حضور مستشاران آلمانی و تاسیس بانک ملی در ایران
خدیجه سلطاني لرگاني* ،هادي دل

آشوب**

چكيده:
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اختالفاتي وجود داشت ,دولتمردان غير وابسته ایران تمایل داشتند که آلمانها را ترغيب کنند
تا نقش فعالتري در ایران ایفا کنند و آلمان نيز عالقه داشت که نفوذ انگلستان و روسيه در
ایران محدود شود .در این مقاله ما چكونگي ورود مستشاران مالي آلماني به ایران و اقدامات
آنها براي تاسيس بانك آلماني و سرانجام چگونگي تاسيس بانك ملي را مورد بررسي قرار مي
دهيم.
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مقدمه:
در سالهاي 4099تا  4091ایران در وضع اقتصادي خيلي بدي قرار گرفته بود ,شرایط سنگيني
که براي پرداخت وامها به بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي وجود داشت اجازه نميداد که این
قروض مستهلك شود و ایر ان هر چه بيشتر زیر نفوذ سياسي و اقتصادي این دو قدرت قرار
مي گرفت .از این رو دولت ایران به فكر چاره اندیشي افتاد و راه رهایي از وضع موجود را تاسيس
بانك مي دید ,در نتيجه تالش فراوان کرد تا ایجاد بانك تحقق یابد ,اما عوامل زیادي سد این راه
شده بودند که یكي از این عوامل شرایط وامهاي دریافتي از روس و انگليس بود که دست و پاي
دولت ایران را بسته بود و به هيچ وجه نميتوانست دست نياز به سوي قدرت دیگري دراز کنند.
در ابتداي ماه ژوئن توسط ميرزا حسين خان موتمن الملك پسر رئيس الوزراي ایران یك
پيشنهاد غير رسمي در مورد واگذ اري امتياز تاسيس بانك به کاردار سفارت آلمان داده شد.
ميرزا حسين خان اظهار داشت که دولت ایران با موافقت خود نسبت به تاسيس خط کشتيراني
آلمان در سواحل خليج فارس نيت خود را در مورد استقبال از سياست فعاالنه آلمان نشان داده
است و این دولت معتقد است که در صورت عدم تاسيس یك بانك آلماني در ایران ,آلمان موفق
به رقابت موفقيت آميز تجاري با انگلستان و روسيه نخواهد بود و هر گروه مالي که مورد تایيد
امپراطوري آلمان باشد ,شاه ایران امتياز مربوطه را اعطا و دولت ایران نيز از آن گروه دریغ
نخواهد ورزید و کم کم متخصصان آلماني راهي ایران شدند.
در این مقاله سعي شده بيشتر با تكيه بر اسناد و مدارك معتبر به بررسي ورود متخصصان
الماني به سيستم بانكي ایران و در نهایت تشكيل بانك ملي ایران بپردازیم.
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نخستین اقدامات برای تاسیس بانک ملی در ایران:
تشكيل بانك به شكل جدید نخستين بار در سال  4251هجري شمسي(  4201ه  -ق ) ده
سال قبل از بوجود آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمدحسن امين دارالضرب یكي از صرافان
بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پيشنهاد شد .متاسفانه این پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان
و عوامل آنان جامه عمل نپوشيد و به جاي آن بانك شاهي در ایران مستقر گردید ,پس از
استقرار مشروطيت هنگامي که دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست،
احساسات ملي که از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جریحه دار شده بود به هيجان آمد
و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذکور و در ترميم وضع مالي
مخالفت با استقراض خارجي تاسيس بانك ملي را خواستار شدند ،جمعي از
خزانه ضمن
GS
MA

R
OO

N
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بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانك شدند ,در آذرماه  4215با اعالني که مبين
احساسات عمومي و عالقه مردم به تاسيس یك بانك اعتباري ملي در ایران بود ،انتشار یافت .در
روز  22آبان  4215ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزیر ماليه وقت مظفرالدین شاه در مجلس
شوراي ملي حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالي کشور خبر داد و پيشنهاد داد که دولت براي
مبلغي از کشورهاي اروپایي وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان
رفع این مشكل GS
MA
OR
NO
مواجه شد  .نمایندگان پس از شور و پيگيري در روز  0آذر ماه همان سال با تأسيس بانكي که
بتواند براي کشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند.
خبر تشكيل بانك ملي با سرمایه  45ميليون (  29کرور) قابل افزایش به  59ميليون تومان با
وجد و شعف عموم ملت روبرو شد .از طرفي دیگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد
قرارداد  4091ميالدي بين دولتهاي روسيه و انگليس و تقسيم ایران و نيز آغاز جنگ جهاني
اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ایران تمام کوششها و تالشهاي تشكيل بانك ملي را نقش بر آب
کرد و این آرزوي بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.
در سال 4291ش 4021/م هنگامي که هيئت مستشاران مالي آمریكا به ریاست دکتر ميلسپو
ایران را ترك کردند ,راه براي استخدام متخصصين و مستشاران آلماني در موسسات مالي و
بانكي ایران گشوده شد .در  1مهر4291ش 20/سپتامبر 4021م قانوني به تصویب مجلس رسيد
که مقرر ميداشت ی ك متخصص عالي رتبه آلماني جهت مشاوره در امور مالي و اقتصاي کشور
و یك متخصص آلماني دیگر استخدام شوند ,که با توجه به عدم رضایت دولت ایران از اختيارات
سابق دکتر ميلسپو قرار شد این متخصصان صرفا به شكلي مشورتي کار انجام دهند .گروه دیگر
از کارشناسان آلماني نيز سرپرستي بخشهاي اداري شعب آن را بر عهده گرفتند .در سال
4291ش 4020/م یكي از اتباع آلماني به ریاست کل دیوان محاسبات و دیگري به سمت مدیر
امور مالي با اختيارات تام منصوب شد(زرگر)19 :نصرت الدوله فيروز که در این هنگام وزیر ماليه
بود پس از خاتمه کار مستشاران آمریكایي به تجدید بناي این وزارت خانه پرداخت
(یكتایي) 5 :4219و در این امر از متخصصان آلماني از جمله دکتر شينوید بهرهمند
گردید(ذوقي ) 191 :از موسسات جدید دارائي ,تاسيس ضرابخانه و تشكيالت آن بود که براي
سكه و توسعه امور اقتصادي و مبادالتي پول ,اقدام به خرید جدیدترین ماشين آالت در این
زمينه کرد و توسط کارشناسان آلماني برپا و به راه افتاد(آوري )292 :در سال 4211ش4095/م
دولت ایران براي برقراري روابط مالي و تجاري بيشتر متوجه آلمان شد .در این زمينه هم ایران
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و هم آلمان به تاسيس یك بانك آلماني در ایران راغب بودند ولي اینكه باید یك بانك آلماني
مستقل تاسيس شود یا اینكه تنها شعبه اي از یكي از بانكهاي آلماني در ایران تاسيس شود
مشخص نبود.
در ابتداي ماه ژوئن توسط ميرزا حسين خان موتمن الملك پسر رئيس الوزراي ایران یك
پيشنهاد غير رسمي در مورد واگذاري امتياز تاسيس بانك به کاردار سفارت آلمان داده شد.
ميرزا حسين خان اظهار داشت که دولت ایران با موافقت خود نسبت به تاسيس خط کشتيراني
آلمان در سواحل خليج فارس نيت خود را در مورد استقبال از سياست فعاالنه آلمان نشان داده
است و این دولت معتقد است که در صورت عدم تاسيس یك بانك آلماني در ایران ,آلمان موفق
به رقابت موفقيت آميز تجاري با انگلستان و روسيه نخواهد بود و هر گروه مالي که مورد تایيد
امپراطوري آلمان باشد ,شاه ایران امتياز مربوطه را اعطا و دولت ایران نيز از آن گروه دریغ
نخواهد ورزید(جي براد فورد ()414-419 :این دو قدرت قبال در تهران اقدام به تاسيس بانك
کرده بودند .بانك شاهانشاهي توسط بارون رویتر انگليسي و بانك استقراضي روس توسط روسيه
تشكيل شده بود) ایران در این زمان در وضع اقتصادي خيلي بدي قرار گرفته بود ,شرایط
سنگيني که براي پرداخت وامها به بانكهاي شاهنشاهي و استقراضي وجود داشت اجازه نميداد
ک ه این قروض مستهلك شود و ایران هر چه بيشتر زیر نفوذ سياسي و اقتصادي این دو قدرت
قرار مي گرفت .از این رو دولت ایران به فكر چاره اندیشي افتاد و راه رهایي از وضع موجود را
تاسيس بانك مي دید ,در نتيجه تالش فراوان کرد تا ایجاد بانك تحقق یابد ,اما عوامل زیادي
سد این راه شده بودند که یكي از این عوامل شرایط وامهاي دریافتي از روس و انگليس بود که
دست و پاي دولت ایران را بسته بود و به هيچ وجه نميتوانست دست نياز به سوي قدرت
دیگري دراز کنند.
«ریشت هوفن» که از اشتياق ایران براي بسط تجارت با آلمان تعجبي نميکرد در مورد دالیل
این شوق و اشتياق چنين نوشت« :باید دانست که دولت ایران گذشته از تمایل به بسط تجارت
با آلمان در این مورد اجبار هم دارد ,ضمن اینكه مشكالت زیادي بر سر این راه وجود دارد,
معهذا آلمان نيز به سرنوشت ایران عالقه مند بوده و مایل است که این کشور روي مساعدت
آلمان (همچنين قدرتهایي مانند فرانسه و اتریش) حساب کند .سياستمداران ایراني بر این باور
بودند که ایران جهت انجام اصالحات مالي و رفرمهاي الزم ناگزیر است در سطح جهاني اقدام
نماید تا در این راه موافقت حاصل کند و در این رابطه به دولت آلمان اعتماد دارد زیرا از نظر

www.noormags.ir

www.noormags.ir

11

آن ان آلمان پيوسته سياست جلب دوستي با شرق را دنبال کرده است(جي براد فورد-414 :
)412
ایجاد یك بانك تجارتي الزم بود ,تجار انگليس و روسيه سودهاي کالني از طریق موسسات
بانكي معتبر خود ميبردند .هيچ شرکت اختصاصي روس و انگليسي نميتوانست بر پایه اعتبار
طوالني که ایرانيها مي خواستند تجارت کند و یا به حيات خود ادامه دهد ,این بانك بود که
مسئوليت را از دوش آنها بر مي داشت و نيز یك بانك به عنوان واسطه براي دادن اعتبار کامال
واجب بود ,اقالم تجارت آلمان نه بستگي به حجم درخواستهاي تجارتي داشت که از نمایندگي
ها به او مي رسيد ند ,نه ارتباط به توانایي آلمان در توليد داشته تا بتواند با رقباي انگليسي و
روسي خود رقابت کند ,ضمنا به جهت ترس از انگليس و روسيه ,دولت ایران کامال محتاطانه
عمل مي کرد و با آن دو دولت رفتاري کامال مالیم داشت ,البته این وضع قابل دوام نبود و دولت
آلمان ميبای ست تصميم نهائي را اعالم و یكي از دو راهي را که در پيش داشت انتخاب کند ,یا
در نبرد رقابت آميزي شرکت کند که چشم انداز آن پرمنفعت بود و یا اینكه سياست هميشگي
خود را که بي عالقهگي به امور سياسي و تجاري بود دنبال نماید(جي براد فورد )412 :در این
موقع مشكلي که تاکنوم الینحل مانده بود ,تمایل برخي از گروهها و محافل مالي خصوصي
براي تاسيس بانك در ایران بود .به نظر دولت برلين «دویچه اورینت بانك» یك انتخاب طبيعي
بود  .براي اینكه این بانك شعبههاي مختلفي در شهرهاي شرق ميانه داشت .وزارت خارجه با
آقاي ویتينگ ( )wittingعنصر بانك مزبور از بانك آلمان شرقي و اورینت بانك( orient
 ) bankتماس گرفت و پيشنهاد ایران را به او داد .ویتينگ ضمن اظهار عالقه پيشنهاد کرد که
یك نفر کارشناس براي تحقيق و بررسي مسایل فورا به تهران فرستاده شود.
پس از تاسيس بانك؛ آلمان در ایران با توجه به مقاصد روسيه و انگليس در نظر داشت که در
این فرصت وامي به ایران بدهد ولي نميدانست که در صورت چنين کاري باید بهاي گزافي را از
نظر سياسي بپردازد ,حتي دادن وام هاي کوتاه مدت خطرناك بود .از آنجائيكه بانك آلمان ذاتا
یك موسسه خصوصي براي پيشبرد تجارت آلمان بود ,دولت آلمان نمي توانست آنها را وادار به
دادن وام کند .عالوه بر این دولت برلين در نظر داشت که به ایران اجازه دریافت هر وامي را
بدهد .هرچند وزارت خارجه آلمان مایل بود به ایران وام بدهد و نميخواست بر مشكالت
سياسي خود بيفزاید ,ولي چندان هم بيميل نبود که روابط خود با ایران را در زمينه صنایع
توسعه بخشد تا به این وسيله به دیپلماتهاي خارجي و ژورناليستها ثابت کند که آلمان صرفا به
دنبال هدفهاي تجاري ایران است.
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منافع مستقيم آلمان بر این قرار داشت که بانك ملي ایران را توسعه دهد ,هدف آلمان در وهله
اول وابسته کردن ایران از نظر مالي و سپس وابستگي سياسي بود؛ دفتر فرماندهي شعبه بانك
شرق آلمان به وسيله آقاي استمریش( )stermrichژنرال کنسول آلمان در استانبول اداره مي-
شد که به تهران منتقل شد .او فورا فعاليتهاي خود را در زمينه توسعهي تجارت ,صنعت و
طرحهاي موثر سازنده آغاز کرد از جمله :راه آهن که تحت نظارت بانك شرقي آلمان بود .در این
موقع آلمانها در نظر داشتند که به جنبش مشروطيت از نظر مالي کمك کنند ولي با روشهاي
غير مستقيم نه دادن وام علني .آنان فریاد ایران براي ایراني را از هر کسي بلندتر سر ميدانند,
اگر بانك آلمان و بانك ملي ایران یكي ميشدند ,ميتوانستند بانك شاهنشاهي را از صحنه
خارج کنند(مير فخرایي )422 :دیپلماتهايAGSآلمانيو مقامات اورینت بانك ,مشترکا مسئوليت
RM
O
افشاگري استاندارد(روزنامه انگليسي) مبني بر
نقشه ضد انگليسي را بر عهده داشتند ,پس از NO
دادن امتياز بانك آلمان در تهران به «دفتر ولف» که رسما از سوي این دفتر تكذیب
شد( 4091م) این روزنامه ادعاي دیگري را مطرح کرد که آلمان در نظر دارد ,براي تكميل
نقشههاي سودجویانه خود در ایران ,در بغداد نيز یك بانك را تاسيس کند.
روزنامه استاندارد نوشت« :این موضوع که راه آهن آناتولي و دویچه بانك روابط نزدیك با
یكدیگر دارند کامال روشن است ....از طرف دیگر اورینت بانك در ارتباط نزدیك با درسدنر
(درسدن) بانك است .بانك ملي آلمان و اتحادیه بانك شاف هاوزن 4هر دو گروه بانكي که
تاکنون رقيب یكدیگر بوده اند ,براي پيشبرد منافع مشترك در عثماني و ایران با یكدیگر متحد
شدهاند و این مفهوم آغاز عصر جدیدي در بهرهمندي آلمان در شرق نزدیك و شرق ميانه است
و به این دليل نمي توان تصور کرد که دو گروه بانكي تنها براي این متحد شدهاند که یك بانك
در بغداد تاسيس شود ,بلكه فعاليت این بانكها کال در زمينه آبياري بين النهرین و تامين هزینه-
هاي راه آهن آلمان از بغداد به خليج فارس و از بغداد به مرزهاي ایران خواهد بود .در این رابطه
روزنامه استاندارد مدعي شد که دو گروه بانكي آلمان در نظر دارند که خاورميانه را بين خود
تقسيم کنند ,همانگونه که اسپانيا و پرتغال دنياي جدید (قاره آمریكا) را بين خود تقسيم کرده
بودند(سازمان اسناد ملي ایران  ,سند شماره  ,219994524محل در آرشيو299آب آ.)22 :24
استمریش(نماینده سياسي آلمان در تهران) اصرار داشت که ایران بانك آلمان را در همان
جایگاهي قرار دهد که بانكهاي رقيب(روس و انگليس) داشتند .او محافظت شصت ساله,
- schaflhausen
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محافظت نظامي از ساختمان مرکزي و شعبههاي آن ,آزادي از پرداخت ماليات و گمرك و
گذاشتن امالك ,حق ضرب سكه نقره براي دولت ,حق انتخاب از جانب بانك براي تامين آب و
پروژه آبياري در ایالت تهران و اجازه تاسيس بانك رهني .عالوه بر این بانك آلمان باید اجازه
دادن وام به ایران را داشته باشد هرچند از این حق خود استفاده نخواهد کرد(سازمان اسناد
ملي ایران ,سند شماره 5تا ) 249/424/51/4
مسلما استمریش این نكات را زیر بناي مذاکرات خود قرار داده ولي چندان اميدوار نبود همه
این نكات پذیرفته شود ,همانطور که استمریش اظهار کرده بود این موضوع بستگي به وضعيت
آن لحظه ایران داشت ,دولت ایران در وضع بدي گرفتار شده بود ,از یك طرف نمي خواست
روس و انگليس را از خود ناراضي کند و از طرف دیگر مایل نبود آلمانها را از دست دهد ,اما
نزدیكي به آلمان مفهومي نداشت جز دوري از روس و انگليس.
بانك آلمان قرار بود به عنوان بانك تجاري شعبي در تهران ,سمنان ,قزوین و قم داشته باشد و
به جز نفت حق اکتشاف هفت معدن نيز به آنان داده شده بود؛ همچنين قرار بود بانك آلمان
ظرف دو سال تاسيس شود و دولت ایران زمين رایگان را در اختيار بانك قرار دهد ,آلمان
درخواست به انحصار در آرودن نقره را داشت که امكان موافقت آن وجود نداشت ,زیرا در
انحصار بانك روس بود .مجلس دو شرط به آن اضافه کرده بود که دولت ایران نمي توانست با
آن موافقت کند زیرا دولت ایران در وامي که از روسيه گرفته بود متعهد شده بود تا بدون
رضایت روسيه هيچگونه امتيازاتي ندهد ,ایجاد بانك مستلزم دادن امتيازات بود از این جهت
دولت ایران نمي توانست با آن موافقت کند .راهاهن بغداد نيز جزء امتيازات بانك بود .دولت
ایران محرمانه با دولت روس و انگليس قراري گذاشته بود اما در این گيرو دار اتابك به قتل
رسيد(هدایت)402 :
سعيد رفعت نماینده دویچه بانك از آلمان به تهران فرستاده شد تا شرایط را بررسي کند ,او سه
نكته که مورد نظر دولت امپراطوري آلمان بود اینگونه به اطالع رساند:
تقویت نفوذ اقتصادي آلمان در ایران لزوم ایجاد یك نيروي مقابله کننده در برابر انحصارطلبي دو نيروي متحد روسيه و انگليس تاآنها شود.
مانع توسعه
NOORMAGS
بذل توجه بيشتر به انتظارات ایران و موافقت با خواستهاي ایرانيان(جي براد فورد)401-402 :او در اظهاراتش به این مطلب تاکيد ميکرد که ایرانيها بارها از آلمانها نااميده شدهاند و این
موضوع باعث سرخوردگي آنها از آلمانها شده است این واقعيت به نحو قابل توجهي به حيثيت
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آلمان لطمه وارد آورده است و انگليس و روسيه به نحو احسن از این موضوع به نفع خود بهره
برداري کرده اند.
کولنيشه( )kolnischeهشدار روزنامه نوویه وریا( )novoye vermyaرا این طور تفسير
کرد «:با توجه به ميليونها سرمایهاي که روسيه داخل ایران ریخته است و آنچه که نيروهاي
ارتش این کشور براي محافظت و جلوگيري و اضمحالل کامل ایران انجام دادهاند ,هرگونه
دخالت در امور مالي و نظامي ایران به عنوان یك حرکت خصمانه بر ضد منافع روس و انگليس
تلقي خواهد شد ,زیرا همسایگان ایران(روسيه و انگلستان) در این فكر بودند که وام درخواستي
را با شرایطي به ایران بدهند که به نفع این کشور باشد در حالي که سرمایه داران آلماني فقط
به فكر دریافت منافع عظيم و منظم خود بودند نه برقراري نظم در ایران .از این رو روسيه و
انگليس ميبایست فورا بر ضد اقدامات بانكداران آلماني مداخله کنند ,زیرا این اقدامات آلمانها
نه تنها به خير و صالح ایران نبود بلكه مغایرت منع منافع قانوني دو دولت بود».
در اواخر اوریل  4049م روزنامه استاندارد ,کشف کرد که در حال حاضر تدارکات مقدماتي براي
سرمایه گذاري آلمانها در زمينههاي مختلف در ایران انجام گرفته و در آینده به نتایج روشني
خواهد رسيد .برخي کارخانجات عظيم که نقش رهبري در صنایع شيميایي آلمان را دارند,
برنامه ریزي کردهاند که با جانشين کردن اتيلين «به جاي رنگ طبيعي» فروش خود را افزایش
دهند ,در حالي که دیگران در نظر داشتند که مزارع تریاك ایجاد کنند ,به هر حال قرار بود که
در
سرمایه گذاران آلمان صنعت قالي بافي ایران را بدست گيرند .عالوه بر این بانك اورینت
NOORMAGS
تداوم ایجاد شعبه ها و نمایندگي هایي در کرمانشاه ,اصفهان و شيراز است و این مراکز فعاليت
آلمانها به زودي گشایش شعبههاي دیگر را بدنبال خواهد داشت(باري یر)401 :
شونه من( ) shunemanکه نماینده کنسولگري آلمان در تبریز بود ,همزمان یكي از شرکاء
شرکت موسينگ ()mossingبه نام ( )moosing& shunemanبود که وسيله آلمانها اداره
مي شد و آن را در محل به نام شرکت آلمان یا  germany companyمي شناختند (جي
براد فورد)299-400 :
شکست اقدامات برای ساخت بانک آلمانی در ایران
شرکت آلمان به خاطر سر و صدایي که در مورد پيش برد مداوم هدفهاي تجاري آلمان در
تبریز و مناطق اطراف آن ایجاد کرده بود ,مانند خاري در چشم روسها بود و اغلب باعث دردسر
دیپلماتهاي آلماني در پایتخت نيز مي شد .شونه من در نظر داشت ک ه گروه تجار آلماني را که
در آنجا بودند در یك مستعمره تجاري جاي دهد و این مستعمره قرار بود مرکز نفوذ و پایگاه
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مقاومت در برابر روسها باشد .براي گسترش تجارت آلمان در محل ,شونه من خواست که یك
بانك در تبریز تاسيس شود البته به همان منظوري که دیگر تجار مایل بودند که بانكي در
ایران ایجاد شود .شونه من به منظور فراهم آوردن پایه مالي براي توسعه منطقه اي جهت
تجارت آلمان خواستار تاسيس شعبه بانكي در تبریز بود .به عقيده وي تنها در مورد چنين
موسساتي است که آنها مي توانند اقدامات خود را سامان ببخشند ,در آغاز نمي بایست هيچ
اشتباهي رخ دهد .باید از یك حرکت ناگهاني یا مقاصد سياسي یا عمليات گسترده با سرمایه
گذاري در مقياس وسيع احتراز شود .به نظر شونه من بانك مي توانست از راههاي مختلف پول
بدست آورد من جمله از راه معامالت با ارز خارجي ,تخفيف در بارنامه در حمل ترانزیت از
آلمان ,خ رید و فروش داخلي ,افزایش کاال ,مشارکت در صادرات فرش و دیگر کاالهاي صادراتي
و واردات و ضرب سكه نقره کسب سود نماید(جي براد فورد)291 :
در موعد مقرر وزارت امور خارجه به اورینت بانك که هنوز تحت تاثير پيشنهاد شونه من بود,
اطالع داد که با در نظر گرفتن این واقعيت که تبریز درست در مرکز حوزه تحت نفوذ روسيه
است دو ماه پيش در دیدار دو امپراطور در پوتسدام دولت آلمان به طور آزمایشي این منطقه
نفوذي را به رسميت شناخت ,اقدامي که براي تاسيس بانك آلمان در ایران صورت گرفت با
شكست روبرو گردید ,این شكست به دليل نابساماني اوضاع حاکم در زمان انقالب مشروطه و
نيز به جهت فشارهایي که از سوي انگليس و روسيه اعمال ميشد بود .این فشارها سبب شد که
وزارت خارجه آلمان فكر کند که فشارهاي سياسي ناشي از بانك از نظر سياسي مخاطره آميز
خواهد بود ,آلمان درك کرد که توسعه بيشتر بانك به ضرر این کشور خواهد بود(مرکز ارشيو و
اسناد وزارت امور خارجه:سال :4229کارتن  41/5پوشه .)54/2
انگيزه هاي آلمان براي تاسيس بانك یا بانكهاي بيشتر بر این سياست استوار بود که با رخنه در
بازار و و صنایع منابع جدید مواد خام را پيدا کند ,عليرغم اعتراضهاي مكرر آلمان ميخواست
نفوذ هاي سياسي در ایران بدست آورد .تالشها و کوششهاي آلمان در مورد مساله بانك نتيجه
نداد و تاسيس بانك در حد یك تالش باقي ماند و در عمل به جایي نرسيد(همان)از نظر ایرانيها
تاسيس یك بانك ایراني با اهميت تلقي ميشد و فكر ميکردند آلمان سياستي اتخاذ کرده است
که از آن ها در برابر روسيه و انگليس حمایت کند ,ولي وقتي آلمان چندان اشتياق به درگير
شدن عميق در این جریان نداشت ,بيشتر ایرانيها به سرخوردگي دچار گردیده و ناراحت شدند,
اما هنوز ایرانيهایي بودند که که به کمك آلمان اعتقاد داشتند مخصوصا در زمينه
سياسي(همان.)211 :
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دولتمردان غير وابسته ایران تمایل داشتند که آلمانها را ترغيب کنند تا نقش فعالتري در
ایران ایفا کنند و آلمان نيز عالقه داشت که نفوذ انگلستان و روسيه در ایران محدود شود .برلين
مخالف آن بود که روسها تا خليجفارس جلو بروند و ایران را مطابق نمونه خيوه و بخارا روسي
نمایند و همچنين مخالف پراکنده شدن انگليسيها از طریق مرز جنوبي در سراسر ایران بود.
براي حصول به این هدف در زمان اقامت «شولنبرگ» در تهران(سفير آلمان در ایران)که
نمایندگي خط منافع آلمان در تهران را به عهده داشت گامهاي بلندي برداشته شد و منافعي
براي آلمان تحصيل گردید .دولت ایران نيز مایل بود که متخصصان آلماني را استخدام و آن
وظایف و کارهایي را که نميتوانست به روسها و انگليسيها واگذار نماید به دست آلمانيها
سپرده شود .براي پيشبرد اهداف آلمان در ایران الزم بود که آلمان به چشم ایرانيان قدرتي
بزرگ و استعماري جلوه گر نشود زیرا ایرانيها از قدرتهاي استعماري به شدت بيزار بودند(دلدم
ج)111 :2
قانون تاسيس بانك ملي در اردیبهشت ماه 4291ش4021/م به تصویب مجلس ایران
رسيد(پيرا )442 :4210و در هفتم شهریور ماه4291ش نخستين بانك تجاري ایران به نام بانك
ملي ایران آغاز به کار کرد .این بانك با سرمایه معادل دو ميليون تومان شروع به کار کرد .براي
اداره بانك مزبور با توجه به مصوبه مجلس شوراي ملي و به پيشنهاد «محمد علي فرزین
وزیرمختار ایران در آلمان» یك نفر متخصصص مالي آلماني به نام دکتر کورت ليندن بالت
(  )linden belatتبعه آلمان مدیر سابق بانك کوویت صوفيا به مدیریت بانك مزبور استخدام
گردید(گذشته چراغ راه آینده بي تا ) 19 :او با اختيارات فراوان که داشت اقدام به استخدام اتباع
آلماني در شعب بانك ملي نمود(پيرا)402 :4210او از همان نخستين روزهاي ورود به تهران به
تيم ورتاش نزدیك شد و طوري خود را به او نزدیك کرد که در تمام موارد نظر مشورتي او را
ميگرفت(عاقلي )11 :4219اولين حساب بانكي نيز به نام شماره یك به نام رضا شاه پهلوي
افتتاح شد و به این ترتيب بانك ملي رسما کار خود را آغاز کرد .شولنبرگ در این مورد مي-
گوید«:پيروزي آلمان در تاسيس بانك ملي ایران موفقيت عمدهاي براي او بود « .ليندن بالت»
بانكدار معروف و آلماني که سابق بر این مدیریت بانكهاي بلغارستان در صوفيا را عهده دار بود
به عنوان اولين مدیر کل بانك ملي ایران استخدام شد .با توجه به اینكه بانكداري در ایران
صنعت جواني بود و کادر متخصص ایراني براي اداره امور آن در محل وجود نداشت« .ليندن
بالت» اقدام به استخدام کارشناسان آلماني نمود و تقریبا کليه سمتهاي عمده را به بانك را به
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آلمانيها سپرد .و آلمانيها در سراسر ایران در راس شعب بانك ملي قرار گرفتند .هنوز مدت
کوتاهي نگذشته بود که تعداد مدیران ارشد بانك ملي ایران از مرز هفتاد نفر گذشت.
قرارداد ليندن بالت که در  44فروردین سال  4291ش به امضا رسيد و مفاد آن با دولت
پهلوي به قرار زیر است:
قرارداد استخدام مشتمل بر  0ماده:
ماده اول :دولت شاهنشاهي ایران آقاي ليندن بالت تبعه آلمان مدیر سابق بانك کوویت در
صوفيارا به عنوان ریاست بانك ملي ایران براي مدت سه سال که شروع آن از موقع ورود آقاي
دکتر ليندن بالت به تهران خواهد بود استخدام مينماید
ماده دوم:مواجب ساليانه آقاي ليندن بالت به مبلغ هفده هزار تومان مقرر است که معادل یك
دوازدهم آن در آخر هر ماه شمسي ایراني تادیه شود .عالوه بر این مواجب دولت ایران یك
منزل و اثاثيه مناسب با سوخت زمستاني و روشنایي در اختيار مشاراليه خواهد گذاشت و یا
اینكه معادل صدي پانزده مواجب فوق الذکر براي این مصرف به رسم فوق العاده به آقاي دکتر
ليندن بالت پرداخته خواهد شد .در انتخاب یكي از این دو ترتيب اختيار با دولت است.
ماده سوم:دولت شاهنشاهي ایران قبل از حرکت آقاي ليندن بالت از برلن مبلغ پانصد تومان به
عنوان خرج سفر از آلمان الي تهران به مشار اليه خواهد پرداخت .معادل این مبلغ نيز در
انقضاي مدت این کنترات یا در مواقعي که دولت مطابق مفهوم ماده 2ذیل کنترات را فسخ
نمایند به عنوان خرج مسافرت مراجعت به مشاراليه پرداخته خواهد شد.
ماده چهارم :آقاي ليندن بالت متعهد مي شود به مجرد ورود به تهران براي تاسيس بانك ملي
ایران کليه اقدامات الزمه را به عمل آورد و همچنين متعهد مي کند شغل مدیریت بانك ملي را
مطابق قانون مقررات چهارم اردیبهشت 4291ش(پنجم مه 4021م) و اساسنامه بانك مزبور
عهده دار باشد.
ماده پنجم:آقاي ليندن بالت تعهد قطعي مينماید که وظایف خود را با رعایت قوانين و نظام
نامههاي مملكت شاهنشاهي انجام دهده و از هر نوع مداخله در امور سياسي و مذهبي احتراز
نماید .به عالوه مشار اليه تعهد مينماید که هيچگونه تجارت و عمليات بانكي براي شخص خود
دیگر ننماید.
SوORMAG
اشخاصNO
ماده ششم :آقاي ليندن بالت در آخر هر سال خدمت حق یك ماه مرخصي با استفاده از حقوق
خواهد داشت ,مشار اليه ميتواند از این مرخصي خود یكجا نيز استفاده نماید در این صورت
شروع آن سه ماه قبل از انقضاي مدت کنترات خواهد بود.
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ماده هفتم :دولت شاهنشاهي ایران این حق را براي خود محفوظ ميدارد که با پرداخت مبلغي
معادل سه ماه مواجبي که در فقره اول ماده دوم ذکر شده و در وجه آقاي ليندن بالت این
کنترات فسخ نماید .در این صورت آقاي ليندن بالت حق استفاده از مخارج مراجعت را مطابق
مبلغي که در فقره دوم ماده سوم قيد شده است خواهد بود.
ماده هشتم:در صورتي که آقاي ليندن بالت مقررات مذکوره در ماده پنجم فوق الذکر را نقض
نماید ,دولت شاهنشاهي ایران حق خواهد دا شت این کنترات را فسخ نماید .در این صورت آقاي
ليندن بالت حقي به دریافت مخارج مسافرت و هيچ نوع مخارج دیگر و مطالبه خسارت به هيچ
اسم و رسم نخواهد داشت و همچنين در صورتي که مشار اليه به هر علتي که باشد شخصا به
خدمت خود خاتمه دهد و حق مطالبه مخارج مسافرت و هيچ نوع مخارج و مطالبه خسارت
نخواهد داشت .در کليه این موارد حق دولت شاهنشاهي ایران در باب خسارتي که ممكن است
از مشاراليه مطالبه شود باقي خواهد بود.
ماده نهم :اختالفاتي که ممكن است در تفسير شرایط این کنترات حادث شود به هيئت
حكميت مراجعت خواهد شد .محكمه مزبور از سه نفر حكم تشكيل ميشود که یك نفر از طرف
دولت شاهنشاهي ,دیگري از طرف آقاي ليندن بالت معين و سومي با موافقت حكمين انتخاب
ميشود .راي حكميتي که صادر ميشود قطعي است و قابل تشبث دیگري نخواهد بود.
این کنترات بر حسب اجازه حضرت اشرف آقاي رئيس الوزراء در برلين امضاء شد تا در تهران به
امضاي وزارت جليله ماليه برسد و از ثبت دفتر وزارت جليله امور خارجه بگذرد.
فيروز وزارت ماليه(سازمان اسناد ملي ایران ,سند شماره 2تا ) 219/490/55/4
در روز  24سپتامبر 1/4021مهر  4291قانوني دیگر در مجلس به تصویب رسيد که مقرر مي-
داشت که یك متخصص عالي رتبه آلماني به همراه متخصص آلماني دیگر براي مشاوره در امور
مالي و اقتصادي در کشور استخدام شود(همان)411 :
نظام بانكداري ایران از زمان قاجاریه رابطه اي تنگاتنگ با ضرب سكه داشت و بانك شاهنشاهي
انگليس و بانك استقراضي روسيه با به دست گرفتن ضرب سكه در ایران در اصل اقتصاد ایران
را در دست داشتند در زمان پهلوي اول ایجاد ضرابخانه و تعييين واحد مقياس پول ایران مود
توجه دولت پهلوي قرار گرفت و «با تصویب (قانون) واحد مقياس پول ایران در مجلس شوراي
ملي در سال  4291ش لوازم کامل ضرب سكه از کارخانجات گروپ آلمان خریداري و توسط
مهندسين آلماني نصب گردید و از سال 4249ش به بعد قریب هفت سال امور کارخانجات
ضرابخانه به وسيله مهندسان آلماني که با حقوق گزاف استخدام شده بودند اداره ميشد(ارشيو
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و اسناد وزارت امور خارجه:سال :4229کارتن  41/5پوشه  )51/2در مورخه  2دي بين
تجارتخانه برادران شاهرخ و شرکت زیمنس شوگرت  zimens schugertبه نمایندگي مسيو
ارتل قراردادي منعقد شد که خرید و نصب ضرب دستگاه هاي سكه و کارخانه تصفيه طال را از
آلمان خریداري و به ایران منتقل نمودند( در ضمام متن قرارداد آمده است).
در تاریخ  22اسفند ماه  4249حق نشر اسكناس از تصویب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً
به مدت  49سال به بانك ملي ایران اعطا شد و در فروردین ماه  4244نخستين اسكناس بانك
ملي ایران انتشار یافت ,با توجه به اینكه بانك ملي ایران تقریبا در همه امور مهم مملكتي در
سراسر کشور مداخله ميکرد ,کارکنان آلماني بانك به اطالعات ذیقيمتي در مسائل اقتصادي
ایران دست یافتند و همين اطالعات سبب پيروزيهاي آتي موسسات آلماني در صحنه اقتصادي
گردید.
اما تاسيس بانك ملي و گسترش نفوذ آن در نظر آلمانيها و نقش آن در روابط دو کشور حائز
اهميت بود .از آنجایي که بانك شعب مختلفي در شهرهاي کشور برقرار کرده بود کارکنان
آلماني بانك به امور اقتصادي ایران آشنا شده بودند و توانستند اطالعات ذیقيمتي را در اختيار
بازرگانان آلماني قرار دهند(دلدم ج 422 :2؛ بلوشر)429 :
توسعه بانك ملي ایران لزوما به زیان بانك شاهنشاهي ایران که موسس و گرداننده آن انگليسيها
بودند تمام شد و انحصار امور اقتصادي ایران را از دست آنها درآورده است و سبب خشم
انگليسيها گردید که از این به بعد مي بایست به یك نقش درجه دوم در صحنه اقتصاد ایران
اکتفا کنند(دلدم ج)110-111 :2
فرمان تاسيس بانك ملي ایران مشتمل بر  42فصل صادر گردید:
تبعه ایران مي تواند سهيم باشدعایدات دولت توسط این بانك داد و ستد مي شودبانك ميتواند زراعتي خرید و فروش برات کند ,قرض بدهد و استقراضي نماید.امتياز رواج اسكناس پس از ختم امتياز بانك شاهنشاهي با این بانك خواهد بودامتياز راه ااهن و شوسهاکتشافات معادن در اراضي دولتي به این بانك داده خواهد شدامتياز غواصي در خليج فارستقدم درآوردن نقره براي ضرابخانه-دولت حق تفتيش در بانك را دارد
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فروش امتياز این فرمان به خارجه ممنوع استبانك تا خمس سرمایه در صورت ضرورت به دولت قرض بدهد.مدت امتياز یكصد و ده سال است(مير فخرایي ج)451 :4ضمنان اسكناس هاي قبلي که تومان بود از جریان خارج و اسكناسها جدید با واحد ده ریالي تا
هزار ریالي به گردش افتاد(مكي ج)591 :1
توسعه بانك ملي به ضرر بانك شاهنشاهي و انگليسي بود که تاکنون مقام انحصار کنترل پولي
نظام کشور را داشت .در واقع حضو ر بانك ملي براي ایرانيان و آلماني ها بسيار خوب تلقي مي
شد و این بانك تا اوایل سال  4244ش به اتكا بصيرت آلمانيها اداره ميشود .اما در طول کار
بانك براساس بازاریابيهایي که به عمل آمد مشخص شد بانك در انجام معامالت خود بيپروایي
نيز به کار برده است .مخبر السلطنه در این باره اظهار ميدارد «:معلوم شد معامالتي بدون
وثيقه کافي شده و خساراتي وارد آمده است ،ليندن بالت رئيس بانك زیاد مقيد به رعایت
نظرات هيئت نظارت نبوده است و شاید متكي به تيمورتاش ،در هر حال اختالسهایي مسلم
شد......این واقعيت براي آلمان نهایت اهميت را داشت .عده کثيري از متخصصان آلماني در حال
حاضر در ایران کار ميکنند .به طوري که ميتوان گفت سياست آلمان در ایران رو به غلبه
داشت و بانك ملي ایران قلب اقتصاد بود(».هدایت)209 :
4
به هر حال جریان بازرسي و رسيدگي به کار بانك به عهده حسنقلي نواب رئيس بانك واگذار
GS
بود ,در ایران جنجالي برپا کرد .ليندن بالت با آگاهي از خطاهاي خود در تيرماه به بهانه
شده
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استراحت مرخصي گرفت و از ایران خارج شد(فراستي)400 :
چندي بعد معاون وي فوگل 2با استفاده از صندوق عقب ماشين یك دندان پزشك که ویزاي
بغداد داشت به بيروت گریخت(بلوشر )251 :نتيجه بازرسيهاي نواب حكایت از وجود عمليات و
اقدامات نامشروع بانك و تنظيم بيالن جعلي توسط مدیر بانك و معاون وي بود .بنابراین بالت و
فوگل تحت تعقيب و براي اداي توضيحات به ایران احضار شدند .فوگل در این زمينه پيش
دستي کرد و به هنگامي که دولت ایران از دولت سوریه درخواست استرداد وي را کرد ,در حومه

 -1حسینقلی خان نواب یکی از رجال تندرو و صدر مشروطه بود .قبل از ظهور مشروطیت در وزارت خارجه دارای
مقاماتی بود .بعد از مشروطه نیز در زمره آزادی خواهان قرار گرفت و به حزب دموکرات پیوست .متین دفتری ,احمد,
خاطرات یک نخست وزیر ,به کوشش باقر عاملی ,تهران ,انتشارت علمی ,1571,ص.113
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شهر خود را به دار آویخت .ليندن بالت نيز با اصرار و پافشاري « بلوشر سفير آلمان در ایران»,
به همراه وکيل برليني خود به تهران بازگشت تا پاسخگوي کميسيون بازرسي ایران شود اما
چون قادر به پاسخگویي و دفاع از خود نبود کار به محاکمه جزایي کشيد(همان )251 :به طور
کلي اتهامات عمدي که بر وي مترتب مي شد به شرح زیر بود:
الف) اعطاي اعتبارات به رجال و تجار ایران بدون دریافت وثيقهاي معتبر
ب)ولخرجي و صرف هزینههاي بيمحاسبه نظير استخدام اتباع غير ایراني ,برگزاري مهماني و
ضيافت و اعطاي هدایاي بي مورد.
ج) دست داشتن در معامالت خرید و فروش تریاك که از جانب آن بانك متحمل ضرر و
خسارت شده بود.
د)خرید سهام قدیمي شرکت نفت خوریان به قيمتي بيش از قيمت حقيقي آن.
ه)خرید و فروش نامشروع اسعار خارجي با افراد و موسسات
و)دست داشتن در معامالت نامشروع 1 ,فقره
ز)فروش طال و برداشت مبالغي تحت عنوان حق العمل خرید کاال
ح)اختالس سه فقره
ط)تنظيم بيالن جعلي به صورتي غير واقعي(فراستي)251-400 :
دادستان دادگاه عباسقلي گلشائيان و وکالي مدافع ليندن بالت عبارت بودند از عبارت بودند
از دکتر آقایان ,مظفر فيروز و دکتر هرشونوس آلماني .وي در ابتدا به هيجده ماه زندان و
پرداخت مبلغ هفت هزار ليره انگليسي و چهل هزار ریال محكوم شد .اما پس از مدتي که در
زندان به سر برد طبق مصالحهاي با پرداخت شصت وسه هزار تومان به بانك ملي در
4242ش4021/م آزاد شد(همان)299 :
به گفته بلوشر ر سوائي ليندن بالت و فوگل برگ سياهي در تاریخ روابط آلمان با ایران بود,
اعتماد نامحدود یك دوست خارجي به دو مدیر آلماني و سو استفاده شرم آور از آن ,ضربه
ناخوشایندي به حيثيت و قابليت آلماني ها نه تنها در ایران بلكه در خاورميانه بود .آنقدر که به
عقيده وي اگر انگليسيها مي خواستند با توجه به رقابتي که بين بانك ملي و شاهنشاهي وجود
داشت ,ميتوانستند از آن استفاده تبليغاتي بسياري در جهت منافع خود بكنند(بلوشر)251 :
اما بهترین اقدام دولت در نشان دادن حسن نيت خود نسبت به آلمان استخدام یك آلماني
دیگر به جانشيني بالت بود ,بدین منظور به عنایت اهلل سميعي وزیر مختار ایران در فرانسه
دستور داده شد که پيرامون افرادي که از سفارت آلمان در تهران معرفي شده بود تحقيق کند.

نتيجه تحقيقات اینكه در تاریخ  20اسفند 4244ش حسين عالء به ریاست هيات مدیره بانك و
هرشيتس هورست به سمت مدیر عامل بانك با اختيارات محدودتري رسيدند(.فراستي-292 :
) 221هورست در رشته بانكداري متخصص به شمار مي رفت و از اطالعات و معلومات مناسبي
برخوردار بود .فرانسوي و انگليسي خيلي خوب حرف ميزد و عالوه بر این وظيفه خاصي نيز بر
عهده نداشت .چرا که به زودي روشن شد موقعيت بانك از نظر مالي در شرایط خوبي قرار دارد
و به عالوه هنوز در شعبه ي دیگر بانك افراد آلماني حضور داشتند ,افرادي چون گليهامر رئيش
شعبهي کرمانشاه ,گلدوبر توام رئيس شعبهي رشت ,هارتمان رئيس شعبه اهواز ,آلبرت شنيدر
کفيل بانك پس از برکنار بالت ,وست رئيس شعبه زاهدان ,ژامس سليتگر و والتر هرشتس به
عنوان هيات مدیره بانك و دکتر اوتو شينوید و شارل کالیه به عنوان هيات نظارت استفاده مي-
شد(محبوبي اردکاني)445-441 :
اما هنگامي ک ه یك سال از قرارداد هورست گذشت دولت ایران قرارداد وي را تمدید نكرد و
موقع آن را مناسب تشخيص داد که مدیریت بانك به عهده ایراني قرار گيرد ,براي این کار امير
خسروي در نظر گرفته شد که در بانگهاي ایراني کار کرده بود و مورد اعتماد شاه بود.
در مقامهاي پایينتر بان ك نيز رفته رفته ایرانيان جاي آلمانيها را گرفتند هرچند چنين اقدامي
اجتناب ناپذیر بود اما سرعت آن را ميبایست در اثرات سوء ماجراي ليندن بالت و فوگل
دانست(بلوشر)450 :
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ــ آوري ,پيتر( )4212تاریخ ایران کمبریج(تاریخ ایران دوره افشاریه ,زندیه ,قاجاریه) ترجمه
مرتضي ثاقب فر ,تهران ,انتشارات جامي.
ــ باريیر,جوليان()4212اقتصادایران(4210-4210ش4019-4099/م) ترجمه و حواشي مرکز
تحقيقات حسابداري و حسابرسي سازمان ملي صنایع و سازمان برنامه ,تهران ,موسسه و
حسابرسي سازمان ملي صنایع و سازمان برنامه.
ــ براد فورد ,مارتين جي( ) 4211تاریخ روابط ایران وآلمان ,ترجمه پيمان آزاد و علي اميد,
تهران,موسسسه پيك ترجمه و نشر.
ــ بلوشر ,ویپروت()4210سفرنامه بلوشر ,ترجمه کيكاوس جهانداري ,تهران ,انتشارات خوارزمي.
ــ پيرا ,فاطمه( )4210روابط سياسي و اقتصادي ایران و آلمان بين دو جنگ ,تهران ,انتشارات
مرکز اسناد انقالب اسالمي.
ــ دلدم ,اسكندر( )4219زندگي پرماجراي رضا شاه ,تهران ,نشر گلفام.
ــ ذوقي ,ایرج( )4211ایران و قدرتهاي بزرگ در جنگ جهاني دوم ,تهران ,انتشارات پاژنگ.
ــ زرگر ,علي اصغر( )4212تاریخ روابط سياسي ایران و انگليس در دوره رضا شاه ,ترجمه کاوه
بيات ,تهران ,انتشارات روبن-معين.
ــ عاقلي ,باقر( )4219خاطرات یك نخست وزیر(دکتر احمد متين دفتري) تهران ,انتشارات
GS
MA
علمي تهران.
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ــ فراستي ,رضا( ) 4214اسنادي از مدیریت آلمانها در بانك ملي ایران تاریخ معاصر ایران,
تهران ,کتاب هفتم.
ــ گذشته چراغ راه آینده(تاریخ ایران در فاصله دو کودتا)(بي تا)تهران ,انتشارات نيلوفر.
ــ محبوبي اردکان ,حسين( ,)2521تاریخ موسسات تمدني جدید در ایران ,تهران ,دانشگاه
تهران.
ــ مكي ,حسين( )4211تاریخ بيست ساله ایران ,تهران ,انتشارات علمي.
ــ ميرفخرایي ,فرشته اعظم( ) 4214آلمان به عنوان قدرت سوم سياسي در ایران از ناصر الدین
شاه تا جنگ جهاني اول ,تهران ,بي نا.
ــ هدایت ,مخبر السلطنه( )4211خاطرات و خطرات ,تهران ,چاپ کتابفروشي زوار.
ــ هدایت ,مخبر السلطنه( )4212گزارش ایران قاجاریه و مشروطيت ,به اهتمام محمد علي
صوتي ,تهران,انتشارات پاژنگ.
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ــ یكتائي ,مجيد()4219تاریخ دارائي ایران ,تهران ,انتشارات پيروز.
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