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ثروت هنگفت آریامهر

گزارشی از آرشیو نیویورک تایمز
مترجم :بدون نام

از مجموعهی آرشیوهای قدغن

مقدمه :این گزارش در تاریخ  20دی  ،1357هنگامی که هنوز محمدرضا پهلوی ایران را ترک
نکرده بود ،در روزنامهی نیویورکتایمز منترش شده است .در سالهای بعد از رسکوب انقالب
 57و استیالی جمهوری اسالمی ،بسیاری از هواداران نظام سلطنتی ،اطرافیان خاندان پهلوی
و بعضن انقالبیون پشیامن از کردهی خود ،به این تصور عمومی دامن زدند که روایتها
در مورد دارایی خاندان پهلوی و فساد گسرتدهی اقتصادی در میان ایشان ،مقامات دولتی و
نزدیکان دربار شایعاتی بیش نبودهاند .بازماندگان خاندان پهلوی ،از جمله فرح دیبا و رضا
پهلوی ،نیز در گفتوگوهای گوناگون و اظهارات مختلف تالش کردند میزان این داراییها و
به ویژه آن بخشی از این داراییها که پیش از سقوط سلطنت پهلوی از ایران خارج شده
است را بسیار کمرت از میزان واقعی جلوه دهند .دارایی عظیمی که در طی این سالها با
رسمایهگذاریهای مختلف و نیز افزوده شدن کمکهای مالی دولتهای دیگر ،از جمله
دولت آمریکا و عربستان سعودی ،به میزان آن افزوده شده است و کسی اطالع دقیقی از آن
ندارد .ترجمهی گزارش منترششده در نیویورکتایمز اولین سند از در این مورد است که در
«منجنیق» و در چارچوب بخش جورچین از پروژهی آرشیوهای قدغن منترش میشود .اسناد
دیگری نیز در این مورد وجود دارد که به مرور منترش خواهد شد.
***
ممکن است محمدرضا شاه پهلوی پادشاهی در ایران را از دست بدهد ،اما تبعیدی در کار باشد ،درد
این تبعید اما به واسطهی یکی از بزرگرتین داراییهای خصوصی جهان به میزان قابل توجهی تسکین
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خواهد یافت.
سلسلهی کمعمر پهلوی  53سال پیش توسط پدر شاه ،که تا سی سالگی بیسواد بود ،پایهگذاری شده
و داستان پر پیچ و خم این سلسله یکی از داستانهای خارقالعادهی قرن بیستم است که در آن
کسی از فرش به عرش میرسد .میزان کلی داراییهای این خانواده نامعلوم است ،ولی به طور حتم  
ثروت خانوادهی پهلوی در خاورمیانه فقط با داراییهای [خانوادهی] آل سعود در عربستان سعودی
و خاندان الصباح حاکم بر کویت رقابت میکند.
به گفتهی بانکداران ،مجموعهی رسمایهگذاریهای شخصی شاه ارزشی بالغ بر یک میلیارد دالر دارد.
و مهمتر اینکه امروز بانکداران میگویند بخش حائز اهمیتی [از داراییهایی] که در طول دو سال
گذشته از ایران به ایاالت متحده منتقل شده و ارزش تخمینی آن بین دو تا چهار میلیارد دالر است،
به خانوادهی سلطنتی تعلق دارد.
مبلغ حدودی ثروت فعلی شاه از کنار هم قراردادن [اظهارات] بانکداران ،دالالن امالک و مستغالت،
متخصصین امور مالی مربوط به خاورمیانه ،اسناد منترششده و مخالفان [رژیم شاه] در ایران به دست
آمده .این احتامل مطرح است که باقی منابع [مالی] محاسبهنشده به بانکهای سوییس و دیگر
کشورهایی که قوانین رازداری بانکی سفت و سختی دارند ،سپرده شده باشد.
حکومت و رسمایهی سلطنتی ناشفاف
انباشت مبالغ هنگفت در ایران به واسطهی ناشفاف کردن رسمایهی دولتی و رسمایهی سلطنتی میرس
شده است.
پدر شاه [فعلی] ،رضا شاه ،در طول سالهای ابتدایی قدرت خود مقادیر وسیعی زمین به دست آورد.
برای سالها او و دیگر اعضای خانوادهاش تقرینب از هر تشکیالت اقتصادی حائز اهمیتی که در ایران
شکل میگرفت ،سهم میبردند .در طول این روند ،خانواده و شخص شاه از طریق بانکهای دولتی،
کارخانهها و [حوزهی] تجاری ،دارایی هنگفتی اندوختند.
در سال  1953شاه فعلی بنیاد پهلوی را تاسیس و در هامن زمان اعالم کرد که  90درصد از داراییهایش
را به موسسهی جدیدی انتقال میدهد که ترکیبی از سازمان خیریه و تراست خانوادگی است.
روز گذشته [ 19دی  ]1357شاه به دیگر اعضای خانواده دستور داد که آنها نیز داراییهای خود
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را به این بنیاد منتقل منایند .این اقدام ،که گفته میشود داراییای چندصد میلیون دالری را در بر
میگیرد ،به قصد ساکت کردن زمزمههای انتقاد از ثروت هنگفت خانوادهی سلطنتی و ادعای فساد
[مالی] طراحی شده است .ولی با توجه به ماهیت این بنیاد بعید به نظر میرسد که این ژست بتواند
انتقادات را فرو بنشاند.
این فرمان در ادامهی حکم سلطنتی دیگری در ماه سپتامرب گذشته [شهریور  ]1357صادر شده که
مطابق آن شاه اعضای خانوادهی خود را از انجام معامالت تجاری با دولت یا کنرتل سازمانهای خیریه
منع کرد.
ثروت شخصی خود شاه در بنیاد مستقر در تهران ،که تحت کنرتل مطلق اوست ،و به میزان کمرت در
بودجهی دولتی ریشه دارد.
از بودجهی دولتی کشور مبلغ مشخصی به "عالیترین مقام حکومتی" تخصیص یافته که در سالهای
 1976و  1977به  43میلیون دالر میرسید .به عالوه ،در سال  1976این بودجهی در نظر گرفتهشده
یک میلیارد دالر دیگر ،به عنوان رسمایهی در گردشی که به صالحدید شخص شاه خرج میشود ،را
نیز شامل میشد.
اما منبع حائز اهمیت ثروت شاه خود بنیاد پهلوی است ،که به گفتهی منابع ایرانی در واقع دارایی
شخصی شاه است.
جزئیات داراییهای فعلی
پاییز گذشته ،در اعرتاض به نفوذ خانوادهی سلطنتی در تقرینب متامی گوشه و کنار اقتصاد ملی،
مدرکی از جانب یک گروه مخالف [رژیم] به وزارت دادگسرتی ایران تسلیم شد که در آن جزئیات
داراییهای فعلی بنیاد و بستگان درجهی اول شاه قید شده بود .به گزارش متخصصین ایرانی به نظر
میرسد که [مدعای] این مدرک صحت داشته باشد.
این فهرست حاکی از آن است که پهلویها در حال حارض فارغ از مابقی داراییها ،از  17بانک و
رشکت بیمه سود میبرند که مشتمل بر  80درصد از مالکیت سومین رشکت بزرگ بیمهی دولتی
است ،همچنین  25رشکت تجارت فلز 8 ،معدن ،ده رشکت مصالح ساختامنی -مشتمل بر  25درصد از
بزرگرتین رشکت سیامن کشور 45 -رشکت ساختامنسازی 43 ،رشکت مواد غذایی و  26رشکت تجاری
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یا بازرگانی ،شامل سهام مالکیت در تقرینب متامی هتلهای بزرگ در ایران .بنا به اظهارات یک منبع
دیگر ،پهلویها مالک  70درصد ظرفیت هتلهای کشور هستند.
برخی از این داراییها ،رسمایهگذاریهای مشرتک با رشکتهای آمریکایی است .یکی از مهمرتین آنها
ده درصد از سهام جرنال موتورز ایران است که  45درصد آن متعلق به رشکت جرنال موتورز و باقی
این سهام در دست یک خانوادهی ایرانی است.
ظاهرن پشت سیامی فعالیتهای خیریهای ،این بنیاد به سه طریق مورد استفاده قرار میگیرد :به
عنوان منبع رسمایه برای خانوادهی سلطنتی ،به عنوان ابزاری برای اعامل کنرتل بر اقتصاد از طریق
داراییهای بنیاد در بخشهای کلیدی ،و به مثابه مجرای پاداشدهی به حامیان رژیم.
پول [دیگر] چیست؟
این سازمان از دادن هرگونه اطالعاتی در مورد ارزش داراییهای خود ،درآمد سالیانه یا ترکیب
رسمایهگذاریهایش امتناع میکند .دو سال پیش ،وقتی یکی از مسئولین این بنیاد در مورد چنین
اعداد و ارقامی مورد سوال قرار گرفت ،پاسخ داد" :پول [دیگر] چیست؟"
با این وجود ،روبرت گراهام ،ژورنالیست بریتانیایی ،در کتابی که اخیرن در مورد ایران منترش کرده،
محاسبه منوده که بر اساس داراییهای شناختهشدهی این بنیاد ،ثروت آن باید در مجموع حداقل 2.8
تا  3میلیارد دالر باشد.
بخشی از این داراییهای شناختهشده ،شامل سهام چندین رشکت در ایران و همچنین  25درصد از
سهام صنایع فوالد کنیپ در آملان غربی میشود .به گفتهی آقای گراهام همچنین شواهدی در دست
است که مبنی بر آن بنیاد از رشکت ملی نفت ایران بودجه دریافت میکند .این رشکت در حال حارض
به لحاظ میزان فروش هفتمین رشکت بزرگ دنیا بوده و کمپانیهایی نظیر جرنال الکرتیک و بیزینس
ماشینز را پشت رس میگذارد .رشح وضعیت یکی از حسابهای سوییسی بنیاد ،که شامل [گردش
حساب] یک ماه در سال  1962می شود و در سال  1976در فرانسه منترش شده ،نشان میدهد که
رشکت نفت در طول آن مدت  12میلیون دالر به حساب بنیاد واریز کرده است.
مشهورترین دارایی بنیاد پهلوی در خارج از کشور ،جدای سود رشکت کروپ ،ساختامن اداری 36
طبقهای در کوچهی پنجم خیابان 52دی به ارزش دفرتی  19.5میلیون دالر در سال  1975است .بنیاد
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این ساختامن را به اسم یک موسسهی خیریهی آمریکایی ثبت کرده که نام آن هم بنیاد پهلوی است.
با این ترفند درآمد ساختامن از پرداخت مالیات به ایاالت متحده معاف شده و از دسرتسی مامورین
مالیاتی آمریکا به دفاتر حساب بنیاد مادر در تهران جلوگیری میکند.
شاه ،به عنوان متولی اصلی بنیاد ،که به طور مستقیم یا غیرمستقیم متامی اعضای هیئتمدیره را
تعیین میکند ،از حق دریافت  2.5درصد از درآمد معاف از مالیات بنیاد برخوردار است .او از این
درآمد چشمپوشی کرده.
بنا بر یک گزارش منترشنشده ولی از زمان آغاز به کار بنیاد ،یکی از اهداف اعالمشدهی آن ،برآورده
کردن احتیاجات مالی اعضای خانوادهی پهلوی بوده است.
در یکی از گزارشهای منترشنشدهی بنیاد ،قید شده که در کنار دیگر فعالیتها ،یکی از مهمرتین
فعالیتهای این بنیاد یافنت بستگان دور و نزدیک بنیانگذار سلسلهی پهلوی و رصد کردن نیازها و
احتیاجات اولیهی آنان است ،چرا که رفاه و آسایش از خانه رشوع شده و منیتوان از هیچ بنیادی
انتظار داشت که به روی احتیاجات بستگان خونی خود چشم فرو بندد.
بنا بر همین گزارش ،فقط در ماه ژوئن  1962مبلغ کلی  26میلیون دالر به نه نفر از اعضای خانوادهی
پهلوی پرداخت شده است .مشخص نیست که آیا این پرداختها در آن زمان بخشی از پرداختهای
معمول ماهیانه به خانواده بوده است یا خیر.
منبع درآمد خانوادهی سلطنتی هرچه که باشد ،نشانهها حاکی از آن است که این خانواده منابع
فراوان و بیشامری در دست دارد   .گفته میشود اعضای خانواده ،که گویا  64نفرشان از زمان
رشوع ناآرامیها در پاییز گذشته کشور را ترک کردهاند ،همچون دیگر ثرومتندان ایرانی حسابهای
سپردهی قابل توجهی در بانکهای سوییس باز کرده و خانههای لوکسی در لندن ،نیویورک و کالیفرنیا
خریدهاند.
منبع :نیویورکتایمز
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