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غالمرضا پهلوی؛ سهام خوار بزرگ
غالمرضاپهلوی نمی گذاشت  کسی  اجازه  تاسیس  کارخانه  سیمان  بگیرد و در نتیجه  این  مسئله  بود که  مملکت  
دچار کمبود سیمان  شد. غالمرضا در سهامداری و ســهام خواری شرکت های اقتصادی هم ید طوالیی داشت. 
براساس کتاب »خاندان پهلوی به روایت اسناد« از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، بخشی از سهام شرکت ها 
و دارایی غالمرضا و همســرش منیژه که از طریق رانت خانوادگی تصاحب کرده بود به این شرح است: »سهام 
کارخانجات آزمایش، شرکت ریسندگی و بافندگی کرج، شــرکت کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و تمیشان، 
شرکت اینداستریال هومز اینترنشنال و کشــت و صنعت تمیشان، کشــاورزی پارسی شهر، کشت و صنعت 
آبی، شرکت کشــاورزی و عمرانی سبزدشت، شرکت تولیدی سیاک، کلوپ ورزشــی دریاکنار، بنیاد پهلوی،  

سرمایه گذاری در بانک منهتن بالغ بر پانصد هزار دالر، شرکت سهامی خاص کاالی الکتریک و... .«

احمدرضا پهلوی ؛ مافیای کشاورزی
احمدرضا، برادر دیگر پهلوی دوم برخالف سایر برادرانش در امور سیاسی و اجتماعی دخالت چندانی نمی کرد، 
با این حال او هم به واسطه خویشاوندی با شاه، از خوان بی حد و حصر رانت خانوادگی بی نصیب نمانده بود و به 
واسطه استفاده از موقعیت خاندان خود صاحب و سهامدار چند مؤسسه اقتصادی بود. در کتاب »مفاسد خاندان 
پهلوی« از انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی به این شرکت ها اشاره شــده است: »شرکت کشت و صنعت 
شاهین کی، شرکت کشاورزی شهرناز، شرکت کشاورزی شهپرن، شرکت تهران یوره، مرکز بین المللی پروژه های 

ایران، شرکت توسعه تجارت شهاوران و شرکت کارخانه های نان ماشینی و... .«

تاریخ شفاهیتاریخ شفاهی

وقایع نگاری

امیرعباس هویدا
 رشوه؛ ضامن بقای دولت

رشــو ه خواری در رژیم پهلوی چنان 
در الیه های گوناگون حکومتی نفوذ 

کرده بود که به پدیده ای رایج در میان 
رده های باال و پایین دستگاه طاغوت تبدیل 

شــده بود. امیرعباس هویدا، نخســت  وزیری که 13سال بر مسند 
دولت تکیه زده بود، رشــوه دادن را ضامــن دوام و بقای دولت خود 
می دانست و هیچ ابایی از رشوه دادن و ترغیب اطرافیان و زیردستانش 
به رشوه  خواری نداشت. هویدا در زمان تصدی پست نخست وزیری، 
بودجه محرمانه نخست وزیری را که به دلیل افزایش قیمت نفت رشد 
چشمگیری پیدا کرده بود برای سرپوش گذاشتن روی ضعف های 
حکومت بذل و بخشــش می کرد. هویدا مبالغ هنگفتی را به دفاتر 
مخصوص شاه، ملکه مادر، ملکه، اشرف و حتی دیگر درباریان می داد 
تا با پرداخت این رشوه ها اعتراضات به بی کفایتی و ضعف های دولت 

را به حداقل برساند و مسند نخست وزیری را از دست ندهد.

تیمور بختیار
 ثروت بی حد و حساب

تیمور بختیار، نخستین رئیس ساواک 
یکی از همان وابستگان رژیم پهلوی 

بود که با وجــود فقر و نــداری اولیه، 
درمدت کوتاهی پس از تصدی پست ریاست 

سازمان اطالعات و امنیت کشور)ســاواک( به یکی از سرمایه داران 
بزرگ کشور با ثروتی بی حد و حساب تبدیل شد. درکتاب خاطرات 
فرح در این باره آمده اســت: »یکی از راه ها این بود که وی متمولین 
و ثروتمندان را بی جهت دستگیر می کرد و پس از تشکیل پرونده، 
ادعا می کرد که این افراد توده ای، مصدقی و یا اســالمگرا هستند، 
این ثروتمندان نیز برای رهایی از دســت بختیار، رشوه های کالنی 
را به او می پرداختند.« او با همین روش های نامشــروع خیلی زود 
به میلیاردها تومان ثروت، جواهــرات، خانه ها و کاخ های مجلل در 
ســعدآباد، تهرانپارس، الهیه، ایذه و خیابان بهار، سهام کارخانه ها 
و شــرکت های متعدد و... رســید. همچنین تمام و یا بخش اعظم 
10پارچه روستا در بختیاری، گرگان، خوزستان و اصفهان، بخش 

دیگری از دارایی های او بود.

هژبر یزدانی
 امپراتوری وسیع اقتصادی
یکی از چهره های جنجالی و مشهور 
اواخــر دوره ســلطنت محمدرضا 
پهلوی، هژبر یزدانی بود که به واسطه 

وابســتگی به جامعه بهائیت و ارتباطی 
که با دربار پهلوی داشت و با استفاده از رانت های دولتی و خرید 
سهام شرکت های مختلف تولیدی - صنعتی و کشاورزی، صاحب 
یک امپراتوری وســیع اقتصادی در کشور شد. فردوست نوشته 
است: »چند مورد از معامالت یزدانی را شخصا شنیدم. یک روز 
ابتهاج، مدیرعامل بانک ایرانیان به من تلفن کرد که از این پس در 
بانک ایرانیان سمتی ندارد و تمام سهام بانک و ساختمان و اثاثیه و 
وسایل آن به هژبر یزدانی فروخته شده است. یک روز هم سمیعی، 
رئیس بانک توسعه کشاورزی به من شکایت کرد که فرد بی تربیتی 
با دو گارد مسلسل بدون اجازه وارد دفتر کارم شده و گفته نامش 
یزدانی است و می خواهد ســهام بانک، ساختمان و وسایل به او 
واگذار شود. سمیعی پاسخ داده که این امر منوط به اجازه وزارت 
کشاورزی و تصویب دولت است. یزدانی با خشونت جواب داده که 

ترتیب آن را می دهم....«

ابوالحسن ابتهاج
 در سایه اشرف

ابوالحســن ابتهاج، یکــی دیگر از 
وابســتگان دربار بود که شدیدا از 

سوی اشرف حمایت می شد. او که در 
ابتدا بانکدار بود و مدتی هم به عنوان سفیر 

رژیم پهلوی در فرانسه گماشته شد، کسب و کار خانوادگی اش را 
با سفارش و حمایت اشرف راه انداخت. ابتهاج با پشتیبانی اشرف، 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شد و با استفاده  از رانت های 
اقتصادی در زمره 10ثروتمند بزرگ کشور قرار گرفت. او 2برادر با 
نام های احمد و غالمحسین داشت که یک شبکه فساد اقتصادی 

خانوادگی راه انداخته بود. 

 امیرهوشنگ دولو
 سلطان خاویار ایران

امیرهوشــنگ دولــو، یکــی از 
رشــوه خواران بزرگ رژیم پهلوی 

بود؛ کسی که به دلیل داشتن انحصار 
تجارت خاویار ایران لقب »سلطان خاویار 

ایران« را از مطبوعات غرب گرفت و به عنوان دالل یا واســطه، 
خاویار در اختیار ریاحی که از آشنایانش بود، قرار می داد که در 
اروپا توزیع کند. دولو که نسبش به خانواده قاجار می رسید و از 
نزدیکان صمیمی محمدرضا به حســاب می آمد، از زمانی که به 
دربار شــاه راه یافت، چنان محبوب محمدرضا شد که شاه تمام 
درخواست های مطرح شده او را بالفاصله تصویب می کرد. همین 
رابطه ویژه با محمدرضــا زمینه رشــو ه خواری او را فراهم کرد. 
مقامات لشکری و کشــوری که هر کدام به دنبال پست و مقام و 
کسب ثروت بیشتر بودند به دولو مراجعه می کردند او هم در قبال 
دریافت هدایای مناسب، به درخواست های آنها رسیدگی می کرد.

نعمت اهلل نصیری
میلیون ها سهم در کارخانه ها
نعمت اهلل نصیری، رئیس ســاواک، 
زیر ســایه فعالیت های سیاسی به 
تجارت مشــغول بود. تا جایی که 

بسیاری بر این باور بودند که نصیری 
جز کســب مال و ثروت اندوزی نامشروع، 

دلمشغولی قابل توجه دیگری ندارد. نصیری با استفاده از موقعیت 
خود صدها هکتار از اراضی مردم را به زور تصاحب کرد و از آنجا 
که به کارهای ســاختمانی و شهرک ســازی هم عالقه خاصی 
داشت، گفته می شــد در تهران 8شرکت ســاختمانی تاسیس 
کرده بود. مسعود بهنود در کتاب »از سیدضیا تا بختیار« درباره 
فساد اقتصادی او نوشته است: »نصیری ساواک را به ثابتی سپرد 
و خود مشغول تجارت شد و تنها نامی از او بر ریاست ساواک بود. 
در حقیقت دفتر رئیس ساواک، مرکز معامالت تجاری او و محل 
برگزاری جلسات هیأت مدیره هایی بود که نصیری در آنها عضویت 
داشت. ده ها هکتار باغ، چندین شــهرک در شمال و میلیون ها 
سهم در کارخانه حاصل حضور 20 ساله او در شهربانی کل کشور 

و ساواک بود.«

بزرگ ترین سارقان تاریخ ایران
مروری بر کارنامه سیاه غارت ثروت کشور در دوره 50ساله سلطنت پهلوی

»فخرالدین عظیمی« استاد دانشگاه آمریکا
عامالن رانت های دولتی

فخرالدیــن عظیمــی، اســتاد دانشــگاه 
»کنتیکــت« در کتابــی بــا عنوان 

»به دنبال دمکراســی در ایران« که 
توسط دانشــگاه هاروارد آمریکا به 
زبان انگلیسی منتشر شد، عامالن 
اصلی فســاد دولتی در ایــران را 

بســیاری از اعضای دودمان پهلوی 
معرفی می کند. نویسنده با اشاره به بی توجهی 

محمدرضا پهلوی به مسئله فساد گسترده در دربار می نویسد: 
»مشکل ناخوشایندی که رژیم )پهلوی( هیچ وقت توان مقابله یا 
حتی اظهارنظر علنی درباره آن را نداشت، فساد دربار سلطنتی 
بود. بسیاری از اعضای خاندان پهلوی خودشان عامالن اصلی 
فساد بودند، که خود آن )فساد( نیز اغلب شکل های مهارنشدنی 
به خود می گرفت. آنها )اعضای دربار( نه تنها در انواع متعددی 
از شــرکت های خصوصی سودآور شــریک بودند بلکه به طرز 
محســوس تری خودشــان را از طریق نفوذی که بر مدیریت 
شرکت های دولتی و نهادهای عمومی داشتند، ثروتمندتر کرده 
بودند.« این استاد دانشگاه آمریکایی با بیان اینکه فساد در رژیم 
پهلوی به یک فعالیت نهادینه شــده و رسمی در ادارات دولتی 
تبدیل شــده بود، توضیح می دهد: »در دهه1۹۷0 همه گیری 
فساد در سطوح باالی )مملکت(، که از دید ناظران خارجی بسیار 
شــایع تر از هر مکانی در خاورمیانه بــود، کامال برخالف هدف 
ادعایی رژیم مبنی بر اصــالح دولتی بود... با وجود اتخاذ تدابیر 
متعدد ضد فساد، ســفارتخانه آمریکا در سال 1۹۷3 )1352( 

گزارش داد که تمام آن طرح ها بی فایده بودند.«

پروفسور »خوان خوزه لینز« جامعه شناس اسپانیایی
بنیاد پرورش دهنده فساد

پروفســور»خوان خــوزه لینــز«، 
جامعه شناس اســپانیایی و استاد 
دانشــگاه ییــل در آمریــکا، در 
کتــاب »رژیم های ســلطانی« با 
همکاری هوشنگ شــهابی تأکید 

می کنــد که فســاد در رژیم پهلوی 
به صورت رسمی و دولتی درآمده و نه تنها 

مقامات بلکه ســازمان های دولتی را هم دربرگرفته اســت. در 
این کتاب با اشاره به نهادینه  شدن فســاد دولتی در حکومت 
پهلوی دوم، از گزارش های ســازمان مرکزی اطالعات آمریکا 
)سیا( اینگونه نقل قول شده است: »بوستاک و جونز متفق القول 
اعالم کردند بنیاد پهلوی، اســماً یک بنیاد خیریه بود، رســماً 
پرورش دهنده فســاد بود... با این حال، ایــن فقط »نوک کوه 
یخ« فساد رسمی و سلطنتی در داخل و خارج ایران بود. یکی از 
گزارش های سیا در نیمه دهه1۹۷0، دربار سلطنتی را »مرکز 
گمراهی و تباهی، فساد و نفوذ غیرقانونی« توصیف می کرد.« 
گزارش سیا در سال1۹۷۶میالدی )1355شمسی( افشا کرد 
که شاهزاده اشــرف، خواهر دوقلوی شاه، »شهرت افسانه ای از 
فساد مالی« داشــته و تأکید می کرد که شهرام، پسر او نیز یک 
دالل بود که دارایی هایی در حدود 20شرکت داشت و برخی از 
آنها به عنوان پوششی برای قمارهای تجاری غیرقانونی اشرف 
فعالیت می کرد.« پروفسور لینز درباره فراگیر بودن فساد دولتی 
و رانت خواری در بین اعضای خاندان ســلطنتی می نویســد: 
»شــهبانو، برادران و خواهران شــاه و دیگر بستگان او، همگی 
کاالهایی را )شامل سرمایه برای ماجراجویی های تجاری خود( 
وارد کردند بدون اینکه تعرفه های گمرکی را بپردازند. آنها حتی 
برای دیگران در بخش خصوصی نیز چنین معافیت هایی را فراهم 
می کردند. به تبع آن، مقامات دربار نیز در این مســئله دخیل 

می شدند و دیگر مصادیق عملی فساد را هم انجام می دادند.«

حسین فردوست، نویسنده
بی توجهی محمدرضا به حیف و میل اموال دولتی

حسین فردوست، نویسنده کتاب ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی، در سال های 

حضورش در دفتــر ویژه اطالعات و 
بازرسی شاهنشاهی با هزاران مورد 
اختالس در سطح مقامات عالی رتبه 
کشور آشنا بود. او در کتابش نوشته 

اســت: »در دوران مسئولیتم در بازرسی 
متوجه شدم که اصوال موارد سوءاســتفاده و حیف و میل نهایت 
ندارد. در دوران 13ساله نخست وزیری هویدا همه می چاپیدند و 
هویدا کامال نسبت به این وضع بی تفاوت بود. درصورتی که یکی 
از مهم ترین وظایف رئیس دولت جلوگیری از فساد و حیف و میل 
اموال دولتی اســت. در هیچ زمانی به اندازه دوران هویدا فســاد 
گســترده نبود و او چون جلب رضایت محمدرضــا را می طلبید 
نمی خواست کســی را از خود ناراضی کند و به همین دلیل نیز 
صدارت او طوالنی شد. من هر 2ماه یک بار از طرف افسر دفتر ویژه 
که مسئول پیگیری پرونده ها بود، پیشرفت کار را سؤال می کردم. 
اصال پیشــرفتی وجود نداشــت و صفر بود، همه پرونده ها طبق 
دستور شفاهی نخست وزیر به وزیر دادگستری، رسیدگی نمی شد 
و محمدرضا نیز اهمیتی به این امر نمی داد و از نظر او بی ایراد بود.«

7بانک
 عمران، ایرانشهر، داریوش، توسعه وسرمایه گذاری ایران، صنعتی شهریار، فرست 
ویسکانسیس کوریورپش و اعتبارات ایران جزو دارایی های شاه و خاندانش بود که هر 

یک از این بانک ها 2تا 5میلیارد ریال سرمایه داشت.

11شرکت
در دارایی های پهلوی به ثبت رسیده بود که می توان به بیمه ملی ایران، ترنیوال ایران، شرکت 
سرمایه گذاری عمران، ایرانشــهر فینانس، خدمات بیمه ای خاورمیانه، مرکز بین المللی 

پروژه های ایران بروزا پهلوی )زن احمدرضا(، وام پس اندازان اکباتان و.. اشاره کرد.

15شرکت درصنایع فلزی
 بیشترین سهامدارانش بنیاد پهلوی و اطرافیان بودند. این شرکت ها شامل جنرال 
موتورز ایران، جیپ، هپگو، پیشتازان، فورنر، کارخانه های نورد، شرکت نورد و لوله 

اهواز، شرکت صنعتی ایرتراکستون، ابرفو و... می شود.

41شرکت  ساختمان سازی
 در بخش های مختلف کشور با سهامداری بنیاد پهلوی و درباریان فعالیت می کردند. سازمان نوسازی 
و عمرانی اراضی غرب تهران، سازمان عمران کیش، شرکت عمران و آپارتمان سازی خوردین، شرکت 

عمرانی و شهرسازی شمیران نو، شرکت آتی ساز، شرکت لتمال کن و... نمونه ای از آنهاست.

بعد از افزایش قیمت نفت 
 )1353(1974 در سال
در ایران فساد مالی که 
در ارکان رژیــم وجود 
داشت و در واقع میراث پدری محسوب 
می شد، از حد معمول یعنی پورسانت ها 
و زدوبنــد با مقاطعــه کاران داخلی و 
بین المللــی فراتر رفت و به نوشــته 
فریدون هویدا »حقیقتا ابعاد وحشتناک 
به خود گرفته بود، برادران و خواهران 
شاه به خاطر واسطگی برای عقد قرارداد 
بین دولت ایران و شرکت هایی که گاه 
خودشان نیز جزو ســهامداران عمده 
آنها بودند حق العمل های کالنی به چنگ 
می آوردند، ولی گرفتاری اصلی در این 
بین فقط مسئله رشوه خواری یا دریافت 
حق کمیسیون توسط خانواده سلطنتي 
نبود، بلکه اقدامــات آنها الگویی برای 
تقلید دیگران می شد و به صورت منبعی 
درآمده بود که جامعه را در هر سطحی 

به آلودگی می کشاند.«
در دوران  سلطنت  پهلوی  دوم، از شخص  

شــاه  گرفته  تا خاندان  و بستگان و نیز 
دولت های  بر سر کار آمده  و وابستگان  
آنها، همگی  به  چپــاول  اموال  عمومی، 
رشوه خواری  و اخاذی  مشغول  بودند. 
رشــوه خواری، تصرف  اموال  و امالک  
عمومــی، قاچاق  مواد مخــدر، قمار و 
عیاشی  تنها گوشــه ای  از ویژگی های  
خانــدان  پهلوی  دوم  اســت. در چند 
سال  آخر حکومت  رژیم  پهلوی، مبالغ  
هنگفتی - بالغ  بــر 2میلیارد دالر- از 
درآمدهــای  نفتی  به طور مســتقیم  
به حســاب بانکی  متعلق  بــه  اعضای  
خانواده  ســلطنتی  در خارج  از کشور 
واریز می شد که  این  انتقاالت  هرگز در 
خزانه  کشور ثبت  نشد. ارتشبد سابق 
فردوســت تأکید کرده است که »در 
دوران مســئولیتم در بازرسی متوجه 
شــدم که اصوال موارد سوءاستفاده و 
حیف و میل نهایت نــدارد در دوران 
13ساله نخســت وزیری هویدا همه 
می چاپیدند و هویدا کامال نسبت به این 

وضع بی تفاوت بود.«

بدین ترتیب، خانواده  پهلوی  در اوایل  دهه 1350 
به ثروتمندترین  خانواده  ســوداگر ایران  تبدیل 
شدند؛ شــراکت  هر یک  از افراد این  خانواده  در 
کارخانه های  ساخت  ماشین آالت، مجتمع های  
اتومبیل ســازی، تولیــدات  ســاختمانی  و 
ساختمان ســازی، شــرکت های  معدنــی  و 
کارخانجات  نســاجی  امری  رایج بود. بیشــتر 
دارایی ها نیز توســط »بنیاد پهلوی« مدیریت  
و اداره  می شد که در ســال 133۷ به بهانه امور 

بشردوستانه تاسیس  شده بود.
 شاه همواره سعی می کرد فساد مالی در خانواده 
سلطنتی را به نحوی توجیه و غیرمستقیم تأیید 
کند. بنابراین، گاه می شد که نظرهای مضحک 
و عجیب و غریبی هم اظهــار کند؛ از آن جمله 
پاسخ شاه در پرسش خبرنگار فرانسوی اولیویه 
وارن مبنی بر اینکه: »گفته می شــود که فساد 
بخشی از اطرافیان شما را هم در امان نگذاشته 
است« چنین بود: »همه  چیز ممکن است ولی 
در این مورد به خصوص )فساد مالی( باید بگویم 

که این فساد نیست بلکه مثل بقیه رفتار کردن 
اســت، یعنی مثل کســانی که کامال حق کار 
کردن و معامله کردن را دارند، به عبارت دیگر 
اطرافیان من هم حق دارند در شرایط مشابه با 
دیگران برای امرار معاش خود فعالیت داشــته 
باشند.«   فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد 
و حصری نداشــت و آنان در هر کار سودآوری 
حضور داشتند و با اســتفاده از رانت خانوادگی 
در هر فعالیت اقتصادی صاحب ســهم بودند. 
اسراف، تجمل، دزدی، رشــوه  و در یک  کالم  
فساد خاندان  سلطنتی  و مقامات  بلندپایه  پهلوی 
در دهه50 به اصلی  ترین بحران  موجود در کشور 
تبدیل شده بود. اختاپوس  فساد مالی  در تاریخ  
معاصر ایران  نه تنها قهرمانان  ملی  بزرگی  چون  
میرزاتقی خــان  امیرکبیــر را به دلیل آزادگی 
و وطن دوســتی قربانی  کرد، بلکه  با گسستن   
رشــته های  اقتصاد و فرهنگ  و سیاست  ملی، 
ملت  و سرزمین  ایران  را به النه هزارگونه  محنت  

و بال بدل کرده  بود.

ریخت و پاش از جیب ملت
در دوره های اخیر خصوصاً از قاجاریه به بعد به خاطر ثبت و ضبط 
بیشــتر وقایع با دقت و امعان نظر بیشتری می توان مسئله هدیه 
دادن به خارجی ها را مورد بررســی قرار داد. تا پیش از روی کار 
آمدن سلسله  پهلوی در سال1304 جز موارد استثنایی و نادر، 
هدایایی که به هیأت های خارجی اهدا می شد، متناسب با عرف 
بین الملل بود. این هدایــا در اکثر موارد ارزش مــادی فراوانی 
نداشت و جنبه  سمبلیک و یادگاری آن مهم تر بود. در دوره  پهلوی 
برخالف تمام عرف های بین المللی، شــیوه ای در دادن هدیه به 
خارجی ها و حاتم بخشی های نامتعارف رواج یافت که مشابه آن 
در کمتر برهه ای از تاریخ ایران دیده شده است. نمونه ای اندک 

از هزاران را بخوانید.

گزارش

یک دست جواهر نفیس هدیه به همسر کندی
...  در سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا و در یک مجلس شام خصوصی، محمدرضا 
پهلوي یک دست جواهر فوق العاده نفیس و منحصربه فرد شامل »گردنبند برلیان، 
گل سینه الماس، دستبند جواهرنشان، انگشتر الماس و گوشواره های برلیان« را 
به ژاکلین کندی]همسر جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا[ هدیه داد و 
در برابر سخاوتمندی بزرگ و بی نظیر شاه، کندی یک نقاشی آبرنگ به فرح هدیه 
داد و مدعی شد که این نقاشی از کارهای خود او در زمان تحصیلش است. ژاکلین 
هم که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته بود یک کراوات رنگ و رو رفته به محمدرضا 
هدیه داد و ادعا کرد که این کروات متعلق به جورج واشنگتن]اولین رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا[ بوده است! هدایای رئیس جمهور آمریکا و همسرش حتی 
یک دالر هم ارزش نداشت! درحالی که من می دانســتم محمدرضا برای خرید 

جواهرهای عتیقه صدهاهزار دالر هزینه کرده است...

تطمیع مطبوعات و خبرنگاران خارجی
سفیر وقت ایران در سوئیس یک بار برای تهیه پمادی جهت مداوای 

خارش دست شاه، هواپیمایی را دربســت به لندن فرستاد تا 
10حلقه از پماد موردنظر را برای شاه بیاورد، زیرا 
پمادی با نام مورد دستور شاه در سوئیس وجود 
نداشت، بلکه مشابه آن با نامی دیگر موجود بود 

اما سفیر معتقد بود امر شاه باید همانطور که هست 
اجرا شود... ولخرجی های شاه و اطرافیان در سوئیس 

تا بدان حد بــود که بارها مورد اعتــراض مطبوعات 
سوئیسی و اروپایی قرار گرفته بود، اما سفیر می کوشید 

با دادن هدایای گرانقیمت بــه روزنامه نگاران 
صدای آنها را خامــوش کند، اما برخی 

پول می گرفتند و در عین حال به 
انتقادات خود شدت می دادند. 

ایــن اعتراضــات منجر به 
تظاهرات دانشجویی علیه 
حضور شــاه در سوئیس 

می شد.

پرداخت های بی حساب به خانم های خاص
به گفته منابع موجود، این افــراد با پرداخت هزینه هــای هنگفت، فواحش و 
روسپی های فراوانی را به ایران دعوت و موجبات کامیابی شاه را فراهم می کردند.  
فردوست در مورد پرداخت پول به این افراد می نویسد: »در مسافرت به آمریکا 
در نیویورک من 2نفر را به محمدرضا معرفی کــردم. یکی »گریس کلی« بود 
که در آن زمان آرتیســت تئاتر بود و دوبار با او مالقات کرد و محمدرضا به وی 
یک سری جواهرات به ارزش حدود یک میلیون دالر داد. این زن  بعدها همسر 
پرنس موناکو شد و اخیرا در یک تصادف اتومبیل درگذشت. نفر دوم یک دختر 
آمریکایی 1۹ســاله بود که ملکه زیبایی جهان بود. محمدرضا مرا فرستاد و او 
را آوردم و چندبار با محمدرضا مالقات کرد و به او نیز یک سری جواهر داد که 

حدود یک میلیون دالر ارزش داشت..«

تقدیم لیموزین به پادشاه افغانستان
در خاطرات علم آمده است: »ظاهرشاه، پادشاه مخلوع افغانستان تقاضای 
10هزار دالر برای خریدن یک اتومبیل لیموزین دیگر کرده است. شاه در 
پاسخ گفت »خب البته تقاضایش را برآورده می کنیم. خداوند به ما امکان داده 

که به کسان بدشانس تر از خودمان کمک کنیم.« ضمنا به من دستور 
داد تحقیق کنم که آیا عبدالولی خان هم به کمک مالی نیاز دارد.« 
وي همچنین ادامه داد »مستمری ای برای واالحضرت بلقیس درنظر 

گرفته ایم، اما درست نیست که شوهرش کامال به او متکی باشد.«

پرداخت های هنگفت به هنرپیشگان و خوانندگان زن
راجع به بخشش های محمدرضا به زنان خارجی مطالبی نوشته شده که تعجب آور 
است. به گفته مینو صمیمی که از نزدیک با شاه و فرح در سوئیس ارتباط داشت، وی 
با بسیاری از هنرپیشگان و خوانندگان معروف اروپایی ارتباط داشت و به همین سبب 
مبالغ هنگفتی نیز به آنها می پرداخت.  فریدون هویدا نیز در این باره نوشــته است: 
»]شــاه[ در خالل دیدار از پاریس، یکی، دو روز عصرها که وقت آزاد داشت به چند 
کاباره شبانه سر زد و مدتی را در مصاحبت با دختران معرفی شده از سوی دوستان 
خود گذراند که به آنهــا هدایایی گران قیمت نیز داد. چندمــاه بعد در یک مجلس 
میهمانی به یکی از همان دخترهایی که مدتی را با شــاه ســرکرده بود برخوردم و 

او با افتخار فراوان انگشتر الماسی را که از شاه هدیه گرفته بود به من نشان داد...«

بذل و بخشش شاهانه
در کنار سفرهای تفریحی پرهزینه، شاه به خاطر مسائل بین المللی نیز به بسیاری از کشورهای 
جهان سفر می کرد.  در همه  این سفرها به بذل و بخشش می پرداخت و مبالغ هنگفتی را از این 
طریق بر باد می داد. این هدایا تقریبا به همه کسانی که در طول سفر با شاه مواجه می شدند- از 

مستخدمین گرفته تا مقامات عالیه- تعلق می گرفت.

11میلیارد دالر در بانک های آمریکا
 »قاسم تبریزی« پژوهشگر تاریخ معاصر با مراجعه 
به اسناد و کتاب ها می گوید:»پهلوی ها 11میلیارد 
دالر در آمریکا پول داشــتند که بخشی از آن را 
آمریکایی ها تصاحب کردند. حبیب ثابت و برخی 
افراد دیگر با هماهنگی و به عنوان شکایت از این 
پول برداشت کردند. بخش دیگری از این اموال در 

اختیار فرح و رضاپهلوی قرار گرفت و... .«

خروج 2میلیارد دالر 
بانک مرکزی ایران در روزهــای آغاز انقالب 
لیســتی از 177 نفر از اشخاص برجسته )رژیم 
پهلوی( منتشر کرد که حدود 2 میلیارد دالر را به 
خارج از کشور منتقل کرده بودند. برخی از افراد 

نامشان  در زیر آمده است:

ـ جعفر شریف امامی: حدود ۳۱میلیون دالر
ـ غالمعلی اویسی: ۱۵ میلیون دالر

ـ نمازی: ۹ میلیون دالر
ـ ناصر مقدم: ۲ میلیون دالر

ـ شهردار وقت تهران: ۶ میلیون دالر
ـ وزیر وقت بهداشت: ۷میلیون دالر

ـ مدیر شرکت نفت: بیش از ۶۰ میلیون دالر

جزیره ای در اسپانیا
 این جزیره را سال 135۰به مبلغ 7۰۰ میلیون دالر 
خرید و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت. 
اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به ســبک قرون 
وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات 
چند هزار متری تقسیم و به سران نظامی و رجال 

سیاسی فروخت.

سرمایه هایی که شاه هنگام فرار از ایران 
با خود برد

شاه در خارج از کشور چقدر دارایی داشت؟

اموالی که شاه و فرح در 2۶دی ماه از ایران خارج کردند
 به قدری بوده است که  بازماندگانشان با گذشت بیش از 44سال همچنان

 شاهانه زندگی می کنند

 5026
عدد الماس

 368
حبه مروارید

50
 قطعه زمرد

 118
میلیون دالر منابع ارزی ایران در لندن و 

نیویورک تصاحب شد

35 
میلیارد دالر، توسط محمدرضا پهلوی 
هنگام فرار به خارج از ایران منتقل شد

  یه نقل از روزنامه فایننشنال تایمز 
سال 1357

12
 میلیارد دالر به حساب بانکی پهلوی
 در سوئیس توسط پهلوی واریز شد
به نقل از واشنگتن پست)17ژانویه 1979(

 50
میلیون دالر منابع ارزی بانک های ایران 

به خارج منتقل شد

چمدان384
امیراسالن افشار، آخرین رئیس کل تشریفات 

محمدرضا پهلوی در کتاب »سروها در باد«:
 »10روز مانده به سفر همه اثاث ملکه فرح

 به دستور شاه، در صندوق های خریداری شده
 از یک مؤسسه خارجی بسته بندی شد.

 تعداد چمدان ها و صندوق ها به 384عدد 
می رسید.«

اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می دهد بخشی از 
امالک محمدرضا پهلوی در ایران شامل 22۰ هکتار زمین 
بود که قبل از خروج از کشور در سال 57 به فروش رفت 
و به صورت ارز از کشور خارج شــد. با این حال براساس 
آمارهایی که روزنامه ها و نشــریات آمریکایی منتشر 
کردند ثروت شاه شبکه پیچیده ای از شرکت ها، بنیادها، 
حســاب های بانکی، زمینی در کوستادل سول اسپانیا، 
ویالیی در ســنت موریس ســوئیس که بعدها سیلویو 
برلوسکونی آن را خرید و امالکی در نقاط مختلف دنیا بود.

31میلیارد دالر 

220هکتار زمین 

اردشــیر زاهدی از نزدیکان خاص دربــار پهلوی گفته 
بود:»دادستان تهران در زمان شــریف امامی فهرست 
دقیقی از افرادی که پول هایی را به شکل ارز خارج کرده 
بودند، اســتخراج کرد. در میان این فهرســت شخص 
اعلیحضرت به خروج 31میلیارد دالر از کشــور متهم 

شده بود.«

 ملک بزرگی در منطقه کوه های راکی آمریکا: 

 براساس نوشته روزنامه »دیلی اکسپرس« چاپ لندن سال 1978 
قیمت این ملک یک میلیون پوند انگلیس بود

 خانه و پارک مجلل در حومه لندن

 قصر و باغ های »استیل مانس«

 ملکه الیزابت دوم در این قصر متولد شد.

 باغ و ساختمانی مجلل در ناپل )ایتالیا(

 باغ بزرگ و ویالیی مجلل در کاپری

 قصر مجلل در سنت موریس

شاه زمستان ها را در آنجا می گذراند 
به نحوی که سنت موریس سوئیس در 
بین دیپلمات های خارجی به پایتخت 

زمستانی ایران معروف بود.

اموال پهلوی ها  در ایران
پروفسور »شاپور رواسانی« استاد دانشگاه اولدنبورگ آلمان در کتاب 
»ایران« فهرستی از کارخانه های متعلق به خاندان پهلوی و خانواده های 
وابسته به آن را منتشر کرده است که شامل 527کارخانه و مؤسسه مالی 
در ایران می شود. 137مؤسسات مالی و کارخانه  به شاه و منسوبین نزدیک 
به او، 74واحد به فرمانفرماییان، 67واحد به خسروشــاهی، 61واحد به 
الجوردی، 33واحد به خاندان ثابت پاسال، 38واحد به رضایی، 31واحد 
به فوالدی، 22واحد به اخوان، 17واحد به القانیان، 16واحد به تیمورتاش، 

1۰واحد به خیامی و... تعلق داشت.

35شرکت صنایع غذایی
جزو دارایی های پهلوی 
بود. شــرکت های قند 
کرج، پارس و مرودشت، 
دزفول، فسا، کرمانشاه و 
لرستان، شرکت تولیدی کارخانه قند و 
تصفیه شکر اهواز، شرکت زرنو، شرکت 
دامداری و کشاورزی ایران اسکاتیش، 
تولیدی وردا، صنایع کشاورزی گل تپه 

و... نمونه ای از آنهاست.

16هتل 
در کشور یا کلیه سهام 
آنها در دست بنیاد پهلوی 
بود یا در سهامش شرکت 
داشــت که می توان به 
هتل های بابلســر، ونک، رامسر، آریا، 
شــرایتون، کورش، چالوس، داریوش، 
گامرون، پرسپولیس، هایت خزر، هایت 
مشهد، هیلتون تهران، تخت سر آبعلی، 

شاهی، بوعلی همدان و …اشاره کرد.

25شرکت  خدماتی
 سهامدارانش پهلوی و 
افراد مرتبط با او بودند. 
این شرکت ها در زمینه 
هواپیمایــی، خدمات 
دریایی، حفاری، سینمایی، ورزشی، 
جهانگردی، توریســتی و... فعالیت 
می کردند که می توان بــه عمرانی و 
توریستی نمک آبرود، لیزینگ ایران، 
هتل های لوکس ایران و... اشاره داشت.

8معدن
 سهامدارانش بنیاد پهلوی یا شخص محمدرضا شاه بود. 
این معادن شامل شــرکت معدنی سنگواره، آبسنگ، 
فیروزه مشهد، صنعتی شــهوند، معدنی دونا، معدنی 

ایران و رومانی، دونا سنگ و معادن نورکان می شود.

7شرکت  بازرگانی
 ســهامدارانش بنیادپهلوی بود که شــامل شرکت 
بهداشتی عمران، ماشین آالت عمرانی، سولرز ایران، 
آپریل موزیک، تولیدی و بازرگانی مهرآفرین، توسعه 

تجارت شه آوران، بی. اند. اف و...است.

11شرکت صنایع ساختمانی
 سیمان فارس و خوزستان، ســیمان آبیک قزوین، 
سیمان تهران، صنایع سیمان غرب، شرکت پارسوئد 
آجر جنوب، گچ تهران، ایرانیت، پالست ایران و آهک 

چالوس می شود. سهامدارانش بنیاد پهلوی و اطرافیانش بودند.

4شرکت نساجی
 شه باف، ایران پوپلین، ریســندگی و بافندگی آذر 
اصفهان و ریســندگی و بافندگی کرج سهامدارانش 
محمدرضا پهلوی و خانواده اش بودند. سهام هر شرکت 

حداقل 2۰۰میلیون ریال بود.

فعالیت اقتصادی خاندان پهلوی حد و حصری نداشــت و آنان در هر زمینه سودآوری حضور داشتند 
و با استفاده از رانت خانوادگی در هر فعالیت اقتصادی صاحب ســهم بودند. از این رو با وجود انحصار 

بی حد و حصر در بازار داخلی، دیگر کسی  را یارای  رقابت  با آنها نبود. 

فرح پهلویخاندان ایران خوار
به نام خیریه به کام ملکه

فرح دیبا که پس از ازدواج بــا محمدرضا پهلوی 
به فرح پهلوی معروف شــد، در آغاز بــا ورود به 
فعالیت های خیرخواهانه و تأســیس انجمن ها و 
نهادهایی در این راستا عالوه بر اینکه توانست نگاه 
مثبت مردم طبقه پایین و متوسط و تحصیل کرده 
جامعــه را به دســت آورد، نفوذ زیــادی در میان 
صاحب منصبان دربار و سیاسیون نیز کسب کرد. 
از مهم ترین سازمان ها و نهادهایی که از سوی فرح 
تأسیس و توسط او اداره می شــد، می توان موارد 
ذیل را برشــمرد: جمعیت خیریه فــرح پهلوی، 
جمعیت کمک به جذامیــان ایران، جمعیت ملی 
مبارزه با ســرطان، ســازمان مهدکودک و ده ها 
سازمان دیگر که اداره این ســازمان ها به تنهایی 
توســط فرح صورت نمی گرفت، حتی در بسیاری 
موارد فقط نــام فرح به عنوان رئیــس یکی از این 
سازمان ها مطرح بود و عمال اداره اینها که در اغلب 
موارد بودجه هنگفتی از دربار را به خود اختصاص 
می داد، توسط یکی از اطرافیان نزدیک فرح انجام 
می شد. براساس اســناد تاریخی افزایش دخالت 
فرح در مســائل مهم سیاسی و اقتصادی مملکتی 
به  خود وی محدود نمی شد و اکثر نزدیکان به وی 
مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیمات مهم مملکتی 

تأثیرگذار بودند.

شمس پهلوی
زمین خوار بزرگ

 نخستین فرزند رضا خان از همسر دومش، تاج الملوک و 
خواهر تنی محمدرضا شاه پهلوی که شاهدخت شمس 
پهلوی لقب داشت، در فعالیت های اقتصادی، تجاری و 
ملکی بسیار فعال بود. شمس عالوه بر زمین هایی که از 
پدرش به او ارث رسیده بود، با اتکا به موقعیت خانوادگی 
و توسل به فعالیت های زمین خواری، صاحب زمین های 
زیادی شد. فریدون هویدا در کتاب »سقوط شاه« آورده: 
»شمس عالوه بر سوءاستفاده از اموال دولتی برای منافع 
شــخصی خود، به همراه همســر و فرزندانش صاحب 
یا ســهامدار عمده  چندین مؤسسه اقتصادی از جمله: 
»شرکت پرشــین متال فورمز، شــرکت صنعتی آلوم 
شارس، شرکت ساختمانی فرامین، شرکت شهر صنعتی 
کورش، شرکت ساختمانی و مهندسی مهرشهر و ده ها 
شرکت و مؤسسه اقتصادی بود. به رغم ثروت هنگفت، 
شــمس به تجارت الماس و تجارت خــودرو و فروش 
غیرقانونی آثار باســتانی عالقه زیادی داشت. فریدون 
هویدا در کتاب خاطرات خود در این باره نوشــته است: 
»عمل زشتی که شــمس انجام می داد، گرفتن مبالغ 
هنگفت از واردکنندگان اشیای گرانبها، طال، جواهر و 
کاالهای پرقیمت بود. سرمایه داران به او باغ می دادند 
و در مقابل، کاالهای خود را به عنوان دربار شاهنشاهی 
وارد مملکت می کردند و از هرگونه بازرســی و مالیات 

معاف می شدند.« 

اشرف پهلوی
ثروتمندترین فرد بعد از شاه

اشــرف، خواهر دوقلوی محمدرضا، بعد از برادرش 
ثروتمندترین فرد خانواده  پهلوی به حساب می آمد. 

دفتر او با نفوذی که در کشــور داشــت، به صورت یک 
ســازمان موازی با دولت در برنامه ریــزی و مدیریت 
طرح های اقتصادی و تجاری بسیار فعال بود. او توانست 
از راه های غیرقانونی و سوءاستفاده از موقعیتش یکی از 
ثروتمندترین افراد خاندان پهلوی و از سرمایه داران بزرگ 
جهان شود. براساس اسناد به دست آمده از دوره پهلوی، 
اشرف در تحمیل هزینه سفر به دولت، گوی سبقت را از 
دیگر اعضای خانواده ربوده بود. بخشی از این هزینه ها 
به این شرح است: مبلغ 2میلیون دالر برای مسافرت به 
سوئیس، 300هزار دالر برای مسافرت یک ماه و نیمه به 
سوئیس و تایلند، 3میلیون فرانک فرانسه برای مسافرت 
به پاریس.« اشرف با سوءاستفاده از قدرتش سازمان های 
دولتی را وادار می کرد خــارج از مقررات مناقصه با یک 
شرکت خارجی قرارداد ببندند و خود نیز مبالغ هنگفتی 
از این معامله نصیبش می شد. فریدون هویدا در کتابش 
آورده است:  »اشرف به وسیله پسر بزرگش توانسته است 
کمیســیون کالنی به خاطر عقد قرارداد مقاطعه کاری 
با چند کنسرســیوم بین المللی، فروش های کمپانی 
فرانسوی »داسو« به ایران، پروژه نیروگاه حرارتی ساخت 
کمپانی »براون باوری« سوئیس و مقاطعه تأسیسات بندر 

چابهار توسط کمپانی »براون اندروت« دریافت کند. «

توران امیرسلیمانی
تصاحب روستا

در کنار فرزنــدان پهلوی اول، همســران وی نیز 
از موقعیت و جایگاهشــان به منظور دستیابی به 
منافع اقتصادی بیشــتر بهره بــرداری می کردند. 
ملکه توران امیرسلیمانی، سومین همسر رضاخان 
و مادر غالمرضا، که زندگی مشــترکش با رضاشاه 
فقط یک سال دوام داشــت، زمانی که از واگذاری 
امالک ســلطنتی در مازندران به درباریان مطلع 
شد، از محمدرضا خواست یکی از دهات مزروعی 
مازندران را به او واگذار کند و شــاه موافقت کرد. 
از این رو، ملکه توران یکــی از زمین های مرغوب 
مازندران به نام ایزده از توابع آمل را که یک سویش 
به ساحل و سوی دیگرش تا جنگل امتداد داشت، 
انتخاب کرد و با پرداخــت 300هزار تومان، مالک 
3دانگ از دهستان ایزده شد  و ظرف مدت 3سال، 
زمین ها را به 500هکتار توســعه داد. به نوشــته 
کتاب »خاندان پهلــوی به روایت اســناد« ملکه 
توران وقتی از اعتبارات کالن دولت برای ســاخت 
مسکن باخبر شد، به فکر اســتفاده از آن و ساخت 
شــهرکی با نام تورانشــهر افتاد. از این رو در اواخر 
سال53، با یک معمار آلمانی قراردادی بست تا این 
شهرک در زمینی به مساحت ۷00هزار مترمربع در 
جنوب تهران ساخته شود؛ هر چند به علت پاره ای 

مشکالت این پروژه ناکام ماند.

محمد خاتمی
رشوه خوار حرفه ای

محمد خاتمی، شــوهر فاطمه، خواهر شاه بود که با 
رشــوه خواری و نفوذ خود در دربار به ثروت  هنگفتی 
رســیده بود. فریدون هویدا در کتاب خاطرات خود 
دراین باره نوشته است: »... یک بار کمیسیون تحقیق 
سنای آمریکا افشا کرد که در جریان یکی از معامالت 
با کمپانی های آمریکایی، عده زیادی ازجمله ارتشبد 
محمد خاتمی، شوهرخواهر شاه و فرمانده  نیروی هوایی 
ایران به اتفاق شهرام، پسر بزرگ واالحضرت اشرف، 
رشوه  هنگفتی دریافت کرده اند و... .« خاتمی که به علت 
خدماتی که به شاه کرد، موفق شد به کسوت دامادی 
شاه دربیاید و پست فرماندهی نیروی هوایی را به دست 
آورد، خرید تمامی ابزار، وســایل و سالح های نیروی 
هوایی از خارج را به دســت گرفت. در کتاب »خاندان 
پهلوی به روایت اســناد«، از مؤسسه مطالعات تاریخ 
معاصر ایران آمده است: »در جریان خرید هواپیماهای 
جنگــی اف ـ14از کمپانی آمریکایــی گرومن، مبلغ 
3/۹میلیون دالر به او پرداخت شد تا موافقت وی در 
این معامله به دست آید. در مورد دیگری کمپانی راکول 
آمریکا برای فروش سیستم جاسوســی و اطالعات 
پیشرفته به ایران برای استفاده  دفاع هوایی که مبلغ 
500میلیون دالر ارزش داشت، مبلغ قابل توجهی به 
خاتمی رشوه داد تا بتواند موافقت وی را برای انجام این 

معامله کسب کند.

مهدی و پرویز بوشهری
 ثروت کالن با حمایت اشرف

مهدی بوشهری، همسر سوم اشرف پهلوی، مدیر شرکت 
»تکنی ساز« بود. این شرکت که سهام عمده  اش متعلق 
به اشرف بود، اکثر مناقصات دولتی را به خود اختصاص 
می داد و پروژه های نان و آبدار را در دســت می گرفت. 
بوشهری با استفاده از رانت همسر خود به قدرت و ثروت 
فراوانی دســت یافت. او در هر فعالیت اقتصادی مانند 
ساختمان ســازی، شهرک ســازی، صنایع کشاورزی، 
دامداری و امور هنری و فیلمســازی با پشتوانه اشرف 
حضور داشت و منافع سرشــاری را به دست می آورد. 
بوشهری پس از آنکه مورد غضب اشــرف قرار گرفت، 
به پاریس رفت و با پشــتیبانی دربار بــه فعالیت های 
اقتصادی خــود ادامه داد. او پــس از مراجعت به ایران 
شرکت گسترش صنایع سینمایی ایران را تأسیس کرد 
و از طریق آن موفق به دریافت وام ها و اعتبارات کالن و 
وسیع از بانک های رژیم شد. بوشهری به بهانه اعتالی 
سینمای ایران و با استفاده از نفوذ همسرش، مبالغ کالنی 
را از خزانه مملکت به غارت برد. پرویز، برادر مهدی هم 
جزو رجال سیاســی و نظامی ایران محسوب می شد. 
براساس کتاب »من و خاندان پهلوی« نوشته محمدعلی 
مسعود انصاری، پرویز به تجارت و دادوستد مشغول بود 
و شاید در میان تمامی افراد حلقه نزدیک فرح، هیچ کس 
به اندازه او از زدوبندها و رانت های درباری برای رسیدن 

به پول و ثروت بیشتر استفاده نکرده بود.

محمودرضا پهلوی
شریک کارخانه های بزرگ

محمودرضا، برادر دیگر پهلوی دوم در سهام بسیاری از 
شرکت ها و کمپانی های بزرگ سهیم بود. کسب سهام 
بسیاری از کارخانجات و مؤسســات اقتصادی توسط 
محمودرضا، به دلیل جایگاهش به عنوان یکی از اعضای 
خانواده ســلطنتی بود، چون این جایگاه می توانست 
برای صاحبان و ســایر سهامداران ســودآور و پول ساز 
باشد. صاحبان شرکت ها با کمک شریک درباری شان 
می توانســتند از موانع قانونی گمرکــی و مالیاتی به 
راحتی عبور کنند. بر اساس کتاب »خاندان پهلوی به 
روایت اسناد« از مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 
محمدرضا مالک 24مؤسسه  صنعتی، چندین معدن، یک 
کارخانه آجر و یک کارخانه الستیک اتومبیل بود. اسامی 
بانک ها و مؤسســاتی که با محمودرضا پهلوی شراکت 
داشته اند عبارتند از: شــرکت فیروزه  مشهد، شرکت 
صنعتی شهوند، شرکت معدنی دونا، شرکت معدنی ایران 
و رومانی، شرکت دونا ســنگ، شرکت معدنی نورگان، 
شرکت شه باف، شرکت بریجستون ایران، شرکت ایران 
پوبلن، شــرکت آجر جنوب، شرکت ساختمانی کلید، 
شرکت عمران ملک شهر، شرکت خانه سازی و توسعه 
تهران بزرگ، شرکت شهرسازی و ساختمانی فرح آباد، 
شرکت کشت و صنعت شــهیاران، شرکت کشاورزی 
کیان شهر، شرکت کشاورزی و دامپروری ایران، شرکت 

صنایع و کشاورزی کل تپه و... .

عبدالرضا پهلوی
سلطان شکار ایران

عبدالرضا، چهارمین پســر رضاشــاه عالقه زیادی به 
آب و هوای خوش شمال کشور داشت و جزو مالکان و 
زمین داران بزرگ اســتان مازندران به ویژه شهر ساری 
بود. از زمین های سرســبز و حاصلخیز شمال، نزدیک 
به 3هزار و۷00هکتار به این شاهزاده واگذار شده بود که 
از فروش گندم آن به وزارت کشــاورزی سود سرشاری 
عایدش می شد. عالوه بر اینها عبدالرضا در صنایع هم 
دست داشت و جزو سهامداران گروه کارخانه های نورد 
آلومینیم و شرکت ماشین آالت کشاورزی جاندیر بود. او 
که به خاطر عالقه  افراطی اش به شکار گونه های وحشی 
حیوانات کمیاب، به نوعی سلطان شکار ایران نام گرفته 
بود، مالکیت شرکت شکار ایران را هم در اختیار داشت. 
عبدالرضا به اینها قانع نبود و برای افزایش درآمدهای 
خود به معامالت غیرقانونی و دریافت رشوه از شرکت های 
اقتصادی برای عقد قراردادهای ساختگی مشغول بود. 
طبق اســناد پایگاه »اطالع رســانی پژوهشکده تاریخ 
معاصر«، یکی از ده ها مورد رشوه خواری عبدالرضا مربوط 
به قرارداد ساخت کارخانه  کاغذسازی در شمال ایران 
توسط یک شرکت کانادایی بود. در این معامله، عبدالرضا 
با استفاده از نفوذ خود از وزیر دارایی می خواهد که مبلغ 
قرارداد ساخت کارخانه از 80میلیون به یکصد میلیون 
دالر افزایش دهد و در مقابل شــرکت کانادایی، مبلغ 

12میلیون دالر به حساب او واریز می کند.

مسابقه غارتگری
در کتاب »زنان دربار« به روایت ســاواک درباره فساد مالی دربار و 
خانواده سلطنتی نوشته شده است:»فســاد به حدی بود که شاه در 
مهر سال 5۷مجبور شد تا دستور دهد خانواده سلطنتی در معامالت 
دخالت نکنند. این در حالی بود که ساالنه تنها 15میلیون دالر بودجه 
ایران در اختیار وزارت دربار قرار می گرفت تا صرف خوشگذرانی های 
خانواده شاه شود. البته این غیراز بودجه سری دولت بود که به دستور 
شــاه به مصرف ولخرجی های بی مورد می رسید. اشرف در تحمیل 
هزینه سفر به دولت، گوی سبقت را از همگان ربوده بود. طبق اسناد 
منتشر شده هزینه های اشرف در مسافرت ها به خارج، رشد تصاعدی 
داشته است. درحالی که در سال 134۹در مسافرتش به آمریکا فقط 
10،000دالر بابت مخارج از وزارت دربار گرفته بود، در سال 135۶در 
سفری به آمریکا نیم میلیون )500000( دالر هزینه به خزانه دولت 
تحمیل کرد. البته اگر مسافرت های اشرف نیز مانند هزینه هایش از 
رشد برخوردار باشــد، باید تحمیل هزینه سفر اشرف بر دولت ایران 
سرسام آور باشد. طبق همان اسناد، اشرف برای مسافرت های خارجی 
خود در چند نوبت دیگر به دســتور وزارت دربار ارز گرفت: در کتاب 
»سقوط شاه« نوشته فریدون هویدا نوشته شده: »امیرعباس هویدا به 
نزدیکانش می گفت: تو نمی توانی درک کنی که در دربار چه می گذرد. 

مسابقه غارتگری است، النه فساد است.«

شاه در خارج از کشور چقدر دارایی داشت؟


