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چکیده
 ۀوظایف این مؤسس ،تقریباً ناهنشاهی در ایرااز فعالیت بانک شتا آغ

 .انجام می دادندصرافان و تجار داخلی  اعتباري -در امور پولی را جدید

پولی کشور تباین و تضاد - اقتصادي  ۀورود بانک شاهنشاهی در عرص

مالی - هاي اقتصاديفعالیت صۀدر عر مستقیمی با منافع این گروه پر نفوذ

ناپذیر شد. آمیز طرفین اجتنابو رقابت دشمنانه دبراین برخوراداشت. بن

هاي به کمتر از تسلط کامل بر سر پل مذکور جدید ۀمؤسس آنکه ویژهبه

ی گروه بانکداران محلی یداد و از سوپولی کشور رضایت نمی- اقتصادي

که بانک شاهنشاهی براي آنها ایجاد  گریزناپذیري رهایی از تنگناهاي براي

قابتی که بیشتر به نوعی تنازع بقا شبیه بود درگیر شدند. در ر ،کرده بود

اعتباري پیش از این صرافان ایرانی تمام نقل و انتقاالت و امور پولی و

.دندرسانیکشور را به انجام م

سیس تأدرونی هاي زمینه ،ایران تشکیل بانک شاهنشاهیِ ۀدر آستان      

برخی تجار و و  ردکري میسپ انکی در ایران مراحل نهایی رابمؤسسات 

سیس أتا نظر مساعد حاکمیت قاجار را براي ت هم کوشیدند صرافان بزرگ

اما این روند با تأسیس بانک شاهنشاهی  کنند،یک بانک ملی ایرانی جلب 

     این  ةکنندبه شکست انجامید و رقابت خرد بانک استقراضی ،و رقیبش

تجاري ایرانی براي تأسیس - ي اقتصاد ۀگونه مجالی را از جامعها هربانک

  .انداختها بعد به تعویق بانک ایرانی تا سال

  

انک شاهنشاهی ایران، بانک استقراضی، تجارت، ب قاجار، واژگان کلیدي:

.، روابط خارجیانگلستان، روسیه ایران،، بازرگانان، صرافان
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  و فرضیات موضوعبیان 

قاجـار شـاه  از سـوي ناصـرالدین   1889انویـۀ ژ 30امتیاز بانک شاهنشاهی ایـران در 

. مدت امتیـاز  اعطا شد ) به بارون جولیوس دو رویتر، تبعۀ انگلستانق1313-264حک:(

شـر اسـکناس در   سال تعیین شده بود و بانک شاهنشاهی ایران از حـق انحصـاري ن   60

ایر بسیاري از شهرهاي ایران د را در به سرعت شعبات خودبانک  این .ایران برخوردار بود

  .روزافزونی یافت اعتباري و تجاري ایران سیطرةـ و بر اقتصاد پولی کرد

 ،از همان آغاز فعالیت ،هاي اولیاي بانک شاهنشاهی در ایرانترین دلمشغولیاز بزرگ

هاي رقیب براي آن ایجاد ت و گروهاي بود که مؤسسابا مشکالت عدیدهچگونگی برخورد 

نگامی که بنیانگذاران بانک شاهنشاهی امتیاز این بانک رسد هکردند. بعید به نظر میمی

 بعـد هـاي  مجبور شوند طی سال که کردندمی بینیپیش، شاه اخذ کردندرا از ناصرالدین

بـه  . در واقـع  مواجه شوند رقابت مؤسسات بانکی و تجاري و نظایر آنبا چنان حجمی از

گسترده شد که گروه عظیمی از به حدي  دامنۀ فعالیت این بانکشدهامتیاز واگذار سبب

کشـور   سیس این بانک نبض اقتصاد تجاري و پولیأکه تا هنگام ت ،تجار و صرافان داخلی

 بردهم وجهمنافع آنها به باره احساس کردند بانک شاهنشاهی را در اختیارداشتند، به یک

جـدي   ولـین رقبـاي  ااز تجار و صرافان داخلی را بایـد  بزرگ ترتیب این گروهبدین.است

شـمرد کـه در هـر حـال بانـک را غاصـب شـرایط اقتصـادي کشـور          بانک شاهنشاهی بر

 -کنـد. مؤسسـات بـانکی   ا را دنبال نمـی که هدفی جز ورشکستگی کامل آنه دانستندمی

ه بانـک  گونـه کـ  و همـان  پاگرفتنـد اعتباري دیگري پس از تأسـیس بانـک شاهنشـاهی    

رفتـاري   این مؤسسـات کرده بود، با  عرصه را بر صرافان محلی و سنتی تنگ شاهنشاهی

 و هاي جديرغم تالشهب نیزاعتباري  ـ از مؤسسات بانکیي تعداد ؛پیش گرفت مشابه در

پـایی بـراي    اقتصادي جايـ  تجاري ۀدر عرصنتوانستند ،داخلی و خارجی متعددعللبه 
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 نشـاهی غم حضور بانـک شاه رهب توانستاول این گروه رقیب که ۀخود باز کنند. از دست

سـیس بانـک   أحـدود یـک سـال پـس ازت     کـه  بانـک استقراضـی روس بـود    قد علم کند

 ۀنک استقراضی را باید تا اواخر دهـ . در واقع باهی فعالیتش را در ایران آغاز کردشاهنشا

  .ترین رقیب بانک شاهنشاهی بشناسیمم اصلی1910/ش 1290اول 

خلـی وخـارجی مبـادرت    هـاي دا سیس بعضی بانکأتا به تهاي بسیاري شد کوشش 

س بانکی ایرانی و ملی در صدر سیأت برايایرانیان  تالش .نداشتمطلوبیۀنتیج اما،شود

هـاي شاهنشـاهی و   بانـک  ۀسـازگاران هاي ناکوشش مانندبسیار،عللمشروطیت به  ةدور

سـیس شـعباتی از   أت بـراي تـالش ایرانیـان    انجامیـد، همچنـین  استقراضی بـه شکسـت   

بانک عثمانی  ۀفعالیت محدود شعب .و فرانسوي هم پایان خوشی نداشتی هاي آلمانبانک

  . چالش طلبیده نشد هاضی بهاي شاهنشاهی و استقراز سوي بانک هاي غربیدر بخش

بانک روس و  و بانک ایرانمانند ،ش1300ۀدر اوایل ده ة ایرانشدتأسیس هايبانک

چندان گسسـتی در   ،ک شاهنشاهیاولیاي بان هايخلقیبدخالفبر ،بانک قشون و ایران

دولت و حکومت ایران بـراي تأسـیس   تا اینکهسیاسی بانک ایجاد نکرد-اقتصادياعتبار

به ملی ایران  تأسیسچنان که بانک جدید ال ؛عزم راسخی نشان دادند» انبانک ملی ایر«

 برخی امتیازات انحصاري کردنتوجهی یافت و با خارج  درخورۀسرعت پا گرفت و توسع

تـدریجی بـر بانـک     ة، سـیطر امتیـاز نشـر اسـکناس    ماننـد ،از کنترل بانک شاهنشـاهی 

روش برخورد و کشمکش بانک شاهنشاهی بـا  وشته برآنیم تا این ن در یافت.شاهنشاهی 

بررسی  را قاجارةایران در دورهايخانهتجارتصرافان و  بازرگانان وترین برخی از مهم

بانـک   تأسـیس در آسـتانۀ  .1یـر اسـتوار شـده اسـت:     زنوشتار حاضر بر فرضیات  .کنیم

نـوین و   گیري از شـیوة انان ایرانی به تدریج مهیاي بهرهشاهنشاهی ایران صرافان و بازرگ

حمایت حکومت ایـران و نیـز دولـت و     .2الت پولی و اعتباري شده بودند؛کارآمدتر مباد
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آن بـر  هی در فائق آمدن توج درخورسهمیاسی بریتانیا از بانک شاهنشاهینمایندگان س

در رقابـت   و بازرگانـان ایرانـی  صـرافان   حکومـت از گـاه هیچ.3داشت؛اش رقباي ایرانی

بانک شاهنشاهی بر  سابقۀسیطرة بی .4گیر با بانک شاهنشاهی ایران حمایت نکرد؛ نفس

که در اقتصاد تجـاري   سهمیحق انحصاري نشر اسکناس) و علتاقتصاد پولی ایران (به 

فعالیـت بانـک    .5اش بـود؛ ، از دالیل مهم پیشی جستن آن بر رقباي ایرانیداشتکشور

 سراسر جهان استوار بـود نوین بانکداري در  تجارب طوالنی شیوة ایران برشاهنشاهی در

.کردکمک می تقویت موقعیت آن در برابر بازرگانان و صرافان ایرانی بهو این خود 

  

  صرافان ایران رقابت بانک شاهنشاهی با تجار و

  هاپیشینه و زمینه

جدید در امور  ۀتمام وظایف این مؤسسفعالیت بانک شاهنشاهی در ایران  پیش از

 ۀ. ورود بانک شاهنشاهی در عرصدادندانجام میصرافان و تجار داخلی  را اعتباريـ  پولی

براین بنا اشت.دپولی کشور تباین و تضاد مستقیمی با منافع این گروه پرنفوذ  ـ اقتصادي

بانک کهناپذیر شد. به ویژه اینآمیز طرفین اجتناببرخورد غیردوستانه و رقابت

داد پولی کشور رضایت نمی -هاي اقتصاديتسلط کامل بر سر پل به کمتر از شاهنشاهی

هنشاهی که بانک شا ییرهایی از تنگناها برايو از سوي دیگر گروه بانکداران محلی 

درگیر شدند.  ،شبیه بودرقابتی که بیشتر به تنازع بقا به، ناگزیربودبراي آنها ایجاد کرده 

تباري حکومت را انجام اعصرافان ایرانی تمام نقل و انتقاالت پولی و ،پیش از این

مدت اعطا هاي درازمدت و کوتاهوام صدر اعظمو  شاه، ودرباریانبه و دادندمی

:نوشته استفان با بانک شاهنشاهی علت مخالفت صرا ةکردند. هما ناطق دربارمی

ستعمار و سخنانی از این دست نبود، علت اصلی مخالفت بازرگانان با بانک مخالفت ا«...
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خود و خود  ۀاهل دادوستد به نیازهاي جامع اما ،ها در آن روزگار باب نبودنداین واژه

سنتی  ۀجامعا که درزیر ،نددیدزیان خود را به چشم می ،آگاه بودندهابهتر از سایر الیه

ان .. از شاه گرفته تا وزیر و روحانی و دیگر.کردندان آنان خود نقش بانک را ایفا میایر

یک گان هرباریان و بزردر ،رو دولتمردان. از همینجملگی بدهکار بازرگانان بودند

الضرب چنان که حاج امین ،صراف هم بودند ۀبازرگان امین خود را داشتند که به منزل

از سوي دیگر بخش ).1371:33،(ناطق.. ».بوددار  عهدهالسلطان را نیز رافی امینص

. در شدمی مین اعتبارأو اقتصادي از طریق همین صرافان تاعظمی از مبادالت تجاري 

خرید کردند.اولی را ایفا می ۀهاي اعتباري نظیر برات نقش درجوصول حوالهپرداخت و

متعددي را در  هايوامو گرفتارجی از طریق آنها انجام میهاي خو فروش و تبدیل ارز

طبقات  نشینان ازروستاییان، رعایا و شهر ،بزرگ مالکان ،مردم کشور نظیر تجار اختیار

  .)313: 1377،(اتحادیهدادندمختلف قرار می

اعتباري خود را تا  -رسانی بانکیخدماتتعدادي از همین صرافان و تجار کشور 

 در تسهیل روابط تجاري بازرگانان ده بودند وگسترانهمجوار و نیز اروپا يهابرخی کشور

 .)1377:315، اتحادیه(ساختندمیداخلی و شرکاي خارجی آنها ارتباط الزم را برقرار

که  را تمام وظایفیو اعتباري حکومت مرکزي در ایاالت و پایتخت  ـ تمام امور بانکی

 رافان و تجاري که به امورصرافیص ،دهدو دولت انجام  قبال حکومتبانک دولتی باید در

برد برات و انواعی از در کار ویژهبه. صرافان داخلی دادندانجام میمشغول بودند  نیز

، اتحادیه(داشتند فراوانیتبحر  ،شدندکه در واقع پول اعتباري محسوب می،بیجک

ان قانونی براي امور صرافی در ایر«در حالی که )،2، 1338:17،تاریخچه؛ 1377:317

صرافان در صدور حواله و برات و  ۀکرد. کلید نداشت و دولت مطلقاً دخالت نمیوجو

قبول آن آزاد بودند و براي نشر بیجک و رواج آن و مقدار موجودي الزم هیچ گونه 
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مقرراتی وجود نداشت و تنها عرف و سنت صرافی که در طول زمان به وجود آمده بود و 

  ).1338:26،تاریخچه(»کردحدود کار صراف را تعیین می ،د عمومیاعتما

بـه  شاید هـرگـاه بانک شاهنشاهی در شـرایطی برابر با صـرافــان وتـجــار داخلـی   

ابتکـار عمـل را در    خودمیتوانست در مقابل حریفان بومیخواست کمتر میرقابت بر 

رسد در می. در واقع به نظر رد سازداتی خردکننده به آنها وادست گیرد و در نهایت ضرب

مؤسسـات بـانکی در    تأسیسدرونی  هايتشکیل بانک شاهنشاهی در ایران زمینه ۀآستان

گذاشت و از سوي برخی تجار و صرافان بزرگ تـالش میایران مراحل نهایی را پشت سر 

ی یک بانک مل تأسیسی هم صورت گرفته بود تا نظر مساعد حاکمیت قاجار را براي های

ق در ایـن بـاره خطـاب بـه      1296الضرب در سال چنانکه حاج امین .ایرانی جلب نمایند

.. عمده چیزي که اسباب ترقی فرنگستان شده بر پا کردن بانک .«:ناصرالدین شاه نوشت

پول مردم که در بانک جمع شده است از اعتبـار بانـک و    ،انداول قرار بانک را داده ،است

آهن  هايراه ،اندبزرگ نموده هايتجارت .اندر بزرگ صورت دادهپول بانک کارهایی بسیا

اسـباب  ،معتبر با پول بانک سـاخته شـده   هايکارخانه ،تلگراف کشیده شده هايو سیم

آبادي مملکت شده است و مطلب واضح است که یک نفر یا دو نفر قدرت انجام و اتمـام  

بر پا نمـودن بانـک    ،...الزم داردرا لت کارهاي بزرگ اتفاق دولت و م .کار بزرگ را ندارند

معتبر هیچ کاري ندارد و در نهایت به سهولت و آسانی ممکن است و اعتبار و امنیـت از  

نثـار مقبـول   که در خاك پاي مبارك عـرایض جـان  چنان .خواهدمیجانب اولیاي دولت 

عـرایض را  چنانچه متفقـاً ایـن   ،است این مطلب را رجوع به مجلس دربار اعظم بفرمایند

 15[.توجه بفرمایید بعون اهللا تعالی بانک معتبر صحیحی بر پا خواهد شد ،فرمودند امضا

  .)74-1338:66تاریخچه، (».]امضاء .الضربامین –1296رمضان 
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به شکست انجامید  ،بانک استقراضی ،بانک شاهنشاهی و رقیبش تأسیساین روند با 

 تأسـیس تجاري ایرانـی بـراي    -اقتصادي ۀاز جامع ها هرگونه مجالی راو رقابت این بانک

  .ها بعد به تعویق انداختبانک ایرانی تا سال

پولی  هايبانک شاهنشاهی حاصل تجارب طوالنی مدیران و بنیانگذاران آن در عرصه

جهان بـه   سراسربانکی انگلستان در  ةگسترد ۀشبک ،. در واقعجهان بودو بانکداري نوین 

آمـد  روز هـاي و روش اهی در ایران تجارب عمیقی انـدوخت اهنشبانک ش تأسیسهنگام 

 هايریزيها و برنامهبنابراین با طراحی .دادمیبانکداري را دراختیار اولیاي این بانک قرار

تمــام  .سیاســی و اقتصــادي ایــران اســتقرار یابــد ۀدر عرصــ توانســتمــیمــیدقیــق عل

آمد اقتصادي و مـالی  ت یک بنگاه کارکه دربارة چگونگی فعالی ها و محاسباتیبینیپیش

اسـی  آن به اجرا گذاشته شـده بـود و کارشناسـانی از دسـتگاه دیپلم     رفت درمیانتظار 

،بودند بررسی کرده جوانب فعالیت این بانک راهمۀ بانک گذاران انگلستان و نیز سیاست

ت اقتصـادي  نوین بانکـداري و محاسـبا   هايصرافان و بانکداران محلی ایرانی از روش اما

با مؤسسات مختلف بانکی و مالی داشتند و هنوز بسیاري از مبادالتکافی ناطالع الزم و

فقداناینکه  ویژه، بهشناختندرا نمی رسانیخدماتجدید  هاياقتصادي و تجاري و شیوه

آنهـا را   ،بود ضروري بانکی فعال ۀشبکدر موفقیت  برايکه  ،انسجام میان صرافان داخلی

عالوه بـر   ،درصورتی که بانک شاهنشاهی .داشتمینه کار گروهی و مشترك باز از هرگو

عراق و هندوستان در تسـهیل  گسترش روزافزون شعب خود در داخل ایران و چند شهر

بانـک   .ی اساسـی برداشـت  هایکشور گام گوناگونهاياعتباري بین بخش ـ  ارتباط مالی

 سراسـر کـه   رفـت به شـمار مـی  تانیایی بری هايشاهنشاهی خود جزئی از مجموعه بانک

بانـک شاهنشـاهی  و  داشـتند انه و آسیا تـا شـرق دور فعالیـت   جهان و از جمله خاور می

  تر سازد.بانکی را باز هم منسجم ةگسترد ۀتوانست این شبکمی
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اي از کشور و با برخـورداري از مجموعـه  با گسترش شعب خود در  ،بانک شاهنشاهی

مطلـوبی  گرایـی  دهـی و تمرکز سازمان ،اصول بانکداري نوین ا باو آشن ايحرفهکارمندان 

کوچک و غیرمنسجم متشـکل   هاياینکه در گروهرقباي محلی آنها عالوه برداشتند، اما 

دهـی مـنظم و   نوین بانکداري اطـالع کـافی نداشـتند و سـازمان     هاياز روش ،شدندمی

و بانکـداران محلـی ایـران     صرافان .)232-1350:231،(محمدينداشتندنیزآمدي کار

کـردن  در بهینـه حاکمیت کمترین مسئولیتی و  شدندیمنحمایت قانونی و دولتی هیچ

شـناخت مـی مـالی آنهـا ن  اعتبـاري  هـاي گـذاري آنان و نیز حمایت از سرمایه هايروش

اش بـا حکومـت قاجـار از    بانـک شاهنشـاهی طبـق قرارنامـه    اما .)1338،26:(تاریخچه

-1357:192،(تیمـوري شـد مـی دولتی و حکومتی برخـوردار   هايبانیحمایت و پشتی

پشـتیبانی   براي الزم را هايتضمین سلطنتی دولت انگلستان ۀامتیازنام همچنین.)199

,Jones(از بانک شاهنشاهی قائـل شـده بـود    1989: اعـالم حمایـت    ایـن و  .)349-353

عـالم بانـک   بـا ا معتمد کرد. مردمآن را نزد ایران و انگلستان از این بانک  هايحکومت

داخلـی وارد   سنگینی بر صرافان و بانکداران ۀبانک دولتی ایران ضرب در مقامشاهنشاهی 

ی حکومـت صـرافان و   مال ـ  اقتصادي هايبانک شاهنشاهی بر سر پل ةبا سیطر ، زیراآمد

یـدات  بـر عا  انـدازي ویژه پس از دستهب شدندفراوانیهايتتجار داخلی متحمل خسار

ـ  ۀحجـ در ذي ،در ایـن بـاره  تجـار کشـور     .مرکـزي  ۀگمرکات و انتقال وجوه آن به خزان

خراسـان و اصـفهان و   تجـار تهـران و   «به تجار شیراز نوشتند: ، 1898آوریل  1313/23

صد پنج کردن عشور گمـرك   ۀتماماً به واسطما «به تجار شیراز تلگراف کردند که  تبریز

خـود را   هـاي شما هم بست بروید و حجـره  ،ایمن بست رفتهسپردو گمرکات را به بانک

خود را بسـته و در تلگرافخانـه بسـت رفتنـد و تلگـراف بـه        هايتجار هم حجره .ببندید

سؤال و جواب اعلیحضرت همایونی  بعد از چندین تلگرافات .همایونی نمودند تاعلیحضر
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وید که ما این فقره را موقوف تلگراف کرده بودند که شما آرام گرفته و به سر کار خود بر

،(سـعیدي سـیرجانی  »ذکور معین نیست کـه چـه خواهنـد کـرد    ولی از قرار م ،داشتیم

1362:543(.  

عـوارض گمرکـی و    و ؛ وجـوه مالیـاتی  دادندمی متعددي هايوام درباریانصرافان به 

 هايحوالهخت نقد و پردا ،دادندمیمختلف به مرکز انتقال  والیاتنظایر آن را از ایاالت و

انجـام  گروه از بانکداران محلی ایرانـی   اینراکشور و حتی جهان خارج  سراسردولتی در 

 ،دولتی شناخت یدار وظایف بانکخود را عهدهکه بانک شاهنشاهی میاما هنگا دادند،می

بانـک شاهنشـاهی    دسـت و در  شد اختیار صرافان محلی خارج ۀتمام موارد فوق از حیط

،(اتحادیـه از فعالیت بانکی صرافان از آنها سلب شدمیدین ترتیب بخش مهب .قرارگرفت

جـذب بیشـتر بخـش خصوصـی و      بـراي از سوي دیگر بانک شاهنشـاهی   ).1377:338

ک با گشایش حسـاب  بان .فراهم ساخت بسیاري روابط پولی خود با آنها تسهیالت تنظیم

 هـاي خور بـه سـپرده  ودي دربراي مشتریان خود از طبقات مختلف س اندازجاري و پس

به سوي ردم از صرافان محلی و توجه آنها از م بسیاريو این باعث رویگردانی  دادمیآنها 

نقـل و تسـهیل در  بـراي بانـک   .)233-1350:232،(محمـدي شـد  بانک شاهنشـاهی  

بانکی را معمول ساخت کـه   ۀنظیر چک و حوال جدید هايابزار ،انتقاالت پولی و اعتباري

هـا بـه لحـاظ    ها و حوالهاین چک .آن در معامالت تجاري ایران کاربردي نداشتپیش از

 تـر پیشـرفته رایج در ایـران  ،و بیجک تاحدي از برات روابط تجاري ت درلواعتباري و سه

ها به لحـاظ ارزش و مبلـغ آنهـا را بـه     حوالهرواج بیشتر این  برايبود. بانک شاهنشاهی 

،محمـدي (کننـد اسـتفاده   بتوانندآمد هم اقشار کم درتري تبدیل کرد تا قطعات کوچک

1350:2(.  
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تضـعیف موقعیـت صـرافان و بانکـداران      بـراي ترین اقدامات بانک شاهنشاهی از مهم

پیش از این نـرخ   .اعطایی به اقشار مردم و حکومت بود هايوام ةنرخ بهر داخلی کاهش

بود. ضمن اینکـه معمـوال نـرخ    رقم ثابتی نداشت و بسته به توافق طرفین در تغییر  بهره

 وام ةا بانک شاهنشاهی با کاهش نـرخ بهـر  ام ،یافتمیکاهش  درصد24بهره به ندرت تا 

اقتصادي و مردم را به سـوي خـود    و تجاري ۀاز جامعمیبخش اعظ درصد12حداکثر تا

زدهـم مـی  د و تعادل رقابت میان بانک و صرافان را باز هـم بـه نفـع بانـک بـر     کشانمی

که پیش از ایـن در  ،ترتیب به تدریج صرافان داخلیبدین.)234-1350:233،يمحمد(

کشـورهاي  داخلی با یکدیگر و ارتباط تجاري ایران با اقتصادي بازرگانان ـ  روابط تجاري

بـا گسـترش    ،مالی بودنـد  ـ  نقل و انتقال بسیاري از اسناد و اعتبارات پولی ۀجهان واسط

  .کردندرقیب واگذار ه ا بر ۀعملیات بانک شاهنشاهی عرص

توجهی در خوردرصرافان و بانکداران محلی نقش  ،بانک شاهنشاهی تأسیسقبل از 

که بانـک شاهنشـاهی کـار نشـر     میاما هنگا، عهده داشتنداعتبار پول برتنظیم ارزش و

را به پـول جدیـد   میاعتماد عمو ،کارآمد هايگیري از روشبا بهرهاسکناس را آغاز کرد 

 بـه دسـت  فلزي نبض اقتصـاد پـولی را    با کنترل امور ضرابخانه و مسکوکاتو  دکرجلب 

بـه   را جدید ابتکار عمل الزم ۀحلی نتوانستند در برابر این مؤسسدیگر صرافان مو  گرفت

. دراین باره محققان با تکیه بر اسناد برجاي مانـده  )1350:340،(محمديدست گیرند

بانک که بـر  .گذشتمیشاهی] کار بازرگانان از برات بانک [ پیش از آمدن« :نویسندمی

بـه ویـژه صـرافان را بـه کسـادي کشـانید و منطـق         ،بـار برخـی از اصـناف   وپا شد کار

بانک کار ":گفتندمیاز زبان صرافان اصفهان بشنویم که  .شان را از دستشان گرفتهستی

ل پـول منحصـر کـرد.    ه تبـدی نشر اسکناس را به خود اختصاص داد. فعالیت صرافان را ب

یاد آور شدند: دیگري باز  ۀعریضدر .طبقه را از کاسبی کند و صنف بیکار شددست این 



   رقابت بانک شاهنشاهی ایران با صرافان و بازرگانان ایرانی دردورة قاجار               

  

139

و حال آنکـه ایـن شـغل     شغل صرافی ۀگیرد به واسطمیهاست از ما دیوان مالیاتی سال

زیرا که کار صرافی دررابطه با دادو ستد با مـردم اسـت.    ،دیگر به کلی از میان رفته است

 امـور  اهی مسـئولیت تنظـیم  بانک شاهنش .)1371،30:(ناطق»روات هم با اوست.بکار

برابـري قـران باسـایر ارزهـاي معتبـر       هـاي و نـرخ شددار  عهدهاعتباري کشور را  ـ  پولی

 هـاي روابط پـولی ایـران بـا بخـش    بانک شاهنشاهی بر ةسیطر .کردمیخارجی را اعالم 

اقتصادي و تـجاري  ۀگسترش یافت که جامعخارجی به حدي داخلی و نیز با کشورهاي 

شـناختند مـی ار اصـلی نظـام اقتصـادي کشـور     زگـور ایـن بانـک را عامل و سیاستکش

  .)1377:343،(اتحادیه

  

  هاي ایرانی  بانک تأسیسدرتالش تجار و صرافان 

مقابله با ایـن بانـک    برايو فعالیت بانک شاهنشاهی  تأسیسبا تجار و صرافان ایرانی

ــه ــدندروش دو ب ــل ش ــالش  ؛متوس ــت ت ــرايروش نخس ــالی و  ب ــات م ــاد مؤسس ایج

از این طریق در رقابتی برابر داد، تامیمشابه آنچه بانک شاهنشاهی انجام  رسانیخدمات

 پـولی  تجـاري و ـمهـم اقتصـادي   هاياز گسترش بیشتر نفوذ بانک شاهنشاهی برسر پل

 ةرقابـت و مبـارز   روش دوم رارداشـت آنهـا ق  ةکه تا آن هنگام در سـیطر  جلوگیري کنند

تخریبـی بـود.    هـاي گیري از سیاسـت بانک شاهنشاهی در بهرهصرافان و تجار ایرانی با

گیـري از  بـا بهـره   ،عملیـات بانـک شاهنشـاهی    ۀجلوگیري از توسع برايترتیب که بدین

ي وهـا و ابزارهـا  بانـک از پـاگرفتن الگ   علیـه مختلف  هايامکانات بالفعل و تحریک گروه

  .کنندممانعت  شاهنشاهیبانک ةاقتصادي ارائه شد

و  هـا بانـک  تأسـیس ترین اقدامات ابتکاري صرافان و تجار داخلی تالش بـراي  از مهم

از  رقیـب ایرانـی   هايبانک تأسیسها براي ترین تالشجدي .مؤسسات مشابه داخلی بود
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کوتـاهی پـس از آن   بانک و مدت تأسیسکه از  ايعده.شورش رژي آغاز شد باال گرفتن

بانکی ایرانـی   تأسیسآن شدند تا با به راه افتادن امتیاز رژي سخت نگران شده بودند بر

 کننـد، زیـرا  تشکیل شرکتی داخلی خود عمل تنباکو را اداره   هايو فراهم آوردن زمینه

رقابت مرگبار و سنگین با صرافان بانک شاهنشاهی از اوایل فعالیت قصد خود را مبنی بر

الیـت بانـک   [بـه فع هـا اعتراضـات] و نامـه  «[بنـابراین  ،بـود  کـرده تجار داخلی آشکار  و

الضرب امین ،چرا که در همین تاریخ آقا نجفی .غرضانه نبودندشاهنشاهی] چندان هم بی

و چند تن از بازرگانان و دولتمردان دیگر در این خیال بودند که امتیازات بانک و تنبـاکو  

ستد تنباکو بیارایند و بانکی هم شرکتی براي دادو .در آورنده تیاز برا از دست صاحبان ام

دولـت   ةنماینـد  .تافتنـد مـی [بنابراین] بازرگانان هرگـز بانـک شـاهی را برن   روبراه کنند.

معترف بود که تجار از بانک شاهی ناخرسـندند، بانـک هـم ازآنـان دل خوشـی       انگلیس

ویـژه  بـه  ،از کار برانـداخت  را ،رئیس تجار،الضربدست آورد امینه نداشت و تا فرصتی ب

رقابـت و دشـمنی   .)1371:32،(ناطق»برپایی بانک بود ۀکه حاجی از دیرباز در اندیش

اقتصادي بیشتر نمایـان   ـاهمیت تجاري  پر بانک شاهنشاهی در مناطقصرافان باتجار و 

و صرافان داخلی مراکز تجاري و اقتصادي بودکه انبوهی از تجار  دست از این فارس ؛شد

بیش از همنوعان خود  و براي تأسیس بانکی رقیب پرداختندمی اقتصادي هايبه فعالیت

کـه از هنگـام فعالیـت رژي سـخت از      ،آمدند. تجـار فـارس  به تکاپو بر ،سایر مناطقدر

بانـک شاهنشـاهی   ستد بابا تحریم دادو ،عملیات بانک شاهنشاهی به هراس افتاده بودند

کردند.  را تأسیس بانکیبرخی مؤسسات 

 حضـور کشور اعالمدر گوشه وکنار طی دوران فعالیت بانک شاهنشاهیمؤسساتاین 

تـرین  که مهم متعدد،عللاما به  ،کردندمیبرخی عملیات بانکی هم مبادرتکردند و به 

 ،آمدنـد. در میـان دولتمـردان   مـی از پـا در   ،بانک شاهنشاهی بـود  ةآن رقابت خردکنند
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ــرینجــدي ــام  ت ــرايگ ــی ب ــک ایران ــی را تأســیس بان ــکاصــغرعل صــدراعظم  ،خان اتاب

السلطان در تالش بود تا با مشـارکت و همکـاري برخـی از    . امینبرداشت ،شاهناصرالدین

. هدف از تأسیس بانـک عـالوه بـر امـور     کند تأسیساول کشور بانک ترازتجار وصرافان 

سامان بخشیدن به ولی و خارجی سرمتعارف بانکی و تسهیل امور تجاري بازرگانان داخ

مینظـا  ۀوابسـت  ،امور ضرابخانه و ضرب مسکوکات اعالم شد. در این باره کلنـل پیکـوت  

تأسیس یک بانـک در   طرح«گزارش داد: 1895آوریل  15در  ،انگلیس در تهران سفارت

ک و کاسـتلی و بـا مشـارکت صـدر اعظـم و بـرادرش       آقایـان تومانیانسـ   ۀتهران به وسیل

ضـرابخانه دولتـی و    ةهـدف از تأسـیس ایـن بانـک ادار     .ریخته شـده اسـت   الملکامین

تومانیانسک در مسکو شناخته  ۀخانور بانکی و تجارتی است. تجارتبه دیگر امپرداختن 

شده است. وي از مدتی قبل به این طرف نیـز در شـهر تبریـز بـا مسـاعدت تعـدادي از       

  »و دیگــر امــور تجــاري اشــتغال دارد نماینــدگان در شــمال ایــران بــه امــور بانکــداري

(Burrell , vol.1, 1997: 254).  

 .شاه به جایی نرسیدسلطنت ناصرالدین السلطان در واپسین ایاموشش امیناما این ک

نسک و کاستلی هنـوز موفـق   آقایان تومانیا« در این باره نوشت: 1895مه  10پیکوت در

گیرشان کاسـته نشـده   این حال از تالش پیاما با  ،کنندپااند بانک خودشان را برنشده

:Burrell , vol.1, 1997)»است ی هـای الدولـه هـم گـام   امینمیاعظرصد ةدوردر .(255

شاهنشاهی و  از بانک کالنمیآمد واکه درصدد برمیهنگا ق1315در  او؛ه شدبرداشت

بانـک مـورد   ي دازانراهبرايرا  خودبه فکر افتاد مبلغی از قرض بگیردیا دولت انگلستان 

و نـه  بگیرد هامورد نظر را از انگلیسی ۀالدوله نه موفق شد قرضاما امین کند،نظر هزینه 

  مجالی براي تأسیس بانک یافت. 
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ـ معاون امین ،میرزا ابراهیم خان ،مدت کوتاهی پس از آن کاشـانی وزیـر وقـت     ۀالدول

گیـري از  بهـره بـا تـا  تصـمیم گرفـت  ،شغلی داشت همبانک شاهنشاهی که در ،تجارت

چنین اما  کند،پا بر »بانک فالحتی«با نامنقدي صاحبان ثروت ایرانی بانکی  هايسرمایه

الدوله کاشانی وزیر تجارت و مأمور بانک شاهنشاهی ایران خان معاونمیرزا ابراهیم«نشد:

ران در طهـ خود ایرانیان  ۀخیال دارد بانک فالحتی به سرمای 1316در ماه جمادي اآلخر 

بـدین ترتیـب    .)1368:309،سـپهر (»افتتاح نماید. افسوس که صورت خارجی نگرفـت 

بود و نه از سوي حکومت مرکـزي و نـه   نریزي شده برنامهی که انسجام یافته وهایتالش

شـد درمیـدان رقابـت نتوانسـت خطـري      مـی طبقات تجار و صرافان حمایت چشمگیري 

  جدي متوجه بانک شاهنشاهی گرداند.

  

  کاغذي هايگانان و صرافان ایرانی و پولبازر

 .ترین امتیازات بانک شاهنشاهی انتشار اسکناس و پول کاغذي در ایـران بـود  از مهم

بـه دو   بانـک شاهنشـاهی   هـاي با اسکناس مردم تجار و صرافان و اکثر مخالفت و رقابت

و بـا   کردند می نفوذ طراحیذي هايبرخورد اول تخریبی بود که گروه ؛صورت اتفاق افتاد

از سوي صرافان و  گیري از طرق رقابتیبهره ،شیوة دوم؛ آمدمیبه اجرا در مردهمیاري م

ــود. تجــار و صــرافان داخلــی   جلــوگیري از گســترش رواج  بــرايتجــار بــزرگ کشــور ب

برخی اوراق بهادار و اعتبارات پولی زدنـد   نشاهی دست به انتشاربانک شاه هاياسکناس

  از آن یاد شده است.  »بیجک«به دي آن روزگار بیشتر که در ادبیات اقتصا

 در مناطقی از کشور کـه رشـد اقتصـادي و تجـاري     اغلب اعتباري هايبیجک و پول

، رواج کردنـد مـی هـم در آن منـاطق فعالیـت     یو تجار و صرافان بزرگ ندداشت بیشتري

و تبریـز بیشـترین   اصـفهان و یـزد    و فارس و بنادرتجار و صرافان به اعتبار منابع، یافت.
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گسـترش   سـبب چیـز بـه   این امـر بـیش از هـر    .کردندمیانتشار بیجک  برايتالش را 

اقتصادي انگلیسـی و بانـک    ـ مبادالت تجاري و اقتصادي و نفوذ اقتصادي محافل تجاري

این نواحی درصدد برآمدند با انتشار  ن مناطق بود. تجار و صرافان بزرگشاهنشاهی در ای

 ـ اقتصادي هايعالوه بر حفظ سرپل ،بانک شاهنشاهی هايمشابه اسکناساوراق بهاداري 

 بـود، بـراي آنهـا    رقیبـی مرگبـار  کـه   ،شاهنشاهیتجاري خود از گسترش عملیات بانک

  جلوگیري کنند. 

صـدد  در ترتیب در شرایطی که تجار و صرافان بزرگ کشـور در رقـابتی سـخت   بدین

 کننـد، سیاسی بانک شاهنشـاهی جلـوگیري   واقتصادي  ـ  بودند از گسترش نفوذ تجاري

هماهنگ با اولیاي بانـک و دسـتگاه دیپلماسـی    میدستگاه حکومتی فاسد قاجار در اقدا

کـه  میاقـدا  هـر بلکـه از   نکردند،انگلستان در ایران نه تنها هیچ حمایتی از تجار داخلی 

ن ای در.ممانعت کردند،گیري نهادهاي داخلی رقیب بانک شاهنشاهی شودمنجربه شکل

بانـک   ۀمقابله با توسـع  برايصرافان بزرگ کشور میان تجار واتحاد و هماهنگی بابرهه 

، بانـک شاهنشـاهی  خودداري از دادوسـتد بـا  مورد تجار بزرگ در .ایممواجهشاهنشاهی 

بانـک  کردند که از معامله بـا میو یکدیگر را تشویق و حتی تخویف کردند نگاري مینامه

ــد ــابپرهیزن ــزارشن. چن ــه در گ ــعبان  4ک ــارس  15/ 1308ش ــاره  1891م ــن ب در ای

اند که اگر برات بـه بانـک   تجار اصفهان به تجار شیراز نوشتهاز قرار مذکور «خوانیم:می

»اند که برات به بانـک ندهنـد  [شاهنشاهی] کردید نکول خواهد شد. تجار هم قوي شده

همان حال بانک شاهنشاهی در از میان برداشـتن  در .)1362:376،سعیدي سیرجانی(

فشـار   ةکـه از دالیـل عمـد   چنان ؛کردنمیيفروگذارلی خود از هیچ تالشی رقباي داخ

ترین از بزرگ الضرببرکناري حاج محمدحسن امین برايها و بانک شاهنشاهی انگلیسی

گلوفیل به جـاي  مدیریت و ریاست ضرابخانه و گماردن فردي اناز، تجار و صرافان کشور
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الضرب با یاري تعدادي از تجار و صـرافان بـزرگ بـراي    اقداماتی بود که امینسبب او به 

هـا برکنـاري   بـود. انگلیسـی   انجام دادهبانک شاهنشاهی  هايرواج اسکناسجلوگیري از

شاه عملی صدراعظم وقت مظفرالدین ،الدولهبا یاري امین از رأس ضرابخانه را الضربامین

هـا در برکنـاري او [از ریاسـت    الضرب وانگیـزه انگلیسـی  جرم امین یم برسریبیا«:کردند

هاردینگ بگوییم. زبان خودشانالدوله انگلوفیل به جاي او] ازضرابخانه و گماردن صنیع

الضرب مطابق قراردادي که با ما داشت رفتار نکـرد و نقـره بانـک    گزارش کرد چون امین

سگالی حاجی به اعتقاد هاردینگ بد ،اهی ورشکست بشودنزدیک بود بانک ش ،سکه نشد

رقیبـان حسـود و   «چرا که در چند سال گذشته بانک شماري  ،بانک از روي رشک بودبا

اینان با یکـدیگر   .الضربداشت که از آن میان صرافان بودند به سرکردگی امین »ناموفق

رفـت کـه آشـوب شـود کـه      مـی در تهران بنا نهادند که دیگر از بانک اسکناس نپذیرند، 

سکه زر به بانک شـاهی سـپرد.    000/40پیش آمد و ،دم متوجه خطر شدالدوله درامین

از بحـران بیـرون   سـان بانـک را  نیز دستور داد باز نقره از شیراز و اصفهان آوردند. بـدین 

السلطان در جلوگیري صدراعظم هم مانند امین ۀالدولامین .)1371:284،(ناطق»کشید

تـالش  مقابل بانـک شاهنشـاهی   مالی داخلی در ـ  سترش و رواج مؤسسات اعتبارياز گ

این موارد جلوگیري از گسترش عملیات کمپانی فارس بـود کـه عـالوه بـر      ۀاز جمل کرد؛

بانـک   هـاي بـانکی کـرده بـود و اسـکناس     هايعملیات بانکی اقدام به نشر قبض و چک

متشکل از ده هزار سهام میشرکت سهافارس یک کمپانیکرد. میشاهنشاهی را تحریم 

محمد صدرحاجی راریاست آن و مدیریت و درآن مشارکت داشتند بسیاريبود که تجار 

بوشهر کمپانی فارس را الدوله] در[با صدرارت امینهمزمان«برعهده داشت:التجار ملک

شـان  بنـا کردنـد. قصد  التجـار  ریاست حاجی محمد صـدر ملـک  باده هزار سهام تجار به 

 آنگـاه بـه تحـریم    ،عملیات صرافی و تجارت خارجی بود قبض و چـک هـم چـاپ زدنـد    
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اهی را گرفـت  دولت ایران در این مورد جانب بانک ش .بانک شاهی برآمدند هاياسکناس

خود را متوقـف کنـد. تجـار از نشـر چـک دسـت        هايپارس چک و دستور داد که بانک

.)1371:285،نـاطق (»خـود ادامـه دادنـد   اما قبض را نگه داشتند و بـه کـار    ،کشیدند

اي خطـاب بـه   طی نامه 1897اوت /1315االول یعالتجار در ربحاجی محمد صدر ملک

هـا و  لیات بانکی کمپانی فـارس را رقابـت  اصلی مخالفت حکومت با عم علتالضربامین

پـانی  کم شاهنشـاهی اش بانکالتجار در نامهملک.داندمیبانک شاهنشاهی هايتحریک

خود را از میان مـردم   ةکه به هر شکل ممکن قبوضات منتشر فارس را تهدید کرده است

به گسـترش عملیـات و نفـوذ    روند رو ةالضرب دربارهشدار به امین با. او کندآوري جمع

بانـک   علیـه خواهد تا به کمک تجـار در تهـران اقداماتشـان را    میبانک شاهنشاهی از او

سـر  توجه داشته باشند که این پدر سـوخته بانـک دسـت از    «وشاهنشاهی ادامه دهند

برپایی بانک  فارس این بـود کـه بانـک     ةانگیز«التجار ملک باورچرا که به » مردم بردارد

بـاالخص اینکـه    ،المقدور با مخلوق بناي آزار و اذیت و بد رفتاري را نگـذارد شاهی حتی

[بانـک  بـه او  کـه شـاید محتـاج   مردم به ستوه آمده براي خـود دسـت و پـایی نمودنـد     

  .)1371:285،ناطق(»نشوند.شاهنشاهی] 

 ۀگیرانـ سـخت  هايالسلطان داد، سیاستالدوله جاي خود را به امینکه امینمیهنگا

کردنـد  مـی تجار و صرافانی که اقدام به نشر بیجک و اوراق اعتباري مشابه  علیهحکومت 

ی رت انگلـیس و اولیـاي بانـک شاهنشـاه    جایی که تحت فشار سفاتا ،باز هم بیشتر شد

ترین مجال تمـام کسـانی را کـه در شـهرهایی نظیـر      حکومت مرکزي وعده داد در کوتاه

 اعضـاي کلنل پیکوت از  .کار باز دارد ۀاند از ادامشهر به نشر بیجک اقدام کردهبوشیراز و

ر سـوم  د«ق درایـن بـاره گـزارش داد:   1899/1317مه  3گلیس در تهران در سفارت ان

ی کـه توسـط   ایهـ ماه تمام نوت بانـک حکومت ایران اعالم کرد تا طی دو ،هآوریل گذشت
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هاي شـیراز و بوشـهر منتشـر شـده اسـت بـاز پـس گرفتـه و         هاي ایرانی و کمپانیبانک

ی مغایر با حق انحصاري اعطایی به بانک شاهنشاهی هایآوري شود. زیرا چنین نوتجمع

:Burrell , vol.1, 1997)»ایران است  بـراي ها در دالیل تقاضـاي خـود   انگلیسی .(571

  چـهــارم   ةداخلـی بـه بخــشی از مـدلــول مــاد      صـرافان  جلوگیري از انتشـار بیجـک

دولـت بنـدگان   «:داشـت مـی کردنـد کـه مقـرر    مـی بانک شاهنشاهی اشـاره   ۀقـرارنـامـ

ه هـیچ نـوع   شود که در طول مدت این امتیاز ناممیاعلیحضرت اقدس شهریاري متقبل 

گونـه امتیـاز   مسکوکات کاغذي نشر ندهد و احداث هیج بانک تأسیسی را که صاحب این

  . )1357:194،(تیموري»باشد اجازه ندهد

بانک شاهنشاهی  هايرواج اسکناسکار نشر بیجک و متعاقب آن بروز بحران کلی در

مسـتقیم وزارت  دخالـت  بـه  بود کـه   کنندهکشور به حدي نگران هاي گوناگوندر بخش

هـایی خطـاب   نامه دروقت انگلیس  ۀوزیرخارج ،لرد سالیسبوري .انجامید خارجه انگلیس

او از سوي تجار و صرافان داخلی شد. ران خواستار جلوگیري از نشر بیجکبه حکومت ای

کناس مشـابه بـا   شاهی اشـاره کـرد کـه نشـر هرگونـه اسـ      به مدلول قرارنامه بانک شاهن

 هـاي کرد. حکومت ایران قول داد که بیجکمیشاهنشاهی را منع  ي بانکذکاغ هايپول

مدت چندان موفق نبود و یا اما حداقل در کوتاه کند،آوري تجار داخلی را جمع ۀیافترواج

این باره دست یازد و اسباب اغتشاش و شـورش فراگیـر   جدي درمیخواست به اقدامین

در کلنـل پیکـوت    ؛دود و کـم اثـر بـود   اقدامات دولت محـ  علتفراهم سازد. به همین را

تقاضـاي  «ع داد:انگلـیس اطـال   ۀسابق خود به وزارت امور خارج ۀبخشی از همان مراسل

که در تبریـز و بوشـهر    ،غیرقانونی هايآوري تمام نوت بانکجمع ةلرد سالیسبوري دربار

هنوز  ،دنددر مغایرت با امتیاز انحصاري اعطایی به بانک شاهنشاهی ایران منتشر شده بو

سـوم  هـا در آوري نوت بانکدولت ایران جهت جمع ۀپاسخ مانده است... مهلت دوماهبی
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,Burrell , vol.1)»رسـد مـی بـه پایـان    1899ژوئـن   1997: بخـت بـا دسـتگاه     .(573

دیپلماسی انگلستان و بانک شاهنشاهی یار بود که دولتمردان و حکومتگران قاجـاري در  

دادنـد و درایـن مـورد خـاص هـم مـا       مـی تردید به خود راه ترحمایت از منافع آنها کم

مکـرر بانـک و سـفارت انگلـیس در مـورد       هايبـا تقاضـا   را همکاري حاکمیت قاجـاري 

 اسـکناس از سـوي تجـار و صـرافان     تشار بیجک و اوراق اعتبـاري مشـابه  جلوگیري از ان

به پیش تجـار   گامبا این حال حکومت با سیاستی یک گام به پس و دو .شاهدیم داخلی

چه اینکه تجـار و صـرافان بـزرگ در محافـل      داشت،وا میبه خودداري از نشر بیجک را

گیـري  محابا و با بهرههرگاه حکومت بی اقتصادي و اجتماعی داراي اعتبار و نفوذ بودند و

 ؛رفتمیمیکرد هر آن انتظار شورش ونا آرامیاز خشونت صرف از اقدامات آنها ممانعت 

آمـد از نشـر   وقتی درصدد بر،حکمران فارس ،السلطنهبود که شعاع علتبه همین دقیقاً 

اي ندیـد جـز اینکـه قبـل از هرگونـه اقـدام       چـاره  کنـد، تجار داخلی جلـوگیري   بیجک

بانـک شاهنشـاهی را درمقابـل     هـاي آمیز دالیـل اقتصـادي و امنیتـی اسـکناس    خشونت

االول ربیـع السـلطنه در ن شـعاع سـخنا  .صرافان و تجار داخلی توضـیح دهـد   هايبیجک

اي روشن از اتحاد حکومت قاجـار بـا   نمونهخطاب به تجار فارس  1901ژوئن  1319/20

ــرايداري جهــانی ســرمایه حضــرت واال « جلــوگیري از رشــد بــورژوازي ملــی اســت: ب

احضار فرموده روز شنبه دوازدهـم در بـاغ   را تماماًالسلطنه [حکمران فارس]  تجارشعاع

السـلطنه فرمودنـد نـوت کمپـانی کـه حـاجی       ی حاضر شدند، حضرت واال شـعاع حکومت

فقـط   .ستد نکندوکسی دادکرده موقوف باشد و الرحمان کمپانی تجارتی فارس امضاعبد

ن ای کـه حـاجی عبـدالرحم   هـای نوت بانک شاهنشاهی رواج باشد. چون که اگر این نوت

ولی نوت بانک چون کـه  ،رودمین مشارالیه ورشکست شود پول مردم از میا ،کرده امضا

خواستند جـارچی  میالسلطنهاهد داشت. حضرت واالشعاعامضاي دولتی دارد ضرري نخو
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تجار مهلت سـه روزه خواسـتند    ،به بازارها بفرستند که کسی نوت کمپانی را قبول نکند

آوري کننـد، آن وقـت ایـن حکـم را     هـا را جمـع  خود را صاف کرده، نوت هايکه حساب

راه هرگاه حکومت مانعی جدي در سر .)1362:643،(سعیدي سیرجانی»شر سازند.منت

در شکسـت  کـرد و مـی در فارس و بوشـهر ایجـاد ن   به ویژه ،تجار و صرافان بزرگ کشور

دستگاه دیپلماسی مالی محافل داخلی با اولیاي بانک شاهنشاهی و ـ  اقتصادي هايطرح

انقـالب   ۀرفـت کـه در آسـتان   مـی شد، انتظـار  میانگلستان در ایران همگام و همدست ن

 کشور تأسـیس  داخلی در گوشه و کنار هايملی و ایرانی با سرمایه هايمشروطیت بانک

مخرب حکومت و بانـک   هايرغم تالشهپولی اشتغال یابند. ب ـ  و به فعالیت بانکی شوند

ا اینکـه در  ها در امور بانکی و نشـر بیجـک فعـال بـود تـ     شاهنشاهی کمپانی فارس سال

م طی اقدام هماهنگ حکومت و بانـک شاهنشـاهی ناچـار بـه عملیـات       1904ق/1322

  .)1338:539،(تاریخچهبانکی خود پایان داد

رفت پس از پیـروزي انقـالب مشـروطیت و اسـتقرار رژیـم جدیـد پارلمـانی        میامید 

بیجـک اتخـاذ   شود و ترتیباتی براي انتشـار   فراهمتجار و صرافان داخلی  برايتسهیالتی 

رقابـت بـا    بـراي از آن پس تجار و صرافان داخلی بـه تـالش خـود     نشد.شود، اما چنین 

ادامه دادند، در مقابـل   کاغذي هايبانک شاهنشاهی و انتشار بیجک و پول هاياسکناس

ـ  ه اقـدامات تخریبـی خـود    بانک شاهنشاهی هم به یاري سفارت انگلیس و دولت ایران ب

.ادامه داد

زمان قاجارهـا و در  دوران فعالیت بانک شاهنشاهی در طیلیس در تهران سفارت انگ

جلوگیري از انتشار بیجـک   برايپیگیري را  هايهاي نخست سلطنت رضاشاه تالشسال

اعتراضـات   اغلـب . درانجام دادکاغذي مشابه اسکناس بانک شاهنشاهی  هايو سایر پول

ایرانـی بـه حـق انحصـاري بانـک      تجـار و صـرافان    هـاي بیجک موردسفارت انگلیس در 
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وقتی  ؛اشاره شده است این بانک ۀهی در انتشار اسکناس مطابق مدلول امتیازنامشاهنشا

بانـک   هـاي ی مشـابه اسـکناس  هـای در یزد و فارس برخی از تجار و صرافان ایرانی نـوت 

بانک شاهنشاهی در  س در دفاع از حق انحصاريسفارت انگلی ،شاهنشاهی منتشر کردند

در یـزد بـرخالف   «... به وزارت خارجه یاد آور شد: 1328االول اسکناس در جمادينشر 

گویند از طرف دولت ایـران  میضد دستورالعملی که برمدلول امتیاز بانک شاهنشاهی و

ی نمپـا فـارس ک .. در.در ماه دسامبر گذشته به عمل آمـده، بیجـک منتشـر شـده اسـت     

ن شیرازي رئیس آن اسـت نیـز   اجی عبدالرحمحاایرانی است و ۀخانتجارتی که تجارت

همین  قسم بانک نوت انتشار داده که بیشـتر از همـه نـاقض امتیـاز بانـک شاهنشـاهی       

..».مزبور معادل یک میلیون قـران اسـت   هايگویند بانک نوتمیباشد واز قراري که می

  .)11وشۀپ ،40کارتن ،ق1328:وزارت خارجه (مرکز اسناد

ی که با بانک شاهنشاهی در جلوگیري از نشر بیجـک  هایم همراهیتمادولت ایران با

آمـد  میاقتصادي داخلی درصدد بر ـ  گاه تحت فشار محافل تجاري ،دادمیاز خود نشان 

اوراق هـا و لیس در تهران معلوم دارد که بیجکبه اولیاي بانک شاهنشاهی و سفارت انگ

بانـک   هـاي مشـابهتی بـا اسـکناس   کاغذي نشر تجار و صرافان داخلی چنـدان قرابـت و   

حقانیـت گفتـار   اما هرگز نتوانست نه بانک و نه سفارت انگلیس را بـا  ،شاهنشاهی ندارد

آوردند کـه  میدلیل بانک  وسفارت  کرد،دفاعی می و هرگاه دولت ایران کندخود همراه 

امـا   ،دارد تفـاوت انـدکی  اسـکناس بانـک    بـا چند به لحاظ صوري و ظاهري بیجـک  هر

پی ادعـاي  که وقتی وزارت داخله در چنان ؛ها تفاوت آشکاري با یکدیگر نداردکرد آنکار

بیجک و اسکناس بانک به وزارت خارجه ابالغ کرد تا جوابی  سفارت انگلیس در مشابهت

کمپـانی منصـوریه و    هايدرخصوص بیجک«:کندمطابق مضمون ذیل به سفارت ارسال 

جلیلـه  شـرحی در جـواب آن وزارت    8428مـرة  سایر تجار یزد چند روز قبل در ضمن ن
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الوجوه شباهت با نوت بانک ندارد و در کمـال  ها وجهاً منزحمت داده بود که این بیجک

توان همنوع داشت، زیـرا کـه   میسادگی بیجکی است که در میان تجار معمول است و ن

شود به کلـی  دارد ممانعت وجه مشابهتی با نت بانک نها که به هیچاگر این قبیل بیجک

 :ق1328:همـان، (»شـود... مـی ستد و حوالـه اطـالق تجـارتی و غیـره مسـدود      راه دادو

پاسـخ نوشـت:  در  ،1910اوت 1328/21شـعبان   15سـفارت در   .)11پوشـۀ  ،40کارتن

اي از گذشـته جنـاب مسـتطاب عـالی کـه نمونـه      وهشـتم رجـب   مورخه بیست ۀمراسل«

 هايچه بیجکاگر .شرف وصول بخشید موده بودلفاً انفاذ فررادر یزدمنتشره  هايبیجک

ولـی   ،بانـک شاهنشـاهی منافـات دارد    هـاي نـوت بانکمزبور از حیث صورت و ظاهر با

مقصود از این کار این بوده که مثل بانک نوت و براي همان مقصود انتشار داشـته باشـد.  

اهی براي انتشـار  طور وضوح مخالفت با حق انحصار بانک شاهنشگونه اسناد بهانتشار این

باشد و باید مجدداً به دولت ایران تأکید نمایم کـه از ایـن کـار جلـوگیري     میبانک نوت 

  .)11ۀپوش ،40کارتن ،ق1328همان،(»نمایند...

عمـل انتشـار بیجـک و سـایر اوراق کاغـذي مشـابه       اعتراضات سـفارت انگلـیس بـر   

افت و دولت ایران هـم  م ادامه ی1910ق/1330ۀده طیبانک شاهنشاهی  هاياسکناس

قـاطعی نداشـت   تأثیراما  انجام داد،جلوگیري از نشر بیجک  براياقداماتی هرچند ناقص 

هـاي  ش و سـال 1299پس از کودتـاي  به  نزاعاین .)6ۀپوش ،35کارتن ،ق1339همان،(

در اوایـل دهـۀ   قـاطعی نرسـید.    ۀاما بـه نتیجـ   ،شیده شدشاه هم کنخست سلطنت رضا

فواید عامـه تقاضـاهاي   وزارت تجارت و فالحت ووزارت خارجه و کهمیهنگا ،ش1300

جلوگیري از نشر بیجک نادیـده گرفتنـد،   مکرر بانک شاهنشاهی و سفارت انگلیس را در

بـا مسـتقیم  1301اسـد  27از تـالش نایسـتاد و ایـن بـار در     سفارت انگلیس بـاز هـم   

مساعدي گرفته نشـد و ایـن    ۀجاما در این مرحله نیز نتی .کردوقت مکاتبه ي الوزرارئیس
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که دولت ایران امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی سـلب  میها تا هنگانگارينامه

  کماکان ادامه یافت، بدون اینکه طرفین دعوا از آن طرفی بربندند. کرد

  

  ورشکستگی تجار و صرافان ایرانی

در ایـران   خودیاسی پیشبرد اهداف اقتصادي و س برايدر حالی که بانک شاهنشاهی 

هـاي از پشتیبانی دستگاه انگلستان در ایران برخوردار بود و حکومت قاجار نیـز در برهـه  

تجـار و صـرافان    کـرد، می نظر گرفتن منافع ملی از اهداف بانک حمایتبدون در متعدد

در  دفاع از منـافع اقتصـادي خـود    برايحمایتی  هیچ ابزار قانونی و داشتنداخلی بدون 

اهمیـت سـر   چنـد کـم  هـر  هايبخش تا کردندمینومیدانه تالش رقیب قدرتمند،  مقابل

از  گیـري بانک شاهنشاهی با بهـره  .کنندپیشین اقتصادي و تجاري خود را حفظ  هايپل

داخلی و گسیل انبوهی از شرکاي پیشـین   هايسرمایه جذبو  نوین بانکداري هايشیوه

ابتکار عمل را از رقبـاي سـنتی خـود سـلب      ونهگار و صرافان داخلی به سوي خود هرتج

اعطاي وام از سوي بانـک شاهنشـاهی بـه افـراد حقیقـی و بخـش        هايسیاست .کردمی

منسـجم و مـنظم از طریـق    اعتبـاريِ  ـخدمات بـانکی  ۀارائ ،)1371:27،(ناطقدولتی

 ـ  انتقاالت پـولی وکشور و ایجاد تسهیالت الزم براي نقل سراسرخود در ةشعب گسترد

رقیبان  اب در مقایسهبرتري تکنیکی آن را  سرعتبه  مختلف جهان هاياعتباري با بخش

تجـار و   ،بانـک دولتـی ایـران   در جایگـاه  ،نقش بانک شاهنشاهی ،رساند اثباتمحلی به 

پـولی پیشـین خـود محـروم     ـاقتصادي هاياز فعالیتمیداخلی را از بخش مه صرافان

 بـراي هاي تجار و صـرافان بـزرگ   واپسین تالش شدذکر کرد و چنانکه پیش از این هم 

کاغذي مشابه  هايانتشار پول برايتالش آنها مالی وـها و مؤسسات اعتباريایجاد بانک

شـدید بانـک و    هـاي اثر مخالفت بربانک شاهنشاهی و اقداماتی از این نوع  هاياسکناس



تاریخ روابط خارجی فصلنامه 152

(محبـوبی  ه بـه جـایی نبـرد   ار ،یاري حکومت ایران نیز همراه بـود سفارت انگلیس که با

اعتبـاري صـرافان و تجـار     ـ  فعالیـت بـانکی   ةگسـتر  بنابراین .)89-1357:87،اردکانی

تجـار و صـرافان داخلـی از     ، همچنین ناآشنایی)1366:99،(کاتوزیانداخلی تنزل کرد

:1376،(جمشـیدي ضعف و فتور آنها شد سببجدید بانکداري بیش از پیش  هايروش

35-36(.  

بدین ترتیب اندکی پس از آغاز فعالیت بانک شاهنشـاهی در ایـران تجـار و صـرافان     

هاي ناموفق براي تأسیس مؤسسـات  تالشبا بزرگ کشور به تدریج دچار انفعال شدند و 

جدیـد متوجـه آنهـا     ۀرا که از سوي مؤسسـ  تهدیديو هایی برداشتندبانکی مشابه گام

بـیش از آغـاز فعالیـت بانـک شاهنشـاهی       سال چهار حدوددریافتند؛ شده بود به خوبی

صـرافان گوشـه و کنـار کشـور     استعانت تجار و سپري نشده بود که فریادهاي اعتراض و

اي خطاب به حاج حسن نامه درم صرافان اصفهان 1892ق /1310از جمله در  ؛آغاز شد

ایـم و  هاصفهان دو سال است از میان رفتـ  .. ما ضعفا صنف صراف.«الضرب نوشتند:امین

امنـاي دولـت قـوي    فقرا مدعی بـر دست ماها از کاسبی کنده شده به واسطه بانک و ما

 هاسـت خود دانید و این مملکت خود. ولـی دیـوان مالیـاتی از مـا سـال      ،شوکت نیستیم

مداخل صـراف بـه    .شغل صرافی و به کلی از میان رفته است ۀبه واسط ،گیردمیمالیات

الحـال پـول دیـوان خارجـه و     ،ستد مردم اسـت رات و دادوه و برات کاري و صرف بحوال

باشد. پول دادن به دیوان و غیـره  میبانک و ارسال بروات همه جا از او  نزدیکداخله در

»نفر از ماها که منحصر شـده بـه پـول سـیاه و سـفید...     مالیات را از چهارهم از اوست و

  .)1371:298،(ناطق

شـد تجـار و صـرافان داخلـی بـه      میپري سشاهی هرچه از زمان فعالیت بانک شاهن

با نظـام  ارتباط  علتبه ویژه اینکه بانک به  ؛شدندمیمجبور تريانفعالی هاياتخاذ شیوه
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بانکداري جهانی به سرعت درکم وکیف مسائل پولی و نزول یا صعود نرخ طال و نقره قرار 

امـا  کنـد، گـذاري  اسـت گیـري و سی کنترل پولی ایران تصمیمتوانست درمیگرفت و می

نایـافتگی  سنتی بانکـداري و انسـجام   هايپیروي از روش سببتجار و صرافان داخلی به 

اي جـز  ت پولی جهانی چارهشان با نظام بانکداري و مبادالفعالیت آنها و ارتباطات ضعیف

 باشده از سوي بانک شاهنشاهی نداشتند. بانک شاهنشاهی تعیین هايهماهنگی باروش

کـرد  میدر نوسانات پول کشور هم دخالت  فراوان نقدي و اعتباري ۀداري از سرمایبرخور

  .)1338:42،(تاریخچهکردیمو ارادة خود را بر تجار و صرافان تحمیل 

صـرافان داخلـی   تجـار و ورشکسـتگی   بـراي بانک شاهنشاهی  هايترین حربهاز مهم

امکانات بالقوه ا بانک شاهنشاهی بکنترل شده بود.  هايگیري از سیاست اعطاي وامبهره

برتري بانـک  به ناچار بر واداشت تا و بالفعلی که داشت به تدریج تجار وصرافان داخلی را

از سوي دیگر بانـک شاهنشـاهی    بگذارند.بانکی و پولی صحه  هايشاهنشاهی در فعالیت

متعدد بـه  هايوامچه بیشتر تجار و صرافان به سیاست اعطاي قروض وکنترل هر براي

میـانی   هـاي روي آورد. تا جایی که طـی سـال   ،سنگینی همراه بود هايآنها که با وثیقه

از تجار و صرافان داخلی جزو بـدهکاران  میفعالیت بانک شاهنشاهی در ایران بخش اعظ

 ۀتوانسـت بـا مطالبـ   مـی ،کـرد میگاه بانک اراده ترتیب هرشاهنشاهی بودند. بدینبانک 

را به زانو در آورد. در برخی موارد بانـک   قروضبازرگان و یا صراف مقروض خود  ةباریک

از  .شـد مـی گر نیات اولیاي بانک شاهنشاهی مشابه یاريمیاستقراضی روس هم در اقدا

که بگذریم تعدادي از صرافان و تجار بزرگ کشـور طـی فعالیـت     متوسط تجار و صرافان

 سـرانجام و ستقراضی دچار ضعف و فتوررقابت با این بانک و بانک ابانک شاهنشاهی در

ه بـه سرپرسـتی   این تجار بزرگ برادران تومانیـانس بودنـد کـ    ۀاز جمل ؛ورشکست شدند

خانه عالوه بـر  این تجارت .کردندمیتومانیانس را اداره  ۀخانتجارت ،الکساندر تومانیانس
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 ،ورزي فعال بودصدور و ورود کاال و بخش کشابانکداري در امور تجارتی وصرافی وامور

ش اعتبارات تجـارتی و سـایر خـدمات    گشای ،همچنین در خرید و فروش ارزهاي خارجی

ـ بانکداري با بانک شاهنشاهی رقابت تنگاتنگی داشت. تجـارت  تومانیـانس از اعتبـار    ۀخان

 ،اي از متنفـذین محلـی  دهو بخـش عمـ   تـوجهی برخـوردار بـود    درخوراقتصادي  ـ  مالی

سیاسی ایران در کشورهاي خارجی به آن مقروض بودند.  ایندگاننمویران سف ،درباریان

اقتصادي  ـ که با ایران روابط تجاري ،تومانیانس عالوه بر ایران در برخی کشورهاي جهان

 نقـدي و در گـردش   ۀ. سـرمای دادمـی نمایندگی داشت و خـدمات بـانکی ارائـه     ،داشتند

تومـان بـرآورد    میلیـون 3دي تـا نـوزدهم مـیال   ةتومانیانس را در اواخر سـد  ۀخانتجارت

تومانیانس در حالی که مبـالغ هنگفتـی بـه     ۀخانتجارت.)1371:43،(مارچنکواندکرده

بخـش   ،به دنبال وقـوع انقـالب روسـیه    ،استقراضی مقروض بودشاهنشاهی و هايبانک

و بـه سـرعت    گردیـد شد ضبط میمیلیون منات بالغ  17ش که بر هایاي از داراییمدهع

مـالك و مسـتغالت و سـایر امـوال     اینکـه ا با ،)321-1310:319،(فاتحکست شدورش

 ةاسـتفاد تـرین آن سـوء  کـه عمـده   عللـی، بـه  امـا  ،یونش بودها برابر دمنقول وي دهغیر

رفت از بحران برون براينتوانستند راهی  خانهتجارتاولیاي  ،کارگزاران وقت حکومت بود

دمات و خسـارات وارده بـر   بیشـترین صـ   ؛)1366:219،السـلطنه (احتشـام مالی بیابنـد 

که وجود رقیبی چنـین   ،ها وارد آمد، اما بانک شاهنشاهیتومانیانس از روس ۀخانتجارت

  یاري به آن خودداري کرد. برايگونه تالش از هر ،تابیدمیپر نفوذ را برن

عملیـات  بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی بـه  بارقابت ایرانی که در ۀدیگر مؤسس

جمشـیدیان بـود. ایـن     خانۀتجارتاقتصادي اشتغال داشت  ـ  بانکی و سایر امور تجاري

عالوه بر امور صرافی و بانکداري به سایر امور تجاري و اقتصادي مشغول بود  خانهتجارت

ي مهم جهـان هـم داراي نماینـدگی    شهرهاو عالوه بر شهرهاي بزرگ ایران در برخی از 
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مـی کـرد  فعالیـت   نیـز داري ملـک کشـاورزي و  هـاي زمینهدر مؤسسۀ جمشیدیان.بود

ی که در مقـاطع مختلـف بـه ایـن     بانک شاهنشاهی و استقراض.)1373:170،(ماجدي

در  ،اي اعطا کرده بودندشدهمتعدد و در عین حال کنترل هايبانکی وام ـتجاري ۀمؤسس

از  ،دفتــري احمــد متــین .فرصــت مناســب اســباب ورشکســتگی آن را فــراهم آوردنــد 

فی که زمانی از ارباب جمشید متو«:نوشتدر این باره  ،شاهرضااول دورة ترازدولتمردان 

اول ودر واقع داراي یک بانکی بود که مثل صرافان دیگر ایرانـی در مقابـل    ۀصرافان درج

داشتند و به زانو در آمدند. بانک شاهنشاهی ایران و بانک استقراضی روس تاب مقاومت ن

  .)117-1370:116،دفتري(متین 

تجاري ایرانی بود کـه در یـزد تأسـیس و از    ـجهانیان از مؤسسات بانکی  خانۀتجارت

مؤسسه عـالوه بـر امـور    این  .اقتدار اقتصادي در بازارهاي داخلی و خارجی برخوردار بود

در و) 322-1310:321،(فـاتح بود  فعال نیزداري در صرافی و بانکداري تجاري و ملک

مـدیران   ،. بـرادران جهانیـان  داشتآمریکا نمایندگی  وهندوستان  و رهاي بزرگ اروپاشه

و بـه هنگـام طـرح     سـهم بسـیاري داشـتند   جهانیان در انقالب مشـروطیت   خانۀتجارت

بغـض و  باپیوسته  علتبه همین  .یدندتأسیس بانک ملی در صدر مشروطیت بسیار کوش

کشته شـدن دو تـن   و بودند مواجه قراضیبانک شاهنشاهی و است،دشمنی مخالفان خود

نسـبت داده شـد   خانهتجارتبه همان دشمنان خارجی  نیزاین مؤسسه ازمدیران ارشد

محــل شاهنشــاهی و استقراضــی از  هــايبانــک ســرانجام.)171-1373:170،(ماجــدي

اسـباب ورشکسـتگی آن را فـراهم     ،اعطـا کـرده بودنـد    خانـه تجارتکه به این ی اعتبارات

  .آوردند

رقابت با بانـک شاهنشـاهی و نیـز    که در دیگر ایرانی هايخانهتجارتاز مؤسسات و 

 ،از دسـت داد و بـه ورشکسـتگی کشـانده شـد     را خـود بانک استقراضی به تدریج اعتبار 
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کمپانی فـارس بـه مـدیریت حـاج عبـدالرحیم       ،)1373:171،(ماجديشرکت اتحادیه

مشکالتی  باو  معتبر بودند بانکداريرافی وکه در ص بود ایرانمیعمو و شرکت ،یرازيش

ها رقابت سال ،ایجاد کردندکه حکومت و اولیاي بانک شاهنشاهی و استقراضی براي آنها 

  .)1350:314،(محمديخود را با مؤسسات بانکی خارجی ادامه دادند

  

  نتیجه

در بانک شاهنشاهی طـی دوران فعالیـت ایـن بانـک     رقابت تجار و صرافان داخلی با

کـه هرگـاه    نیسـت  تردیدي .مرگبار بود براي گروه نخست][بسیار سنگین و دورة قاجار

نظیر آنچـه  میتجار و صرافان ایرانی در شرایط اجتماعی و اقتصادي و نیز سیاسی مسمو

 و عـالوه بـر فشـارهاي   گرفتنـد مـی قرار ن ،قاجار براي آنها تدارك دیده شده بود ةدر دور

ــتگاه اقتصــادي و سیاســی ــک شاهنشــاهی در معــرض دیپلماســی انگلســتان و دس بان

 انشدند، بورژوازي ملی ایراجار و سپس دولت مشروطه واقع نمیحکومت ق هايمهريبی

خـور  درتوانست در عرصۀ اقتصـاد جهـانی جایگـاهی   میو  کردمیسیري طبیعی را طی 

  کسب کند.

  

  و مآخذ عمناب

  فارسی

پیام. :تهران ،چ اول ،نامه رژيشورش بر امتیاز،)1360(فریدون ،آدمیت

  .نشر تاریخ ایران :تهران ،اول ، چ...اینجا تهران است،)1377(منصوره ،اتحادیه

  محمدمهدي :به کوشش ،اول جالسلطنهخاطرات احتشام،)1366(محمود ،السلطنهاحتشام

  .زوار :تهران ،،موسوي
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بـه  مـی ت هند بریتانیـا اعزا هاي هیئگزارش :اوضاع اقتصادي ایران در آغاز قرن بیستم

ــران ( ــرقی ای ــوب ش معصــومه  :ترجمــهاول ج ،)1376(ش)1284-1283م/1905-1904جن

  .مطالعات تاریخ معاصرایران ۀسسؤم :تهران ،،جمشیدي و دیگران

  .بانک ملی ایران :تهران ،اول چ،)1338(1337-1307:تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران

  .اقبال :تهران ،چاپ سوم ،خبري یا تاریخ امتیازات درایرانصربیع،)1357(ابراهیم ،تیموري

  .نامه مظفر :بی جا ،اول چ ،بانک شاهنشاهی و امتیاز،(بی تا)دانشپور، عبدالحسین

 ج،1ج ،المـورخین هـاي ملـک  الوقایع مظفري و یادداشتمرآت،)1368(عبدالحسین ،سپهر

  .ینزر :تهران ،،عبدالحسین نوایی :به کوشش ،اول

نویسـان  هـاي خفیـه  مجموعه گـزارش  :وقایع اتفاقیه،)1362(علی اکبـر  ،سعیدي سیرجانی

.نوین :تهران ،سوم چ ،ق 1322تا  1291انگلیس دروالیات جنوبی ایران از 

.مطبعه روشنایی :تهران ،اول چ ،پول و بانکداري،)1310مصطفی( ،فاتح

 ،ایران: از مشروطیت تا سقوط رضاشـاه اقتصاد سیاسی ،)1366محمدعلی همایون ( ،کاتوزیان

  .پاپیروس :تهران ،اول محمد رضا نفیسی، چ :ترجمه

 :تهـران  ،ششـم  چ ،گذاريپول و بانک از نظریه تا سیاست،)1373(علی و حسن گلریز ،ماجدي

  .ایرانمیبانک مرکزي جمهوري اسال

 ،اول چ ،الـدینی م.ر. زیـن :ترجمه،سفري به ایران همزمان با انقالب روسیه،)1371(م ،مارچنکو

  .مؤسسه الهادي :قم

 :تهـران ،باقرعـاقلی  :به کوشـش  اول،  چ،خاطرات یک نخست وزیر،)1370(احمد ،متین دفتري

  .میعل

 :تهـران  ،اول چ ،2ج ،تاریخ مؤسسات تمدنی جدید درایـران ،)1357(حسین ،محبوبی اردکانی

  .دانشگاه تهران
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  .عالی حسابداري ۀسسؤم :تهران ،اول چ ،ملیات بانکیبانک و ع،)1350(اهللاولی ،محمدي

مستخرجه از روي اسناد محرمانـه وزارت   :تاریخ استقرارمشروطیت،)1352(معاصر، حسن

  .سیناابن :تهران ،چ اول ،2ج ،خارجه انگلستان

 ،اول ، چیخ تجارت وسرمایه گذاري صنعتی درایرانرامین الضرب:تا،)1366(خسـرو  ،معتضد

    .نزادهجا :تهران

 :پـاریس  ،اول چ ،بازرگانان در دادوستد بـا بانـک شـاهی و رژي تنبـاکو    ،)1371(هما ،ناطق

.خاوران

د اسنا

  .ت امورخارجه ج.ا.ایرانارمرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وز

  لیسیانگ

- Jonse , Geoffrey (1989), banking and Empire in Iran , Vol.1, First 

Published , London: Cambridge University.

- Burrell, R. M, Research Editor: Robert. Jarman (1997), Iran Political   

Diaries: 1881-1965), (14 Volume), London: Archive Edition.
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               رقابت بانک شاهنشاهی ایران با صرافان و بازرگانان ایرانی دردورۀ قاجار   



فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 


سال دوازدهم، شمارة 46 ـ بهار 1390، صص 158- 129

رقابت بانک شاهنشاهی ایران با صرافان و بازرگانان ایرانی دردورۀ قاجار


                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مظفر شاهدی


چكيده

تا آغاز فعالیت بانک شاهنشاهی در ایران تقریباً، وظایف این مؤسسۀ جدید را در امور پولی- اعتباری  صرافان و تجار داخلی انجام می دادند. ورود بانک شاهنشاهی در عرصۀ اقتصادی - پولی کشور تباین و تضاد مستقیمی با منافع این گروه پر نفوذ در عرصۀ فعالیتهای اقتصادی- مالی داشت. بنابراین برخورد دشمنانه و رقابتآمیز طرفین اجتنابناپذير شد. بهویژه آنکه مؤسسۀ جدید مذکور به کمتر از تسلط کامل بر سر پلهای اقتصادی- پولی كشور رضایت نمیداد و از سویی گروه بانکداران محلی برای رهایی از تنگناهای گریزناپذیری که بانک شاهنشاهی برای آنها ایجاد کرده بود، در رقابتی که بیشتر به نوعی تنازع بقا شبيه بود درگیر شدند. پیش از این صرافان ایرانی تمام نقل و انتقالات و امور پولی و اعتباری كشور را به انجام میرساندند. 

      در آستانۀ تشکیل بانک شاهنشاهیِ ایران، زمینههای درونی تأسیس مؤسسات بانکی در ایران مراحل نهایی را سپری میکرد و برخی تجار و صرافان بزرگ هم کوشیدند تا نظر مساعد حاکمیت قاجار را برای تأسیس یک بانک ملی ایرانی جلب کنند، اما این روند با تأسیس بانک شاهنشاهی و رقیبش، بانک استقراضی به شکست انجامید و رقابت خردکنندۀ این      بانکها هرگونه مجالی را از جامعۀ اقتصادی - تجاری ایرانی برای تأسیس بانک ایرانی تا سالها بعد به تعویق انداخت. 

واژگان کلیدی: قاجار، بانك شاهنشاهي ايران، بانك استقراضي، تجارت، بازرگانان، صرافان، ایران، انگلستان، روسيه، روابط خارجي .

بیان موضوع و فرضيات

امتیاز بانک شاهنشاهی ایران در30 ژانویۀ 1889 از سوی ناصرالدینشاه قاجار (حک:264-1313ق) به بارون جولیوس دو رویتر، تبعۀ انگلستان اعطا شد. مدت امتیاز 60 سال تعیین شده بود و بانک شاهنشاهی ایران از حق انحصاری نشر اسکناس در ایران برخوردار بود. این بانک به سرعت شعبات خود را در بسیاری از شهرهای ایران دایر کرد و بر اقتصاد پولی ـ اعتباری و تجاری ایران سیطرۀ روزافزونی یافت.

از بزرگترین دلمشغولیهای اولیای بانک شاهنشاهی در ایران، از همان آغاز فعالیت، چگونگی برخورد با مشکلات عدیدهای بود که مؤسسات و گروههای رقیب برای آن ایجاد میکردند. بعید به نظر میرسد هنگامی که بنیانگذاران بانک شاهنشاهی امتیاز این بانک را از ناصرالدینشاه اخذ کردند، پیشبینی میکردند که مجبور شوند طی سالهای بعد با چنان حجمی از رقابت مؤسسات بانکی و تجاری و نظایر آن مواجه شوند. در واقع به سبب امتیاز واگذارشده دامنۀ فعالیت این بانک به حدی گسترده شد که گروه عظیمی از تجار و صرافان داخلی، که تا هنگام تأسیس این بانک نبض اقتصاد تجاری و پولی کشور را در اختیارداشتند، به یکباره احساس کردند بانک شاهنشاهی به منافع آنها هجوم برده است. بدينترتيب این گروه بزرگ از تجار و صرافان داخلی را باید اولین رقبای جدی بانک شاهنشاهی برشمرد که در هر حال بانک را غاصب شرایط اقتصادی کشور میدانستند که هدفی جز ورشکستگی کامل آنها را دنبال نمیکند. مؤسسات بانكي- اعتباري ديگري پس از تأسيس بانك شاهنشاهي پاگرفتند و همانگونه که بانک شاهنشاهی عرصه را بر صرافان محلی و سنتی تنگ کرده بود، با این مؤسسات رفتاری مشابه در پیش گرفت؛ تعدادی از مؤسسات بانکیـ اعتباری نیز بهرغم تلاشهای جدی و به علل متعدد داخلی و خارجی، نتوانستند در عرصۀ تجاریـ اقتصادی جای پایی برای خود باز کنند. از دستۀ اول این گروه رقیب که توانست بهرغم حضور بانک شاهنشاهی قد علم کند بانک استقراضی روس بود که حدود یک سال پس ازتأسیس بانک شاهنشاهی فعالیتش را در ایران آغاز کرد. در واقع بانک استقراضی را باید تا اواخر دهۀ اول 1290ش / 1910م اصلیترین رقیب بانک شاهنشاهی بشناسیم.

 کوششهای بسیاری شد تا به تأسیس بعضی بانکهای داخلی وخارجی مبادرت شود، اما نتیجۀ مطلوبی نداشت. تلاش ایرانیان برای تأسیس بانکی ایرانی و ملی در صدر دورۀ مشروطیت به علل بسیار، مانند کوششهای ناسازگارانۀ بانکهای شاهنشاهی و استقراضی به شکست انجامید، همچنین تلاش ایرانیان برای تأسیس شعباتی از بانکهای آلمانی و فرانسوی هم پایان خوشی نداشت. فعالیت محدود شعبۀ بانک عثمانی در بخشهای غربی از سوی بانکهای شاهنشاهی و استقراضی به چالش طلبیده نشد. 


بانکهای تأسیسشدۀ ایران در اوایل دهۀ 1300ش، مانند بانک ایران و بانک روس و ایران و بانک قشون، برخلاف بدخلقی های اولیای بانک شاهنشاهی، چندان گسستی در اعتبار اقتصادی- سیاسی بانک ایجاد نکرد تا اینکه دولت و حکومت ایران براي تأسيس «بانک ملی ایران» عزم راسخی نشان دادند؛ چنان که بانک جدید التأسیس ملی ایران به سرعت پا گرفت و توسعۀ درخور توجهی یافت و با خارج کردن برخی امتیازات انحصاری از کنترل بانک شاهنشاهی، مانند امتیاز نشر اسکناس، سیطرۀ تدریجی بر بانک شاهنشاهی یافت. در این نوشته برآنیم تا روش برخورد و کشمکش بانک شاهنشاهی با برخی از مهمترین بازرگانان و صرافان و تجارت خانه های ایران در دورۀ قاجار را بررسی کنیم. نوشتار حاضر بر فرضیات زیر استوار شده است: 1. در آستانۀ تأسیس بانک شاهنشاهی ایران صرافان و بازرگانان ایرانی به تدریج مهیای بهرهگیری از شیوۀ نوین و کارآمدتر مبادلات پولی و اعتباری شده بودند؛ 2. حمایت حکومت ایران و نیز دولت و نمایندگان سیاسی بریتانیا از بانک شاهنشاهی سهم درخور توجهی در فائق آمدن آن بر رقبای ایرانیاش داشت؛ 3. هیچگاه حکومت از صرافان و بازرگانان ایرانی در رقابت نفسگیر با بانک شاهنشاهی ایران حمایت نکرد؛ 4. سیطرۀ بیسابقۀ بانک شاهنشاهی بر اقتصاد پولی ایران (به علت حق انحصاری نشر اسکناس) و سهمی که در اقتصاد تجاری کشور داشت، از دلایل مهم پیشی جستن آن بر رقبای ایرانیاش بود؛ 5. فعالیت بانک شاهنشاهی در ایران بر تجارب طولانی شیوۀ نوین بانکداری در سراسر جهان استوار بود و این خود به تقویت موقعیت آن در برابر بازرگانان و صرافان ایرانی کمک میکرد.

رقابت بانک شاهنشاهی با تجار و صرافان ایران


پیشینه و زمینهها


پیش از فعالیت بانک شاهنشاهی در ایران تمام وظایف این مؤسسۀ جدید در امور پولی ـ اعتباری را صرافان و تجار داخلی انجام میدادند. ورود بانک شاهنشاهی در عرصۀ اقتصادیـ پولی کشور تباین و تضاد مستقیمی با منافع این گروه پرنفوذ داشت. بنابراین برخورد غیردوستانه و رقابتآمیز طرفین اجتنابناپذير شد. به ویژه اینکه بانک شاهنشاهی به کمتر از تسلط کامل بر سر پلهای اقتصادی- پولی كشور رضایت نمیداد و از سوی دیگر گروه بانکداران محلی برای رهایی از تنگناهایی که بانک شاهنشاهی برای آنها ایجاد کرده بود، ناگزیر به رقابتی که بیشتر به تنازع بقا شبيه بود، درگیر شدند. پیش از این، صرافان ایرانی تمام نقل و انتقالات پولی و اعتباری حکومت را انجام میدادند و به درباریان، و شاه و صدر اعظم وامهای درازمدت و کوتاهمدت اعطا میکردند. هما ناطق دربارۀ علت مخالفت صرافان با بانک شاهنشاهی نوشته است: «...علت اصلی مخالفت بازرگانان با بانک مخالفت استعمار و سخنانی از این دست نبود، این واژهها در آن روزگار باب نبودند، اما اهل دادوستد به نیازهای جامعۀ خود و خود بهتر از سایر لایهها آگاه بودند، زیان خود را به چشم میدیدند، زیرا که در جامعۀ سنتی ایران آنان خود نقش بانک را ایفا میکردند... از شاه گرفته تا وزیر و روحانی و دیگران جملگی بدهکار بازرگانان بودند. از همینرو دولتمردان، درباریان و بزرگان هر یک بازرگان امین خود را داشتند که به منزلۀ صراف هم بودند، چنان که حاج امینالضرب صرافی امینالسلطان را نیز عهدهدار بود... » (ناطق، 1371: 33).  از سوی دیگر بخش اعظمی از مبادلات تجاری و اقتصادی از طریق همین صرافان تأمین اعتبار میشد. در پرداخت و وصول حوالههای اعتباری نظیر برات نقش درجۀ اولي را ایفا میکردند. خرید و فروش و تبدیل ارزهای خارجی از طریق آنها انجام میگرفت و وامهای متعددی را در اختیار مردم کشور نظير تجار، بزرگ مالکان، روستايیان، رعایا و شهرنشینان از طبقات مختلف قرار میدادند (اتحاديه، 1377: 313).

تعدادی از همین صرافان و تجار کشور خدماترسانی بانکی- اعتباری خود را تا برخی کشورهای همجوار و نیز اروپا گسترانده بودند و در تسهیل روابط تجاری بازرگانان داخلی و شرکای خارجی آنها ارتباط لازم را برقرار میساختند (اتحاديه، 1377: 315). تمام امور بانکی ـ اعتباری حکومت مرکزی در ایالات و پایتخت و تمام وظایفی را که بانک دولتی باید در قبال حکومت و دولت انجام دهد، صرافان و تجاری که به امورصرافی نیز مشغول بودند انجام میدادند. صرافان داخلی بهویژه در کاربرد برات و انواعی از بیجک، که در واقع پول اعتباري محسوب میشدند، تبحر فراوانی داشتند (اتحاديه، 1377: 317؛ تاريخچه، 1338: 17، 2)، در حالی که «در ایران قانونی برای امور صرافی وجود نداشت و دولت مطلقاً دخالت نمیکرد. کلیۀ صرافان در صدور حواله و برات و قبول آن آزاد بودند و برای نشر بیجک و رواج آن و مقدار موجودی لازم هیچ گونه مقرراتی وجود نداشت و تنها عرف و سنت صرافی که در طول زمان به وجود آمده بود و اعتماد عمومی، حدود کار صراف را تعیین میکرد» (تاريخچه، 1338: 26). 


شاید هـرگـاه بانک شاهنشاهی در شـرایطی برابر با صـرافـان وتـجـار داخلی به رقابت بر می خواست کمتر می توانست در مقابل حریفان بومی خود ابتکار عمل را در دست گیرد و در نهایت ضرباتی خردکننده به آنها وارد سازد. در واقع به نظر می رسد در آستانۀ تشکیل بانک شاهنشاهی در ایران زمینههای درونی تأسیس مؤسسات بانکی در ایران مراحل نهایی را پشت سر میگذاشت و از سوی برخی تجار و صرافان بزرگ تلاش هایی هم صورت گرفته بود تا نظر مساعد حاکمیت قاجار را برای تأسیس یک بانک ملی ایرانی جلب نمايند. چنانکه حاج امینالضرب در سال 1296 ق در این باره خطاب به ناصرالدین شاه نوشت:«... عمده چیزی که اسباب ترقی فرنگستان شده بر پا کردن بانک است، اول قرار بانک را دادهاند، پول مردم که در بانک جمع شده است از اعتبار بانک و پول بانک کارهایی بسیار بزرگ صورت دادهاند. تجارتهای بزرگ نمودهاند، راههای آهن و سیمهای تلگراف کشیده شده، کارخانه های معتبر با پول بانک ساخته شده، اسباب آبادی مملکت شده است و مطلب واضح است که یک نفر یا دو نفر قدرت انجام و اتمام کار بزرگ را ندارند. کارهای بزرگ اتفاق دولت و ملت را لازم دارد...، بر پا نمودن بانک معتبر هیچ کاری ندارد و در نهایت به سهولت و آسانی ممکن است و اعتبار و امنیت از جانب اولیای دولت میخواهد. چنان که در خاک پای مبارک عرایض جاننثار مقبول است این مطلب را رجوع به مجلس دربار اعظم بفرمایند، چنانچه متفقاً این عرایض را امضا فرمودند، توجه بفرمایید بعون الله تعالی بانک معتبر صحیحی بر پا خواهد شد. ]15 رمضان 1296 – امینالضرب. امضاء[.» (تاریخچه، 1338: 66-74). 


این روند با تأسیس بانک شاهنشاهی و رقیبش، بانک استقراضی، به شکست انجامید و رقابت این بانکها هرگونه مجالی را از جامعۀ اقتصادی- تجاری ایرانی برای تأسیس بانک ایرانی تا سالها بعد به تعویق انداخت.


بانک شاهنشاهی حاصل تجارب طولانی مدیران و بنیانگذاران آن در عرصههای پولی و بانکداری نوین جهان بود. در واقع، شبکۀ گستردۀ بانکي انگلستان در سراسر جهان به هنگام تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران تجارب عمیقی اندوخت و روشهای روزآمد بانکداری را دراختیار اولیای این بانک قرار میداد. بنابراین با طراحیها و برنامهریزیهای دقیق علمی میتوانست در عرصۀ سیاسی و اقتصادی ایران استقرار یابد. تمام پیشبینیها و محاسباتی که دربارة چگونگی فعالیت یک بنگاه کارآمد اقتصادی و مالی انتظار می رفت در آن به اجرا گذاشته شده بود و کارشناسانی از دستگاه دیپلماسی انگلستان و نیز سیاستگذاران بانک همۀ جوانب فعالیت این بانک را بررسی کرده بودند، اما صرافان و بانکداران محلی ایرانی از روشهای نوین بانکداری و محاسبات اقتصادی اطلاع لازم و کافی نداشتند و هنوز بسياري از مبادلات بانکی و مالی با مؤسسات مختلف اقتصادی و تجاری و شیوههای جدید خدماترسانی را نمیشناختند، بهویژه اینکه فقدان انسجام میان صرافان داخلی، که برای موفقیت در شبکۀ بانکی فعال ضروری بود، آنها را از هرگونه کار گروهی و مشترک باز می داشت. درصورتی که بانک شاهنشاهی، علاوه بر گسترش روزافزون شعب خود در داخل ایران و چند شهر عراق و هندوستان در تسهیل ارتباط مالی ـ اعتباری بین بخشهای گوناگون کشور گامهایی اساسی برداشت. بانک شاهنشاهی خود جزئی از مجموعه بانکهای بریتانیایی به شمار میرفت که سراسر جهان و از جمله خاور میانه و آسیا تا شرق دور فعالیت داشتند و بانک شاهنشاهی میتوانست این شبکۀ گستردۀ بانکی را باز هم منسجمتر سازد.


بانک شاهنشاهی، با گسترش شعب خود در کشور و با برخورداری از مجموعهای از کارمندان حرفهای و آشنا با اصول بانکداری نوین، سازماندهی و تمرکزگرایی مطلوبی داشتند، اما رقبای محلی آنها علاوه بر اینکه در گروههای کوچک و غیرمنسجم متشکل میشدند، از روشهای نوین بانکداری اطلاع کافی نداشتند و سازماندهی منظم و کارآمدي نیز نداشتند (محمدي، 1350: 231-232). صرافان و بانکداران محلی ایران هیچ حمایت قانونی و دولتی نمیشدند و حاکمیت کمترین مسئولیتی در بهینه کردن روشهای آنان و نیز حمایت از سرمایهگذاریهای اعتباری مالی آنها نمیشناخت (تاريخچه: 1338، 26). اما بانک شاهنشاهی طبق قرارنامهاش با حکومت قاجار از حمایت و پشتیبانیهای دولتی و حکومتی برخوردار میشد (تيموري، 1357: 192-199). همچنین امتیازنامۀ سلطنتی دولت انگلستان تضمینهای لازم را برای پشتیبانی از بانک شاهنشاهی قائل شده بود (Jones, 1989: 349-353). و این اعلام حمایت حکومتهای ایران و انگلستان از این بانک  آن را نزد مردم معتمد کرد. با اعلام بانک شاهنشاهی در مقام بانک دولتی ایران ضربۀ سنگینی بر صرافان و بانکداران داخلی وارد آمد، زیرا با سيطرۀ بانک شاهنشاهی بر سر پلهای اقتصادی ـ مالی حکومت صرافان و تجار داخلی متحمل خسارتهای فراوانی شدند به ويژه پس از دستاندازی بر عایدات گمرکات و انتقال وجوه آن به خزانۀ مرکزی. در این باره  تجار کشور، در ذیحجۀ 1313/23 آوریل 1898، به تجار شیراز نوشتند: «تجار تهران و خراسان و اصفهان و تبریز به تجار شیراز تلگراف کردند که «ما تماماً به واسطۀ صد پنج کردن عشور گمرک و گمرکات را به بانک سپردن بست رفتهایم، شما هم بست بروید و حجرههای خود را ببندید. تجار هم حجرههای خود را بسته و در تلگرافخانه بست رفتند و تلگراف به اعلیحضرت همایونی نمودند. بعد از چندين تلگرافات سؤال و جواب اعليحضرت همايوني تلگراف کرده بودند که شما آرام گرفته و به سر کار خود بروید که ما این فقره را موقوف داشتیم، ولی از قرار مذکور معین نیست که چه خواهند کرد» (سعيدي سيرجاني، 1362: 543). 


صرافان به درباریان وامهای متعددی میدادند؛ وجوه مالیاتی و عوارض گمرکی و نظایر آن را از ایالات و ولایات مختلف به مرکز انتقال میدادند، نقد و پرداخت حوالههای دولتی در سراسر کشور و حتی جهان خارج را این گروه از بانکداران محلی ایرانی انجام میدادند، اما هنگامی که بانک شاهنشاهی خود را عهدهدار وظایف بانکی دولتی شناخت، تمام موارد فوق از حیطۀ اختیار صرافان محلی خارج شد و در دست بانک شاهنشاهی قرارگرفت. بدین ترتیب بخش مهمی از فعالیت بانکی صرافان از آنها سلب شد (اتحاديه، 1377: 338). از سوی دیگر بانک شاهنشاهی برای جذب بیشتر بخش خصوصی و تنظیم روابط پولی خود با آنها تسهیلات بسیاری فراهم ساخت. بانک با گشایش حساب جاری و پسانداز برای مشتریان خود از طبقات مختلف سودی در خور به سپردههای آنها میداد و این باعث رویگردانی بسیاری از مردم از صرافان محلی و توجه آنها به سوی بانک شاهنشاهی شد (محمدي، 1350: 232-233). بانک برای تسهیل در نقل و انتقالات پولی و اعتباری، ابزارهای جدید نظیر چک و حوالۀ بانکی را معمول ساخت که پیش از آن در معاملات تجاری ایران کاربردی نداشت. این چکها و حوالهها به لحاظ اعتباری و سهولت در روابط تجاری تاحدی از برات و بیجک، رایج در ایران پیشرفتهتر بود. بانک شاهنشاهی برای رواج بیشتر این حوالهها به لحاظ ارزش و مبلغ آنها را به قطعات کوچکتری تبدیل کرد تا اقشار کم درآمد هم بتوانند استفاده کنند(محمدي، 1350: 2).

از مهمترین اقدامات بانک شاهنشاهی برای تضعیف موقعیت صرافان و بانکداران داخلی کاهش نرخ بهرۀ وام های اعطایی به اقشار مردم و حکومت بود. پیش از این نرخ بهره رقم ثابتی نداشت و بسته به توافق طرفین در تغییر بود. ضمن اینکه معمولا نرخ بهره به ندرت تا 24درصد کاهش مییافت، اما بانک شاهنشاهی با کاهش نرخ بهرۀ وام تا حداکثر 12درصد بخش اعظمی از جامعۀ تجاری و اقتصادی و مردم را به سوی خود میکشاند و تعادل رقابت میان بانک و صرافان را باز هم به نفع بانک بر هم میزد (محمدي، 1350: 233-234). بدینترتیب به تدریج صرافان داخلی، که پیش از این در روابط تجاری ـ اقتصادی بازرگانان داخلی با یکدیگر و ارتباط تجاری ایران با کشورهای جهان واسطۀ نقل و انتقال بسیاری از اسناد و اعتبارات پولی ـ مالی بودند، با گسترش عملیات بانک شاهنشاهی عرصۀ را به رقیب واگذار کردند.


قبل از تأسیس بانک شاهنشاهی، صرافان و بانکداران محلی نقش در خور توجهی در تنظیم ارزش و اعتبار پول برعهده داشتند، اما هنگامی که بانک شاهنشاهی کار نشر اسکناس را آغاز کرد با بهرهگیری از روشهای کارآمد، اعتماد عمومی را به پول جدید جلب کرد و با کنترل امور ضرابخانه و مسکوکات فلزی نبض اقتصاد پولی را به دست گرفت و دیگر صرافان محلی نتوانستند در برابر این مؤسسۀ جدید ابتکار عمل لازم را به دست گیرند (محمدي، 1350: 340). دراین باره محققان با تکیه بر اسناد برجای مانده مینویسند: « پیش از آمدن بانک [شاهی] کار بازرگانان از برات میگذشت. بانک که بر پا شد کار و بار برخی از اصناف، به ویژه صرافان را به کسادی کشانيد و منطق هستیشان را از دستشان گرفت. از زبان صرافان اصفهان بشنویم که میگفتند:"بانک کار نشر اسکناس را به خود اختصاص داد. فعالیت صرافان را به تبدیل پول منحصر کرد. دست این طبقه را از کاسبی کند و صنف بیکار شد. در عریضۀ دیگری باز یاد آور شدند: دیوان مالیاتی سالهاست از ما میگیرد به واسطۀ شغل صرافی و حال آنکه این شغل دیگر به کلی از میان رفته است، زیرا که کار صرافی دررابطه با دادو ستد با مردم است. کار بروات هم با اوست.» (ناطق: 1371، 30). بانک شاهنشاهی مسئولیت تنظیم امور پولی ـ اعتباری کشور را عهدهدار شد و نرخهای برابری قران باسایر ارزهای معتبر خارجی را اعلام میکرد. سيطرۀ بانک شاهنشاهی بر روابط پولی ایران با بخشهای داخلی و نیز با کشورهای خارجی به حدی گسترش یافت که جامعۀ اقتصادی و تـجاری کشـور ایـن بانـک را عامل و سیاستگزار اصلی نظام اقتصادي كشور میشناختند (اتحاديه، 1377: 343).

تلاش تجار و صرافان در تأسیس بانکهای ایرانی 


تجار و صرافان ایرانی با تأسیس و فعالیت بانک شاهنشاهی برای مقابله با این بانک به دو روش متوسل شدند؛ روش نخست تلاش برای ایجاد مؤسسات مالي و خدماترسانی مشابه آنچه بانک شاهنشاهی انجام میداد، تا از این طریق در رقابتی برابر از گسترش بیشتر نفوذ بانک شاهنشاهی برسر پلهای مهم اقتصادیـ تجاری و پولی جلوگیری کنند که تا آن هنگام در سیطرۀ آنها قرارداشت روش دوم رقابت و مبارزۀ صرافان و تجار ایرانی با بانک شاهنشاهی در بهرهگیری از سیاست های تخریبی بود. بدینترتیب که برای جلوگیری از توسعۀ عملیات بانک شاهنشاهی، با بهرهگیری از امکانات بالفعل و تحریک گروههای مختلف علیه بانک از پاگرفتن الگوها و ابزارهای اقتصادی ارائه شدۀ بانک شاهنشاهی ممانعت کنند.


از مهمترین اقدامات ابتکاری صرافان و تجار داخلی تلاش برای تأسیس بانکها و مؤسسات مشابه داخلی بود. جدیترین تلاشها برای تأسیس بانکهای رقیب ایرانی از بالا گرفتن شورش رژی آغاز شد. عدهای که از تأسیس بانک و مدتکوتاهی پس از آن به راه افتادن امتیاز رژی سخت نگران شده بودند بر آن شدند تا با تأسیس بانکي ایرانی و فراهم آوردن زمینههای  تشكيل شرکتی داخلی خود عمل تنباکو را اداره کنند، زیرا بانک شاهنشاهی از اوایل فعالیت قصد خود را مبنی بر رقابت مرگبار و سنگین با صرافان و تجار داخلی آشکار کرده بود، بنابراین «[اعتراضات] و نامهها [به فعالیت بانک شاهنشاهی] چندان هم بیغرضانه نبودند. چرا که در همین تاریخ آقا نجفی، امینالضرب و چند تن از بازرگانان و دولتمردان دیگر در این خیال بودند که امتیازات بانک و تنباکو را از دست صاحبان امتیاز به در آورند. شرکتی برای دادوستد تنباکو بیارایند و بانکی هم روبراه کنند. [بنابراین] بازرگانان هرگز بانک شاهی را برنمیتافتند. نمایندۀ دولت انگلیس معترف بود که تجار از بانک شاهی ناخرسندند، بانک هم ازآنان دل خوشی نداشت و تا فرصتی به دست آورد امینالضرب، رئیس تجار، را از کار برانداخت، بهویژه که حاجی از دیرباز در اندیشۀ برپایی بانک بود» (ناطق، 1371: 32). رقابت و دشمنی تجار و صرافان با بانک شاهنشاهی در مناطق پراهمیت تجاری ـ اقتصادی بیشتر نمایان شد؛ فارس از این دست مراکز تجاری و اقتصادی بودکه انبوهی از تجار و صرافان داخلی به فعالیتهای اقتصادی میپرداختند و براي تأسیس بانکی رقیب بیش از همنوعان خود در سایر مناطق، به تکاپو بر آمدند. تجار فارس، که از هنگام فعالیت رژی سخت از عملیات بانک شاهنشاهی به هراس افتاده بودند، با تحریم دادوستد با بانک شاهنشاهی برخی مؤسسات بانکی را تأسیس کردند. 

این مؤسسات طی دوران فعالیت بانک شاهنشاهی در گوشه وکنار کشور اعلامحضور کردند و به برخی عملیات بانکی هم مبادرت میکردند، اما به علل متعدد، که مهمترین آن رقابت خردکنندۀ بانک شاهنشاهی بود، از پا در میآمدند. در میان دولتمردان، جدیترین گام برای تأسیس بانک ایرانی را علیاصغرخان اتابک، صدراعظم ناصرالدینشاه، برداشت. امینالسلطان در تلاش بود تا با مشارکت و همکاری برخی از تجار وصرافان تراز اول کشور بانک تأسیس کند. هدف از تأسیس بانک علاوه بر امور متعارف بانکی و تسهیل امور تجاری بازرگانان داخلی و خارجی سر و سامان بخشیدن به امور ضرابخانه و ضرب مسکوکات اعلام شد. در این باره کلنل پیکوت، وابستۀ نظامی سفارت انگلیس در تهران، در 15 آوریل 1895 گزارش داد:«طرح تأسیس یک بانک در تهران به وسیلۀ آقایان تومانیانسک و کاستلی و با مشارکت صدر اعظم و برادرش امینالملک ریخته شده است. هدف از تأسیس این بانک ادارۀ ضرابخانه دولتی و پرداختن به دیگر امور بانکی و تجارتی است. تجارت خانۀ تومانیانسک در مسکو شناخته شده است. وی از مدتی قبل به این طرف نیز در شهر تبریز با مساعدت تعدادی از نمایندگان در شمال ایران به امور بانکداری و دیگر امور تجاری اشتغال دارد»
(Burrell , vol.1, 1997: 254).

اما این کوشش امینالسلطان در واپسین ایام سلطنت ناصرالدینشاه به جایی نرسید. پیکوت در10 مه 1895 در این باره نوشت:« آقایان تومانیانسک و کاستلی هنوز موفق نشدهاند بانک خودشان را بر پا کنند، اما با این حال از تلاش پی گیرشان کاسته نشده است» (Burrell , vol.1, 1997: 255). در دورۀ صدراعظمی امینالدوله هم گامهایی برداشته شد؛ او در 1315ق هنگامی که درصدد بر آمد وامی کلان از بانک شاهنشاهی و یا دولت انگلستان بگیرد به فکر افتاد مبلغی از قرض خود را برای راهاندازی بانک مورد نظر هزینه کند، اما امینالدوله نه موفق شد قرضۀ مورد نظر را از انگلیسیها بگیرد و نه مجالی برای تأسیس بانک یافت. 

مدت کوتاهی پس از آن، میرزا ابراهیم خان، معاون امینالدولۀ کاشانی وزیر وقت تجارت، که در بانک شاهنشاهی هم شغلی داشت، تصمیم گرفت تا با بهرهگیری از سرمایههای نقدی صاحبان ثروت ایرانی بانکی با نام «بانک فلاحتی» بر پا کند، اما چنین نشد: «میرزا ابراهیمخان معاونالدوله کاشانی وزیر تجارت و مأمور بانک شاهنشاهی ایران در ماه جمادی الآخر 1316 خیال دارد بانک فلاحتی به سرمایۀ خود ایرانیان در طهران افتتاح نماید. افسوس که صورت خارجی نگرفت» (سپهر، 1368:309). بدین ترتیب تلاشهایی که انسجام یافته و برنامهریزی شده نبود و نه از سوی حکومت مرکزی و نه طبقات تجار و صرافان حمایت چشمگیری میشد درمیدان رقابت نتوانست خطری جدی متوجه بانک شاهنشاهی گرداند.


بازرگانان و صرافان ایرانی و پولهای کاغذی


از مهمترین امتیازات بانک شاهنشاهی انتشار اسکناس و پول کاغذی در ایران بود. مخالفت و رقابت تجار و صرافان و اکثر مردم با اسکناسهای بانک شاهنشاهی به دو صورت اتفاق افتاد؛ برخورد اول تخریبی بود که گروههای ذینفوذ طراحی ميكردند و با همیاری مردم به اجرا در میآمد؛ شیوۀ دوم، بهرهگیری از طرق رقابتی از سوی صرافان و تجار بزرگ کشور بود. تجار و صرافان داخلی برای جلوگیری از گسترش رواج اسکناسهای بانک شاهنشاهی دست به انتشار برخی اوراق بهادار و اعتبارات پولی زدند که در ادبیات اقتصادی آن روزگار بیشتر به «بیجک» از آن یاد شده است. 

بیجک و پولهای اعتباری اغلب در مناطقی از کشور که رشد اقتصادی و تجاری بیشتری داشتند و تجار و صرافان بزرگی هم در آن مناطق فعالیت می کردند، رواج یافت. به اعتبار منابع، تجار و صرافان فارس و بنادر و اصفهان و یزد و تبریز بیشترین تلاش را برای انتشار بیجک می کردند. این امر بیش از هر چیز به سبب گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی و نفوذ اقتصادی محافل تجاریـ اقتصادی انگلیسی و بانک شاهنشاهی در این مناطق بود. تجار و صرافان بزرگ این نواحی درصدد برآمدند با انتشار اوراق بهاداری مشابه اسکناسهای بانک شاهنشاهی، علاوه بر حفظ سرپلهای اقتصادیـ تجاری خود از گسترش عملیات بانک شاهنشاهی، که رقیبی مرگبار برای آنها بود، جلوگیری کنند. 


بدینترتیب در شرایطی که تجار و صرافان بزرگ کشور در رقابتی سخت درصدد بودند از گسترش نفوذ تجاری ـ اقتصادی و سیاسی بانک شاهنشاهی جلوگیری کنند، دستگاه حکومتی فاسد قاجار در اقدامی هماهنگ با اولیای بانک و دستگاه دیپلماسی انگلستان در ایران نه تنها هیچ حمایتی از تجار داخلی نکردند، بلکه از هر اقدامی که منجربه شکلگیری نهادهای داخلی رقیب بانک شاهنشاهی شود، ممانعت کردند. در این برهه با اتحاد و هماهنگی میان تجار و صرافان بزرگ کشور برای مقابله با توسعۀ بانک شاهنشاهی مواجهایم. تجار بزرگ در مورد خودداری از دادوستد با بانک شاهنشاهی، نامهنگاری میکردند و یکدیگر را تشویق و حتی تخویف میکردند که از معامله با بانک بپرهیزند. چنان که در گزارش 4 شعبان 1308/ 15 مارس 1891 در این باره میخوانیم: «از قرار مذکور تجار اصفهان به تجار شیراز نوشته اند که اگر برات به بانک [شاهنشاهی] کردید نکول خواهد شد. تجار هم قوی شدهاند که برات به بانک ندهند» (سعيدي سيرجاني، 1362: 376). در همان حال بانك شاهنشاهي در از ميان برداشتن رقباي داخلي خود از هيچ تلاشي فروگذاري نميكرد؛ چنان که از دلایل عمدۀ فشار انگلیسیها و بانک شاهنشاهی برای برکناری حاج محمدحسن امینالضرب از بزرگترین تجار و صرافان کشور، از مدیریت و ریاست ضرابخانه و گماردن فردی انگلوفیل به جای او به سبب اقداماتی بود که امینالضرب با یاری تعدادی از تجار و صرافان بزرگ برای جلوگیری از رواج اسکناسهای بانک شاهنشاهی انجام داده بود. انگلیسیها برکناری امینالضرب را از رأس ضرابخانه با یاری امینالدوله، صدراعظم وقت مظفرالدینشاه عملي کردند: «بیايیم برسر جرم امینالضرب وانگیزه انگلیسیها در برکناری او [از ریاست ضرابخانه و گماردن صنیعالدوله انگلوفیل به جای او] از زبان خودشان بگوييم. هاردینگ گزارش کرد چون امینالضرب مطابق قراردادی که با ما داشت رفتار نکرد و نقره بانک سکه نشد، نزدیک بود بانک شاهی ورشکست بشود، به اعتقاد هاردينگ بدسگالي حاجي با بانك از روي رشك بود، چرا که در چند سال گذشته بانک شماری «رقیبان حسود و ناموفق» داشت که از آن میان صرافان بودند به سرکردگی امینالضرب. اینان با یکدیگر در تهران بنا نهادند که دیگر از بانک اسکناس نپذیرند، میرفت که آشوب شود که امینالدوله در دم متوجه خطر شد، پیش آمد و000/40 سکه زر به بانک شاهی سپرد. نیز دستور داد باز نقره از شیراز و اصفهان آوردند. بدینسان بانک را از بحران بیرون کشید» (ناطق، 1371: 284). امینالدولۀ صدراعظم هم مانند امینالسلطان در جلوگیری از گسترش و رواج مؤسسات اعتباری ـ مالی داخلی در مقابل بانک شاهنشاهی تلاش کرد؛ از جملۀ این موارد جلوگیری از گسترش عملیات کمپانی فارس بود که علاوه بر عملیات بانکی اقدام به نشر قبض و چکهای بانکی کرده بود و اسکناسهای بانک شاهنشاهی را تحریم میکرد. کمپانیفارس یک شرکت سهامی متشکل از ده هزار سهام بود که تجار بسیاری درآن مشارکت داشتند و مدیریت و ریاست آن را حاجیمحمد صدر ملکالتجار برعهده داشت: «همزمان [با صدرارت امینالدوله] در بوشهر کمپانی فارس را باده هزار سهام تجار به ریاست حاجی محمد صدر ملکالتجار بنا کردند. قصدشان عملیات صرافی و تجارت خارجی بود قبض و چک هم چاپ زدند، آنگاه به تحریم اسکناسهای بانک شاهی برآمدند. دولت ایران در این مورد جانب بانک شاهی را گرفت و دستور داد که بانک پارس چکهای خود را متوقف کند. تجار از نشر چک دست کشیدند، اما قبض را نگه داشتند و به کار خود ادامه دادند» (ناطق، 1371: 285). حاجی محمد صدر ملکالتجار در ربیعالاول 1315 / اوت 1897 طی نامهای خطاب به امینالضرب علت اصلی مخالفت حکومت با عملیات بانکی کمپانی فارس را رقابتها و تحریکهای بانک شاهنشاهی میداند. ملکالتجار در نامهاش بانک شاهنشاهی کمپانی فارس را تهدید کرده است که به هر شکل ممکن قبوضات منتشرۀ خود را از میان مردم جمعآوری کند. او با هشدار به امینالضرب دربارۀ روند رو به گسترش عملیات و نفوذ بانک شاهنشاهی از او میخواهد تا به کمک تجار در تهران اقداماتشان را علیه بانک شاهنشاهی ادامه دهند و «توجه داشته باشند که این پدر سوخته بانک دست از سر مردم بردارد» چرا که به باور ملکالتجار «انگیزۀ برپایی بانک  فارس این بود که بانک شاهی حتیالمقدور با مخلوق بنای آزار و اذیت و بد رفتاری را نگذارد، بالاخص اینکه مردم به ستوه آمده برای خود دست و پایی نمودند که شاید محتاج به او [بانک شاهنشاهی] نشوند.»( ناطق، 1371: 285).

هنگامی که امینالدوله جای خود را به امینالسلطان داد، سیاستهای سختگیرانۀ حکومت علیه تجار و صرافاني که اقدام به نشر بیجک و اوراق اعتباری مشابه میکردند باز هم بیشتر شد، تا جایی که تحت فشار سفارت انگلیس و اولیای بانک شاهنشاهی حکومت مرکزی وعده داد در کوتاهترین مجال تمام کسانی را که در شهرهایي نظیر شیراز و بوشهر به نشر بیجک اقدام کردهاند از ادامۀ کار باز دارد. کلنل پیکوت از اعضای سفارت انگلیس در تهران در 3 مه 1899/ 1317ق دراین باره گزارش داد: «در سوم آوریل گذشته، حکومت ایران اعلام کرد تا طی دو ماه تمام نوت بانکهایی که توسط بانکهای ایرانی و کمپانیهای شیراز و بوشهر منتشر شده است باز پس گرفته و جمعآوری شود. زیرا چنین نوتهایی مغایر با حق انحصاری اعطایی به بانک شاهنشاهی ایران است»(Burrell , vol.1, 1997: 571) . انگلیسی ها در دلایل تقاضای خود برای جلوگیری از انتشار بیجکِ صرافان داخلی به بخـشی از مـدلـول مـادۀ چـهـارم قـرارنـامـۀ بانک شاهنشاهی اشاره میکردند که مقرر میداشت: «دولت بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری متقبل میشود که در طول مدت این امتیاز نامه هیچ نوع مسکوکات کاغذی نشر ندهد و احداث هیج بانک تأسیسی را که صاحب اینگونه امتیاز باشد اجازه ندهد» (تيموري، 1357: 194).  


کار نشر بیجک و متعاقب آن بروز بحران کلی در رواج اسکناسهای بانک شاهنشاهی در بخشهای گوناگون کشور به حدی نگرانکننده بود که به دخالت مستقیم وزارت خارجه انگلیس انجامید. لرد سالیسبوری، وزیرخارجۀ وقت انگلیس در نامههايي خطاب به حکومت ایران خواستار جلوگیری از نشر بیجک از سوی تجار و صرافان داخلی شد. او به مدلول قرارنامه بانک شاهنشاهی اشاره کرد که نشر هرگونه اسکناس مشابه با پولهای کاغذی بانک شاهنشاهی را منع میکرد. حکومت ایران قول داد که بیجکهای رواجیافتۀ تجار داخلی را جمعآوری کند، اما حداقل در كوتاهمدت چندان موفق نبود و یا نمیخواست به اقدامی جدی در این باره دست یازد و اسباب اغتشاش و شورش فراگیر را فراهم سازد. به همین علت اقدامات دولت محدود و کم اثر بود؛ کلنل پیکوت در بخشي از همان مراسلۀ سابق خود به وزارت امور خارجۀ انگلیس اطلاع داد: «تقاضای لرد سالیسبوری دربارۀ جمعآوری تمام نوت بانکهای غیرقانونی، که در تبریز و بوشهر در مغایرت با امتیاز انحصاری اعطایی به بانک شاهنشاهی ایران منتشر شده بودند، هنوز بیپاسخ مانده است... مهلت دوماهۀ دولت ایران جهت جمعآوری نوت بانکها در سوم ژوئن 1899 به پایان میرسد» (Burrell , vol.1, 1997: 573). بخت با دستگاه دیپلماسی انگلستان و بانک شاهنشاهی یار بود که دولتمردان و حکومتگران قاجاری در حمایت از منافع آنها کمتر تردید به خود راه میدادند و دراین مورد خاص هم ما همکاری حاکمیت قاجاری را با تقاضاهای مکرر بانک و سفارت انگلیس در مورد جلوگیری از انتشار بیجک و اوراق اعتباری مشابه اسکناس از سوی تجار و صرافان داخلی شاهدیم. با این حال حکومت با سیاستی یک گام به پس و دو گام به پیش تجار را به خودداری از نشر بیجک وا میداشت، چه اینکه تجار و صرافان بزرگ در محافل اقتصادی و اجتماعی دارای اعتبار و نفوذ بودند و هرگاه حکومت بیمحابا و با بهرهگیری از خشونت صرف از اقدامات آنها ممانعت میکرد هر آن انتظار شورش ونا آرامی میرفت؛ دقیقاً به همین علت بود که شعاعالسلطنه، حکمران فارس، وقتی درصدد برآمد از نشر بیجکِ تجار داخلی جلوگیری کند، چارهای ندید جز اینکه قبل از هرگونه اقدام خشونتآمیز دلایل اقتصادی و امنیتی اسکناسهای بانک شاهنشاهی را درمقابل بیجکهای صرافان و تجار داخلی توضیح دهد. سخنان شعاعالسلطنه در ربیعالاول 1319/20 ژوئن 1901 خطاب به تجار فارس نمونهای روشن از اتحاد حکومت قاجار با سرمایهداری جهانی برای جلوگیری از رشد بورژوازی ملی است: « حضرت والا شعاعالسلطنه [حکمران فارس]  تجار را تماماً احضار فرموده روز شنبه دوازدهم در باغ حکومتی حاضر شدند، حضرت والا شعاعالسلطنه فرمودند نوت کمپانی که حاجی عبدالرحمان کمپانی تجارتی فارس امضا کرده موقوف باشد و کسی دادوستد نکند. فقط نوت بانک شاهنشاهی رواج باشد. چون که اگر این نوتهایی که حاجی عبدالرحمان امضا کرده، مشارالیه ورشکست شود پول مردم از میان میرود، ولی نوت بانک چون که امضای دولتی دارد ضرری نخواهد داشت. حضرت والاشعاعالسلطنه میخواستند جارچی به بازارها بفرستند که کسی نوت کمپانی را قبول نکند، تجار مهلت سه روزه خواستند که حسابهای خود را صاف کرده، نوتها را جمعآوری کنند، آن وقت این حکم را منتشر سازند.» (سعيدي سيرجاني، 1362: 643). هرگاه حکومت مانعی جدی در سر راه تجار و صرافان بزرگ کشور، به ویژه در فارس و بوشهر ایجاد نمیکرد و در شکست طرحهای اقتصادی ـ مالی محافل داخلی با اولیای بانک شاهنشاهی و دستگاه دیپلماسی انگلستان در ایران همگام و همدست نمیشد، انتظار میرفت که در آستانۀ انقلاب مشروطیت بانکهای ملی و ايراني با سرمایههای داخلی در گوشه و کنار کشور تأسیس شوند و به فعالیت بانکی ـ پولی اشتغال يابند. بهرغم تلاشهای مخرب حکومت و بانک شاهنشاهی کمپانی فارس سالها در امور بانکی و نشر بیجک فعال بود تا اینکه در 1322ق/1904 م طی اقدام هماهنگ حکومت و بانک شاهنشاهی ناچار به عملیات بانکی خود پایان داد (تاريخچه، 1338: 539).

امید میرفت پس از پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار رژیم جدید پارلمانی تسهیلاتی برای تجار و صرافان داخلی فراهم شود و ترتیباتی برای انتشار بیجک اتخاذ شود، اما چنین نشد. از آن پس تجار و صرافان داخلی به تلاش خود برای رقابت با اسکناسهای بانک شاهنشاهی و انتشار بیجک و پولهای کاغذی ادامه دادند، در مقابل بانک شاهنشاهی هم به یاری سفارت انگلیس و دولت ایران به اقدامات تخریبی خود ادامه داد. 

سفارت انگلیس در تهران طی دوران فعالیت بانک شاهنشاهی در زمان قاجارها و در سالهای نخست سلطنت رضاشاه تلاشهای پیگیری را برای جلوگیری از انتشار بیجک و سایر پولهای کاغذی مشابه اسکناس بانک شاهنشاهی انجام داد. دراغلب اعتراضات سفارت انگلیس در مورد بیجکهای تجار و صرافان ایرانی به حق انحصاری بانک شاهنشاهی در انتشار اسکناس مطابق مدلول امتیازنامۀ این بانک اشاره شده است؛ وقتی در یزد و فارس برخی از تجار و صرافان ایرانی نوتهایی مشابه اسکناسهای بانک شاهنشاهی منتشر کردند، سفارت انگلیس در دفاع از حق انحصاری بانک شاهنشاهی در نشر اسکناس در جمادیالاول 1328 به وزارت خارجه یاد آور شد: «... در یزد برخلاف مدلول امتیاز بانک شاهنشاهی و بر ضد دستورالعملی که میگویند از طرف دولت ایران در ماه دسامبر گذشته به عمل آمده، بیجک منتشر شده است... در فارس کمپانی تجارتی که تجارت خانۀ ایرانی است و حاجی عبدالرحمان شیرازی رئیس آن است نیز همین  قسم بانک نوت انتشار داده که بیشتر از همه ناقض امتیاز بانک شاهنشاهی میباشد واز قراری که میگویند بانک نوتهای مزبور معادل یک میلیون قران است...» (مركز اسناد وزارت خارجه: 1328ق، كارتن40، پوشۀ11). 


دولت ایران با تمام همراهیهایی که با بانک شاهنشاهی در جلوگیری از نشر بیجک از خود نشان میداد، گاه تحت فشار محافل تجاری ـ اقتصادی داخلی درصدد بر میآمد به اولیای بانک شاهنشاهی و سفارت انگلیس در تهران معلوم دارد که بیجک ها و اوراق کاغذی نشر تجار و صرافان داخلی چندان قرابت و مشابهتی با اسکناسهای بانک شاهنشاهی ندارد، اما هرگز نتوانست نه بانک و نه سفارت انگلیس را با حقانیت گفتار خود همراه کند و هرگاه دولت ايران دفاعی میکرد، سفارت و بانک دلیل میآوردند که هر چند به لحاظ صوری و ظاهری بیجک با اسکناس بانک تفاوت اندکی دارد، اما کارکرد آنها تفاوت آشکاری با یکدیگر ندارد؛ چنان که وقتی وزارت داخله در پی ادعای سفارت انگلیس در مشابهت بیجک و اسکناس بانک به وزارت خارجه ابلاغ کرد تا جوابی مطابق مضمون ذیل به سفارت ارسال کند: «درخصوص بیجکهای کمپانی منصوریه و سایر تجار یزد چند روز قبل در ضمن نمرة 8428 شرحی در جواب آن وزارت جلیله زحمت داده بود که این بیجکها وجهاً منالوجوه شباهت با نوت بانک ندارد و در کمال سادگی بیجکی است که در میان تجار معمول است و نمیتوان همنوع داشت، زیرا که اگر این قبیل بیجکها كه به هیچوجه مشابهتی با نت بانک ندارد ممانعت شود به کلی راه دادوستد و حواله اطلاق تجارتی و غیره مسدود میشود...» (همان،: 1328ق: كارتن40، پوشۀ11). سفارت در 15 شعبان 1328/21اوت 1910، در پاسخ نوشت: «مراسلۀ مورخه بیستوهشتم رجب گذشته جناب مستطاب عالی که نمونهای از بیجکهای منتشره در یزد را لفاً انفاذ فرموده بود شرف وصول بخشید. اگرچه بیجکهای مزبور از حیث صورت و ظاهر با بانک نوتهای بانک شاهنشاهی منافات دارد، ولی مقصود از این کار این بوده که مثل بانک نوت و برای همان مقصود انتشار داشته باشد. انتشار اینگونه اسناد بهطور وضوح مخالفت با حق انحصار بانک شاهنشاهی برای انتشار بانک نوت میباشد و باید مجدداً به دولت ایران تأکید نمایم که از این کار جلوگیری نمایند...» (همان، 1328ق، كارتن40، پوشۀ11). 


اعتراضات سفارت انگلیس بر عمل انتشار بیجک و سایر اوراق کاغذی مشابه اسکناسهای بانک شاهنشاهی طی دهۀ 1330ق/1910م ادامه یافت و دولت ایران هم اقداماتی هرچند ناقص برای جلوگیری از نشر بیجک انجام داد، اما تأثیر قاطعی نداشت (همان، 1339ق، كارتن35، پوشۀ6). این نزاع به پس از کودتای 1299ش و سالهای نخست سلطنت رضاشاه هم کشیده شد، اما به نتیجۀ قاطعی نرسید. در اوایل دهة 1300ش، هنگامی که وزارت خارجه و وزارت تجارت و فلاحت و فواید عامه تقاضاهای مکرر بانک شاهنشاهی و سفارت انگلیس را در جلوگیری از نشر بیجک نادیده گرفتند، سفارت انگلیس باز هم از تلاش نایستاد و این بار در 27 اسد 1301 مستقیم با رئیسالوزرای وقت مکاتبه کرد. اما در این مرحله نیز نتیجۀ مساعدی گرفته نشد و این نامهنگاریها تا هنگامی که دولت ایران امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی سلب کرد کماکان ادامه یافت، بدون اینکه طرفین دعوا از آن طرفی بربندند.


ورشکستگی تجار و صرافان ایرانی


در حالی که بانک شاهنشاهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی خود در ایران از پشتیبانی دستگاه انگلستان در ایران برخوردار بود و حکومت قاجار نیز در برهههای متعدد بدون در نظر گرفتن منافع ملی از اهداف بانک حمایت میکرد، تجار و صرافان داخلی بدون داشتن ابزار قانونی و هیچ حمایتی برای دفاع از منافع اقتصادی خود در مقابل رقیب قدرتمند، نومیدانه تلاش میکردند تا بخشهای هر چند کماهمیت سر پلهای پیشین اقتصادی و تجاری خود را حفظ کنند. بانک شاهنشاهی با بهرهگیری از شیوههای نوین بانکداری و جذب سرمایههای داخلی و گسیل انبوهی از شرکای پیشین تجار و صرافان داخلی به سوی خود هرگونه ابتکار عمل را از رقبای سنتی خود سلب میکرد. سیاستهای اعطای وام از سوی بانک شاهنشاهی به افراد حقیقی و بخش دولتی (ناطق، 1371: 27)، ارائۀ خدمات بانکی ـ اعتباریِ منسجم و منظم از طریق شعب گستردۀ خود در سراسر کشور و ایجاد تسهیلات لازم برای نقل و انتقالات پولی ـ اعتباری با بخشهای مختلف جهان به سرعت برتری تکنیکی آن را در مقایسه با رقیبان محلی به اثبات رساند، نقش بانک شاهنشاهی، در جایگاه بانک دولتی ایران، تجار و صرافان داخلی را از بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی ـ پولی پیشین خود محروم کرد و چنانکه پیش از این هم ذکر شد واپسین تلاشهای تجار و صرافان بزرگ برای ایجاد بانکها و مؤسسات اعتباریـ مالی و تلاش آنها برای انتشار پولهای کاغذی مشابه اسکناسهای بانک شاهنشاهی و اقداماتی از این نوع بر اثر مخالفتهای شدید بانک و سفارت انگلیس که با یاری حکومت ایران نیز همراه بود، راه به جایی نبرد (محبوبي اردكاني، 1357: 87-89). بنابراین گسترۀ فعالیت بانکی ـ اعتباری صرافان و تجار داخلی تنزل کرد (كاتوزيان، 1366: 99)، همچنین ناآشنایی تجار و صرافان داخلی از روشهای جدید بانکداری بیش از پیش سبب ضعف و فتور آنها شد (جمشيدي، 1376: 35-36).

بدین ترتیب اندکی پس از آغاز فعالیت بانک شاهنشاهی در ایران تجار و صرافان بزرگ کشور به تدریج دچار انفعال شدند و با تلاشهای ناموفق برای تأسیس مؤسسات بانکی مشابه گام هایی برداشتند و تهدیدی را که از سوی مؤسسۀ جدید متوجه آنها شده بود به خوبی دریافتند؛ حدود چهار سال بیش از آغاز فعالیت بانک شاهنشاهی سپری نشده بود که فریادهای اعتراض و استعانت تجار و صرافان گوشه و کنار کشور آغاز شد؛ از جمله در 1310ق /1892م صرافان اصفهان در نامهای خطاب به حاج حسن امینالضرب نوشتند: «... ما ضعفا صنف صراف اصفهان دو سال است از میان رفتهایم و دست ماها از کاسبی کنده شده به واسطه بانک و ما فقرا مدعی بر امنای دولت قوی شوکت نیستیم، خود دانید و این مملکت خود. ولی دیوان مالیاتی از ما سالهاست مالیات میگیرد، به واسطۀ شغل صرافی و به کلی از میان رفته است. مداخل صراف به حواله و برات کاری و صرف برات و دادوستد مردم است، الحال پول دیوان خارجه و داخله در نزدیک بانک و ارسال بروات همه جا از او میباشد. پول دادن به دیوان و غیره هم از اوست و مالیات را از چهارنفر از ماها که منحصر شده به پول سیاه و سفید...» (ناطق، 1371: 298). 


هرچه از زمان فعالیت بانک شاهنشاهی سپری می شد تجار و صرافان داخلی به اتخاذ شیوههای انفعالیتری مجبور میشدند؛ به ويژه اینکه بانک به علت ارتباط با نظام بانکداری جهانی به سرعت درکم وکیف مسائل پولی و نزول یا صعود نرخ طلا و نقره قرار میگرفت و میتوانست در کنترل پولی ایران تصمیمگیری و سیاستگذاری کند، اما تجار و صرافان داخلی به سبب پیروی از روشهای سنتی بانکداری و انسجامنایافتگی فعالیت آنها و ارتباطات ضعیفشان با نظام بانکداری و مبادلات پولی جهانی چارهای جز هماهنگی باروشهای تعیینشده از سوی بانک شاهنشاهی نداشتند. بانک شاهنشاهی با برخورداری از سرمایۀ نقدی و اعتباری فراوان در نوسانات پول کشور هم دخالت میکرد و ارادة خود را بر تجار و صرافان تحمیل میکرد (تاريخچه، 1338: 42).

از مهمترین حربههای بانک شاهنشاهی برای ورشکستگی تجار و صرافان داخلی بهرهگیری از سیاست اعطای وامهای کنترل شده بود. بانک شاهنشاهی با امکانات بالقوه و بالفعلی که داشت به تدریج تجار وصرافان داخلی را واداشت تا به ناچار بر برتری بانک شاهنشاهی در فعالیتهای بانکی و پولی صحه بگذارند. از سوی دیگر بانک شاهنشاهی برای کنترل هر چه بیشتر تجار و صرافان به سیاست اعطای قروض و وامهای متعدد به آنها که با وثیقههای سنگینی همراه بود، روی آورد. تا جایی که طی سالهای میانی فعالیت بانک شاهنشاهی در ایران بخش اعظمی از تجار و صرافان داخلی جزو بدهکاران بانک شاهنشاهی بودند. بدینترتیب هرگاه بانک اراده میکرد، میتوانست با مطالبۀ یکبارۀ قروض خود بازرگان و یا صراف مقروض را به زانو در آورد. در برخی موارد بانک استقراضی روس هم در اقدامی مشابه یاریگر نیات اولیای بانک شاهنشاهی میشد. از تجار و صرافان متوسط که بگذریم تعدادی از صرافان و تجار بزرگ کشور طی فعالیت بانک شاهنشاهی در رقابت با این بانک و بانک استقراضی دچار ضعف و فتور و سرانجام ورشکست شدند؛ از جملۀ این تجار بزرگ برادران تومانیانس بودند که به سرپرستی الکساندر تومانیانس، تجارت خانۀ تومانیانس را اداره میکردند. این تجارتخانه علاوه بر امور صرافی و بانکداری در امور تجارتی و صدور و ورود کالا و بخش کشاورزی فعال بود، همچنين در خرید و فروش ارزهای خارجی، گشایش اعتبارات تجارتی و سایر خدمات بانکداری با بانک شاهنشاهی رقابت تنگاتنگی داشت. تجارتخانۀ تومانیانس از اعتبار مالی ـ اقتصادی درخور توجهی برخوردار بود و بخش عمدهای از متنفذین محلی، درباریان، سفیران و نمایندگان سیاسی ایران در کشورهای خارجی به آن مقروض بودند. تومانیانس علاوه بر ایران در برخي کشورهای جهان، که با ایران روابط تجاری ـ اقتصادی داشتند، نمایندگی داشت و خدمات بانکی ارائه میداد. سرمایۀ نقدی و در گردش تجارتخانۀ تومانیانس را در اواخر سدۀ نوزدهم میلادی تا 3میلیون تومان برآورد کردهاند (مارچنكو، 1371: 43). تجارتخانۀ تومانیانس در حالی که مبالغ هنگفتی به بانکهای شاهنشاهی و استقراضی مقروض بود، به دنبال وقوع انقلاب روسیه، بخش عمدهای از داراییهایش که بر 17 میلیون منات بالغ میشد ضبط گرديد و به سرعت ورشکست شد (فاتح، 1310: 319-321)، با اینکه املاک و مستغلات و سایر اموال غیرمنقول وی دهها برابر دُیونش بود، اما به عللی، که عمدهترین آن سوءاستفادۀ کارگزاران وقت حکومت بود، اولیای تجارتخانه نتوانستند راهی برای برونرفت از بحران مالی بیابند (احتشامالسلطنه، 1366: 219)؛ بیشترین صدمات و خسارات وارده بر تجارتخانۀ تومانیانس از روسها وارد آمد، اما بانک شاهنشاهی، که وجود رقیبی چنین پر نفوذ را برنمیتابید، از هرگونه تلاش برای یاری به آن خودداری کرد.


دیگر مؤسسۀ ایرانی که در رقابت با بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی به عملیات بانکی و سایر امور تجاری ـ اقتصادی اشتغال داشت تجارت خانۀ جمشیدیان بود. این تجارتخانه علاوه بر امور صرافی و بانکداری به سایر امور تجاری و اقتصادی مشغول بود و علاوه بر شهرهای بزرگ ایران در برخی از شهرهای مهم جهان هم دارای نمایندگی بود. مؤسسة جمشیدیان در زمینههای کشاورزی و ملکداری نیز فعالیت می کرد (ماجدي، 1373: 170). بانک شاهنشاهی و استقراضی که در مقاطع مختلف به این مؤسسۀ تجاری ـ بانکی وامهای متعدد و در عین حال کنترلشدهای اعطا کرده بودند، در فرصت مناسب اسباب ورشکستگی آن را فراهم آوردند. احمد متین دفتری، از دولتمردان تراز اول دورة رضاشاه، در این باره نوشت: «ارباب جمشید متوفی که زمانی از صرافان درجۀ اول ودر واقع دارای یک بانکی بود که مثل صرافان دیگر ایرانی در مقابل بانک شاهنشاهی ایران و بانک استقراضی روس تاب مقاومت نداشتند و به زانو در آمدند. (متين دفتري، 1370: 116-117).

تجارتخانۀ جهانیان از مؤسسات بانکی ـ تجاری ایرانی بود که در یزد تأسیس و از اقتدار اقتصادی در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار بود. این مؤسسه علاوه بر امور تجاری و ملکداری در صرافی و بانکداری نیز فعال بود (فاتح، 1310: 321-322) و در شهرهای بزرگ اروپا و هندوستان و آمریکا نمایندگی داشت. برادران جهانیان، مدیران تجارتخانۀ جهانیان در انقلاب مشروطیت سهم بسیاری داشتند و به هنگام طرح تأسیس بانک ملی در صدر مشروطیت بسیار کوشیدند. به همین علت پیوسته با بغض و دشمنی مخالفان خود، بانک شاهنشاهی و استقراضی مواجه بودند وکشته شدن دو تن ازمدیران ارشد این مؤسسه نیز به همان دشمنان خارجی تجارت خانه نسبت داده شد (ماجدي، 1373: 170-171).سرانجام بانکهای شاهنشاهی و استقراضی از محل اعتباراتی که به این تجارتخانه اعطا کرده بودند، اسباب ورشکستگی آن را فراهم آوردند. 


از مؤسسات و تجارتخانه های ایرانی دیگر که در رقابت با بانک شاهنشاهی و نیز بانک استقراضی به تدریج اعتبار خود را از دست داد و به ورشکستگی کشانده شد، شرکت اتحادیه (ماجدي، 1373: 171)، کمپانی فارس به مدیریت حاج عبدالرحیم شیرازی، و شرکت عمومی ایران بود که در صرافی و بانکداری معتبر بودند و با مشکلاتی که حکومت و اولیای بانک شاهنشاهی و استقراضی برای آنها ایجاد کردند، سالها رقابت خود را با مؤسسات بانکی خارجی ادامه دادند (محمدي، 1350: 314).

نتيجه


رقابت تجار و صرافان داخلی با بانک شاهنشاهی طی دوران فعالیت این بانک در دورة قاجار بسيار سنگين و [براي گروه نخست] مرگبار بود. تردیدی نیست که هرگاه تجار و صرافان ایرانی در شرایط اجتماعی و اقتصادی و نیز سیاسی مسمومی نظیر آنچه در دورۀ قاجار برای آنها تدارک دیده شده بود، قرار نمیگرفتند و علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی دستگاه دیپلماسی انگلستان و بانک شاهنشاهی در معرض بیمهریهای حکومت قاجار و سپس دولت مشروطه واقع نميشدند، بورژوازی ملی ایران سیری طبیعی را طی میکرد و میتوانست در عرصة اقتصاد جهانی جایگاهی در خور کسب کند.
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