملکم خان ایران نقش داشتند. برنامه

جدید در کشـور کـه    و همچنین عالقه خود ناصرالدین شاه به ایجاد مراکز تمدنی

بانک در ایران بـی تـأثیر نبودنـد. در واقـع     این شکیل در ت، هاست بانک یکی از آن

دولتمـردان   يهـا  تـالش نتیجه سوییاز شاهنشاهی در ایران را باید  تشکیل بانک

دیگـر،   سويخود در ایران و از  استعماريهاي یاستسبریتانیا به منظور گسترش 

تمایل دولتمردان ایران در اخـذ تمـدن اروپـائی بـه منظـور اصـالحات در کشـور        

فوق و همکاري نیروهاي عامل تلفیق دو  سرانجام بانک شاهنشاهی در پی.دانست

  داخلی و خارجی به منظور پیشبرد اهداف هر کدام در ایران تشکیل یافت. 
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زمینهها و بسترهای تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران


                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       محمد قربانیان


چکیده 

امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی در سال 1306 ق. / 1889 م. با تلاشهای امین السلطان و میرزا ملکم خان به بارون ژولیوس رویتر واگذار شد. بانک شاهنشاهی به عنوان اولین بانک از خلاء موجود در زمینه بانکداری ایران بهره برد و از سرمایههای راکد ایران در جهت منافع خود سود جست. بانک افزون  بر کارهای معمول در اغلب مواقع به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی دولت انگلیس نیز عمل میکرد. تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران را باید در اثر دو عامل داخلی و خارجی دانست. توسعۀ سیاستهای استعماري بریتانیا از یک سو و تمایل دولتمردان ایران در اخذ تمدن اروپائي به منظور اصلاحات در کشور از سوی دیگر در تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران مؤثر بودند. در واقع این دو عامل  به عنوان مکمل یکدیگر در تشکیل این بانک در ایران نقش داشتند. در همین راستا ، مقاله حاضر درصدد است که به بررسی هر یک از این عوامل بپردازد و علل شکلگیری آن را به بحث و گفتگو بگذارد. روش انجام تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است كه  با تکیه بر یافتههای کتابخانهای و اسنادی به دست آمده است.                 

واژگان کلیدی: امتیاز رویتر، بانکداری نوین، انگلیس، بانك شاهنشاهي. 

مقدمه                                                                                                                       

به دنبال صنعتی شدن اروپا در قرن نوزدهم، کشورهاي اروپائي برای فروش محصولات صنعتیشان در ممالک مختلف دنیا و نیز تهیۀ مواد اولیه به فعالیتهای تجاری و بازرگانی در مستعمرات خود و سایر کشورها پرداختند و این اقدام مستلزم تأسیس مراکز بازرگانی و بانکها در آن مناطق بود. در همین راستا، نباید برنامههای اصلاحی کشورهای جهان سوم را برای ایجاد مؤسسات تمدنی جدید که تأسیس بانک، در زمره آنهاست را نادیده گرفت که ایران یکی از این کشورها بود.                                                           

عدهای بر این باورند که مردم ايران پیش از تأسیس بانک شاهنشاهی انگلیس در ايران سرمایه خود را عمدتاً و از روی اطمینان به تجار میسپردند. بتدريج در پی توسعۀ تجارت خارجی طبقهای از تجار ثروتمند ظهور کرد که دولت نیز برای رفع تنگناهای مالی خود گاه از این تجار قرض میگرفت. در واقع، این اقدامات مشابه عمل بانکها در اروپا بود که در ایران به صورت غیر رسمی انجام میشد و تجار نیز برای تضمین باز پرداخت قرضههای خود، انحصارات را در دست داشتند. (عیسوی، 52 :1369)                                     

مسألۀ پول و مسکوکات در ایران مشکلاتی به وجود آورده بود و در بازارهای داخلی مبادله کالا به وسیله برات و حواله انجام میشد . غالباً اتفاق میافتاد که کالایی بدون آنکه از انبار خارج شود، به مالکیت بازرگانان متعدد در میآمد (شمیم،389:1384) كه با افزایش حجم معاملات و رشد سریع تجارت در عصر جدید نیاز به راهکارهای جدیدتری در این زمینه بود.                                                                                    

صرافیهای محلی کم و بیش در کار مسکوکات یک شهر دخالت داشتند. پیش از سال 1305ق./ 1888م. (سال تأسیس بانک جدید شرق در ایران) این نقش منحصراً توسط صرافان و تجار بزرگ انجام میگرفت. (فلور، 1365: 203) نابسامانیها و نواقصی که در سیستم پولی ایران و سایر زمینههای تجاری وجود داشت، لزوم تأسیس بانک به سبک اروپا را ایجاب میکرد. (کرزن، 1362: 613) به هر حال تا پیش از اين سال صرافیهای بزرگ و کوچک مهمترین نهادهای مالی ایران را تشکیل میدادند و به طور غیررسمی اهمیت قابل توجهی در جریان امور مالی و بانکی در کشور داشتند. اما انحصاری که صرافان در نظام پولی و مالی و کلیۀ فعالیتهای اقتصادی کشور داشتند، با تشکیل بانکهای جدید در ایران به خطر افتاد و روشهای سنتی صرافی ـ تجاری جای خود را به بانکداری جدید داد. بدین ترتیب نظام پولی و بانکی و سرمایه موجود در کشور جهت منافع بیگانگان به گردش درآمد.                                                     

این مقاله در پی آن است تا نقش دولت انگلستان  در روند تشکیل بانک شاهنشاهی و استفاده ابزارگونه از آن را مورد ارزیابی قرار دهد. همچنین زمینهها و بسترهای داخلی تشکیل این بانک در ایران را نقد و بررسی نماید. روش انجام تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی ـ تحلیلی خواهد بود. به این معنا که رویدادهای تاریخی مورد بحث ابتدا توصیف و سپس تبیین و تحلیل میگردند و ابزار گرد آوری اطلاعات، روش کتابخانهای و اسنادی است. این گفتار نقطۀ تمرکز خود را بر چگونگی، علل و بسترهای داخلی و خارجی تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران قرار داده است.                                                                                    

نگاهی به فضای سیاسی ـ اقتصادی ایران          

عصر ناصری، دوران واگذاری امتیازات بزرگ سیاسی ـ اقتصادی به دول خارجی است. امتیازاتی چون: قرارداد رویتر، امتیاز بانک شاهنشاهی انگلیس، امتیاز بانک استقراضی روس و قرارداد رژی به دولتها و اتباع روسیه و انگلیس واگذار شد و ایران به میدان زورآزمایی دو رقیب نیرومند روسیه و انگلیس تبدیل گشت. (تیموری، 1363: 5) این روند طی تحولات سیاسی و اقتصادی ایران در دورۀ مظفرالدین شاه نیز با واگذاری امتیاز نفت دارسی ادامه یافت تا آنکه با پیروزی انقلاب مشروطه قدرت اختیارات پادشاه در اعطای امتیازات به کشورهای خارجی محدود شد.                                                                                                             

حکومت دو شاه نخستین قاجار یکی از دورههای بهبود سریع خرابیهای قرن گذشته بود. جمعیت و تولید صنایع دستی بعضی از شهرهایی که از دو جنگ ایران و روسیه لطمۀ فراوانی خورده بودند، ترمیم شد و رو به افزایش گذاشت. ویژگی چشمگیر این دوره، رشد سریع تجارت بینالملل بود که معلول دو عامل بود. اول: معاهدههایی نظیر معاهدۀ عقیم با انگلیس در سال 1218 ق. / 1801 م. و معاهدات گلستان و ترکمنچای با روسیه در سال 1243-1227 ق. / 1828-1813 م. و معاهدۀ بازرگانی ایران و انگلیس در سال 1256 ق. / 1841 م. که دروازه های اقتصادی کشور را بیش از پیش به روی تجار خارجی گشود. این معاهدات، حقوق گمرکی یکنواختی بر واردات و صادرات تعیین میکرد و از کاربرد انحصارات و یا کالاهای ممنوعه در تجارت خارجی جلوگیری مینمود. دوم: وجود امنیت در نواحی مجاور و سرحدی ایران. (عیسوی، 1369: 25 - 24) همچنین در اوایل دورۀ قاجار توجه بریتانیا به منافع سیاسی در ایران موجب گرديد که از نظر منابع بازرگانی نيز به اين کشور علاقه نشان داده شود. ملکم پیش از آن که هندوستان را برای ایفای نخستین مأموریت خود در دربار ایران ترک گوید، موظف بود علاوه بر تلاش برای انعقاد پیمان سیاسی، سعی کند تا پیمان بازرگانی نیز منعقد نماید. (رایت، 1359: 115-114)                

قراردادهای متعدد ایران و انگلستان باعث شد تا ارتباط ایران با کشورهای جهان از جمله انگلستان و به دنبال آن روسیه افزایش یابد. (عیسوی، 1369: 127-98) سرمایه داری جهانی به گونهای بود که کشورهایی مثل ایران را به دنباله روی از خود وادار میکرد. در چشم انداز اقتصادی، ایران در قرن نوزدهم تحت تأثیر دو رقیب بزرگ  روسیه و انگلیس قرار داشت که هر یک برای خنثی کردن برنامه های طرف مقابل در ایران کاری نظیر کار رقیب انجام میدادند.     

1- زمینهها و بسترهای خارجی تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران 

اواخر دهۀ 1296 ق. /1880 م. که از آن به عنوان عصر امتیازات و عصر پیروزی استعمار در ایران یاد میشود، به گونهای برجسته و در عین حال انسجام یافتهتر خود را نمایاند. مهمترین جلوۀ آن اعطای امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی بود که لرد کرزن آن را "مادر امتیازات" مینامد. اخذ امتیاز بانک شاهنشاهی به دنبال چند امتیاز مهم تجاری و اقتصادی دیگر صورت گرفت که از مهمترین آنها، آزادی کشتیرانی در کارون بود که مبادلات تجاری ایران و انگلیس و روند ورود هر چه بیشتر کالاهای انگلیسی و شرکای آنها به ایران را بیش از پیش تسهیل نمود. گسترش روابط تجاری، پیش شرط اصلی تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران بود. به عبارت دیگر، انگلستان درصدد بود تا با گسترش هر چه بیشتر روابط تجاری با ایران و سیطره نهایی بر نظام پولی و اعتباری کشور، نبض سیاسی و اقتصادی ایران را در اختیار گیرد. (شاهدی، 1387: 40 و 38) تا بدین وسیله انگلیس بتواند در راستای اهداف استعماری خود در منطقه و ایران گام بردارد و به نیازهای توسعه طلبانهاش در کشورهای جهان سوم پاسخ دهد.                            

انگلستان طی سالهای نیمۀ دوم قرن نوزدهم شبکههای بانکی خود را در بخشهای مختلف جهان گسترش داده بود. در واقع، تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران میتوانست زنجیرۀ این بانکها را تکمیل نماید و به گسترۀ نفوذ انگلستان در اقصی نقاط جهان پوشش بیشتری دهد. با اکتساب امتیاز بانک شاهنشاهی ایران در آن برهه، قریب به بیست بانک مختلف تحت پوشش اقتصاد سرمایه داری انگلستان در بخشهای مختلف جهان فعال بودند. (همان:53 )                                                                                                             

قرارداد رویتر پیش زمینهای برای تشکیل بانک شاهنشاهی

سابقۀ تأسیس بانک شاهنشاهی در سال 1306 ق. / 1889 م. را بدون شک باید در واگذاری امتیاز به رویتر
 جستجو کرد. رویتر در جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای توسعه طلبانۀ انگلستان از چهره های فعال محسوب میشد. امتیاز سال 1289 ق./ 1872 م.  به بارون ژولیوس رویتر انگلیسی از صرافان یهودی در لندن، در زمان ناصرالدین شاه و در عهد صدر اعظمی میرزا حسین خان سپهسالار و با دلالی میرزا ملکم خان نماینده ایران در لندن بدين شرح واگذار شد: انحصار کشیدن راه آهن و تراموای در تمام ایران، به علاوه انحصار استخراج تمام معادن و بهره برداری از جنگلها، انحصار آباد کردن زمینهای بایر، انحصار حفر قنوات در سراسر کشور و مسایل مربوط به آبیاری، ایجاد کارخانجات، امتیاز کشیدن خط تلگراف و ساختن راه در ایران . همچنین طبق ماده بیست این قرارداد بیست و پنج مادهای، امتیاز دایر کردن بانک دولتی نيز واگذار شده بود. (ساسانی، 1362: 57/هوشنگ مهدوی،1381: 289-287)    

پس از انعقاد این قرارداد، ناصرالدین شاه در سال 1290 ق. / 1873 م. عازم سفر اول خود به فرنگ شد که به دنبال آن، تلاشهای روسیه در راستای مخالفت با این قرارداد منجر به لغو امتیازنامه از سوی ناصرالدین شاه گردید. (آوری، 1369: 171/ سایکس، 1362: 579) رویتر نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد از دولت انگلیس درخواست کمک کرد.                                                                            

دولت انگلستان که از آغاز کار نسبت به امتیاز نامۀ رویتر تردید داشت، تلویحاً با لغو آن موافقت کرد و اقدام رویتر را فریبکارانه و تعهدات او را امری شخصی قلمداد کرد. اما دلیل انگلیس در عدم حمایت از امتیاز رویتر، قوت گرفتن این شایعه بود که رویتر به دولت روسیه پیشنهاد کرده است که خود را تحت حمایت او قرار دهد. (کاظم زاده، 1371: 122-118) البته لغو این قرارداد اهرم فشاری علیه روسیه از سوی انگلستان شد. همانگونه که در جریان قرارداد راه آهن فالگنهاگن روسی در سال 1292 ق. / 1875 م. رخ داد و منجر به لغو این قرارداد شد. (همان: 134) در مدت هفده سال رویتر که خود را ذی حق میدانست، هر چند وقت یکبار توسط سفارت انگلیس به دولت ایران اعتراض میکرد و ادعای خسارت خود را ضمن پیشنهادهای مختلف تجدید مینمود. (تیموری، 1363: 182)                                               

رویتر کوشش کرد که امتیاز تأسیس بانک در ایران نيز به وی واگذار شود. اما چون این تقاضا مورد پذیرش دولت ایران قرار نگرفت، مشارالیه برای جلوگیری از تشکیل بانک به وسیلۀ شخص دیگری ، طبق اصل بیست امتیازنامۀ سال 1289 ق. / 1872 م. برای خود حق اولویت نسبت به تشکیل چنین مؤسسه ای به دست آورد. اصل مذکور این مسأله را بیان میکرد: "در صورتی که دولت ایران بعد از این مصمم شود که امتیاز بانک یا یک دستگاه اعتباری را از هر قبیل که باشد به کسی بدهد، این امتیاز از امروز به حکم این قرارداد محفوظ معهود و مخصوص است برای کمپانی که بر جمیع اشخاص و کمپانیهای دیگر حق و رجحان خواهد داشت." (محمدی، 1345 : 17)                                                                                          

نقش دولت انگلیس در تشکیل بانک شاهنشاهی

سر هنری دروموند ولف
 که در سال 1305 ق. / 1888 م. به عنوان وزیر مختار انگلیس به ایران آمد، توانست با مقامات بلند پایه کشور روابط نزدیک و صمیمانهای برقرار سازد. وی روابط نزدیکی با اعتمادالسلطنه داشت و طی گفتگو با او دربارۀ قرارداد منسوخ شده رویتر، مقامات بلند پایۀ ایران را برای احیای این قرارداد تحریک مینمود. (اعتمادالسلطنه،] بی تا[61) انگلستان اهمیت فراوانی به مأموریت دروموند ولف در ایران میداد. وی در سال 1305 ق. / 1888 م. به واسطه نفوذ خود توانست امتیاز کشتیرانی در رود کارون را برای کمپانی لینچ انگلستان کسب کند. (محمود،1527:1367-1523) وزیر مختار انگليس در ایران مصمم بود کاری کند تا دوستش رویتر بتواند لااقل قسمتی از امتیازنامه سال 1289 ق. / 1872 م. خود را حفظ کند . مناسبترین قسمت امتیازنامه، ماده بیست آن بود که رویتر را در تأسیس بانک در اولویت قرار داده بود. امین السلطان و قوام الدوله در این باره حاضر به همکاری بودند، امّا پاره ای از مقامات عالی مانند اعتمادالسلطنه مخالفت نمودند. (کاظم زاده، 1371: 194) سفیر جدید انگلیس که بعدها در زادگاه خود "پدر امپریالیسم" نام گرفت، کوشید كه ایران را به سوی لیبرالیسم اقتصادی بکشاند. یعنی دولت ایران آزادی داد و ستد را به رسمیت بشناسد و در جهت تأمین این آزادی برآید. در چنین شرایطی میتوانست سرمایهداران اروپایی را به همکاری با دولتمردان ایرانی ترغیب نماید. (ناطق، 1373: 18)

ولف وزیر مختار انگلیس در تهران، امین السلطان را وادار کرد که برای ختم دعوای هفده سالۀ رویتر، امتیاز بانک را از دولت ایران برای وی اخذ نماید. دکتر طولوزان  از این معنی بویی برد و به علت دوستی با رویتر، ولف را در به انجام رساندن این کار تشویق میکرد و به رویتر اطلاع داد که جهت اقدام به تهران حرکت نماید و در تهران وسایل سکوت مأمورین روس را خود دکتر طولوزان فراهم خواهد آورد. ملکم وزیر مختار ایران در لندن نيز به نوبۀ خود، شاه را به انجام این کار تشویق میکرد. (اعتمادالسلطنه، ]بیتا[ 62 -61/ محبوبی اردکانی، 1376: 93)                    

 نفوذ و سیطرۀ انگلیس در حیات سیاسی و اقتصادی ایران دورۀ قاجار را میتوان به دو دورۀ متفاوت از هم تقسیم کرد: دوران نفوذ از طریق اشغال و تهدیدهای نظامی و دورۀ نفوذ مسالمت آمیز. پیداست که در هر دوره این کشور به نفوذ خود در ایران ادامه میداد و با توجه به شرایط زمانی، تنها روش و شیوۀ کار آنها متفاوت بود. انگلیسیها هرگاه منافع سیاسی و اقتصادی خود را در ایران در خطر میدیدند، به تهدید و اشغال نظامی روی میآوردند. همان طور که در قضیۀ هرات مشاهده شد که منجر به انعقاد قرارداد پاریس بین ایران و انگلیس گردید. این سیاست با آغاز عصر امتیازات در اواسط دورۀ قاجار دستخوش تغییراتی شد. از این دوره به بعد نفوذ از طریق اشغال و تهدید نظامی جای خود را به نفوذ مسالمت آمیز داد. با یک حدود تقریبی، میتوان نقطۀ آغاز نفوذ و سیطره به شیوۀ نوین را از زمان واگذاری امتیاز رویتر در سال 1289 ق. / 1872 م. دانست. اجرای این سیاست از سوی انگلستان در ایران به شیوههای مختلف انجام میشد. یکی از این روشها اخذ امتیازات متعدد از سوی انگلیس در ایران بود. از میان امتیازاتی که در این دوره به اتباع انگلیسی واگذار شد، نقش بانک شاهنشاهی در روند نفوذ سیاسی و اقتصادی انگلستان در ایران و جهتگیریهای این بانک قابل تأمل است. 

دلایل رویتر برای اخذ امتیاز بانک در ایران

در جریان تشکیل بانک شاهنشاهی توسط رویتر و حمایتهای انگلستان با این سؤال مواجه میشویم که: چرا رویتر و دولت انگلستان از بین موارد گوناگون امتیاز لغو شده 1289 ق. / 1872 م. ماده بیست این قرارداد یعنی تأسیس بانک را در درجه اول اهمیت قرار دادند؟ برای پاسخ به این پرسش به موارد ذیل اشاره میشود:         

تخصص رویتر: رویتر در سال 1231 ق. / 1816 م. در شهر کاسل آلمان غربی در یک خانوادۀ یهودی به دنیا آمد. او در سال 1244 ق. / 1829 م. به شهر گوتینگن نزد یکی از خویشاوندانش که در آن جا بانکدار بود رفت، در 1248 ق. / 1833 م. در بانک عموی خود مشغول به کار شد و سرانجام در 1259 ق. / 1844 م. با دختر یکی از بانکداران برلین ازدواج کرد. (تیموری، 97:1363-96) بنابراین، رویتر با دنیای بانک و بانکداری غریبه نبود و طی این سالها تجربیاتی در این زمینه کسب کرده بود.                              

نفوذ در رجال بلند پایۀ کشور: بانک شاهنشاهی قادر بود با حمایتهای مالی از افراد مختلف به اهداف سیاسی و اقتصادی خود و دولت انگلیس جامۀ عمل بپوشاند. در سال 1288 ش. / 1909 م. بانک شاهنشاهی با اجازه دولت انگلستان به اعضای کمیته ملّی (وکلای تهران) مبلغ یکصد هزار تومان مساعده میدهد که نشان دهنده نفوذ بانک شاهنشاهی در بین نمایندگان مجلس بود (کتاب آبی، 1363: 728) و در مواردی نیز حقوق اعضاء و کارکنان مجلس شورای ملی از سوی بانک شاهنشاهی پرداخت میشد. (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 240017417) در ادامۀ این سیاست مخارج دربار و درباریان نیز از سوی این بانک به دربار پرداخت میشد. (همان، سند 240017418) حوالۀ حقوق باقرخان سالار ملی توسط بانک شاهنشاهی پرداخت میشد: "مبلغ یک هزار تومان در وجه آقای باقرخان سالار ملی از بابت حقوق مقرری به رسم علیالحساب از قرار قبض کارمندی حساب جاری محسوب خواهد شد" (همان، سند: 240013277) و همچنین در سال 1338 ق. خانم فخرالدوله باغ الهیه در زرگنده را به مبلغ پانصد هزار تومان برای وثیقه نزد بانک شاهنشاهی قرار داد. (همان، سند: 360000213)                                                                       

احتمالاً یکی از دلایل موافقت انگلستان با تشکیل بانک شاهنشاهی این بود که دولت انگلیس از آن به عنوان یک کنسولخانه در سراسر کشور استفاده نماید، (کتاب آبی، 1365: 1428/6) هر چند گاهی میان وزارت خارجۀ انگلستان و بانک شاهنشاهی اختلافاتی حاصل میشد. از جمله اینکه، دولت بریتانیا در نظر داشت تا رئیس بانک شاهنشاهی همدان را به عنوان قائم مقام کنسول انگلیس از طرف وزارت امور خارجۀ انگلیس قرار دهد که مورد پذیرش رئیس بانک شاهنشاهی قرار نگرفت. (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند: 293008556)      

در رأس ادارات بانک شاهنشاهی در ایران، در طول مدت شصت سالۀ امتیاز که تا12 بهمن 1327 ش. / 30 ژانویه 1949 م. ادامه داشت، غالباً زبدهترین افراد که به تحقیق در زمینههای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی و مسائل اقتصادی، صنعتی و کشاورزی ایران علاقه داشتند، قرار میگرفتند. به عنوان مثال، هیاسنت ل. رابینو که به خاطر نوشتن کتابهایی دربارۀ گیلان ، مطبوعات و سکه های ایرانی مشهور شده است، نخست کارمند بانک شاهنشاهی کرمانشاه بود و بعدها به نایب کنسولی انگلیس در رشت رسید. (معتضد، 1366: 334-333)                                                                                              

دليل حمایت دولت انگلیس از بانک شاهنشاهی نگاهی سیاسی به یک مؤسسۀ اقتصادی بود که میتوانست به ابزار نفوذ سیاسی بریتانیا تبدیل گردد. چنانکه، مقامات بلند پایۀ بانک شاهنشاهی در تعامل با مأموران عالی رتبۀ دولت انگلیس تنها به کارهایی میپرداختند که به مصلحت امپراطوری بریتانیا بود. همچنین اعضای هیئت مدیرۀ بانک شاهنشاهی وابسته به دستگاه دولت انگلیس بودند. به طوری که سر جکسون رئیس و سر گوردون عضو هئیت مدیره به آسانی با مأموران دولت معامله میکردند و کارهایی را که به مصلحت امپراطوری بریتانیا بود به آنان میسپردند. (کاظم زاده، 1371: 537) در جریان قرارداد 1337 ق. / 1919 م. که بازسازی قشون و مالیه ایران را تحت کنترل انگلستان قرار میداد، برای انعقاد این قرارداد مبلغ یکصد و سی و یک هزار لیره انگلیس به مقامات بلند پایه ایران ـ وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله ـ رشوه داده شد که این مبلغ از طریق بانک شاهنشاهی به این افراد پرداخت شد. (جونز، 59:1368) در این مورد به طور آشکار بانک به عنوان ابزاری در جهت سیاستهای انگلیس عمل کرده است. بانک شاهنشاهی با سرمایه گذاری نه چندان زیاد درصدد بود تا شریانهای اقتصادی کشور را در اختیار گرفته و در جهت پیشبرد سیاستهای استعماری انگلیس در ایران گام بردارد.                                                                                 

1- فروش سهام به سهامداران بریتانیایی و صدور سرمایه

سرانجام پس از هفده سال کشمکش بین دولت ایران و رویتر در ازای خسارتهایی که وی ادعا میکرد، از سوی ناصرالدین شاه و با کمکهای امین السلطان و میرزا ملکم خان، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی
 به رویتر واگذار شد. قرارداد بانک در 27 جمادیالاول 1306 ق. / 3 ژانویۀ 1889 م. در تهران به امضاء رسید. از جمله خسارتهایی که رویتر ادعا میکرد، چهل هزار لیرۀ انگلیسی وجه الضمانه بود که در موقع ساقط شدن اعتبار امتیاز 1289 ق. / 1872 م. توسط دولت ایران ضبط گردیده بود. (جمال زاده، 1335: 109)             

شرکت بانک شاهنشاهی در 1306 ق. / 1889 م. در لندن به ثبت رسید و ویلیام کسویک
 از شرکت شرق دور ریاست آن را به عهده گرفت. مقر بانک طبق قرارداد، باید در ایران باشد، اما در ضمیمۀ قرارداد قید شده بود که محل بانک در کشوری است که بخش اعظم سهام در آن به فروش رفته است. به همین دلیل مرکز اصلی بانک در لندن گشایش یافت. (ربیعی رودسری، 1381: 44) رویتر پس از کسب امتیاز در 1306 ق. / 1889 م. شرکتی مرکب از سرمایه داران انگلیسی که از بانکداران معروف بودند، برای تأسیس بانک شاهنشاهی با سرمایۀ چهار میلیون لیره تشکیل داد. (تیموری، 1363: 204) یک چهارم از چهار میلیون لیره سرمایۀ بانک به صورت صد هزار سهم ده لیره ای درآمد. معافیت این بانک از هر گونه مالیات، سبب سودآوری آن و عامل استقبال مردم از خرید سهام بانک شد، طوری که سهمهای ده تا دوازده لیره ای بانک طی چند ساعت به فروش رفت. (تيموري ، همان و کرزن، 1362: 615) در اکتبر همان سال آگهی بانک در لندن برای دعوت طالبان سهام منتشر شد و به اندازه ای اعتماد عمومی نسبت به بانک درخشان بود که در عرض چند ساعت از تاریخ انتشار، پانزده درصد بیشتر از سرمایۀ اعلامی، یک میلیون لیره سهام به فروش رسید. (کرزن، همان) تفاوت بهای اصلی فروش سهام که دویست هزار لیره بود، بابت حقالزحمه و بهای امتیاز به رویتر پرداخت شد. (فاتح، 1309: 311)                                                                 

دولت بریتانیا با فرمان سلطنتی در بانک شراکت سی ساله نمود. (کرزن، 1362: 615/1) صدور این فرمان برای بانک موفقیتی مهم تلقی شد، زیرا حکومت انگلستان بانک را تحت حمایت حقوقی خود قرار داد و بانک مشمول مقررات بانکداران سلطنتی انگلیس از جمله بانکهای مجاز به نشر اسکناس شد. (بانک ملی، 1357: 309) بدین ترتیب، بانک دولتی ایران تحت حمایت انگلستان و تابعیت بیگانه با سرمایۀ خصوصی سرمایه داران خارجی در خارج از کشور تشکیل شد. بانک فعالیت خود را در سال 1306 ق. /1889 م. در تهران آغاز کرد و به دستور دولت بریتانیا کلیۀ شعب بانک شرقی در ایران را به مبلغ بیست هزار لیره خریداری نمود و فعالیت خود را در محل همان بانک آغاز کرد. (رایت، 1359: 126/ کرزن، همان: 618) ساختمان بانک در میدان اصلی شهر یعنی میدان "توپخانه" بود که سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی به آن منتهی میشد.        

سرمایۀ بانک دویست کرور فرانک یعنی هشت کرور لیرۀ انگلیسی بود و این سرمایه را بانک به وسیلۀ نشر اسهام گرد آورد و هر گاه که تقبل قسمت اول سرمایه یعنی پنجاه کرور فرانک امضاء میشد، بانک مذکور تشکیل میشد. اما بانک هر وقت میخواست، حق داشت به اتفاق دولت ایران سرمایه و عدد اسهام را زیاد کند. (جمالزاده، 1335: 110) یک میلیون لیره سرمایۀ بانک، هنگام افتتاح به ایران منتقل شد و با نرخ هر لیره معادل سی و چهار قران، به پول ایران تبدیل شد. این سرمایه تا سال 1312 ق. ثابت بود و در همین سال به دلیل تنزیل بهای نقره و به دنبال آن کاهش بهای قران سرمایۀ بانک به 000/650 لیره کاهش یافت و این رقم تا سال 1309 ش. که دولت انحصار نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی خریداری کرد، حفظ شد. (فاتح، 1309: 312-311) بانک شاهنشاهی همزمان دو شعبۀ دیگر بانک جدید شرق را در تبریز و بوشهر خریداری کرد. از سوی دولت به دیگر شهرستانها نیز دستور داده شد که از یاری رسانی و واگذاری محل برای افتتاح شعبه به بانک دریغ نورزند. در راستای اجرای این دستور ، سلطان اویس میرزا در شيراز محلی را که پیشتر برای زندان در نظر گرفته بود، به بانک پیشنهاد کرد. (ناطق، 1373: 28) بانک شاهنشاهی توانست طی سال اول فعالیت خود در ایران 8% به صاحبان سهام خود سود برساند که رقمی معادل 68000 لیره را در بر میگرفت. (بیات، 1369: 38)                                                                                  

2- زمینهها و بسترهای داخلی تأسیس بانک شاهنشاهی      

روابط ایران و غرب در قرن نوزدهم، روابط دو همسنگ و دو همطراز نبود؛ در یک سو غرب صنعتی، مجهز، پیشرفته، نیرومند و مسلح قرار داشت و در سوی دیگر ایران عقب مانده، بی خبر از اوضاع و احوال جهان و با وجود داشتن ضعفهای اقتصادی و نظامی عصر قاجار به حیات سنتی خود ادامه میداد. از جمله تحولات مهم که در ایران عصر قاجار به وقوع پیوست، آشنایی ایرانیان با فرهنگ و تمدن مغرب زمین بود. در یک طرف غرب بود که میتاخت و در طرف ديگر جامعۀ کهنۀ ایلیاتی با شاهانی که صلاح را در نگه داشتن تعادل قدیم میدانستند و یک طبقۀ روحانی که به سرعت دریافته بود که غرب میتواند دشمن بزرگی باشد. در گذشته هیچ تصوری دربارۀ امکان تغییر و در نتیجه هیچ ارادهای برای تغییر وجود نداشت. اما چون در دهۀ نخست قرن نوزدهم به غرب توجه شد، روشنفکران به فکر ایجاد تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور افتادند. پیشرفتهای صنعتی و نظامی اروپا در این عصر و آشنایی و مشاهدۀ این اختراعات توسط ایرانیان، فصل جدیدی را در حیات سیاسی و اقتصادی عصر قاجار رقم زد. (زیباکلام، 1377 : 225-224)                                                                                                                                  

اولین پیشنهاد برای تأسیس بانک در ایران، از سوی ژان ساوالان
 در سال 1281 ق. / 1864 م. برای تأسیس یک بانک با سرمایه دو میلیون لیره انگلیس مطرح شد. با آنکه این پیشنهاد مورد موافقت ناصرالدین شاه قرار گرفت، اما هرگز عملی نشد. (تیموری، 1363: 178) در سال 1283 ق. / 1866 م. نیز بنگاه پاریسی ارلانگه
 برای کسب امتیاز بانک به تهران آمد. هنگامی که دولت ایران از تضمین مصونیت اندوختههای بانکی در مقابل اعمال خود سرانه مراجع قدرت سر باز زد، مذاکرات متوقف شد. (عیسوی، 1369: 541) پیشنهاد دیگر برای تأسیس بانک در ایران از سوی امین الضرب ـ بزرگترین تاجر و صراف قرن نوزدهم ایران ـ در سال 1296 ق. / 1879 م. به ناصرالدین شاه داده شد که مورد موافقت قرار نگرفت. (آل داود، 1380: 294) در سال 1302 ق. / 1885 م. نیز در تهران زمزمههایی در خصوص ایجاد یک بانک به نام "بانک ایران و افغانستان" به گوش میرسید که ظاهراً آن هم عملی نشد. (عیسوی، 1369: 453) تا اینکه در سال 1305 ق. / 1888 م. شرکت بانک جدید شرق
 درصدد برآمد که ایران را در حوزه عملیات آسیایی خود وارد سازد و شعباتی در کشور افتتاح کرد. به لحاظ فعالیتهای شرکتی ـ تجارتی چون داد و ستد برای همه آزاد بود، اجازۀ خاصی از دولت ایران ضروری به شمار نمیرفت. این بانک با اجارۀ ساختمان بزرگی در میدان توپخانه تهران شروع به کار کرد. بانک جدید شرق، ایرانیان را با امور بانکی از قبیل: پسانداز، ارزش بهره ثابت و پول کاغذی آشنا کرد. این پول اسکناس نبود ،  قبضهایی بود که به صورت حواله در همۀ شعبه های بانک به حامل پرداخت میشد و در پایتخت رواج فراوان یافت. (دهقان نژاد، 1386: 171) پس از دو سال عملیات، شعبه این بانک در ایران با قیمت گزافی به بانک شاهنشاهی فروخته شد. (کرزن، 1362: 615 - 614) سرانجام در سال 1306 ق. / 1889 م. بانک شاهنشاهی در ایران توسط رویتر تأسیس شد.                                           

در سال 1279 ق. / 1862 م. میرزا حسین خان سپهسالار با سمت وزیر مختاری عازم استانبول شد و به کمک و دستیاری مستشار خود میرزا ملکم خان ناظمالدوله، گزارشهای متعددی مبنی بر لزوم آوردن کشفیات و اختراعات مردم اروپا و به کار انداختن سرمایههای فرنگستان در ایران برای ناصرالدین شاه فرستاد. این گزارشها زمامداران ایران را به این فکر انداخت که با کمک اروپاییان از منابع مختلف ثروت کشور بهرهمند شوند. بدین لحاظ در سال 1281 ق. / 1864 م. به دستور ناصرالدین شاه، میرزا محمود ناصرالملک وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلی خان وزیر مختار مقیم پاریس در این باب با کمپانیهای مختلف اروپایی وارد مذاکره شدند و از طرف آنها پیشنهادهایی برای تأسیس راه آهن، استخراج معادن، ساختن راه شوسه، ایجاد کارخانه و بانک و غیره به دولت تسلیم گردید. (کردستانی، 1349: 575) میرزا ملکم خان ناظم الدوله وزیر مختار ایران در لندن در آغاز سال 1304 ق. مدتی کوتاه به تهران فرا خوانده شد که پیشنهادهایی به ناصرالدين شاه برای بهبود اوضاع ایران و نظریه دولتهای اروپائي دربارۀ ایران و همچنین دربارۀ اهمیّت تأسیس بانک در ایران ارائه میکند:                                                                                                                            

"دولت علیه نسبت به ایام سابق در اطلاعات و آداب خارجه خیلی ترقی کرده و لیکن به اعتقاد دول فرنگستان در لوازم آبادی و در مکنت مادی از ممالک دیگر خیلی عقب مانده. .... از برای این که تجارت ایران فیالجمله سهولت و معنی پیدا نماید، دولت علیه باید بلاتردید یا به توسط خارجه یا بلا واسطه چند قسم بانک تجارتی و زراعتی بسازد ... اکراه دولت علیه از بانک در این مدت مبنی بر یک اشتباه کلی بوده است، اگر خود دولت علیه یک بانک کوچکی بسازد، بعد از چند روز حیرت خواهد کرد که از چنان کار طبیعی و بی ضرر و پر منفعت چرا در این مدت به این شدت غافل بوده است. بانک نساختن مثل این است که بگوییم در شهرهای ایران نباید کاروانسرای تجاری بسازند و تجار ما نباید باهم برات و مکاتبه نمایند. یکی از اسباب ناگریز تجارت مسکوکات دولت است ... علوم فرنگستان بعد از دو هزار سال تجربه (!) در این باب بعضی اصول را وضع کرده است. مسکوکات ما کاملاً برخلاف آن اصول است. این عیب بزرگ را باید رفع کرد، اصلاح مسکوکات ما خیلی سهل و بی آن که یک دینار به خزانۀ دولت ضرر وارد بیاورد، میتوان در ظرف چند ماه یک سبب خرابی تجارت ایران را به کلی رفع نمود". (صفایی، ]بی تا[ 127-125)                         

از سال 1288 ق. /1871 م. که میرزا حسین خان سپهسالار به صدارت منصوب شد با کمک میرزا ملکم خان مستشار خود برای انجام نقشههای سابق و نظریات پیشین خویش دستور میدهد که مأمورین ایران در کشورهای مختلف اروپا برای جلب سرمایههای خارجی به منظور بهره برداری از منابع ایران و تأسیس راه آهن و کارخانجات اقدامات جدی به عمل آورند. در این بین، میرزا حسین خان که سیاست یک طرفانه و انگلیسی مآبانه داشت در این مورد از راهنمایی سفارت انگلیس در تهران و وابستگان کاملاً برخوردار بود، نقشه ای که انگلیسیها در این باره طرح کرده بودند خیلی ماهرانه به موقع اجرا گذاشت. (کردستانی، 1349: 576)                                                                                                                  

با صدارت سپهسالار اندیشه به کار انداختن سرمایۀ خارجی نه تنها تحرک تازهای یافت، بلکه مفهوم تازهای نیز پیدا کرد. وجهه نظر سپهسالار از سویی با نقشه ترقی اقتصادی، از سوی دیگر با اساس سیاست خارجی ایران همبستگی داشت. دو انگیزه متمایز سیاسی و اقتصادی بودند که سیاست کلی میرزا حسین خان را در قضیۀ جلب سرمایه ساختند. امتیازنامۀ معروف رویتر پرداخته آن دو فرض اصلی بود. (آدمیت، ]بی تا[ 343) چنانکه در مباحث پیشین آمد، بدون تردید این قرارداد یکی از دلایل عمده تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران بود.                                                                                                                         

دلایل ناصرالدین شاه برای واگذاری امتیاز بانک  

ناصرالدین شاه دارالشورایی را تشکیل داد تا درباره واگذاری امتیاز بانک مشورت نماید. اعضای این شورا عبارت بودند از: نایب السلطنه، عضدالملک، میرزا فتحعلی خان، مشیرالدوله، امین الدوله، امین السلطان، مخبرالدوله، قوام الدوله، امین حضور، اقبال الملک، حکیم الممالک و اعتمادالسلطنه. اما موضوع این امتیاز در شورا به شکل سطحی مورد بحث قرار گرفت و از طرفی نیز افراد تشکیل دهندۀ آن به دنبال منافع شخصی خود بودند و حدود دویست هزار لیره هم از رویتر رشوه ستاندند. در نهایت این شورا با تأسیس بانک موافقت کردند. (ساسانی، 1362: 67-60)                                                                                                 

ناصرالدین شاه بنا به دلایل زير با انعقاد این قرارداد موافقت کرد: 1- رهایی از فشارهای شدید دولت انگلستان و رویتر در طول هفده سال علیه ایران به علت لغو قرارداد 1289 ق. / 1872 م. 2- نیاز فوری ناصرالدین شاه به فراهم ساختن پول برای سفر سوم به فرنگ (تیموری، 1363: 190) 3- نیاز مبرم شاه و خزانه دولت به درآمد جدید. 4 - تمایل ناصرالدین شاه به تأسیس بانک به شیوه جدید در ایران.                  

بانک شاهنشاهی تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال1327ش./ 1949م.  به فعالیت خود در ایران ادامه داد. در طول شصت سال در تمام عرصههای اقتصادی و پولی ـ مالی کشور به عنوان بازیگر اصلی، ضمن سودآوری به سهامداران خود به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاسی و اقتصادی دولت انگلیس گام بر میداشت. (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره پانزدهم: جلسه 137) بانک شاهنشاهی طی مدت فعالیتش در ایران، مناسباتش با سه گروه بود:1- دولت ایران: یکی از دلایل ناصرالدین شاه برای واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی در واقع تأسیس نوعی بانک دولتی در ایران بود. 2- سهامداران: بانک میبایست به سهامداران خود سود میداد.3- دولت انگلستان: مهمترین کارکرد بانک شاهنشاهی و اصلیترین دلیل موافقت انگلیس با تأسیس این بانک در ایران، آن بود که به عنوان یک مهره سیاسی برای انگلیس عمل کند. دولت انگلیس از بانک به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود در ایران و منطقه بهره میبرد. به عبارت دیگر، وزارت خارجه بریتانیا از بانک انتظار یک کارگزار عامل را داشت. بانک شاهنشاهی امکان نداشت که سیاستهای انگلیس را نادیده بگیرد و رعایت خواسته های انگلیس برای بانک به عنوان یک سنت درآمده بود.                                     

نتیجه گیری 

تشکیل بانک شاهنشاهی در پی سیاستهای استعماری بریتانیا در نیمه دوم قرن نوزدهم در ایران تحقق یافت. بانک شاهنشاهی با نفوذ سفیر انگلیس در ایران به رویتر واگذار شد. در واقع دولت انگلیس به ولف مأموریت داده بود تا امتیازی برای اتباع انگلیسی کسب کند که وی در انجام این کار موفق بود. رویتر بدون حمایت دولت انگلیس نمیتوانست امتیاز تأسیس بانک را عملی سازد و انگلستان برای حفظ منافع خود با تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران موافقت کرد. بانک شاهنشاهی تبدیل به پایگاهی برای رشوه دادن به رجال مزدور و حقوق بگیر انگلیس در ایران شده بود. مهم اینکه، بانک شاهنشاهی به عنوان یک مهره سیاسی و اقتصادی انگلیس در ایران عمل میکرد و دستآویزی برای پیشبرد منافع دولت انگلیس بود.

بدون تردید زمینهها و بسترهای داخلی نیز در تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران نقش داشتند. برنامههای اصلاحی افرادی چون سپهسالار و میرزا ملکم خان و همچنین علاقه خود ناصرالدین شاه به ایجاد مراکز تمدنی جدید در کشور که بانک یکی از آنهاست ، در تشکیل این بانک در ایران بی تأثیر نبودند. در واقع تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران را باید از سویی نتیجه تلاشهای دولتمردان بریتانیا به منظور گسترش سیاستهای استعماری خود در ایران و از سوی دیگر، تمایل دولتمردان ایران در اخذ تمدن اروپائي به منظور اصلاحات در کشور دانست. سرانجام بانک شاهنشاهی در پي تلفیق دو عامل فوق و همکاری نیروهای داخلی و خارجی به منظور پیشبرد اهداف هر کدام در ایران تشکیل یافت. 
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