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چکیده
بانک شاهی کرمانشاه یکی از شعبه های بانک شاهنشاهی بود که در سال  0231ق 0013/م ،با مدییری
( (Louis Rabinoافتتاح شی .از خیمات اساسی این بانک ،پرداخ

ودو ی رابوندو

وام و نقل و انتقال وجوه بود .مردم با داشتن ضدامن

معتبر یا گرو گذاشتن قباوۀ ملک و منزل ،به راحتی می توانستنی از ایدن تسدالو ت بالدره ببرندی .در ایدن مقاوده ،بدا رو
توصوفی تحلولی و با تکوه بر اسناد آرشووی و منابع کتابخانهای ،ت
بانک شاهی کرمانشاه ،به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که فعاوود

شیه اس

تا ضدنن واکداوی سداختار و کنلکدرد

باندک ده پوامدیهایی بدرای جامعده و اقت داد

کرمانشاه به هنراه داشته اس  .نویسنیگان مقاوه پس از بازخوانی اسناد متعید ،به این نتوجه دس
با وجود تأثور مثب

یافتهانی که ایدن شدعبه

در رونق امور تجاری و اقت ادی ،در بلنیمیت نتایج منفی برای کرمانشاه در پدی داشد  .وابسدت ی

تجار به وامهای بانکی و ناتوانی آنان در وصول بیهی ها ،ورشکست ی و از دس

رفتن سرمایۀ آنان را منجر شدی .باندک

افزون بر خارج کدردن تجدار از سوسدتج تجدارت داخلدی و خدارجی ،بدا م دادرال امد م و زمدونهدای تجدار و دی در
سرمایه داران ،به صورت غورمستقوج ،نفوذ خود را در این ایاو
بانک با حنای

کردن از اقیامات ناشایس

حساس مرزی توسعه و تحکوج بخشدوی .از سدوی دی در،

کارمنیان ایرانی شعبۀ کرمانشداه ،آسدو هدای جبدرانناپدذیری را بده اقشدار

مختلف کرمانشاه وارد کرد .این امر باکث شی ،تا مردم برای بالره بردن از حنای
قرار گورنی .این مسئله بحران هوی

دوو های بو انه ،تح

تابعود

آندان

فرهن ی را به وجود آورد که با حضور ان لوسیها و ورود کاالهای خارجی تشدییی

یاف .
واژههای کلیدی :بانک شاهی ان لوس ،کرمانشاه ،تجار ،اسناکولخان ،مناسبات ماوی ،اقت اد.
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از اهنو

مقدمه
در ایددران ،بانکددیاری بدده کنلوددات صددرافی محددیود
میشی که از زمان های قییج رواج داش  .کلد

اصدلی

خاصی برخوردار بود .از این رو ،در سدال

 0231ق 0013/م ،یکدددی از شدددعبه هدددای باندددک
شاهنشاهی در این منطقه افتتاح شی.
در ایددن پددژوهش ،تأسددوس و نحددوال فعاوودد

پویایش و توسعۀ این حرفه ،احتوداج روزاندۀ مدردم بده

شددعبۀ

تعوون وزن و کوار مسکوکات بود (تاریخچۀ سدی سداوه

کرمانشاه ،بر اساس اسناد موجدود در آرشدوو وزارت امدور

بانک ملی ایران ،بیتا .)01 :کنلکرد صرافان و خدیمات

خارجه و مرکز اسناد و کتابخانه ملدی ایدران بررسدی شدیه

رسانی آنان ،با توجه به اقتضای زنیگی مردم و رونق یا

اس  .هنچنونضنن بالرهگوری از سایر کتابها و مقاودههدا،

رکود مسا ل تجاری و بازرگدانی جامعده ،در دورههدای

ت

توصدوفی تحلولدی ،بده ایدن

مختلف تاریخی متغور بود (تاریخچۀ سدی سداوه باندک

پرسش پاسخ داده شود که کنلکرد شعبۀ باندک کرمانشداه،

ملی ایران ،بیتا .)0۷ :در دورال قاجدار ،قبدل از تأسدوس

شیه اس

تا بدا رو

ه پوامیهایی برای کرمانشاه در برداشته اس ؟

بانک شاهنشاهی ،نقل و انتقال های پووی توسط صرافان

در بحث پوشونه پژوهش ،بایستی اشاره کدرد کده در

صورت مدی گرفد  .افدزون بدر ایدن ،صدرافان صدیور

زموندۀ بانددک شدداهی کرمانشدداه تحقوددق مسددتقلی انجددام

حواوههای خطی ،رواج بوجدک 0بده مثابدۀ یدک وسدوله

ن رفتدده اسدد  .منددابعی ماننددی مشددرو ه گددو ن از

براتهدای داخلدی و

یادداشد هددای رابونددو اثددر وددو ی رابونددو ،تدداریخ بانددک

پرداخ  ،تنزیل و خریی و فرو

شاهنشدداهی ایددرانش گوشددههددایی از روابددط سواسددی و

خارجی و اکطای اکتبار تا پدنج سدال را نودز در دسد
3

اقت ادی ایران و ان لستان اثر م فدر شداهیی وه.ودو ی

قران ،پول رایج ایدن دوره را ضدرابخانههدای شدالرها و

رابونو ایران دوس

ایدران شدناس اثدر محندی مشدوری،

ضرابخانه مرکزی تالران ،به صدورت سدکه هدای فلدزی

هنچنون آثار التون  From Persian uplandاز اف.هول

نبدودن

و  H.L.Rabino di Borgomaleاز مونورسکی ،گذرا به

مؤسسدات صدرافی و بددانکی معتبدر در امدر داد و سددتی

این مسئله ن اه کرده و ا

کات پراکنیهای را در اختوار

مشک تی را ایجاد کدرده بودندی ،اسدناد اکتبداری ن ودر

ن ارنیگان گذاشتهانی.

داشتنی (تاریخچۀ سی ساوه بانک ملی ایران ،بیتا.)30 :

ضرب می کردنی .در کنار مسکوکات که به کل

تنسک ،برات و حواوه نوز رواج داش .
ان لوسی ها با گشایش و فعاوو

باندک شداهی در

رؤسا و کارمندان بانک شاهی کرمانشاه

سال  0211ق 0220/م ،سوستج نوین بانکیاری راوارد

اووون ر وس بانک شاهی کرمانشاه ،وو ی رابونو بدود.

ایران کردنی .افزون بر این ،باندک شاهنشداهی موفدق

وی در سال 0202ق 0201/م ،وارد ایدران شدی و بدرای
خدیم

کدرده و در

شیپس از ضرابخانۀ دووتی ،نشر اسکناس را به دس

میتی به کنوان منشی ،بده پدیر

گورد و برای اووون بار ،اسکناس های کاغدذی منتشدر

امور بانکی ،به وی کنک کدرد (رابوندو:0213 ،سدوزده).

کنی .شعبۀ مرکزی این باندک در تالدران بدود و بدق

رابونو در سدال  0230ق 0013/م ،مدأمور افتتداح باندک

امتوازنامه ،مختار بود در هر شالری که احسداس نوداز

شاهی شعبۀ کرمانشاه شی .به گدزار

وزارت خارجده،

می کنی ،شدعبه ای تأسدوس کندی .کرمانشداه بده کلد

در  03شوال  0230ق 0013/م ،از بوشالر وارد خدانقون

اسددتراتژیکی و جغرافوددایی خددود ،یعنددی

شددی و بعددی از دو روز،بدده کرمانشدداه رسددوی (اسددناد

نزدیکی به منابع نفتی بریتانوا و مجاورت با کثندانی،

وزارتخارجه0230 ،ق ،سنی شدناره  .)01-02-11وی بده

موقعودد

بانک شاهی کرمانشاه وتأثور کنلکردآن بر جامعه و اقت اد منطقه011/

او در

ایرانوان کنتر استفاده شود .به ور معنول ،ر وس و معداون

میت سه سال ،مییر این باندک بدود .دوران خدیم

شعبۀ کرمانشاه ،بدا وادایف کنسدووی در حدوزال کردسدتان

بانک ان لوسی بودنیش اوبته به جدز هندیان کده جکسدن ،از

ایران توأم شدی ()Minorsky, 1952: 180ش سدسس،از سدال

بانک یاد میکندی (جکسدن،

 0231تددا 0221ق 001۷/تددا  0003م ،بدده سددن

رسددنی

یک ارمنی ،در سن
 .)0۷3 :021۷سن

ریاس

حسابیار و منشی و مترجندی نودز در

کنسول و ویس کنسول ( (Viskonsulان لستان در رشد

اختوار ایرانوان بود .این افراد واوفه داشتنی در هن دام بدروز

برگزیددیه شددی (مشددوری .)۷01 :0213 ،بدده ددور دقوددق،

اخت ف موان تجار و بانک یا تجار خدارجی ،بده وسدا

مشخص نوس
شی وفعاوو

که بعی از رابونو ه کسی کالدیهدار باندک
بانک کرمانشداه یکسدال بعدی از آغداز جند

جالانی اول و ورود آونانیها به این منطقه ،با بحران مواجه
شیه و به صورت کوتاه تعطول شی.
جوالی  ،0001ادارال ان لوس ت نوج گرفد

(اسناد وزارت خارجه0231 ،ق ،سدنی شدناره)00-0-020

بانک هنیان را نوز بدر کالدیه داشد .

0231ق ،سنی شناره .)00-0-31
ساختمان بانک
دوو د

بدده شالرسددتان هددا دسددتور داده بددود کدده از

تجدار کرمانشداه،

یاری رسانی به بانک و واگذاری محدل ،درید نورزندی

امور ماوی و تجاریشان کندوان کدرد (اسدناد

(نا ق 32 :02۷2 ،و .) 30این شعبه ی سال های اووودۀ

وزارت خارجه0222 ،ق ،سنی شناره  .)21-01-03بعدی از

فعاوو

خود ،مکانی را اجاره کرد و در سال های بعدی،

مسددددوو دوری ،در سددددال  0221ق 000۷/م ،اف.هوددددل

آن محل را خریی .در پی این اقیام ،وزیر امور خارجه

باندک بورجندی را بدر

کدرد

برای سالوو

این امر را درخواس

بانک بود (اسناد وزارت خارجده،

مسدوو دوری

( )Mr.Dorryرا برای دا ر کردن مجید بانک ،بده کرمانشداه
اداره ان لوس کل

کرمانشاه ،اسنعول نامی را به کنوان کارمندی اسدتخیام کدرد
و کزیزاهلل نامی نوز فرا

بعی از سه ماه تعطولی موق  ،در  01رمضان 32/0222

بفرستی .وی ریاس

موان آندان بسردازندی (ابتالداج .)12/0 :02۷0 ،باندک شداهی

( )F.Haleکه در این زمدان ،ریاسد
کالیه داش

به خیم

در بانک کرمانشاه فراخوانیه شی.

از اقددیامات روسددای بانددک و کنلکددرد ایددن مؤسسدده،
ا

کات نیانی در دس

را تا سدال 0232

نوس  .این بانک فعاوو

خدود

 0010/م ،ادامده داده و بدق گدزار

ی تل رافی ،از کارگزاری کرمانشاه درخواسد

که تحقوقات خود را دربداره مکدان باندک و مسداح
آنکامل کنی و به ا د

ایدن وزراتخانده برسدانی و در

صورت نبود مشکل ،قباوه را مالر و امضدا کندی (اسدناد
وزارت خارجه0232 ،ق ،سنی شدناره .)11-1-11امدا

شالربانی کرمانشداه ،در تداریخ  31مدرداد  ،0232بده باندک

کارگزار کرمانشاه ،از ثب

ان لوس در ایران و خاورموانه تغوور نام داد (سدازمان اسدناد

هنکاری نکردن خود را این گونه بودان کردکده توافدق

ملی ایران ،سنی شناره.)301/1011 ،

موان فروشنیه و بانک،در نی سدال قبدل بدوده و هدر

کادر اداری بانک متشکل از ر وس ،معداون ،حسدابیار،
منشی ،تح ولیار و متدرجج بدودش اوبتده ،بندا بده موقعود

قباوه امتنا ورزیی .او کلد

نی ،ی این سال هدا ،فروشدنیه اکتدرا

و شدکایتی

نکددرده اس د ،اکنون بایسددتی مددییر بانددک بدده هنددراه

منطقهای که در آن شعبه تأسوس میشدی ،تعدیاد کارمندیان

فروشنیه و اقرار وی ،به راضی بودن فرو

تغوور میکرد .به جز شعبۀ مرکدزی کده در تالدران بدود ،در

کددارگزاری مراجعدده کنددی (اسددناد وزارت خارجدده،

سایر شعبهها ،تعدیاد کارمندیان از دو یدا سده نفدر تجداوز

0232ق ،سددنی شددناره  .)11-1-011از سددوی دی ددر،

کدرد کده در ادارال باندک ،از

بق دستور وزارتخانه ،وی مواف بود تا در این گونه

ننیکرد .دوو

بریتانوا تد

محل ،بده
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و

ضددنن اینکدده حکددام ام د م و اراضددی کشدداورزی و

امور دخاو

نکندیش از هندون رو ،قباوده بدرای ثبد

امضا به تالران فرسدتاده شدی (اسدناد وزارت خارجده،

مستغ ت گسدترده ای داشدتنی و بده وحداق اقت دادی

0232ق ،سنی شناره .)11-1-021

نوز،تددأمون کننددیه اهددیاف مددییران بانددک شاهنشدداهی
محسوب میشینی (شاهیی.)31۷ :022۷ ،

تعامل مالی و تجاری بانک شاهی کرمانشاه
تعامل شعبه های باندک در شالرسدتان ،تدابع شدعبۀ
مرکزی بودش ووی بده کلد

ب .تأمین امنیت بانک و محمولههای آن

کو دک تدر بدودن محدوط

هنانطور که ذکر شدی هنکداری باندک و حکدام،

اجتناکی شالرستان ها ،مناسبات محیوتری بدا بقدات

رابطدده ای دو سددویه بددود .مددییران بانددک در مقابددل

اجتناکی برقدرار بدود .از ایدن رو ،بدر اسداس اسدناد،

خددیمات خددود ،نددان کدده ضددرورت کدداری ایجدداب

مناسبات ماوی و اکتباری باندک شداهی بده روابدط بدا

می کرد ،خواهان تأمون امنو

بانک بودنی .با توجه به

حکام محلی ،رؤسای اداره ها ،تجار و اکوان ،زموندیارن

ضددرورت ایددن امددر بخشددی از مکاتبددات ،مبنددی بددر

و مردم بومی تقسوج میشی.

ر وس بانک ،بدرای فرسدتادن ن البدان ،بدا

درخواس

هیف حفظ محنووه های بانک بود .مسدئووو

تدأمون

این امر بر کالیال حداکج و ناید اوحکومده بدود .اکثدر

مناسبات با حکام محلی
حکددام و امددرای محلددی ،بدده کنددوان نناینددیال دوود

مکاتبدده هددا موددان وزارت امددور خارجدده و بانددک و

مرکزی ،در رأس هرم قیرت منطقه قرار میگرفتنی .آندان

حکوم های محلی صورت می گرفد  .در تداریخ ۷

برخددورداری از ایددن جای دداه و اوتددزام بدده

ذیحجه  2/023۷سستامبر  ، 0010وزارت خارجده دی

بدده کلدد

کن اور و کرمانشاه درخواسد

هنکاریکردن و یداری دادن اتبدا خدارجی مقدوج منطقدۀ

تل رافی ،از حکوم

خود ،جزو اووون گروههایی بودندی کده بدا باندک ارتبدا

ن البان ،برای محنوودۀ باندک شاهنشداهی ،در مسدور

برقرار کردنی .مناسبات امرا و روسای بانک ،ارتبا اتی دو

اسددیآباد و کن دداور کددرد (اسددناد وزارت خارجدده،

سویه و بنا بر ضرورتهای آن زمان بود که خود ،نیین

 023۷ق ،سنی شدناره  .)11-1-20محتشدج اوسدلطنه،

حوزه را در برمیگرف :

حکنددران کرمانشدداه ،ددی تل رافددی در  2ذیحجدده
 1/023۷سستامبر  ، 0010اک م کرد که پنجاهسدوار از

الف .دادن اعتبارات به حکام و امرای محلی

کرمانشدداه و حددیود سددی نفددر نوددز از سددوارهای

هیف بانک از دادن وام و تأمون اکتبدار الزم بدرای

فخددوج اوسددلطنه 2کدده ن البددان بوسددتون بودنددی ،بددرای

جای اه خود در منطقه و نفوذ در

از محنوودۀ صیوسدی هدزار تومدانی باندک

حکام محلی ،تقوی

محاف

حکام و استفاده از آن به کنوان یک اهدرم فشدار بدود.

فرستاده شینی (اسناد وزارت خارجده023۷ ،ق،سدنی

این گونه که اگر زمانی ،حاکج محلی برخ ف ک یدق

و حضدور اشدرار در

شناره .) 11-1-1۷نبدود امنود

آنان ،دس

به کاری زنی با درخواس

وصول بدیهی،

راه ها ،از مشک ت بانک در نقل و انتقال های پووی و

او را تح

فشار قدرار دهندی .بدا ایدن رو  ،مدییران

و

بانک می توانستنی کنلکرد و حاکنو
تح

او را در منطقده،

کنترویرآورنی و مطابق مودل خدود پدوش ببرندیش

در نتوجدده ،نامدده ن دداری هددای متعددید بددا حکوم د
وزارتخانه بود .ندان کده بده کلد
هنیان ،دوو

نداامنی در مسدور

از بانک تقاضا کرد کده محنووده را در

بانک شاهی کرمانشاه وتأثور کنلکردآن بر جامعه و اقت اد منطقه01۷/

کن اور متوقف کنی تا ضنن بالبدود اوضدا  ،ن البدان

او برای جلدوگوری از هدر گونده حادثده ای ،درخواسد

کافی نوز از کن اور تا هندیان گناشدته شدود .در ایدن

اکزام ن البان از بروجرد به کرمانشداه را کدرد (اسدناد

رابطه ،دستورهای جیاگانه ای نودز بدرای امدرای سدایر

وزارت خارجه 0222 ،ق ،سنی شناره .)12-1-01این

شالرها ،در راستای هنکاری با بانک ،ارسدال مدی شدی

امر در اسناد دی ر نوز ،بازتاب یافته اس  .زمانی کده

(اسناد وزارت خارجه023۷ ،ق ،سدنی شدناره -1-10

موسددو دوری را بدده

 .) 11بیین ترتو  ،به کل

ناامنی و جا به جدا نشدین

ادارال ان لددوس ت ددنوج گرفدد

کرمانشاه بفرسدتی ،از وزارت خارجده تدأمون امنود

پول ،گاهی اوقدات معاملده و تجدارت د دار نق دان

فرستاده ها و ساختنان بانکرا درخواس

میشی (بشوری.)111/3 :0213 ،

وزارت خارجه 0222 ،ق ،سدنی شدناره )21-01-03ش

بخشی دی ر از مکاتبات نودز ،شدامل درخواسد

اما ،وزارت خارجه امنو

کرد (اسدناد

منطقه را بدرای بازگشدایی

تأمون امنو  ،برای خودِ ساختنان باندک و کارمندیان

بانک کافی نیانس

آن بود .در  32جندادی االول  2/0222آوریدل ،0001

سنی شناره  ) 21-01-1و دی نامده ای در  03شدوال

بدده کلد

حضددور آونددانی هددا در کرمانشدداه و ایجدداد

اغتشا

در این منطقده ،ر دوس باندک خزانده را بده

که ب عی از بالبود اوضا و ورود حداکج جییدی ،بدرای

هنیان انتقال داد و تنام معام تِ بدا تالدران را قطدع

دایر کردن بانک اقدیام کندی (اسدناد وزارت خارجده،

کرد (اسناد وزارت خارجه 0222 ،ق ،سنی شناره -00

 0222ق ،سنی شدناره  .) 21-01-1افدزون بدر تدأمون

تعطولی بانک را تدرس از هجدوم

امنو  ،اگر زمانی به کارمنیان بانک صدیمه و آسدوبی

مردم ،برای نقی کردن اسکناس های خود اک م کرد و

وارد مددی شددی ،سددفارت ان لددوس بدده وزارت داخلدده

از حضور صیوپنجاه آونانی مجالز بده

مددی کددرد و خواهددان رسددویگی و مجددازات

 .) 21-01وی کل
ضنن گزار

مسلسل و توپ در این منطقه ،از دوو
کردن آنان و تأمون امنو

ایران متفدرق

کارمندیان باندک را تقاضدا

 32/0222آگوس

(اسناد وزارت خارجده0222 ،ق،

شددکای

 ، 0001از اداره ان لدوس خواسد

کام ن می شی(اسناد وزارت خارجده0221 ،ق ،سدنی
شناره .)23-32-3

کرد (اسناد و زارت خارجه 0222 ،ق ،سنی شناره -02
 .) 21-01وزارت داخلددددده ایدددددران نودددددز ،در 21

مناسبات مالی با رؤسای اداره ها

جنادی االول  01/0222آوریدل  ،0001اکد م کدرد تدا
وقتی صح

این خبر را وزارت خارجه تأیوی نکنی ،با

از دی ر فعاوو های بانک ،رتق و فتق امور ماوی
اداره های کرمانشاه بود .بدرای ننونده ،بدق گدزار

سفارت آونان مذاکره نخواهی کردش اما دستورهای الزم

شریف اونلک ،کارگزار و ر وس تذکره کرمانشاه ،وی

کرمانشداه داد

در  01رمضدددان  01/0231جدددوالی  ،0011معدددادل

را برای تأمون امنو

بانک ،به حکومد

(سازمان اسناد ملی ایران ،سنی شناره .)302/310۷
در پی این دستور ،در  0جنادیاوثانی  01/0222آوریل

پان یتومان از باب

تذکره ،به بانک داد و در مقابدل

آن ،رسدددوی دریافد د

کرد(اسدددناد وزارت خارجددده،

0001معضیاونلک ،حکنران کرمانشاه ،به وزارت خارجده

0230ق ،سنی شناره  .)3۷-1-30هنچنون ،کارگزار یدیر

داد کدده بددا وجددود فقددیان ادارال ن نودده،

تاریخ  01شعبان و  1رمضان 0011/0231م ،هزیندههدای

کنسولهای روس و ان لدوس و باندکهدای شاهنشداهی و

تنبر دووتی را به بانک واگذار کرد (اسدناد وزارت

ایددران گددزار
استقراضی تح

حفاا

کدارگزاری و حکومد

هسدتنی.

فرو

خارجه0230 ،ق ،اسناد شناره  3۷-1-32و .)3۷-1-32
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کرد و باکث شی بدرای بازگشد

مناسبات با تجار
بانک افزون بر وصدول و امضدای قبدو

تجدار،

رو

سدرمایۀ خدود ،بدا

های مختلف وارد کنل شودش بدرای ننونده ،در

بسواری از مح والت آنان را می خریی و به نام باندک

برخورد با تجار ،با تشکول جلسه ای با حضور دو یدا

می فروخ  .در ماجرای اسیاهلل پشنچی ،به تفضول بده

سه نفر از تجار محترم ،مشکل را حل می کرد (اسدناد

آن اشاره خواهی شی (اسناد وزارت خارجده0232 ،ق،

وزارت خارجه 0231،ق ،سنی شناره  .)00-0-021در

سنی شناره .)0232-00-0-012

صورت حل نشین مشکل ،بده م دادرال امدوال آندان

مناسبات با مرردم :اسدناد و مدیارم بداقی ماندیه،

اقیام می کردش نان کده در مقابدل دکهدای اسدیاهلل

متعید این بانک ،بده اقشدار مختلدف

پشنچی ،انبارهای پشدج وی را توقودف کدرد (اسدناد

خدود ،متجداوز از ده

وزارت خارجه 0231 ،ق ،سنی شناره )00-0-012ش یا

هزار تومان را به اکوان شالر و روسدای کشدایر وام داد

بدیهی

حاکی از قرو

اس  .این بانک در ول فعاوو

در مقابل مسامحۀ یوسف اورنیی در پرداخ

(اسناد وزارت خارجه0221 ،ق ،سدنی شدناره -32-0

خود ،خانۀ وی را در سننیج که قباوه ا

 .) 10مردم کادی نودز ،بدا آوردن ضدامن و وثوقده ،بده

بود ،م ادره کدرد (اسدناد وزارت خارجده0222 ،ق،

راحتی از این بانک وام می گرفتنیش برای ننونه ،یوسف

سنی شناره .) 21-12-0گاهی اوقات هدج ،کسدانی را

اورنیی با گذاشدتن قباودۀ مندزل خدود (اسدناد وزارت

که با بانک معام تی داشتنی ضرب و شدتج مدی کدردش

خارجه0222 ،ق ،سنی شدناره  )21-12-0و اسدناکول

برای ننونه ،رستج از تجار ندامی کرمانشداه را کده در

بدداقر در  31ربوددعاوثددانی  31/0230آوریددل  ،0000بددا

خود به بانک ،د ار مشدکل شدی شدکنجه دادش

ضنان

امورافخج ،از بانک وام گرفتنی (اسدناد وزارت

خارجه0230 ،ق ،سنی شناره .)11-01-0

ادای قر

در نزد بانک

سسس وی را دسدت ور کدرد و بدرای اخدذ وجده بانک،بده
کارگزاری کرمانشاه تحویل داد (شاهیی.)310 :022۷ ،
شووال دی ر بانک در وصول بیهی هدا ،توسدل بده

شیوۀ بانک در وصول اعتبار
بانک در آغاز فعاوو

کارگزاری و حکنران کرمانشداه بدود (اسدناد وزارت

خود ،بدرای پذیرفتده شدین

خارجه 0221 ،ق ،سنی شناره  .) 10-32-0این امر در

شدووال ندوین بانکددیاری و تحکدوج جای داه بانددک در

اسناد متعیدی بازتاب یافته اس ش برای ننونه ،ق ور

جامعۀ ایرانی ،ت

کرد تا شدووه هدای خیمترسدانی

حسون نامی در پرداخ

بیهی ا  ،موجد

شدکای

خود را تسالول بخشی .از این رو ،با گدرفتن تعالدی و

بانک به شریف اونلک ،کدارگزار کرمانشداه ،شدی .وی

وثوقه و تضنون از وام ورنیگان و ضامن ها ،بده آندان

ش

تومان را پرداخ ش امدا در ادای پنجداه تومدان

تسالو ت اکطا می کرد.با این رو  ،بانک از سدویی،

بدداقی مانددیه مسددامحه کددرد (اسددناد وزارت خارجدده،

با جل

اکتنداد مدردم و جدذب سدرمایه هدای آندان،

 0231ق ،سدنی شدناره  .) 00-0-312باندک هنچندون

توانس

امور ماوی و تجاری را کنترل کندیش از سدوی

هنکاری حکام ،قراردادی را با انان امضا

دی ر ،به مق ود اصلی خدود کده بده دسد

برای جل

گدرفتن

می کرد که در صورت کندک ،در وصدول بدیهی هدا،

شریان های اقت ادی کشور و جامۀ کنل پوشانین بده

مبلغی را به کنوان کارمزد به آنان کطا کنی .این رح

یاف  .امدا ایدن شدووه،

شدالرها و ایداالت مختلدف

من ورهای سواسی بود ،دس

بانک را در وصول ل های خود با مشدکل مواجده

را شعبۀ مرکزی و شدع
کشور به کدار گرفد

و تدا درجدۀ بسدواری کدارایی

بانک شاهی کرمانشاه وتأثور کنلکردآن بر جامعه و اقت اد منطقه010/

بدیهی

کرمانشدداه ،در  ۷جنددادی االول  1/0230مددی ،0000

بانددک از بددیهکاران ،از اکنددال هددر گوندده فشددار ابددایی

ادارال ان لوس از تعلدل و مسدامحۀ اسدناکول بداقر در

داش  .به ویژه اینکه حکام محلی در دریافد

ادای بددیهی ا  ،بدده اموددرافخج شددکای

نیاشتنی (شاهیی.)31۷ :022۷ ،

کددرد و از او

احتشام اوسلطنه نوز در خا رات خود اشاره می کنی

کنک لبوی (اسدناد وزارت خارجده0230 ،ق ،سدنی

که بانک برای پس گدرفتن بدیهی هدای خود،بده دور

شناره )11-01-0ش اما بی توجالی امودرافخج ،باکدث

معنول ،از حکدام محلدی اسدتفاده مدی کدرد و کدیهای

به وزارت خارجه شی (اسدناد وزارت

مسدئول و مدأمور وصدول ایدن دیدون بودندی و

فرا

ارجا شکای

-

خارجدده 0230 ،ق ،سددنی شددناره .)11-01-2کدد

مدیکردندی

اوسلطنه ،وزیر خارجه ایران ،ضدنن ابدراز تأسدف از

(احتشددداماوسدددلطنه .)023 :02۷1 ،وی کددده خدددود از

این ماجرا ،به کارگزاری و ای ت کرمانشاه دستور داد

بیهکاران بانک شاهی بود در این باره مینویسدی« :روزی

که از هوچ گونه مساکیت و هنراهی با باندک درید

به امر شاه ،مالییخان کاشی ،آجودان مخ وص ،به خانده

نورزنی (اسناد وزارت خارجه 0231 ،ق ،سنی شدناره

مددن آمددی کدده حس د االمددر بددرای وصددول پددول بانددک

 .)00-0-020در پددی ایددن دسددتور ،نورمحنددیخان

مباوغی به کنوان دستنز د ،از بانک دریافد

شاهنشاهی آمیهام و از اینجدا نندیروم م در اینکده پدول
بانک را ب ورم و برخوزم .کار نزدیک به آبروریدزی بدود»
(احتشاماوسلطنه.)0۷0 :02۷1 ،
در برخی مواقدع ،بدی تدوجالی حکدام محلدی بده
درخواس

کارمندیان باندک ،باکدث توسدل آندان بده

مقامات ارشی ،از جنله وزارت امدور خارجده و ادارال
از

ان لوس ،می شدی .در واقدع ،باندک بدرای حناید

اقیامات خود در یک کشور خدارجی ،بده ادارال امدور
خارجی متکی بود و در کو

 ،مواف بود نوازهدای

اداره خارجه را بر رف کنی (.)Bostock, 1989: 103

حنایدد

دووتنددردان ان لوسددی از فعاوودد

شعبه های آن و رسویگی به شکای

بانددک و

کارمنیان آن کده

گدداه حتددی ،بدده منددااره و اخددت ف بددا دوود
می انجاموی ،از اهنو

ایددران

کارکرد اقت ادی و سواسی این

مؤسسه هدا ،بدرای اهدیاف دوود

ان لدوس حکاید

می کنی .روابط بون بانک شاهنشاهی و دوو
یکی از مالج ترین مباحث ،در تاریخ بانک اسد

بریتانودا
و از

دییگاه جفری جونز( ) Geoffrey Jonesاین بانک بده
کنوان هیف اصلی در خیم

مندافع دوود

بود (  .)Clawson,1988: 117در پدی شدکای

بریتانودا
باندک

مشالیی باشی رابده کندوان مدأمور وصدول مطاوبدات
بانک ،به کرمانشداه فرسدتاد (اسدناد وزارت خارجده،
 0231ق ،سنی شناره  .)00-0-31در گام آخر ،بانک
در صورت وصدول نشدین اکتبداراتش ،از دوود

ایدران

میکرد که بیهی مقروضان را پرداخد

کندی.

درخواس

این امدر در قدرو

شدش هدزار تومدانی اک دجاویووده،
1

فخوجاوسلطنه و سردار اج ل و تقاضا از وزارت خارجه
در پرداخ

بدیهیهدای آندان ،در راسدتای حفدظ مندافع

بانک ،بازتاب یافته اس  .این افراد بده جدرم حناید

از

استبیاد (سدنجابی )022 :0221 ،دسدت ور شدیه بودندی و
ام کشدان را دوود

م ددادره کدرده بدود (اسددناد وزارت

خارجه0232 ،ق ،سنی شناره .)11-02-0
عملکرد اسماعیل خان ،کارمند ایرانی بانک کرمانشاه
یکی از کارمنیان ایرانی بانک ،اسناکول خدان بدود
که تنامی امور ماوی بانک و وصول و امضدای قبدو
تجار را سامانیهی می کرد .وی در ول خیم
به سو استفاده و خوان

خدود،

به بانک متالج شی و توقوف او

دردسرهایی را برای تجار و سایر وام گورنیگان ایجداد
کرد .در ادامه به آن اشاره میشود:
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بیگناهی اسیاهلل را اک م کدرد و توقودف انبارهدای وی را

ماجرای تاجر اسداهلل پشمچی
اسناکول خان در شعبۀ کرمانشداه ،واسدطۀ مودان
بانک و تجار بدود .وی در تداریخ  30جندادی اوثدانی
 31/0231آگوس

 ، 0011بیون اجازه از بانک،حیود

صی و سی و الار خروار پشج ،از اسدیاهلل پشدنچی

بیکل

و باکثضرر و زیان ماوی و خیشده وارد کدردن بده
(اسدناد وزارت خارجده0231 ،ق ،سدنی

اکتبار وی دانس

شددناره  .)00-0-01بانددک شدداهی کرمانشدداه حکددج
اسیاهلل پشنچی را قبول نکردش امدا بده کلد

حقانو

که با درآمی حاصدل از

دستور ر وس بانک شاهنشاهی تالران کده در جریدان

پشج ها ،ک های اسیاهلل را تسویه کنی و اگدر

کامل کاو هایوزارت خارجه ب ود ،به شکل دوسدتانه

مبلغی نوز اضافی آمی ،بده وی بیهدی .امدا بدا افشدای

بدده ایددن قضددوه خاتندده داد (اسددناد وزارت خارجدده،

خرییاری کرد و قرار گذاش
فرو
خوان

اسناکولخان به بانک و توقوف وی ،بانک بده

 0231ق ،سنی شناره .)00-0-011

اسیاهلل اخطار داد که بایستی حواوه هدای خدود را بدا
بانک تسدویه کندی و قبوضدی را کده از اسدناکولخان
گرفته اس  ،با خود

ماجرای صارم نظام

حسداب کندیش در حداوی کده

اسناکول خان به صارم ن ام حیود پان دی تومدان وام

پول امتنا می کرد و باندک

داد و در مقابل ،باغ و امد م وی را کده حدیود دو هدزار

را مسئول می دانس  .بیین ترتو  ،فراشان باندک در

تومان ارز

داش  ،به کنوان وثوقه گرفد  .امدا دون بده

مقابل بدیهی اسدیاهلل ،انبارهدای وی را منالدور و بده

ام م وی شج نع داش  ،در هن دام بازپرداخد

کارگزاری واگذار کردنی .اسیهلل پشنچی مدیکی بدود

از گرفتن پول سرباز زد و صارم ن ام هج ،پول را نزد یکدی

که برای حل مشکل وی ،بانک بایستی بدق قاکدیه،

از تجار امان

گذاش  .بعی از میتی ،باندک شداهی اکد م

جلسه ای با حضور تجار دی ر تشکول دهیش در حاوی

کرد که به کل

که بانک فقط با حضور مفتش ،ر وس بانک و کنسول

ق ی م ادرال ام م وی را دارد .ی جلسهای که برگدزار

ان لددوس تشددکول جلسدده داده بددود (اسددناد وزارت

شی بانک درخواس

اصل و فر پول را کرد و اخطار داد،

خارجه 0231 ،ق ،سنی شناره .)00-0-012

در صورت پرداخ

نکردن ،م ادرال ام م او محق اس .

اسناکول خان از پرداخ

ق ور صارم ن ام در پرداخد

وام،

بدیهیا ،

وی ازکنلکددرد کنسددول ان لددوس و تعلددل وی در

صارم ن ام نوز نا ار شی ملکی را که حدیود هدزار تومدان

برگددزاری جلسدده ای بددرای حددل ایددن مشددکل ،بدده

داش  ،به باندک بفروشدی (اسدناد وزارت خارجده،

سوف اویووه ،حکنران کرمانشاه ،شکای

کدرد و ایدن

ارز

0231ق ،سنی شناره .)00-0-020

تأخور را باکث خسارت و از بون رفتن کداالی خدود
دانس د  .سددوف اویوودده بددا هنکدداری کددارگزاری ،از
کنسددوو ری ان لددوس درخواسد

کددرد کدده هددر دده

1

ماجرای صمصامالممالک

از دی ددر اقددیامات اسددناکول خددان ،دادن قددر

بدده

سریع تر،جلسه ا ی با حضدور دو تدن از تجدار ،بدرای

اشخاص مختلف و دریاف

رسددویگی بدده پرونددیال اسددیاهلل تشددکول دهددی (اسددناد

بود .وی مبلغی را به صن اماونناوک داد و سسس از قدرار،

وزارت خارجه 0231 ،ق ،سدنی شدناره )00-0-021ش

صیی بوس

کدرد

اما با حدل نشدین ایدن قضدوه ،اسدیاهلل از وزارت خارجده

و بعی به وی اجازه داد که ملک را کو

درخواس

کنک کرد .وزارتخانه نوز با کاو هدای خدود،

ضنان

و الار ملک او را کو

نامه بده ندام خدود
قباوه دریاف

فر بیهدی.

اسناکول خان بعی از اینکه توقوف و از کار برکنار شی،

بانک شاهی کرمانشاه وتأثور کنلکردآن بر جامعه و اقت اد منطقه000/

خود بده صن داماونناودک

هن امی که محندیکلی مودرزا ،شداه سدابق ،در سدال

با وجود اینکه در مقابل قر

کدرد .در

 0230ق 0000/م با کنک روس ها به استراباد آمی تدا

هنون راستا ،سنی صن اماونناوک و دی دران را بده باندک

با کنک کشایر هوادار

و نودز پشدتوبانی بدرادر ،

داد و مفتش باندک هدج از صن داماونناودک درخواسد

سدداالراویووه ،بدده تدداج و تخ د

زمون او را گرفته بود ،ل

پرداخ

بیهیا

خدود را درخواسد

برسددی ،سدداالراویووه

را کرد (اسناد وزارت خارجه0231 ،ق،

فعاوو هایی را در غدرب کشدور آغداز کدرد (گرکده،

سنی شناره  .)00-0-1صن اماونناودک مدیکی شدی کده

 .) 1۷ :02۷۷وی با کنک کشایر ،کلوه مشرو ه اقیام

و اکنون نوز ،قدادر

نوز حساب های

ملکی را نزد اسناکول گرو گذاشته اس
به ادای وجه نوس

و کنوان کرد که ون ک نتدر صدحنه،

ماوی ساالراویووه را در شعبه های بانک مسیود کدرده

هزار تومان از مودرزا

وت

کرد تا با کنک حکنرانان ایاو های غدرب،

شددور

وی را سددرکوب کنی.بعددی ازضددبط شددین

یکی از منا ق کرمانشاه ،حیود بوس
اسناکول ل

کرده و مجلس را غافل ور کرد .دوو

دارد ،بیهی او را بدا لد

ک نتدر تسدویه

کنیش اما اسناکول به این کدار راضدی نشدی (اسدناد وزارت

پول های ساالراویووه در شعبه هنیان ،او در 3محدرم

خارجه0231 ،ق ،سنی شناره .)00-0-20

 32/0221دسامبر  ، 0000از بانک کرمانشاه خواسد

وزارت خارجه شیش هنچندون

که حواوه های وی را قبول کنی و تالییی کرد در غودر

این ماجرا باکث دخاو

دستور مشوراویووه به شریفاونلدک ،حکندران کرمانشداه،

این صورت ،بانک کرمانشاه را غدارت خواهدی کدرد.

مبنی بر پرداخ

بیهی صن اماوننلدک را موجد

شدی

ادارال ان لوس نوز اک م کرد ،اگر مجبور بده پرداخد

(اسناد وزارت خارجه0231 ،ق ،سدنی شدناره .)00-0-23

پول شود ،قرو

مشوراویووه هنچنون ،از بانک تقاضا کرد که هنان گونه کده

ایران محسوب خوا هی شدی (اسدناد وزارت خارجده،

مطاوبات اسناکول خدان را پو ودری مدیکندی ،در پدی ادای

 0221ق ،سنی شناره .)10-3- 1

قرو

اسناکول خان نودز باشدیش زیدرا بسدواری از مدردم،

معامله با وی را معامله بدا باندک مدیدانسدتنی و مطاوبده از
شخص اسناکول ،باکث شکای

از بانک مدیشدی (اسدناد

دوو
کلد

ساالراویووه به کنوان بیهی دوود

ایران با دادن این اموی کده سداالراویووه بده
نیاشددتن تجالوددزات کددافی ،جر د

کرمانشاه را نیارد ،از بانک خواس

حنلدده بدده

که با بالانده هدای

وزارت خارجدده0231 ،ق ،سددنی شددناره  .)00-0-22در

مختلف ،ماننی نیاشتن پول ،از نقی کردن حواوده هدای

هنون راستا ،در  ۷شوال  02/0231نوامبر  ،001۷بده شدعبۀ

وی خودداری کنیش در واقع ،هیف دوو

ایدران ایدن

بانددک کرمانشدداه دسددتور داده شددی تددا بدده تنددام معددام ت

بود که تا رسوین نوروی کنکی فرصتی فدراهج شدود

کنددیش

(اسناد وزارت خارجه 0221 ،ق ،سدنی شدناره -3-1

وی را ادا کندی (اسدناد وزارت خارجده،

 .) 10بددا هنددۀ وکددیه هددای دوو د  ،سدداالراویووه بدده

اسددناکول خددان رسددویگی و مطاوبددات او را ل د
هنچنون ،قرو

کرمانشاه حنله کرد و باکث ناامنی و تعطولدی باندک

0231ق ،سنی شناره .)00-0-22

کرمانشاه شی .هنچنون،به کلد

ماجرای شاهزاده ساالرالدوله
افزون بر مشک تی که باندک در زمونده امنود

و

وصول اکتبارات و کنلکرد اسناکول خان داش  ،گاه
به صورت ناخواسدته ،وارد مسدا ل سواسدی مدی شدی.

برخدورد گلووده بده

ساختنان بانک ،حیود دویس

و پنجاه تومان خسارت بده

آن وارد شددی و بددق گددزار

ر ددوس بانددک ،بسددواری از

وسایل ،از جنله ماشون تایپ ،از بون رف
خارجه0221 ،ق ،سنی شناره .)10-3-3

(اسدناد وزارت
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پیامدهای فعالیت بانک شاهی کرمانشاه

سایر فعالیتهای بانک
 .فعاوو های تجاری :ایاو

کرمانشاه یکدی از مراکدز

مالج توووی پشج بود .بق دادههای آماری ،قون

فعاوو

شعبۀ بانک شاهی در کرمانشاه ،آثار مثبتی

پشدج در

را به هنراه داش ش از جنلده آسدان کدردن معدام ت

سالهای آغازین قرن بوسدتج ،نزدیدک بده دو برابدر شدی

تجار و مردم با سایر شالرها ،رتق و فتدق امدور مداوی

(سوف .)022 :02۷2 ،پشدج کرمانشداه ،پشدج گوسدفنی و

شالر ،کنک هدای مداوی بده اقشدار مختلدف و روندق

معروف به پشج کردی بود که در ورستان و نواحی کلالدر،

اقت ادی این شالر .ا ما افزون بر این آثدار ،پوامدیهایی

گوران ،سنجابی و در حواوی خودِ شالر کرمانشاه به کندل

را نوز برای کرمانشاه در برداش

که در ادامده بده آن

میآمدی .مح دول پشدج کرمانشداه ،در حدیود دو هدزار

اشاره خواهی شی.

خروار بود و از این مقیار ،هدزار و پان دی خدروار از راه
بغیاد به ان لستان و مارسی و آمریکا ارسال شیه و بداقی

بیکاری صنف تجار و صرافان

در داخل کشورم رف مدیشدی (جنداوزاده.)22 :02۷2 ،

در تنددام قددرن نددوزدهج مو دی/سددوزدهج قنددری،

درآمیهای بوشدتر ،ایدن

اصلی اقت ادی ایران کشاورزی بود .اکثر مدردم

بانک شاهی کرمانشاه برای کس

فعاوو

مح ول را از تووویکننیگان آن میخریی و با ندام باندک،

زنیگی خود را از ریق کشاورزی یدا دامدیاری تدأمون

(اسدناد وزارت

می کردنی (ونبتون .)012 :02۷1 ،کرمانشاه نودز یکدی از

در بغیاد و سایر کشورهای مدیفروخد

خارجه0231 ،ق ،سنی شناره .)00-0-012

سرزمون های غنی ایران بود که پشج خام ،مووه ،تریدام،

 .هنکاری در حل مشک ت مردم :بانک به من ور
نفوذ در منطقه و جل

اکتناد مردم ،گاه بده حناید

وارد می کرد (اح ا وه تجارتی ایران 0 ،فروردین 0322

از آنان و هنکاری در حل مشک تشان می پرداخد .
اوبته این اقیام بانک خودسرانه نبود و با حناید
دستور حکوم

پوس

و پار ه صادر و رن  ،دارو ،قنی ،ای و پار ه

یدا

هنراه بودش برای ننونده ،زمدانی کده

تددا  30اسددفنی  .)02۷ :0322تجددار بددزر
موقعو

در بددازار،

منتازی داشتنی .پای اه اجتناکی آنان ،از کسدبه

و پوشهوران که اصناف را تشدکول مدیدادندی ،بده دور

معتضددیاویووه ،مباشددر ماوودداتی کرمانشدداه ،بدده کل د

کامل متنایز بود .تجار در رأس قیرت منزو

اخت ف ماوی و شخ ی با خطود اونلدک ،دو فقدره

بازار جای داشتنی (ورهرام.)000 :0221 ،

و ثروت

قبض وی را که در باندک داشد ،به مبلد سو دی و

در سددال  030۷ق 02۷0/م ،شددش گددروه از تجددار

وودره کثندانی گرفد ،

کرمانشاه ،با ونین-بنبئدی معدام ت تجداری داشدته و در

رسویگی

بازار ،بدوش از صدی هدزار وودره ( 113111ریدال) اکتبدار

بدده ایددن اخددت ف را کددرد (اسددناد وزارت خارجدده،

داشتنی .ده گروه دی ر تجار هج ،در حیود بوسد

و پدنج

 0231ق ،سنی شناره  .) 22-23-2بانکشاهی نوز بدق

هزار ووره (0111111ریال) سرمایه داشتنی که بدا بغدیاد و

دسددتور وزارت خارجدده ،در تدداریخ  30ذی اوقعددیه

ایران معامله میکردنی .گروههای دی ر کده بدا ندام تجدار

از

بقۀ دوم از آنان یاد میشود ،هر یک در حیود یک هدزار

وی کده شدخص

تا دو هزار ووره ( 11311تا 21111ریال) اکتبار داشدتنی کده

دی ری بده باندک مدی آورد ،خدودداری کدرد (اسدناد

به ور معنول ،معام ت آنان محدیود بدود (فلدور:0211 ،

پنجاه تومان و یک ی و بوس

خطو اونلک از وزارت خارجه درخواس

 01/0231دسدددددامبر  ، 0012بدددددرای حنایدددد
خطو اونلک ،از نقی کردن قبدو

وزارت خارجه 0231 ،ق ،سنی شناره .)22-23-3

 .)0۷3/3بنا بر گزار

کنسوو ری ان لوس ،در سال 0230

بانک شاهی کرمانشاه وتأثور کنلکردآن بر جامعه و اقت اد منطقه002/

ق 0011/م ،سدداووانه نزدیددک بدده بوسدد

هددزار پوسدد

مشکلشان را پو وری میکردش بدرای ننونده ،زمدانی کده در

مختلف،از کرمانشاه به خارج حنل میشی که پانزده هدزار

کرمانشاه یکی از کارمنیان بانک شاهی در جریدان دکدوای

(جناوزاده .)21 :02۷2 ،سواح نودز از

دو تددن از اهدداوی توددر خددورد ،کنسددوو ری ان لددوس از

آن ،به روسوه میرف

وکولاویووه ،از م کان بزر کرمانشداه ،یداد مدیکندی کده
تجارت وسوعی با پداریس و وندین داشد

کارگزاری و وزارت داخله ،درباره این اتفداق بازخواسد

(سدواح:0211 ،

کرد و خواهدان توضدوحی دربدارال آن شدی (اسدناد وزارت

داده بدود

خارجه0221 ،ق ،اسناد شناره 1و  .)21-32-1هول نودز در

باندک در ایدن

کتاب خود ،به این واقعه اشاره کرده اس  .محتندل اسد ،

منطقه و اکطای وامها متعید ،تجار ضنن وابسته شدین بده

بانددک

.)21او کش

کتورا را نوز در کرمانشداه گسدتر

(ورهرام .)301 :0221 ،اما با آغداز فعاوود
بانددک و از دس د

دادن اکتبددار و حوثو د

خددود در موددان

ایددن حادثدده در زمددانی رخ داده کدده وی ریاسدد
کرمانشداه را بدر کالدیه داشدته اسد

).(Hale, 1920:227

مردم،از سوسدتج تجدارت داخلدی و خدارجی نودز حدذف

هنچنون ،زمانی که از خانۀ کزیزاهلل ،فرا

شددینی .بددیین ترتودد  ،فعاوودد هددای بانددک جددای زین

شی ،باندک از ریدق کدارگزاری و حکندران منطقده ،ایدن

فعاوو هدای بازرگاندان و صدرافان شدی و در نالاید  ،بده

مسئله را پو ودری کدرد (اسدناد وزارت خارجده0231 ،ق،
سنی شناره .)00-0-31این حنای

بوکاری یا کسادی حرفه این دو گروه انجاموی.

باندک ،سدرق

جنبۀ منفدی داشد

و

باکث مشک ت دی ری میشی .ندانکده اگدر خ فدی از
اینخیمت زاران سر میزد،دوو

تحکیم نفوذ سیاسی انگلیس

ننیتوانسدتننان را مواخدذه

ان لوسیها از میتها قبدل و براسداس قدرارداد 0221

کنی و این مسئله به ضرر مردم بومی تنام میشیش از سدوی

ق 0001/م با روسوه ،توانستنیدر ازای واگذاری قسدطنطنوه

دی ر ،حنای

بانک جرأت و جسارتبوشتری بدرای انجدام

بدده روسهددا ،منطقددۀ بددی ددرف ایددران در قددرارداد 0231

کارهای غورقانونی ،به آنان میداد .نانکه در پی شدکای

ق 001۷/م را که شامل منا ق نف خوز بود ،به منطقۀ نفدوذ

بانددک از مسددامحۀ کددارگزاران محلددی و تعویددق وصددول

جالدانی اول ،تفن دیاران

کدده دی ددر از

خود اضافه کنندی .پدس از جند

از بانددک خواس د

مطاوبددات بانددک ،دوو د

نکنی تا مشکل ایجداد نشدودش زیدرا،

جنوب ایران که به من ور مقابله بدا مدأموران فعدال آوندانی

اسناکول خان حنای

تشکول شیه بودنی ،واوفۀ حفظ منافع ان لدوس را در ایدن

اقیامات اسناکول خان باکدث خسدارت مدردم شدیه بدود

نواحی بر کالیه گرفتنی .بانک شاهی کرمانشاه نوز به کندوان

(اسناد وزارت خارجه ،سنی شناره 0231ق.)00-0-2۷ ،

مؤسسهای اقت ادی،در راستای اهدیاف اسدتعناری دوود
بریتانوا در این منطقه کنل میکرد .ایدن باندک بدا م دادرال
ام م و زمونهای مردم ،در قاو
گستر

وصول نشین وامها ،بده

نفوذ استعناری ان لوس یاری میرسانی.

بحران هویت فرهنگی
حنای

کارگزاران ایرانی ،باکدث شدی تدا مدردم بده پدذیر
تابعو

افرادی که برای نوروهای بو انه کار میکردنی به نحوی
تح

دوو

ان لوس تشویق شونی .با این هیف که

ضنن بالره بردن از حنای

سوءاستفاده از حمایت بانک
حنای

بانک و سدایر مؤسسده هدای ان لوسدی از

آنان و درامدان ماندین از

هر گونه تعیی ،از امتوازهای مختلفی که دوو

ایران

آنان بودنی .هن امی که برای اکضدای باندک

به آنان واگدذار نندی کدرد ،اسدتفاده کنندی .ندان کده

کددرده و

امتوازهای اکطایی به بازرگانان خارجی ،نده تنالدا بده

حادثددهای رخ مددیداد ،بانددک از آنددان حنایدد
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تووویکننیگان مح لی ،بلکه به تجار داخلی نوز صدیمه

به ک وه ،آنان رابه پذیر

وارد کرده بودش برای ننونه ،یک واردکنندیال اروپدایی

بالره منیی از امتوازها تشویق کرد .این امر باکث بحدران

می پرداخد ش

فرهن ی در کرمانشاه شی کده بدا رواج کاالهدای

اوبسۀ نخی در مرز ،پنج درصی کوار

اما واردکننیال ایرانی هنان کاال ،مجبور بود هفد
درصی بده کندوان کدوار

هش

فرن ی و فرهن

غربی تشییی یاف .

اضدافی ،کدوار

بددازار ،ماووددات محلددی و کددوار

راه بسددردازد ،ایددن

اجحاف ها تجار بومی را ناگزیر می کرد دس
بکشنی یا به تابعو

تدا

هوی

تابعود

دول بو انده ،بدرای

از کدار

خارجی هدا درآیندی (آبراهامودان،

 11 :022۷تددا.) 11ایددن امددر موج د

بحددران هوی د

پینوشتها
 .0بوجک کبارت از سنیی بود که صراف ضنن آن
وصول مبلغی را اک م و به وکیه کوتاه یا اغل
کنیاونطاوبه ،تعالی پرداخ

میکرد .به ور معنول،

فرهن ی در کرمانشداه و اکثدر شدالرهای ایدران شدی.

بوجک در مقابل براتهای تسلونی تجار صادر میشی و

افزون بر این ،ورود کاالهایی ماننی پار ه هدای نخدی

بر حس

موزان شالرت و اکتبار صراف در بازار رواج

ان لوسی یا هنیی ،قنی فرانسوی ،سو ارهای دخانوات

مییاف

ترکودده و آبجوهددا داننددارکی کدده از ان لددوس راهددی

 .3برای آشنایی بوشتر با تجارتخانه و صرافخانههای

کرمانشاه می شی ،فرهن

غربی را رواج می داد.

ایران رجو کنوی به :تجار ،مشرو و

و دوو

میرن،

ترابی فارسانی ۷2 :تا .22

نتیجه
شعبۀ بانک شاهنشداهی در کرمانشداه از سدال 0013
م0231/ق ،فعاوو
دس

( اپخانه بانک ملی.)33 :0222 ،

خود را آغاز کرد .ایدن باندک بدا بده

گرفتن امور تجاری کرمانشداه و برقدراری روابدط

مساون آموز با اقشار مختلف جامعه ،به سرک

جای اه

خددود را در موددان مددردم و تجددار مسددتحکج کددرد .از
کارکردهای اساسی بانک ،پرداخ

اکتبدارات بده مدردم

بود .سوستج وام دهی ،اهرم فشداری را در اختودار باندک
قددرار داد کدده در صددورت مسددامحه یددا ندداتوانی وام
گورنیگان ،ام م آنان را م ادره کنی.از این رو ،افدزون
بر حذف تجدار و صدرافان بدزر

کرمانشداه از رخدۀ

مبادالت داخلی و تجاری ،با تنلک امد م آندان ،نفدوذ
استعناری خود را که در راستای اهیاف اووودۀ تأسدوس
این شعبه بود ،افزایشیاد و جای اه خود را تثبود
هنچنون ،بانک بدا حناید

کدرد.

از اسدناکول خدان ،کارمندی

ایراندی باندک و تایودی کنلکدرد وی در برابدر دوود

و

مردم ،به تجار و سایر اقشار مردمضرر و زیان وارد کرد.

 .2فرزنی اک جاویووه (آذری شالرضایی.)22 :0221 ،
 .1معروف به خان حاکج فرزنی کلیاکبر خان
شرفاونلک (سنجابی 33 :0221 ،و .)32
 .1ر وس ایل سدنجابی و حداکج ق رشدورین (سدنجابی،
.)213 :0221
کتابنامه
الف .اسناد آرشیوی
.اسناد وزارت خارجه0230 ،ق ،سنی شناره .01-02 -11
0231 ،------------- .ق ،سنی شناره .00-0-31
0222 ،------------ .ق ،سنی شناره .21-01-03
0232 ،------------ .ق ،سنی شناره.11-1-11
0232 ،------------ .ق ،سنی شناره .11-1-011
0232 ،------------ .ق ،سنی شناره .11-1-021
0230 ،------------ .ق ،سنی شناره .11-01-3
0230 ،------------- .ق ،سنی شناره .11-01-2
023۷ ،------------- .ق ،سنی شناره .11-11-20

بانک شاهی کرمانشاه وتأثور کنلکردآن بر جامعه و اقت اد منطقه001/

023۷ ،------------- .ق ،سنی شناره .11-11-1۷

0221 ،----------- .ق ،سنی شناره .21-32-1

023۷ ،------------- .ق ،سنی شناره .11-11-10

0231 ،---------- .ق ،سنی شناره .00-0-2۷

0222 ،------------ .ق ،سنی شناره .21-01-02

 .سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،سنی شناره

0222 ،------------ .ق ،سنی شناره .21-01-00
0222 ،------------ .ق ،سنی شناره .12-1-01
0222 ،----------- .ق ،سنی شناره .21-01-1

.301-1011
 .سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ،سنی شناره
.302-310۷

0222 ،----------- .ق ،سنی شناره .21-01 -1
0221 ،----------- .ق ،سنی شناره .23-32-3

ب .کتابها

0230 ،----------- .ق ،سنی شناره .3۷-11-30

 .آبراهاموان ،یروانی ،)022۷( ،ایران بون دو انق ب از مشرو ه

0230 ،---------- .ق ،سنی شناره .3۷-11-32

تا انق ب اس می ،ترجنه :کااج فوروزمنی ،حسن

0230 ،---------- .ق ،سنی شناره .3۷-11-32

شنسآوری ،محسن مییر شانه ی ،چ ،03تالران :مرکز.

0231 ،---------- .ق ،سنی شناره .00-0-012

 .آذری شالرضایی ،رضا ،)0221( ،گزییه اسنادی از وقایع

0221 ،---------- .ق ،سنی شناره.10-32-0 ،

مشرو و

در کردستان و کرمانشاه ،به کوشش رضا

0230 ،---------- .ق ،سنی شناره .11-01-0

آذری شالرضایی ،تالران :کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد

0222 ،---------- .ق ،سنی شناره .21-12-0

مجلس شورای اس می.

0231 ،---------- .ق ،سنی شناره .00-0-021
0231 ،---------- .ق ،سنی شناره .00-0-312
0231 ،---------- .ق ،سنی شناره .00-0-020

 .ابتالاج ،ابواوحسن ،)02۷0( ،خا رات ابواوحسن ابتالاج،
ج ،0تالران :کلنی.
 .احتشاماوسلطنه ،محنود ،)02۷1( ،خا رات احتشاماوسلطنه،

0232 ،---------- .ق ،سنی شناره .11-02-0

به کوشش محنیمالیی موسوی .چ ،3تالران :زوار.

0231 ،---------- .ق ،سنی شناره .00-0-01

 .بشوری ،احنی ،)0213( ،کتاب آبی ،ج ،3تالران :نو.

0231 ،------------ .ق ،سنی شناره .00-0-011
0231 ،------------ .ق ،سنی شناره .00-0-1
 ،0231 ،----------- .سنی شناره .00-0-20

 .ترابی فارسانی ،سالو  ،)0221( ،تجار مشرو و

و دوو

میرن ،تالران :تاریخ ایران.
 .جکسن ،آبراهام ویلوامز ،)021۷( ،سفرنامه جکسنش ایران

0231 ،----------- .ق ،سنی شناره .00-0-23

در گذشته و حال ،ترجنه :منو الر اموری و فرییون

0231 ،----------- .ق ،سنی شناره .00-0-22

بیرهای ،تالران :خوارزمی.

0231 ،----------- .ق ،سنی شناره .00-0-22
0221 ،----------- .ق ،سنی شناره .10-3-1
0221 ،----------- .ق ،سنی شناره .10-3-3
0221 ،----------- .ق ،سنی شناره .10-3-1
0231 ،----------- .ق ،سنی شناره .22-23-2
0231 ،----------- .ق ،سنی شناره .22-23-3
0221 ،----------- .ق ،سنی شناره .21-32-1

 .جناوزاده ،محنیکلی ،)0211( ،گنج شای انش اوضا
اقت ادی ایران ،تالران :سخن.

 .اپخانه بانک ملی ایران،)0222( ،تاریخ سی ساوه بانک ملی
ایران ،تالران :اپخانه بانک ملی ایران.
 .رابونو ،وو ی ،)0213( ،مشرو ه گو ن از یادداش های
رابونو ،به کوشش محنی روشن ،گو ن :حویری.
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 .سنجابی ،کلی اکبر ،) 0221( ،ایل سنجابی و مجاهیات
ملی ایرانش خا رات کلی اکبر سنجابی ،به تحریر
کریج سنجابی ،تالران :شورازه.
 .سواح ،حنوی ،) 0211( ،خا رات حاج سواح ،تالران:
امورکبور.
 .سوف ،احنی ،) 02۷2( ،اقت اد ایران در قرن نوزدهج،
تالران :شنه.
 .شاهیی ،م فر ،) 022۷(،تاریخ بانک شاهنشاهی ایرانش
گوشه هایی از روابط سواسی و اقت ادی ایران و
ان لستان ،تالران :پژوهشکیه پووی و بانکی.
 .فلور ،ویلج ،) 0211( ،جستارهایی از تاریخ اجتناکی
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ایران در ک ر قاجار ،ترجنه ابواوقاسج سری ،ج،3
تالران :توس.
 .گرکه ،اووریخ ،) 02۷۷( ،پوش به سوی شرقش ایران در
سواس

شرقی آونان در جن

جالانی اول ،ترجنه

پرویز صیری ،کتاب اول ،تالران :سوامک.
 .ونبتون ،آ،م ،س ،) 02۷1( ،ایران ک ر قاجار ،ترجنه
سونون ف وحی ،تالران :جاودان خرد.
 .نا ق ،هنا ،) 02۷2( ،بازرگانان در دادوستی با بانک
شاهی و رژی تنباکوش بر پایه آرشوو امون اوضرب،
تالران :توس.
 .ورهرام ،غ مرضا ،) 0221( ،ن ام سواسی و سازمان
اجتناکی ایران در ک ر قاجار ،تالران :معون.
ج .مقاله ها
 .مشوری ،محنی ،) 0213( ،ه.وو ی رابونو ایران دوس
ایران شناس ،مجله گوهر،

 ،31ص  ۷10تا .۷0۷

د .لوح فشرده
 .اح ا وه تجارتی ایران 0 ،فروردین  0322تا  30اسفنی
.02۷ :0322
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