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پنجاه و هشت سال تبه كاری، خيانت و غارت
بخش اول :»تأمالتی پيرامون بنياد پهلوی و فساد مالی رژيم شاه«

سيد محمدجواد قربی
دكتر فرهاد سهامی

به روزگار رضا هر كه را كه من ديدم          هزار مرتبه فرياد نارضايی بود
فرخی يزدی 

مقدمه
عامل اصلی اعتراضات مردمی و ب��زرگان دينی چه در عصر قاج��ار و چه در حكومت 
رضاخان و پهلوی دوم، ساختار استبدادی و فساد مالی، به همراه اختناق و مفاسد اخاقی 
بود. بحران های اقتصادی به وجود آمده در تاريخ گذشته ايران، ناشی از فساد طبقه حاكم، 
چپاول ثروت های ملی و عمومی و همچنين وجود مقامات بلندپايه حكومتی فاسد بوده 

است.1 صاحب نظران خارجی و انديشمندان بسياری بر اين مطلب تأكيد دارند.2 

1. مهدی رهبری، اقتصاد و انقاب اسامی ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1379، ص291.
2. نيكی آر. كدی، ريشه های انقاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1375، 
ص75؛ سايروس ونس و برژينسكی، توطئه در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1362؛ فرد هاليدی، 

ديكتاتوری و توسعه سرمايه داری در ايران، ترجمه فضل اهلل نيك آيين، تهران، اميركبير، 1358.
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فساد و رشوه خواری مقامات و اعضای خاندان سلطنتی به شدت با ارزش ها و عادت های 
اجتماعی طبقات متوسط و پايين جامعه سنتی ايران در تعارض بود كه منجر به همين 
دوگانگی شديد طبقاتی گرديد. به عنوان مثال، ملت ايران در سال های 1352 تا 1354، 
از خود شاه شنيده بودند كه درآمدهای نفتی كشور سه يا چهار برابر شده است. بر همين 
اساس آنان سؤال می كردند كه چرا دچار فقر و بحران اقتصادی شده اند و آن همه ثروت 
به يك باره چه شد و كجا رفت؟ از آن جا كه رشوه خواری و فساد مالی خاندان سلطنتی، 
بر همگان آش��كار بود، جامعه آگاه ايران با ديده ترديد و انزجار ب��ه رژيم نگاه می كرد و 
اين وضعيت برای آنان تحمل ناپذير بود. بنياد پهلوی نيز ب��ه عنوان بزرگ ترين قدرت 
اقتصادی كشور و در عين حال وابسته به خانواده شاه اين حس را تشديد می كرد. هر چند 
محمدرضا شاه سعی داشت با تبليغات گسترده، بنياد پهلوی را به عنوان يك نهاد خيريه 
معرفی كند اما سوء استفاده های گسترده اين نهاد و افشای آن توسط نيروهای انقابی، 

چهره اين بنياد را در نزد مردم به شدت مخدوش ساخت. 
در سراسر حكومت پهلوی آنچه اغلب به چشم می آيد، تمايل دربار به كسب قدرت و 
گسترش آن حتی به بهای نقض قانون اساسی مش��روطيت و دخالت در تمامی شئون 
زندگانی ايرانيان بود. در دهه آغازين حكومت محمدرضا پهلوی يكی از ابزارهای دربار 
برای مداخله در امور داخلی و حتی گاهی امور خارجی، س��ازمانی بود به نام س��ازمان 
اماك و مستغات پهلوی كه ظاهراً برای امور خيريه تأسيس شده بود تا نشانگر سخاوت 
و نوع دوستی دربار پهلوی باش��د. اما اين نهاد در حقيقت پوششی بود كه اموال، اماك 
و مستغات غصبی رضاشاه را به نام وقفی بودن از ماليات و پس گرفته شدن آن توسط 
صاحبان حقيقی اين اموال حفظ می كرد. اين سازمان در سال 1337خورشيدی به بنياد 
پهلوی تغيير نام داد و با گسترش فعاليت خود وارد داد و ستدهای اقتصادی، فعاليت های 
فرهنگی و... شد تا با گسترش قدرت مالی به وظيفه اصلی خود كه پشتيبانی از حاميان 

و طرفداران رژيم بود بپردازد.
چگونگی گرد آمدن س��رمايه اوليه و كاركردهای دوگانه آن س��ازمان و نقشی كه اين 
سازمان در بدبينی مردم و نهايتاً فروپاشی رژيم ايفا كرد مسئله ای است كه اين پژوهش 
در صدد بررسی و تحليل آن است. با عنايت به فقدان پژوهش��ی متين و استوار در اين 
موضوع، پژوهش حاضر در نظر دارد تا با كنكاشی علمی و مستند برخی از ابعاد ناشناخته 

اين موضوع را مورد كاوش قرار دهد.
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ضرورت و اهميت موضوع 
فعاليت های بني��اد پهلوی به عنوان يك نه��اد اقتصادی نيرومن��د و مصون از نظارت 
قوای س��ه گانه رژيم، اهميت و جايگاه اين نهاد را نشان می دهد. با توجه به فعاليت های 
اقتصادی و تج��اری، اين بنياد در ام��ور فرهنگی واكنش منتق��دان حكومت پهلوی را 
برمی انگيخت. چنانكه بسياری از انقابيون، فارغ از هر گونه مسائل عقيدتی خود عليه 
آن، موضع گيری هايی اتخاذ، و اين سازمان را نمونه كامل فساد در رژيم معرفی نمودند؛ 
از آنجايی كه اين بنياد مس��تقيماً وابسته به شخص ش��اه بود مخالفان حكومت پهلوی 
فعاليت های اين بنياد را به مثابه اقدامات و فساد شخص شاه تلقی و در مبارزات شان بر 

آن تكيه می كردند. همين مسئله خود بيانگر اهميت اين پژوهش است.
مهم ترين پرسش اصلی اين پژوهش آن است كه بنياد پهلوی چه فعاليت های اقتصادی 
و فرهنگی ای انجام داده و موضع نيروهای انقابی و ضدرژيم درباره اقدامات بنياد پهلوی 
چه بود؟ در كنار اين سؤال اصلی سؤاالت فرعی ديگری نيز وجود دارد كه پاسخ به آنها 
در روش��ن كردن نقش بنياد پهلوی در تبه كاری و غارت ثروت مل��ی در رژيم پهلوی را 

مشخص می سازد. از جمله: 
1. بنياد پهلوی چرا و چگونه تأسيس شد؟

2. فعاليت های جاری اين بنياد، چه تأثيری در نارضايتی مردم از عملكرد رژيم پهلوی 
داشت؟

3. عمده ترين رويكردهای فرهنگی و سياسی بنياد پهلوی چه بود؟ 
4. عملكرد بنياد پهلوی چه واكنش هايی را در بين گروه هاي انقابي برانگيخت؟

آنچه غير قابل ترديد و پيش فرض اصلی اين پژوهش اس��ت آن است كه بنياد پهلوی 
به عنوان يك نهاد وابسته به سلطنت در راستای اهداف رژيم و در خدمت منويات دربار 

پهلوی عمل می كرد و به عاوه نقش حامی پرور برای رژيم را بر عهده داشت.
اگر چه در ظاهر بنياد پهلوی يك س��ازمان غيرانتفاعی خيريه ب��ود كه از وقف بخش 
بزرگی از اموال رضاشاه، محمدرضاش��اه و ديگر اعضای خاندان پهلوی در سال 1337 
تشكيل شد اما در باطن اين بنياد از مهم ترين بنيادهای اقتصادی و فرهنگی دربار پهلوی 
به ش��مار می آمد كه نقش ويژه ای را در گردآوری ثروت و بذل و بخش��ش های خانواده 
سلطنتی برای كسب اعتبار در نزد صاحبان قدرت در خارج از ايران و پرداخت رشوه های 
كان و كمك های انتخاباتی و غيره به سياست مداران، روزنامه نگاران، صاحبان صنايع، 
بانك داران و س��ردمداران دولت ها ايفا می كرد. ما در اي��ن پژوهش تاش خواهيم كرد 
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فرآيند ش��كل گيری اين بنياد و كارويژه های آن را در رژيم مش��روطه سلطنتی تبيين 
نماييم.

رضاشاه و ولع سيری ناپذیر او در کسب ثروت و دست درازی به اموال مردم 
كودتای سياه در سال 1299 خورش��يدی و متعاقب آن غصب سلطنت و تاج گذاری 
رضاخان را می توان آغ��از دوران جديد تاريخ معاصر ايران دانس��ت. حكومت قاجار كه 
بيش از يك قرن دوام آورده بود با وقوع انقاب مشروطيت به جای رسيدن به حكومت 
دموكراتيك به حكومت هرج و مرج و نابسامانی تبديل شد. ناآرامی، سركشی و راهزنی 
فزآينده در مرزها، در ميان عشاير و در استان ها جريان داشت. وقوع جنگ جهانی اول و 
همسايگی ايران با كشورهای متخاصم روسيه و عثمانی وضع را بدتر كرد. در بسياری از 
نقاط كشور طغيان به پا شده بود و حكومت مركزی نيز فاقد هر گونه قدرت و ابزارهای 

الزم برای اداره كشور بود.
در حقيقت، قبل از آن كه رضاشاه به تخت سلطنت برسد يك آريستوكراسی در ايران به 
وجود آمده بود كه در واقع حكومت را به دست داشت. اين آريستوكراسی با تغيير اوضاع 
اجتماعی ايران و تغيير طرز حكومت نمی توانست موافق باشد زيرا در آن صورت مزايايی 
را كه در گذر زمان به دست آورده بود از دست می داد. آن آريستوكراسی ثابت كرده بود 
كه از عهده اداره كردن امور مملكت بر نمی آيد و فقط گاهی عده ای رجل وطن پرس��ت 
پيدا می شدند كه به واسطه عاقه به مملكت و شرافتمندی خودشان مملكت را از زوال 
نجات می دادند تا مگر روزنه اميدی باز شود. كودتای 1299 در بحبوحه اين تاطم افكار 
عليه آريستوكراسی موجود به وجود آمد و به همين جهت كودتاگران در اولين روز كودتا 
اعيان و اشراف و رجال سياس��ی را به زندان انداختند تا افكار عمومی را پشتيبان كودتا 
قرار دهند و از قضا دستگيری اين رجال و طبقه ممتازه آن روز نه فقط اثر سوء در مردم 

نكرد بلكه مطابق با افكار عمومی درآمد.1 
علت اينكه با بودن آن همه رجال و اعيان سابقه دار و در ميان يك كشوری كه سال ها 
با حكومت آريستوكراسی مأنوس بود يك مرتبه رضاخان سرتيپ قزاق توانست عرض 
اندام و نظر عمومی را جلب و خود را به ملت نزديك كند تا حدی ناش��ی از نظر بغض و 
خصومتی بود كه اكثريت مردم نسبت به آريستوكراسی آن روز داشتند و می خواستند 
خود را از دست آن طبقه ممتازه خاص كنند و به دامان ديگری بيندازند تا شايد تغييری 

1. ارسان خلعتبری، آريستوكراسی در ايران، تهران، بنگاه آذر، 1324، ص13.
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در اوضاع پديدار شود.1 و افزون بر اين، دوره بحرانی و پرآشوب منتهی به كودتای 1299 
و تاش رضاخان در راه اس��تقرار امنيت او را در جايگاه ممت��ازی قرار می داد و به تعبير 
كاتوزيان »مش��روعيت يك فرمانروا به توان نس��بی او در حفظ صلح، سركوب شورش 
و انجام دادن ديگر كارهای اجتماعی بس��تگی داش��ت. توانايی به دست گرفتن قدرت 
و نگهداری آن بزرگ ترين نش��انه مش��روعيت بود.«2 بدين ترتي��ب رضاخان كه فردی 
بی سواد، گمنام، محروم و از طبقات پايين جامعه بود با بهره گيری از فرصتی كه در اين 
هرج و مرج و متعاقب آن در پی ايفای نقش در كودتای انگليسی 1299، برای وی پديد 
آمد به سرعت پيشرفت كرد، پس از وقوع كودتا، وارد صحنه سياسی كشور شد و از رده 
يك افس��ر ميان رتبه قزاق به مقام وزارت جنگ نايل گرديد. رضاخان كه تا قبل از وقوع 
اين كودتا، با سختی و مش��قت و پس از مدت ها خانه به دوش��ی و تن دادن به كارهای 
پست، صاحب مسكنی در محله سنگلج تهران شده بود،3 با قرار گرفتن در جمع اشراف و 
معاريف صاحب نفوذ، و با سود جستن از مقام و موقعيت خود به عنوان وزير جنگ و ناجی 
كشور از آشوبی فراگير، بر آن شد تا او نيز از اين خوان يغما بی بهره نماند. البته نمی توان 
كتمان كرد كه در آن روزها، معيار اصلی عضويت در نخبگان سياسی ايران ثروت بود و 

عملی ترين روش انباشت سرمايه، خريد مقام و قدرت سياسی، مالكيت زمين بود. 
آنچه در ايران ثروت ملی محس��وب می گرديد، تقريباً به تمامی از توليد كش��اورزی و 
گله داری به دست می آمد. زمين موجب سهم داش��تن در ثروت می شد؛ يعنی سهم از 
زمين يا از غله يا پشم و اجاره از اجاره دار.4 زمانی كه رضاخان امور ايران را به دست گرفت 
چهره ای ساده و معصوم از خود ارايه داد و به نظر می رسد كه يكی از داليلی كه توانست 
بدون هر گونه رقيب سرس��ختی زمام امور را به دس��ت گيرد، مجذوب شدن قشرهای 

مختلف جامعه نسبت به او بود.5 با اين همه رضاخان كه در اوايل كار خود مدعی بود: 
ثروت موجب نارضايتی شديد فكر می شود و نمی گذارد شخص توجه 

خود را صرف منافع عمومی كند.6 
به تحريك برخی از نزديكانش، ناگهان پرده از چه��ره انداخت و به فكر تصرف اماك 

1. همان، ص14.
2. همايون كاتوزيان، مشروعيت سياسی و پايگاه اجتماعی رضاشاه، اطاعات سياسی- اقتصادی، ش203-204، 

ص97.
3. نجفقلی پسيان و خسرو معتضد، از سوادكوه تا ژوهانس��بورگ؛ زندگی رضاشاه پهلوی، تهران، ثالث، 1377، 

ص621.
4. ماروين زونيس، روانشناسی نخبگان ايران، ترجمه سيروس صالحی و ديگران، تهران، چاپخش، 1387، ص48.
5. رضا آذری شهرضايی، اسنادی از عملكرد خاندان پهلوی، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسی، 1381، ص2.

6. جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدين، تهران، رسا، 1389، ص336.
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دولت و ملت به ثمن بخس افتاد.1 يحيی دولت آبادی، در آغار كار رضاخان ميل به تصرف 
اماك و دارايی مردم توسط او و اهداف و انگيزه و شيوه او را در اين امر به شرح زير بيان 

داشته است:
سردار س��په آرزو دارد مالك تمام اماك مازندران بش��ود و دفاين و 
خزاين از جواهر و پول و اشياء نفيس خود را كه شايد خود او هم نتواند 
حس��اب آنها را نگه دارد در آن جا جمع كند و مطمئن باش��د اگر روزی 
از اين مقام افتاد خواهد توانس��ت آن جا زندگانی اربابی كرده و دارايی 
هنگفت خود را حف��ظ كن��د و از روی اين نظر اس��تحكامات در آن جا 
می سازد... سردار سپه از قلع و قمع كردن هر كس كه در مازندران مانع 
رسيدن او به آرزوی خويش تصور كند به هر وسيله باشد دريغ نمی كند. 
پسرها را كه خطر مزاحمت شان بيشتر است از پيش بر می دارد و پدرها 

را از داغ آنها به دق می كشد و يا به خودكشی وا می دارد.2
رضاشاه هنوز پای خود را در پله اول ترقی نگذارده بود كه به درستی تشخيص داد »كه 
در جامعه ای كه اقتصاد آن بر پايه كشاورزی و نظام ارباب رعيتی استوار است زمين داری، 
خود جلوه ديگری از قدرت است«،3 و اگر می خواهد قدرت را از دست ندهد و رقبای خود 
را كه همان اعيان و اشراف می باشند را پشت س��ر بگذارد، نه تنها بايد در پی گردآوری 
ثروت باشد بلكه با كنار آمدن با بيگانگان كه شديداً در طبقات سرمايه دار و زمين خوار 
ايران نفوذ داشتند از هر فرصتی برای كاستن از قدرت و نفوذ سياسی طبقه بزرگ مالك 
استفاده كند. به همين خاطر تا پايان سلطنتش شايد به هر بهانه ای، آنان را مورد حمله 

قرار می داد.
سفارت انگليس گزارش می دهد كه شاه با عاقه شديدی كه به ثروت اندوزی داشت، 
زمين يك زمين دار عمده را به بهانه توطئه عليه دولت مصادره می كرد، روستاهای فردی 
ديگر را به دليل بی توجهی به منافع ملی ضبط می نمود.4 سياست رضاشاه اين بود كه با 
جلب برخی خانواده های طبقه باال و طرد برخی ديگر، در بين اعضای اين طبقه شكاف 
و چنددستگی پديد آورد. وی با انباش��ت ثروت و ازدواج با يك شاهزاده خانم قاجار، كه 

1. باقر عاقلی، ذكاءالملك فروغی و شهريور 1320، تهران، علمی، 1367، ص150.
2. يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، تهران، فردوس، 1378، ج4، ص1494.

3. فرهاد رستمی، پهلوی ها؛ خاندان پهلوی به روايت اسناد، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378، 
ج1، ص43.

4. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نی، 1389، ص171.
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زن سومش بود به طبقه باال پيوس��ت.1 البته طبقه بااليی كه خود و بنا به خواست خود 
به وجود آورده بود؛ اينان س��رمايه داران نوظهوری بودند كه از خوان نعمت رضاشاهی 

برخوردار شده و ثروت و مكنت خود را مديون وی بودند.

واکنش های عمومی نسبت به اقدامات رضاشاه
تقريباً در س��ال های اول س��لطنت رضاش��اه اذهان عمومی جامعه در برابر اقدامات 
ثروت اندوزانه او مرعوب بود و هيچ گونه واكنش آشكاری از خود نشان نداد. فقط گاهی 
صدايی مخالف در خارج از كشور به گوش می رس��يد؛ مانند ادعانامه نمادينی كه گروه 

پيكار در برلين انتشار داد و ضمن آن از رضاشاه پرسيد كه:
ما از آقای رضاخان پهلوی سؤال می كنيم؛ اگر ايشان دست درازی به 
اموال ملت ايران نكرده اند چگونه در عرض ده سال رياست و زمامداری 
خود ميليون ها وجه نقد در بانك های خارجه اندوخته و به اندازه نصف 

ايران اماك و مستغات برای خود تهيه نموده اند؟2 
در اين گونه واكنش های نادر نيز رضاشاه، زمين و زمان را به هم می دوخت تا از انتشار 
اين قبيل مطالب در ايران و حتی خارج جلوگيری كند. در داخل نيز پيداست كه كسی 
را يارای آن نبود كه بر خاف خواست پادشاه اقدامی بكند چه رسد به آنكه عليه كارهای 
او دم برآورد، زيرا همه از واكنش او آگاه و در هراس بودند. يكی از نزديكان دربار پهلوی 

درباره رفتار رضاشاه با اين دست رجال می نويسد: 
در زمان س��لطنتش كافی بود كه يكی از منس��وبين طبقه اشراف و يا 
يكی از رجل بهانه ای به دست او بدهد و مرتكب خطايی بشود؛ روی آن 
اصل كه از اين طبقه متنفر بود اش��د مجازات را برای آن شخص در نظر 

می گرفت.3
خانواده های سپهس��االر و فرمانفرماييان، صولت الدوله، س��ردار اسعد، اقبال السلطنه 
ماكويی و شايد چند خانواده ديگر كه همه آنان از بزرگ مالكان ايران بودند و هر كدام بر 
قسمت هايی از كشور مسلط بودند، اين گونه قدرت خود را از دست دادند و حتی بعضی 

از آنان از هستی ساقط شدند. 
رضاش��اه عاوه بر حذف اين رقبای سياس��ی بالقوه خطرناك، ثروت انبوه خانوادگی 

1. همان، ص186. 
2. »پنجاه سال فساد و تبهكاری خاندان پهلوی«، نشريه دنيا. 

3. اردشير زاهدی، 25 سال در كنار پادشاه، ترجمه ابوالفضل آتابای، تهران، عطايی، 1381، ص203.
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آنان را هم در اختيار گرفت و ب��ا بهره برداری از اوضاع آش��فته نهادهايی مانند مجلس 
قبل از سلطنت خود، حسابی بابت اين غصب اموال نداد. از طرف ديگر رضاشاه فرصت 
را غنيمت ش��مرد و به خريدن باغ های اطراف س��عدآباد و مزارع بومهن مشغول شد و 
سپس دو اميرلش��كر، از سران قشون جديدالتأس��يس خود را بدين مهم مأمور ساخت 
و امور اماك و قس��متی از اموال خويش را به ايشان س��پرد. اميرلشكر خدايارخان كه 
خود از مالكان بزرگ بود و اميرلش��كر كريم آقاخان كه در كارهای ساختمانی شهرتی 
بسزا يافته بود، هر دو كه از درجه سرهنگی به درجه اميرلشكری ارتقا يافتند، سال های 
متمادی، اش��تغالی جدی تر از خريدن اماك و مستغات برای پادشاه ايران نداشتند.1 
گفته می شود خود شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما با تقديم رايگان باغ بزرگی در 
بومهن او را به ملك داری عاقه مند ساخت.2 جالب اين كه اين رويه در مناطق مسكونی 
نيز دنبال می شد. مثًا دكان را به يك ريال، خانه را به صد دينار و ملك مزروعی را به يك 
دهم عايدات ساليانه اش با تهديد و حبس از دست صاحبانش بيرون می آورد. اغلب اين 
بيچارگان كسانی بودند كه به ضرب شاق و ش��كنجه و بر اثر زندانی شدن ناچار شدند 
اماك و مزارع خود را كه تنها ممر امرار معاش آنها بود، در مقابل چند ش��اهی و احياناً 
بدون دريافت همان چند شاهی به رؤسای اماك دربار شاه واگذار كنند.3 اين شيوه به 

نوعی ديگر در برابر دولت هم اعمال می شد؛ همه اماك مرغوب را می خواست.
روزنامه داد بعد از سقوط رضاشاه نوشت:

دولت در شهرستان گرگان 125 پارچه قريه و قصبه مهم كه اغلب آن 
قرا شش دانگی بود داشته. وزير دارايی وقت مثل اين كه از كيسه مروت 
خودش بخشش می كند و تمام اين 125 پارچه خالصه دولت را فقط و 
فقط در مقابل 75000 تومان به شاه سابق انتقال داده كه تنها سه دانگ 
قصبه مهم كردكوی و مزارع تابع��ه آن از جمله 125پارچه مورد انتقال 
بود، بيش از225000 تومان، يعنی سه برابر وجهی كه برای 125 پارچه 

داده شده ارزش داشته است.4

1. نعمت اهلل قاضی، علل سقوط حكومت رضاشاه، تهران، آثار، 1373، ص137 و 138.
2. نجفقلی پسيان و خسرو معتضد، همان، ص71؛ گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 

1332-1299، پژوهش از جامی، تهران، ققنوس،1377، ص106-107. 
3. همان، ص103؛ داد، ش15، 1327/8/7. 

4. همان، 1321/8/7. 
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راه های ثروت اندوزی رضاشاه
اس��ناد نش��ان می دهد كه بخش اعظمی از ثروت رضاش��اه از طريق دست يازيدن به 

روش های ذيل به دست آمده است:
الف. ضبط اموال مجهول المالك

رضاشاه با ضبط و مصادره اموالی كه مالكان آن مشخص نبود از طريق قانون ثبت اسناد 
به آنها، صورت قانونی می داد. يكی از بارزترين نمونه های آن پس از انعقاد قرارداد مودت 
1921 ميان ايران و حكومت جديدالتأسيس شوروی رخ داد و به موجب لغو اين قرارداد، 
برخی امتيازات دوران روسيه تزاری، طبق شرايط قرارداد بانك استقراضی روس و اموال 
و مستغات كه به انحا مختلف )به دست بانك روسی( افتاده بود- به دولت ايران واگذار 
شد. اما پس از مدتی در جزء اماك رضاخانی درآمده و به نام اماك همايونی در جرايد 

اعان ثبت آن درج شد.1
ب. دريافت پاداش و هدايا 

قبول هدايا هم از روش هايی بود كه رضاشاه با بهره گيری از آن می توانست هم بر ثروت 
خود بيفزايد و هم از وفاداری درباريان خود مطمئن ش��ود. واضح اس��ت كه بسياری از 
هديه دهندگان خواسته هايی داشتند كه می بايست انجام شود. ارتشبد فردوست در اين 
باره می نويسد كه رضاشاه بعد از دريافت اين هدايا كه عمدتاً اراضی و مستغات بود، با 

كمال ميل به همكاری با اين افراد می پرداخت. 
ايشان می گويد:

اگر می خواس��تيد رضاخان خوشحال ش��ود، درجه بدهد، مقام دهد 
يا پيشنهادی را تصويب كند، بهتر بود قبل از ش��روع، نام چند ملك را 
با مش��خصات و قيمت آن مطرح می كرديد و مطمئن بوديد كه كارتان 

انجام می شود.2
ج. سوءاستفاده از امكانات دولتی برای مقاصد شخصی 

در شكايت نامه ای كه بعد از شهريور 1320 و از سوی شهرداری تهران تنظيم شد و در 
روزنامه كوشش انتشار يافت، مشخص گرديد كه رضاشاه برای ساختن كاخ ها، هتل ها 
و وياهايی كه به طور مس��تقيم در اختيارش بود، تقريباً هيچ هزينه ای نپرداخته است 
و بلكه اكثر اين ابنيه را با امكانات دس��تگاه های دولتی، به ويژه شهرداری ساخته است. 

1. حسين مكی، تاريخ بيست ساله، تهران، علمی، 1374، ج6، ص149-158.
2. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1374، 

ص112.
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تقريباً همه اراضی مرغوب ش��هرداری تهران را نيز در اختيار خود گرفته و از اين طريق 
در شهرهای ديگر نيز او با اس��تفاده از موقعيتش به تصاحب اماك می پرداخت و مبلغ 
هنگفتی به شهرداری خسارت زد.1 به نوشته سرتيپ درخشانی هم كه مدتی در ناحيه 
گرگان و در اماك سلطنتی مأمور به خدمت بوده است رضاشاه از سوء استفاده گسترده 
از امكانات و مأمورين وزارت كش��اورزی و ارتش در آن ناحيه به نفع اداره اماك عمل 

كرده است.2
د. خريد مستغالت و امالک مزروعی پايين تر از قيمت بازار از مالكان مرعوب3

ه. تحت فشار گذاشتن مالكان از راه های گوناگون ) قطع آب و...(4
با اس��تفاده از روش ايجاد انحصار برای ثروت اندوزی، رضاش��اه اماك وس��يعی را در 
بسياری از مناطق ايران به دست آورد. او پس از اخذ زمين ها، متوجه انحصار كشاورزی در 
بيشتر نقاط ايران شد. از اين رو مثًا كشت برنج در اصفهان را رسماً و در ظاهر برای حفظ 
مردم ايران از ماالريا، اما در واقع برای حفظ برنج ش��مال از رقابت كه از آن خودش بود، 
ممنوع كرد.5 ا ماك و مس��تغات وی تا بدان جا گسترش يافت كه با داشتن اماك در 
بيش از 67 نقطه مرغوب و حاصلخيز كشور می توانست خود را بزرگ ترين و مقتدرترين 
ماك ايران و شايد كل قاره آسيا بداند.6 به هر حال ش��هرت خود او نيز در اين زمينه از 
مرزها گذشت و به جايی رسيد كه روزنامه ای فرانسوی، او را »گرگ زمين خوار« ناميد.7 
و با اس��تفاده از اداره اماك و دارايی و بهره گيری از خساست مثال زدنی8 خود توانست 
به بزرگ ترين فئودال و زمين دار ايران تبديل شود. ش��ايد آنچه رابرت گراهام خبرنگار 
امريكايی مقيم تهران، در مورد راه های كسب اماك و به صورت خاصه بيان می كند را 

بتوان بهترين توصيف از عملكرد او دانست؛ رشوه گيری، غصب و توقيف.9
به تعبير يكی از نمايندگان مجلس، رضاشاه در دوران اقتدار حدوداً بيست ساله خويش، 

1. حسين مكی، همان.
2. علی اكبر درخشانی، متن كامل خاطرات سرتيپ علی اكبر درخشانی، شيدان درخشانی )به كوشش(، مجموعه 

تاريخ شفاهی ايران دانشگاه هاروارد، تهران، صفحه سفيد، 1386، ص262. 
3. مظفر شاهدی، زندگانی سياسی خاندان علم، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1377، ص181. 
4. جهانگير آم��وزگار، فراز و فرود خاندان پهلوی، ترجمه اردش��ير لطفيان، تهران، مركز ترجمه و نش��ر كتاب، 

1376، ص169. 
5. محمود طلوعی، پدر و پسر؛ ناگفته ها از زندگی در روزگار پهلوی ها، تهران، علم، 1372،ص400. 

6 محمدعلی كاتوزيان، دولت و جامعه در ايران »انقراض قاجار و استقرار پهلوی«، ترجمه حسن افشار، تهران، 
مركز، 1384،ص425.

7 مهديقلی خان هدايت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، 1375، ص414 و 436. 
8. رابرت گراهام، ايران سراب قدرت، ترجمه فيروز فيروزنيا، تهران، سحاب، 1358، ص103.

9. همان. 
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تقريباً همه روزه بر ثروت خود افزود.1 در چنين وضعيتی مشخص بود كه بر سر صاحبان 
اماك و رعايا چه می آمد: 

بدين ترتيب، كار خريد اماك به جايی رسيد كه ديگر هيچ كس قادر 
نبود كه جريبی ملك داشته باشد. مع الوصف به گرفتن اماك و هستی 
مردم قناعت نكردند. رعايا بايد با خرج خود بيس��ت فرس��خ راه بيايند، 
برای اماك كار كنند و آنها جز با شاق با كس ديگری سروكار نداشتند. 
شب ها آنها را به طويله برده، صبح آنها را به مثل بهائم خارج می كردند. 
رعايا، گرسنه و برهنه بودند. اگر يكی از آنها اظهار كسالت می كرد، دوا و 
غذايش شاق بود تا اين كه جان سپارد و از شر مأمورين بی رحم خاص 
گردد. عاوه بر اينها، ناموس مردم در دس��ت رؤسای اماك، بازيچه ای 

بيش نبود.2 
به نظر می رس��د كه هر چه قدرت رضاش��اه مس��تحكم تر می ش��د حرص و آز او نيز 
افزايش می يافت. ش��اه، مأموران خود را بر جان و مال و ناموس م��ردم حاكم كرده بود 
و اين مأموران ظلم های بس��ياری را بر مردم بيچاره روا می داش��تند و از تعدی به آنان 
فروگذاری نمی كردند. تمام اين تعديات، با اختياری كه ش��اه به آنها داده بود، به نام او 

انجام می گرفت.3
گماش��تگان او در اين مناط��ق با اقدام به هر وس��يله ممك��ن، در ص��دد بودند برای 
خوش خدمتی بيشتر بر ثروت وی بيفزايند. با گس��ترده شدن هر چه بيشتر اين اراضی 
و اماك، در دربار او اداره ای به نام اماك پهلوی به وجود آمد كه زير نظر وزارت دربار و 
تحت سرپرستی نظاميان مورد اعتماد رضاشاه، مانند كريم بوذرجمهری به انجام وظيفه 
می پرداخت.4 اين اداره در هفت كارپردازی5 به فعاليت پرداخت و در كوتاه زمانی از چنان 
اختيارات و اقتداری برخوردار شد كه در مناطق تحت اداره خود، از انجام وظيفه ادارات 
دادگستری و ش��هربانی و امنيه جلوگيری كرد و همه وظايف ضابطين عدليه را رأساً بر 
عهده گرفت. رضاشاه با فرستادن برخی از افسران خشن خود به شمال كشور و نواحی 
تحت اداره سازمان اماك خود، به آنان دستور داد كه هر مايملك با ارزشی كه می بينند، 

1. صورت مذاكرات مجلس سيزده، مويد احمدی، 1320/7/1. 
2. گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332-1299، همان، ص102. 

3. همان، ص103. 
4. باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار/ علم، 1380، ج2، ص150. 

5. كارپردازی های هفت گانه عبارت اند از: گرگان، بهشهر، آمل، نوشهر، تنكابن، رودسر و بجنورد. 
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برای ش��اه بگيرند. آز و طمع شاه از نيمه دوم س��لطنتش افزايش يافت و تقريباًٌ قسمت 
اعظم مازندران متعلق به او بود. در خراسان و سيس��تان و فارس و اصفهان هم اماكی 
تدارك ديد.1 پس از خريد زمين ها، صاحبان و مالكان پيش��ين زمين برای آباد ساختن 
آنها به عنوان رعيت بر روی زمين ها به كار پرداختند. اين��ان به عنوان كارگر رايگان بر 
روی اراضی سلطنتی مشغول كار بودند. سرتيپ علی اكبر درخشانی كه مدتی به عنوان 
سرپرست يكی از اين كارپردازی های اين سازمان خدمت كرده است در خاطرات خود 
كه بعد از انقاب اسامی در خارج از كشور منتشر ش��د به معرفی اجمالی اين سازمان 
و چگونگی رفتار مأموران آن با اين كش��اورزان س��يه روز پرداخته اس��ت.2 چهارچوب 
تشكياتی اين سازمان خود مبين بسياری از واقعيت هاس��ت و به طور كلی می توان با 

استفاده از خاطرات او شمای كلی از فرايند كار اين سازمان ترسيم كرد:
1. تش��كيات اداری اماك عبارت اند از هف��ت كارپردازی تحت نظر 
افسران ارتش؛ هر يك از كارپردازی ها دارای چند بخش بود كه آنها را نيز 
استواران و درجه داران جز ارتش اداره می كردند. حقوق و فوق العاده همه 
آنها را لشكر اول پياده كه تحت فرماندهی سرلشكر كريم بوذرجمهری 
بود می پرداخت. حقوق افس��ران بازرس را هم از قس��مت های مربوطه 
پرداخت می كردن��د. يك كادر مجهز كش��اورزی تح��ت  نظر مهندس 
رحمت اهلل شيبانی كارمند عالی رتبه اداره كشاورزی، امور زراعی و دفع 
آفات اماك را سرپرستی نموده آنها هم حقوق خود را از اداره كشاورزی 
دريافت نموده و تمام مصارف الزمه را نيز از بودجه دولت می پرداختند. 
سرلشكر بوذرجمهری سرپرس��تی كليه اماك اختصاصی سلطنتی را 
در تمام كشور به عهده داش��ت و به نام رئيس اداره بازرسی كل اماك 
اختصاصی و با اختيارات تام اماك را اداره می كرد. تمام ادارات گرگان 
و مازندران آماده انجام هر گونه خدمتی ب��رای اماك بودند و هر گونه 

مخارجی را از بودجه دولت به مصرف می رساندند.
2. وسعت اماك و صدور اسناد؛ اين اماك در محدوده ای واقع شده اند 
كه حد شمالی آن دريای خزر و حد جنوبی آن، سلسله جبال البرز بود. 
و حد غربی آن ش��هر الهيجان و حد ش��رقی آن به شهرستان بجنورد 

1. باقر عاقلی، رضاشاه وقشون متحدالشكل، تهران، نامك، 1377، ص65. 
2. علی اكبر درخشانی، همان، ص265-267. 
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می رسيد. در داخل اين محدوده، اماك بزرگ به وسايل مختلفه از قبيل 
تبعيد، حبس، شكنجه و تهديد به اعدام از چنگ صاحبان شان در می آمد 
و سند رسمی به نام خريدار جديد آن صادر می شود. در تمام اسناد نام 
خريدار به اين عنوان ذكر می ش��ود: »ذات مقدس اعليحضرت همايون 
رضاش��اه پهلوی«. پس از خاتمه كار اماك بزرگ، اين اماك به خرده 
مالكين و زارعين صاحب زمين واگذار شد. هفت دفتر اسناد رسمی در 
هفت كارپردازی تأسيس شد كه اين دفاتر با كمال جديت در تمام اوقات 
اداری صبح و عصر با سريع ترين وجهی مشغول صدور سند خريد ملك از 

مردم و رعايا و خرده مالكين به نام ذات مقدس... می بودند. 
مخارج تنظيم س��ند رس��می و س��اير مخارج از هر قبيل، كه تقريباً 
معادل قيمت ملك فروخته شده می باش��د به عهده فروشنده است؛ كه 
پس از انتقال ملك چيزی در دست آنها نمانده و فقط از همان لحظه به 
افتخار رعيتی اعليحضرت همايون شاهنشاهی در می آمدند. اما بعد از 
اين مرحله آنها تحت فشار و تعقيب مباشرين قرار می گرفتند كه بابت 
محصول س��ال گذش��ته، مبلغ هنگفتی را كه كارپردازان يا متصديان 
بخش، تعيين می نمودند بپردازند؛ زيرا اگرچه ملك امس��ال خريداری 
شده است ولی چون س��ال گذش��ته نيت خريد اين اماك شده بود و 
به فهرس��ت آن اداره كل اماك داده ش��ده بود و در دفاتر اماك به آن 
عمل می شد، بنابراين حق مالكانه سال گذشته بايد تأديه می گرديد تا 
در دفاتر حسابداری ثبت و حساب تصفيه گردد. به طور كلی مقرر شده 
بود كه در محدوده فوق الذكر )مازندران،گي��ان ،تنكابن( ملكی به نام 
غير وجود نداشته باشد و هر چه هست سند آن به نام »ذات مقدس...« 

صادر شده باشد.
3. در هيچ يك از دفاتر كارپردازی ه��ا و بخش های مربوطه دفتری به 
نام مخارج وجود نداشت. فقط دفتر عايدات وجود داشت، كه تمام عوايد 
حاصله از منابع ثروت خيز مازندران و گرگان روزانه در آن دفاتر ثبت و 
غروب هر روز به نمايندگی های بانك ملی ك��ه در جوار دفاتر به همين 
منظور گشايش يافته بودند، تحويل می شد. در بيشتر اين شعب بانكی 
فقط يك حساب وجود داش��ت كه آن هم به نام رضاشاه بود و كارشان 
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فقط دريافت وجه و انتقال آن به بانك مركزی بود.
4. به علت گس��تردگی اماك ش��اه در كرانه های دري��ای خزر دفتر 
ويژه ای به نام اماك اختصاصی س��احلی ايجاد ش��د كه عبارت بود از 
تعداد بی شماری دهات بزرگ و مزارع بس��ياری مخصوص برنج كاری، 
پنب��ه كاری، توت��ون كاری، كارخانج��ات پنبه پاك كن��ی، برنج كوبی، 
چای س��ازی، چيت س��ازی، تخته بری، مهمان خانه ها، پاژ ه��ا و غيره. 
كارخانجات اختصاصی را مأمورين اداره كل صناعت به وجود می آوردند 
و بيشتر قيمت آن را از صندوق دولت و كمتر از اداره محاسبات اماك 
دريافت می داشتند. تمام ساختمان ها اعم از ساختمان بنای كارخانجات 
و س��اختمان های اداری و مهمان خانه ه��ا و پاژه��ا و غي��ره به عهده 
كارپردازان اس��ت كه از راه بيگاری و وصول ع��وارض مختلفی از مردم 
شهرنشين فرهم می شوند. اما لوازم ساختمانی از قبيل قفل و دستگيره 
و تيرآهن و شيشه را به اداره حس��ابداری صورت داده و از تهران ارسال 
می گردند. اماك خالصه دولت در مازندران و گرگان به طور كلی به ذات 
مقدس... فروخته شده اند. در اداره اماك گرگان يك سند رسمی ديده 
شد، كه اماك خالصه دولت به ذات مقدس فروخته شده بود. اين سند 
را آقای علی اكبر داور وزير دارايی وقت به نام فروشنده امضا نموده بود. 
خريدار ذات مقدس... و مورد معامل��ه كليه خالصجات دولت در گرگان 
مشتمل بر دهات، مزارع، مراتع، جنگل ها، مستغات، كاخ های سلطنتی 
و باغات شاه عباسی اس��ت كه در چندين صفحه نام برده شده است. به 
عاوه سراسر دشت گرگان به مبلغ 56000 تومان برای شاه خريداری 

شد. فقط اجاره علف چر دشت گرگان 70000 تومان در سال بود. 
5. عوايد اماك ب��ا نظر كارپردازی ه��ا و متصدي��ان بخش ها تعيين 
می ش��ود. گذش��ته از حق مالكانه معمولی عوايد مختلف ديگری نيز با 
سليقه و ابتكار كارپردازی ها وضع و از مردم گرفته می شد. در اين مورد 
به كارپردازی ها اختيار داده شد كه عوايد موضوعه را بافاصله به موقع 

اجرا گذارند.1

1. همان، ص265-267. 
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رفتار رضاشاه با طبقات باال
رضاش��اه در عين جلب نظ��ر خانواده های اش��رافی و با خ��ود همراه ك��ردن آنها، از 
موقعيت هايشان به عنوان بزرگان محلی- جايگاهی كه در سده نوزدهم به دست آورده 
بودند- و از ايفای نقش طبقه حاكم كشور- نقشی كه پس از پايان انقاب مشروطه ايفا 
می كردند- محروم ساخت. او با وادار ساختن برخی از آنها به فروش زمين های خود به 
قيمت ارزان و محروم كردن برخی ديگر، نه تنها از قدرت و ثروت بلكه بيشترش��ان را از 
آزادی، ش��أن و مقام و حتی زندگی خلع يد كرد. سپهدار كه توسط يك بازرس مالياتی 
تهديد شده بود، چاره ای جز خودكشی نيافت. احمد قوام حتی پيش از سلطنت رضاشاه 
به توطئه عليه پادشاه متهم ش��ده بود، به اروپا گريخت. مصدق پس از گذراندن مدت 
كوتاهی در زندان، بر سر اماك خود در نزديكی تهران بازگشت. شيخ خزعل، سميتقو 
و آخرين ايلخان قشقايی وقتی كه در منازل خود تحت نظر بودند، در شرايط مشكوكی 
جان باختند. هشت تن از رؤسای طوايف اعدام و پانزده نفر ديگر به حبس های درازمدت 
محكوم ش��دند كه دو تن از آنها در زندان جان باختند. بنابراين، بی گمان زندگی برای 
اعضای طبقه باالی قديمی، پست و ناچيز نبود اما به آسانی می توانست به چيزی كثيف، 
حيوانی و كوتاه مدت تبديل ش��ود.1 بدين ترتيب رضاشاه موفق ش��د ثروت هنگفتی به 
قيمت بيچارگی روس��تاييان و نابودی بخشی از طبقه اش��راف به ويژه در شمال كشور 
جمع آوری نمايد. روزنامه كوشش )بعد از شهريور 1320( در قسمتی از سرمقاله خويش 

می نويسد:
زارع بدبخت و بيچاره مازندرانی را به روزی انداخته اند كه نه كفش در 
پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد. ش��ب تا صبح نظير انسان های 
ماقبل تاريخ، به واس��طه نداشتن بنيه خريد دو س��ير نفت، در تاريكی 

می نشيند و می خوابد.2 

فساد و اختناق دو پایه بنيادین ثروت اندوزی رضاشاه
به هر روی رضاشاه با بی توجهی و چشم پوش��ی بر اخاقيات توانست بر خواست قلبی 
و ديرينه خود كه همانا س��لطه بر اقتصاد عمومی و اشراف و طبقات ثروتمند مستقل از 
حكومت بود دست يابد و توان هر گونه مخالفتی را از معترضان سلب نمايد. در آخرين 

1. يرواند آبراهاميان، همان،ص187. 
2. روزنامه كوشش به نقل از گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332-1299، همان، 

ص107. 
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سال حكومت رضاشاه، موجودی نقدی حساب جاری وی در بانك ملی برابر با ششصد 
و هش��تاد ميليون ريال بود كه در آن دوران رقمی ش��گفت آور می نم��ود. نكته جالب 
توجه، يادآوری اين مطلب است كه در آن تاريخ جمع اسكناس های منتشره بانك ملی 
1/550/000/000ريال بود كه البته با يك محاسبه دقيق مشخص می شود، در حدود 
چهل و پنج درصد اسكناس منتشره كشور در حساب جاری شخص رضاشاه بوده است.1 
شايد بعد از حمله آشكار وی به مقدسات دينی، حرص و طمع وی در ثروت اندوزی بيش 
از هر عامل ديگری بر از دست رفتن پايگاه مردمی وی كه در اوايل كارش و در مواجهه 
با دودمان منحط قاجار، س��خت به كمك وی آمده بود، تأثير گذاشت. شايد اين سخن 
نماينده پارلمان انگلس��تان كه با يكی از همكاران خود به ايران آمد و در بازگش��ت به 
انگلستان، نتايج مش��اهدات خود را در يك سلسله مقاالت منتش��ر ساخت، پذيرفتنی 

باشد كه:
...رضاشاه كه دزدان و راهزنان را از سر راه های ايران برداشت و به افراد 
ملت خود فهماند كه منبعد در سرتاسر ايران فقط يك راهزن بزرگ بايد 
وجود داشته باشد... پادشاه س��ابق ايران بی رحم، ستمگر، خيال پرور، 
حريص، طماع و در عين حال با انرژی بود؛ كسی او را دوست نداشت اما 
كسی هم نمی توانست در مقابلش عرض اندام كند؛ او حريفان و مخالفين 
خود را بدون ذره ای رحم و شفقت به زندان می انداخت و يا می كشت.2 

اين كلمات به خوبی بيانگر آن است كه رضاشاه آن مشروعيت نسبی اوايل كار خويش 
را، از دست داده بود و لحظه ای از ثروت اندوزی غافل نشد. به همين مناسبت اين سخن 

عباسقلی گلشاييان نيز شنيدنی و تأمل برانگيز است كه:
در اوت 1941/مرداد1320 هنگامی كه وزير جنگ و رئيس ستاد ارتش 
گزارش پيشروی نيروهای شوروی در ش��مال ايران را به كابينه جنگی 
رضاشاه می دادند يك مرتبه يك عبارتی شاه گفت كه حقيقتاً مايه تأسف 
و تعجب گردي��د؛ گفت: پس اماك ما چه می ش��ود؛ اين نقاط كه تمام 

اماك ماست.3 

1. باقر عاقلی، همان، ص206. 
2. ايران ما، ش547، 1325/3/13. 

3. عباسقلی گلشاييان، گذشته ها و انديشه های زندگی يا خاطرات من، تهران، علمی، ج1، ص563. 
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سقوط رضاشاه و بحران حکومت
دهه 1320 با يك تغيير غيرمنتظره آغاز شد. آتش جنگ جهانی دوم در يك نيمه شب 
به مرزهای ايران رسيد و رضاشاه پهلوی بعد از 16 سال سلطنت بر مردمی كه بی چون 
و چرا تحت فرمان او بودند به يكباره مجبور به اس��تعفا و خروج از ايران شد. رضاشاه در 
اواخر سلطنت خود در اوج تنفر عمومی قرار داشت.1 سقوط رضاشاه از سلطنت تبعاتی 
به دنبال داشت كه بی شباهت به روزهای قبل از كودتای 1299 نبود، اما اين رويداد به 
مثابه حياتی دوباره برای دموكراسی )هر چند ناپايدار و گذرا( قلمداد می شد. از يك سو 
ورود نيروهای متفقين به ايران، ارتش پهلوی را از كار انداخته بود، س��فارت خانه ها هم 
هر كدام برای خود دار و دسته ای تشكيل داده و نام حزب بر آن می نهادند و روانه ميدان 
سياستش می كردند. از سوی ديگر، غضب شدگان از زندان و تبعيدگاه بازگشته و مهيای 
ميدان می شدند. مال باختگان و زمين دارانی كه دارايی ها و اراضی شان را از دست داده 
بودند شروع به داد خواهی كردند و روزنامه ها و جرايد كه مدت  ها مجالی برای فرياد كردن 
نداشتند با آنان هم داستان گشته و بر طبل رسوايی رضاشاه می كوفتند. اعتراضات نسبت 
به اعمال گذشته از مجلس هم گذشت. سراسر ايران موج اعتراض عليه خفقان گذشته 
و ظلم ها بود. دولت فروغي سعي در تسكين فرياد عمومي داشت. رضاشاه مي بايست به 
اتهام صدها مورد زجر و شكنجه، قتل، حبس، تبعيد آزادي خواهان، غصب اموال مردم 
و تجاوز به حقوق عمومي به محاكمه كش��يده مي شد تا اقدامات وي را ديگران ديگر بار 

تكرار نكنند اما اين رؤيا محقق نشد!2 

شروع سلطنت محمدرضاشاه
با سقوط رضا  شاه در آن روزها مشخص بود كه دربار شاهنشاهی ايران قدرت چندانی 
ن��دارد و مجلس، دول��ت، جرايد و احزاب ب��ه ترتي��ب از باالترين ق��درت تأثيرگذاری 
برخوردارند. در ابتدا دولت و در رأس آن فروغی نخس��ت وزير، در بي��ن آن همه جار و 
جنجال می خواست به هر قيمتی كه شده شاه جوان را به تخت سلطنت بنشاند. اما در 
آن سو برخی مجلسيان نيز چش��م به انتخابات قريب الوقوع مجلس چهاردهم دوخته، 
بيكار ننشسته و گويی سال ها خدمتگزاری به ولی نعمت ديروز خود را از ياد برده بودند و 
به شاه سابق حمله می كردند. بسياری نيز می خواستند از اين آب گل آلود ماهی بگيرند. 

1. ريچارد اس��توارت، آخرين روزهای رضاشاه، ترجمه عبدالرضا هوش��نگ مهدوی و كاوه بيات، تهران، معين، 
1370، ص321-322. 

2. جال الدين مدني، تاريخ سياسي ايران، قم، دفتر انتشارات اسامي، 1375، ج2، ص269. 
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علی دشتی1 و هم فكرانش از ميدان داران اين روزهای مجلس بودند؛ گويی مسابقه ای در 
انتقاد از گذشته شروع شده بود. شايعه خروج ناگهانی رضاشاه نيز مزيد بر علت می شود؛ 
گويی همه می خواستند تاوان سال ها سكوت و اختناق را به يك باره بگيرند. ليقوانی از 

وكای مجلس در اين باره در روزنامه اطاعات نوشت:
آيا اين خبر مايه تأس��ف نيس��ت كه پيش از رس��يدگی ب��ه موضوع 
جواهرات سلطنتی و قبل از تسويه حس��اب های بيست ساله مربوط به 
وزارت فرهنگ، پيشه و هنر، كشاورزی، شهرداری، غصب اموال و اماك 
و مس��تغات و پيش از آنكه به عرض و داد افراد و خانواده ها و حبس و 
شكنجه مظلومين، خفه كردن بی گناهان در گوشه زندان ها در محكمه 
عدالت رسيدگی و احقاق حق شود، شاه س��ابق كه مملكت را اين طور 

پريشان و بی چاره ساخته رهسپار اقصی باد خارجه شود؟...2
مطبوعات كش��ور هم تغيير جهت دادند، آنها، خود را در اداره امور س��هيم دانستند. 
روزنامه های اطاعات، ايران، كوش��ش و س��تاره كه تا ديروز با كلمات و جماتی چون 
قائد عظيم الش��أن و اعليحضرت قدر قدرت مطالب خود را پ��ر می كردند، به يك باره در 
مقام انتقاد و اي��راد از كارهای گذش��ته برآمدند و به خودنماي��ی پرداختند. مطبوعات 
جديدالتأسيس در مس��ابقه بدگويی و انتقاد و ايرادگيری، گوی س��بقت را از همگنان 
خويش ربودند.3 روزنامه اطاعات نيز كه س��ابقه درخش��انی در دوران رضاشاه نداشت 

برای همگام نشان دادن خود با مردم می نويسد:
شاه س��ابق را بدون رس��يدگی به حقوق مدعيان خصوصی و عمومی 
كشور، رس��يدگی به جواهرات سلطنتی و عوايد ش��هرداری ها و هزينه 
وزارت جنگ و درآمد نفت و حساب های ارزی و غيره، نگذاريد از ايران 

خارج شود.4
اساس مذاكرات مجلس سيزدهم پس از استعفای رضاشاه )كه فقط يك ماه و نيم دوام 

داشت و مجموعاً 29 جلسه تشكيل داد( بر چند اصل دور می زد:

1. »اغلب اين بيچارگان كسانی هستند كه به ضرب شاق و شكنجه و بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند اماك و 
مزارع خود را كه يگانه وسيله اعاشه آنان بوده است در مقابل چندشاهی و احياناً بدون دريافت چندشاهی به رؤسای 
اماك دربار شاه واگذار و اينك كه روز دادخواهی و دادرسی اس��ت انتظار دارند به تقاضای حقه آنان گوش داده 

شود.«؛ يكی از نطق های دشتی در مجلس دوازدهم، 1320/7/1. 
2. اطاعات، 1320/7/3. 

3. باقر عاقلی، همان، ص175. 
4. اطاعات، 1320/7/4. 
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1. رسيدگی به جواهرات سلطنتی كه پش��توانه اسكناس های منتشره كشور بود. اين 
موضوع ابتدا با اعام راديو بی بی سی شروع شد و بر آن اساس علی دشتی و صفوی سؤالی 
تقديم مجلس نمودند. وزير دارايی، گلش��اييان قبل از عزيمت رضاشاه گزارش آن را به 
مجلس داد ولی مجلس قانع نشد و هيئتی را از مجلس و خارج از مجلس تعيين نمودند 

كه جواهرات را معاينه و با ثبت دفاتر تطبيق نمايند.
2. رس��يدگی و ضبط و تحويل اموال رضاش��اه دومين حوزه فعاليت مجلس سيزدهم 
بود.1 موضوع اماك غالباً از سوي نمايندگان مطرح مي شد و در يك جلسه پر جنجال، 
احمد بهبهاني، عبدالوهاب مؤيد احمدي و هاشم ملك مدني خواستار لغو اسناد مالكيت 
رضاشاه گرديدند. در حالي كه ديگران خواهان بازگرداندن اماك به صاحبان اوليه آن 
بدون تشريفات كند و س��نگين قانون گذاري بودند، در اين زمينه اليحه اي به تصويب 
مجلس رسيد كه به موجب آن تنها معدودی موفق به باز پس گرفتن اماك خود شدند: 
اماكي كه مسترد شد به روايتي شامل 1500 تا 2000 روستا و نيز چند مستغات ديگر 

مي گرديد.2
فروغی ناچار شد برای به كرسی نشاندن وليعهد و هم چنين مهار غليان عمومی مردم 
كه تقريباً همه قش��رها و صنوف را در بر می گرفت دس��ت به اقدامی بزند. پس به ناچار 
ابراهيم قوام و دكتر محمد سجادی )از محارم رضاش��اه( را شبانه به اصفهان فرستاد تا 
رضاشاه را متوجه اين واقعيت كنند كه بدون استرداد اموال، سلطنت در خاندان او باقی 
نخواهد ماند، و رضاشاه نيز مجبور می شود قبل از خروج، ثروتش را به پسرش هبه نمايد. 

اين هبه نامه توسط فروغی در مجلس شورای ملی قرائت شد: 
متن صلح نامه رضاشاه

به نام خداوند متعال چون از ابتدای تأس��يس و تشكيل سلطنت خود 
پيوسته در فكر عمران و آبادی كشور بوده و اين مطلب را در مقدمه برنامه 
اصاحات كش��ور خود قرار داده بودم و همواره در نظر داشتم آن رويه 
عمران سرمشق كليه صاحبان زمين و اماك گردد تا در موقع خود بتوانم 
از ثمره اين اماك كليه ساكنين و رعايای كشور خود را بهره مند نمايم 
اين فرصت در اين موقع كه فرزند ارجمندم اعليحضرت محمدرضاشاه 
پهلوی زمام امور كشور را به دست گرفته اند، حاصل شده است. بنابراين، 

1. باقر عاقلی، همان، ص205-206. 
2. فخرالدين عظيمي، بحران دموكراسي در ايران، تهران، آسيم، 1387، ص90. 
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مصالحه نمودم كليه اموال و دارايی خود را )اعم از منقول و غير منقول و 
كارخانجات و غيره( از هر قبيل كه باشد به ايشان مال الصلح ده گرم نبات 
مرغوب، تا به مقتضای مصالح كشور به مصارف خيريه و فرهنگی و غيره 

به هر طريقی كه صاح بدانند برسانند.1
در اين جلس��ه فروغی به نمايندگان مجلس وعده داد كه تا قبل از رسيدگی به مظالم 
و شكايات مردم و تسويه حساب های بيست ساله، اجازه خروج از كشور به رضاشاه داده 
نخواهد شد. بنابر صاح ديد فروغی، محمدرضاش��اه اماك غصبی پدرش را در اختيار 
دولت قرار داد تا چنان چه به اصطاح ادعای غبنی وجود داشته باشد رسيدگی شود و 

فرمان عفو عمومی صادر گردد. متن فرمان مصالحه محمدرضاشاه به قرار ذيل است: 
جناب نخست وزير 

چون منظور اصلی پ��در بزرگوار ما در واگذاری اموال خودش��ان به ما 
اين بود كه به مصرف خيريه برسد و ما هميشه سعی داشته و داريم كه 
وسيله آسايش و رفاه عمومی را از هر حيث فراهم آوريم بنابراين چنين 
تصميم نموديم اموالی كه از قبيل اماك و مستغات و كارخانجات به 
ما واگذار شده است، به منظور ترقی كشاورزی و بهبود مال كشاورزان و 
ترقی اوضاع شهرها و ترقی صنايع كشور و بهبود حال كارگران و ترقی 
فرهنگ و بهداری به دولت و ملت اعطا نمائيم تا برحس��ب اقتضا و برای 
انجام منظورهای باال يا اماك ما را به فروش برسانند و يا با حفظ و توسعه 
آبادی آنها در ملك دولت نگاهدارند و نيز تعهد می داريم كه اگر كسانی 
باشند كه نسبت به اماك ادعای غبنی داشته باشند پس از رسيدگی به 

شكايات آنها از محل همين اماك رفع ادعا بشود.2
1320/6/20

بركناری رضاشاه، بسياری از مخفی كاری های او را در مورد اراضی آشكار كرد؛ اما ميراث 
او را به پسرش رس��اند. ماروين زونيس با ارقامی اين ميراث را به تصوير كشيده است. او 

می نويسد: 
در زمان خلع رضاخان، بيش��تر از 2000 دهكده به دست شاه جديد 
افتاد. با اس��تفاده از معي��اری برابر ب��ا 4/8 نفر در هر خان��واده، حدود 

1. صورت مذاكرات مجلس شورای ملی دوره 12، جلسه 117. 
2. همان.
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235800 نفر رعيت، مس��تقيماً در خدمت اعليحضرت فئودال بزرگ 
بودند.1

محمدرضاش��اه به موجب فرمان ش��هريور 1320 كليه اماك مورد صلح را به دولت 
واگذار و ضمناً مقرر نمود از محل همين اماك به ادعای اشخاص در اين زمينه رسيدگی 
و احقاق حق شود. به همين مناس��بت دولت اداره تصفيه اماك واگذاری را كه يكی از 
ادارات تابعه وزارت دارايی بود برای اداره اين اماك تأسيس كرد و در همين راستا قانون 
اس��ترداد اماك واگذاری مصوب 12خرداد1321 به تصويب مجلس رس��يد و دادگاه 
اختصاصی- هيئت های رسيدگی به امور اماك و واگذاری- به وجود آمد و مقرر شد هر 
كس به هر عنوان، اعم از غبن يا منفعت، ادعايی نسبت به اماك مورد بحث دارد ظرف 
مدت شش ماه از تاريخ تأسيس هيئت های اماك واگذاری در هر حوزه مبادرت به تقديم 
دادخواست نمايد واالاّ بعد از گذشتن موعد مزبور حق او ساقط می گردد.2 دولت اليحه ای 
درباره اس��ترداد اماك واگذاری به مجلس آورد و نمايندگان نطق های پرحرارتی ايراد 
كردند و گفتند كه اين اموال غصب شده بايد به صاحبانش پس داده شود و تأكيد كردند 

كه: 
اين صحيح نيست كه دولت را طبق قانون مالك چيزی كنيم كه حق 
تملك آن را برخ��اف رضای صاحبانش ن��دارد و صاحبان حقوق را كه 

حق شان مسلم است به صورت مدعی درآوريم.3 

انتقال صوری ثروت رضاشاه به دولت
تا مدتی نمايندگان مجلس، در اجرای قانون اساسی و رعايت عدل و انصاف و شرع داد 
سخن دادند. ولی مس��ائل ديگری پيش آمد و اين قانون به دست فراموشی سپرده شد. 
سپس اليحه ديگری مطرح شد. اما نمايندگان ديگر آن حرارت پيشين را نداشتند. لذا 
مجلس در اليحه قيد نكرد كه اماك رضاش��اه غصبی اس��ت و به اين ترتيب با تصويب 
اليحه دولت تصديق كرد كه رضاش��اه صحيحاً مالك شده و دولت هم در نتيجه انتقال، 
مالك ش��ده اس��ت. در حقيقت نمايندگان مجالس دوره ه��ای 13و 14 دين خود را به 
رضاشاه ادا كردند و با قبول بدنامی و ننگ، حاضر نشدند اماك رضاشاه را غصبی اعام 
دارند و در نتيجه اقدام آنها معلوم شد كه رضاشاه آن همه ملك را برای خدمت به كشور 

1. ماروين زونيس، همان، ص100. 
2. سند ش62-32214513، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، ماده1.

3. صورت مذاكرات مجلس 13شورای ملی، جلسه125. 
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فراهم س��اخته بود. بدين ترتيب مردم را چن��ان در پيچ و خم قان��ون و مقررات گرفتار 
ساختند تا خسته شوند و از پای در افتند.1 با اين حال برخی سياست مداران هرگز اين 
اموال را فراموش نكردند و به وقت ضرورت و برای جلب طرف دار، تقس��يم آن را مطرح 
می كردند كه از جمله اينان می توان به احمد قوام و همراهانش در حزب ايران و هم چنين 
اعضای حزب توده ايران اشاره كرد. احمد قوام با تشكيل شورای عالی اقتصاد، از اين شورا 
خواست تا برای توزيع زمين های سلطنتی و كمك به دهقانان برنامه هايی تدوين كند.2 
حزب توده نيز در برنامه ای كه به عنوان مانيفست مطرح كرد خود را طرفدار روستاييان 

خواند و خواهان توزيع زمين های سلطنتی مابين كشاورزان شد.3
اما مهم ترين ركن ماجرا كه ش��اه بود از همان ابتدا نش��ان داد كه ه��دف واقعی او از 
بخشش های ابتدای كارش،4 فقط برداشتن موانع از سر راه سلطنتش بوده است و نه هيچ 
چيز ديگر. شاه اين مسئله را به خوبی در بودجه سال 1321 نشان داد كه موجب اعتراض 

برخی نمايندگان مجلس شد. يكی از آنان به نام طباطبايی گفت:
اول خرجی كه اينجا می بينم وزارت دربار است كه پنج ميليون و يكصد 
و شصت و دو هزار و هفت صد و چهل ريال بوده است. حاال، بنده موقعی 
است كه بايد عرض كنم دربار بايد همه چيز خودش را، رويه خودش را، 
تش��كيات خودش را، اقدام و عمل و ترتيب كار خودش، حتی بودجه 
خودش را بايد تطبيق كند با مصالح مملكت و مقتضيات امروزی و بايد 
يك كاری كند كه نشان دهد كه دربار، دربار سابق نيست و اين قدم اول 
است. درباری كه شصت و چند ميليون تومان كه البته مال مردم بود در 
اختيار داش��ت و اين را عطيه می كرد حاال كه مردم مبتا هستند اصوالً 
پول می خواهد چه كند. ش��ما وضع مملكت و پريشانی مردم را در نظر 
بگيريد و يك  سال صرف نظر كنيد از بودجه خودتان، وزارت دربار برای 

1. گذشته چراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 1332-1299، همان، ص145-146. 
2. يرواند آبراهاميان، همان، ص288. 

3. رهبر،1321/11/10. 
4. شاه يك هفته پس از رسيدن به سلطنت و براي از بين بردن تأثيرات سوء كارهاي پدرش فرمان ذيل را صادر 
كرد: »خريداری بيمارستان 500 تختخوابی و اعطای آن به شهر تهران، اعطای پنجاه ميليون ريال برای كمك به 

لوله كشی شهر تهران و اعطای يك مهمانخانه آبرومند به شهر تهران.« 
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مخارج خودش پول نگيرد.1
ولی اين اعتراضات به جايی نرسيد؛ شاه هم با تظاهر به بی طرفی به دنبال بهبود وجهه 
آسيب ديده سلطنت و افزايش قدرت خود بود. او از هر فرصتی استفاده می كرد تا بتواند 
تأثيرگذاران در عرصه سياست را جلب نمايد و در جس��ت وجوی متحدينی برای خود 
برآيد؛ كه در اين بين ارتش شكست خورده و بی اعتبار، بيشترين پتانسيل را در همكاری 
با شاه داشت. احساس عدم امنيت متقابل، از س��رگيری همكاری نزديك بين آن دو را 
ضروری می س��اخت و بدين ترتيب ارتش با ميل و رغبت در برابر فرمان شاه جديد سر 
فرود آورد. شاه به بهترين وجهی می كوشيد تا ارتش را بازسازی و تجديد سازمان كند 
و روحيه و رفاه ارتشيان را بهبود بخشد2 و ش��ايد در پی اين تفكر بود كه در صدد برآمد 
برای روزنامه ها هم كه با حمات هر روزه خود به رضاشاه به معضلی برای نهاد سلطنت 
مبدل شده بودند با تأمين سرمايه اوليه يك روزنامه به چاره جويی بپردازد، كه ثمره آن 

تأسيس روزنامه كيهان بود.3
واقعيت امر اين بود كه با خروج رضاش��اه از صحنه و با استقرار ترتيبات جديد، قدرت 
دربار كاهش يافت ليكن در ح��دی باقی ماند كه برای تضمين موقعيت ممتاز ش��اه به 
خصوص با توجه به اختافات داخلی ميان نخبگان كفايت كند. با اين همه، تعدد مراكز 
قدرت و تبليغات فراوان پيرامون وجهه شاه جوان به عنوان پادشاهی بی طرف كه قصد 

1. ساختمان كوی دانشگاه شهر تهران؛
ساختمان يك بيمارستان و يك دبيرستان در هر شهری كه متجاوز از ده هزار نفر جمعيت داشته باشد؛

تقسيم معادل ده ميليون ريال دارو به اشخاص بی بضاعت در تمام كشور؛
تشكيل سازمان مخصوص و اختصاصی برای مبارزه دايمی با بيماری ماالريا و تراخم در تمام كشور؛

اعطا و تقس��يم جوايز مهمی از قبيل البراتوار و لوازم فنی و صنعتی به طور س��اليانه به كارشناس��ان پزشكی و 
مهندسين و اشخاصی از دانشمندان خبره كه در هر رشته از علوم صنايع كشفيات يا اختراعاتی بنمايند كه مورد 

گواهی كميسيونی منتخب از اهل فن باشد؛
ايجاد و تأسيس يك كتابخانه و قرائت خانه های عمومی در شهر تهران؛

ساختمان نواخانه در شهر تهران؛
كمك به تهيه سوخت و لباس بينوايان شهر تهران و ساير شهرستان ها )پنج ميليون ريال برای شهر تهران و ده 

ميليون ريال برای ساير شهرستان ها(؛
تأسيس ش��يرخوارگاه مخصوص برای زنان باردار و كودكان در ش��هرهايی كه بنگاه حمايت مادران در آنجاها 

ايجاد شود؛
ساختمان يك پرورشگاه يتيمان در شهرهايی كه دارای بنگاه حمايت كودكان باشد؛

مبلغ معينی تخصيص داده می شود برای تأسيس آسايشگاه در شهرها كه در زمستان ها گرم و كسان بی خانمان 
را جا دهند؛ اسفندياری، مجلس 13ش��ورای ملی، جلس��ه 118، ص118؛ طباطبايی، مشروح مذاكرات مجلس 

شورای ملی دوره14، ص42. 
2. فخرالدين عظيمی، همان، ص31. 
3. حسين فردوست، همان، ص131. 
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دارد مطابق قانون اساسی س��لطنت كند كاربرد قدرت را از سوی او محدود می ساخت. 
ترتيبات سياسی جديد و موجود، سلطنت را واداشت تا ظاهری تدافعی به خود گيرد و 
جز سلطه ای كه بر ارتش داش��ت، در عملكرد خود از حركت های محتاطانه و تدافعی و 

معموالً منفی فراتر نرود.1 اما اين بدين معنی نبود كه شاه همه چيز را رها كرده است.
 در اواخر آذر ماه 1321، مقامات انگليسی از طريق يك منبع كامًا موثق پی بردند كه 
شاه صاحب يك ميليون دالر در امريكاست و در جست وجوی سرمايه گذاری امنی برای 
پول خود می باشد. اين مبالغ وجوهی بود كه به گفته بوالرد می بايست اگر وی روزی از 
شاهی بركنار شود، با آن زندگی خود و احتماالً پدرش و بقيه خانواده اش را تأمين كند.2

ترور نافرجام شاه
شاه با استفاده از سياست گام به گام، و حذف افرادی مانند قوام از صحنه سياست و با 
استفاده از ارتش و بهره گيری از افراد وابسته به خود در پست نخست وزيری مانند ساعد، 
هژير و سهيلی برای تحكيم موقعيت خود فقط نيازمند فائق آمدن بر مجلس بود كه اين 
فرصت به وسيله ترور نافرجام شاه برای او و ساعد كه دولتش در شرايط مستعجل قرار 
داشت پديد آمد. از ديدگاه ساعد سوء قصد به جان شاه درست در لحظه مناسب صورت 
گرفته بود. واقعه مزبور وی را از مقابله با مجلسی علناً ستيزه جو رهايی داد و كابينه ساعد 
را قادر ساخت كه با توسل به اقدامات شديد عليه مخالفان، موقعيت خود را استوار كند.3 
اين گونه ش��اه با بهره گيری از حس هم دردی مردم و اين ادعا ك��ه قاتل به توطئه گران 
كمونيستی- مذهبی وابستگی داش��ت، س��ركوب مخالفان را بافاصله آغاز كرد، همه 
روزنامه ها و مجات مهم منتقد دربار را تعطيل و ح��زب توده را غير قانونی اعام نمود، 
كاشانی را به تركيه تبعيد كرد، اما او وقتی هواپيما در بيروت برای سوخت گيری نشست 
از هواپيما پياده شد و همان جا ماندگار شد. مصدق را در اماك خودش محدود ساخت 
و كوشيد تا پای قوام را نيز به اين توطئه بكش��اند. مهم تر اين كه، شاه بافاصله مجلس 
مؤسسان را تشكيل داد. ش��اه در چند ماه باقی مانده از مجلس پانزدهم، هم چنان از آن 
امتياز می گرفت. دولت ساعد كه اين بار نمايندگان مجلس از او حمايت می كردند وعده 
داد كه نيروهای مسلح را تقويت كند، حقوق ارتشی ها را افزايش دهد و هر نوع تبليغات 

1. فخرالدين عظيمی، همان، ص33. 
2. همان، ص124.
3. همان، ص274.
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مخل قانون عمومی را ممنوع كند.1 بدين ترتيب ش��اه توانس��ت حاميان خود )ارتش و 
نيروهای مسلح( را تقويت و مخالفانش )جرايد، حزب توده و برخی نمايندگان مجلس( را 
تضعيف كند. بنابراين عجيب نبود كه برای تحكيم قدرت خود به سراغ اماك سلطنتی 
برود. ولی اين كار در گرماگرم مس��ئله نفت و با ظاهری خيرخواهانه صورت گرفت. به 
اين صورت می توانست اين اماك را تحت پوش��ش قانونی و مذهبی وقف قرار دهد. در 
هجدهم تيرماه 1327، ضيافت افطاری به ميزبانی دربار با دعوت از نمايندگان مجلس 
برگزار شد كه نتايج آن دو روز بعد آشكار گشت. دو روز بعد، اليحه ای مبنی بر استرداد 
اماك سلطنتی از دولت به مجلس تقديم ش��د )اين همان اليحه ای بود كه در مجلس 
دوازدهم به دولت واگذار ش��ده بود(. در اين مدت چنان فضا به نفع دربار سنگين شده 
بود كه طی اين جلسه غام حسين صاحب ديوانی، از نمايندگان حامی دربار، نه تنها با 
وقفی شدن اين اماك مخالفت كرد بلكه خواستار آن شد كه اين اماك به طور مستقيم 

تحويل شاه داده شود:
بنده با در نظر گرفتن جهات مختلف و وضع درب��ار و مخارجی كه به 
طور اجبار بايد در ش��بانه روز بشود و اش��خاصی كه به طور استمرار در 
حريم سلطنت اعاش��ه می نمايند و عدم خودداری شاهنشاه محبوب از 
بذل و بخشش در راه امور خيريه و حفظ شعائر ملی و عظمتی را كه دربار 
كهنسال ايران از قرون متمادی دارا بوده و حاال هم بايد دارا باشد معتقدم 
كه كليه اماك اعليحضرت فقيد بايستی بدون هيچ گونه قيد و شرطی 
از قبيل عنوان موقوفه و يا عناوين ديگر به ملكيت اعليحضرت همايونی 
واگذار و اعاده شود و علل مخالفت مش��روط خود را هم به علت شرطی 
كه تلويحاً در ماده واحده شده است به عرض آقايان می رسانم. گذشت 
زمان در كشف حقايق و از بين بردن اغراض و نمودار ساختن وقايع عامل 
بسيار مؤثری است كه بيش��تر از همه مورخين از آن استفاده می كنند. 
خوشبختانه بيش از هشت سال نگذشته است كه مردم به خودی خود 
بدون تبليغات و تلقينات با وجود اين كه هنوز هم زمينه آن طور كه بايد 
فراهم نيست به وطن پرس��تی و نبوغ و خدماتی كه اعليحضرت فقيد به 
اين كشور نموده است پی برده اند و هر چه زمان بيشتر بگذرد اين حقايق 
بهتر آشكار می شود... شاهنش��اه فقيد صرفاً برای آبادی و عمران كشور 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص308. 
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اين اماك را خريداری می نمود. اگر در قيمت خريد از طرف مأمورين 
مربوطه نس��بت به بعضی از مالكين قبلی اجحاف شده باشد به خدای 
اليزال كه شاه فقيد گناهی نداشت. چگونه ممكن است شاهنشاهی كه 
يك كشور پهناور را شخصاً اداره می نمود بتواند در خريداری اين اماك 
تا اين حد مراقبت كند كه اجحافی صورت نگيرد... رضاشاه تمام محصول 
عمر خود را در اين كشور گذاشت و رفت. جز مشتی خاك با خود نبرد آن 
روز كه بيگانه پرستان فرياد می كشيدند كه رضاشاه جواهرات و ارزهای 
زيادی با خود برده موجبات تأثر اعليحضرت محمدرضاش��اه به قدری 
فراهم شد كه اعاميه صادر نمودند كه اگر در بانك های خارجی پول و 
ارز از شاهنشاه سابق هست من به كسی كه كاشف آن باشد همه را هبه 

می نمايم.1

کنار رفتن پرده تزویر و بازگشت امالک به دربار 
متعاقب ماده واحده ای كه به تصويب مجلس ش��ورای ملی رسيد و به 
موجب آن از آن تاريخ كليه اماكی كه به مالكيت قطعی دولت درآمده 
بود بافاصله و رقباتی كه بعداً به ملكيت دولت بعد از صدور حكم قطعی 
هيئت های اماك واگذاری در می آمد به ملكيت مجدد محمدرضاشاه 
درآمد كه بنا به تصميمی ك��ه اتخاذ فرموده اند به ن��ام موقوفه خاندان 
پهلوی ناميده می ش��ود و درآمد آن از طرف سازمان شاهنشاهی صرف 
امور خيريه می ش��ود- و بر اس��اس اين قانون اداره اماك و مستغات 
پهلوی به وجود آمد و رقبات را كه بر حوزه های مازندران- شاهی، بابل، 
آمل، س��اری و غيره، گنبد، فريمان، بجنورد، گنب��دكاووس، جيرفت، 
شهسوار، غرب- كرمانشاهان� و ساير نقاط واقع شده بود از وزارت دارايی 
تحويل گرفت ولی حل و فصل دع��اوی مطروحه در هيئت های اماك 
واگذاری با دولت بود. اگر هم اماك و مستغات پهلوی در دفاع از اين 
دعاوی يا تحويل و تحول مورد حكم هيئت ها دخالت می نمود از طرف 

دولت بود.2 

1. صاحب ديوانی، مجلس پانزدهم، 1328/4/20 در رابطه با عودت اموال از دولت به دربار، جلسه 189. 
2. مركز تاريخ معاصر، سند ش62-32214513، ماده دوم. 
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شاه، اسداهلل علم دوست قديمی خود را به سرپرستی موقوفه پهلوی برگزيد. عباسقلی 
گلشاييان كه در آن روزها وزير دارايی بود چنين می نويسد: 

خاصه اماك از تصرف دولت خارج و به سازمان شاهنشاهی واگذار 
شد و جال شادمان از طرف هژير مأمور رسيدگی به اماك و مستغات 
گرديد. اين قانون روز دوش��نبه 20 تيرماه از مجلس گذشت؛ يعنی در 
بحبوحه مش��اجرات نفت كه وكا با هو و جنجال می خواستند روزهای 
اخير مجلس را با نطق های تبليغاتی به خود اختصاص دهند و با اين كه 
معموالً روزهای دوش��نبه اليحه ای از مجلس نمی گذشت و به كارهای 
داخلی رسيدگی می كردند روی فشار دكتر آشتيانی مديرعامل سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی آن روز، اليحه با قيد دوفوريت از مجلس 

گذشت.1
به اين ترتيب شاه كه هفت سال پيش همه چيز را از دست رفته می ديد اينك با تظاهر به 
بی طرفی و هم چنين حذف برخی سياست مداران مستقل در موقعيتی قرار گرفته بود كه 
می توانست با طی كردن اين روند، خود را در اوج قدرت و مكنت ببيند و به اين فكر بيفتد 
كه با حفظ روند فعلی يعنی عدم مداخله آشكار در امور سياسی و انجام برخی كارهای 
تبليغاتی می تواند به روند قدرتمندتر شدن خود شتاب ببخشد. البته دربار تا مدت ها بعد 
از شهريور بيست قدرت چندانی نداشت و حتی وزير دربار قدرتمند آن دوره عبدالحسين 
هژير قربانی قدرت و دعواهای مجلس ش��ورای ملی شد تا ش��اه بفهمد كه هنوز راهی 
طوالنی برای رسيدن به مقصود دارد. از زمان ترور هژير تا بعد از كودتا، محمد رضاشاه و 
دربار روز به روز از قدرت شان كاسته می شد. اشرف به مثابه يكی از بحران سازترين عناصر 
دربار، از ايران اخراج شد و دربار و خانواده س��لطنتی روز به روز با مضيقه مالی بيشتری 
روبه رو می شدند. گزارش مورخ 1330/7/18 حسين عا به محمدرضا پهلوی تا اندازه ای 

حال و روز شاه و دربار را بازگو می كند: 
قربان خاك پای مباركت ش��وم. وزير خارجه به وسيله تلفن استفسار 
نمود اوامر شاهانه در باب مراسم عيد مولود )4آبان( از چه قرار است. به 
عقيده دولت چون تصادف می كند با ماه محرم و بی پولی، بهتر است از 
مهمانی و جشن مفصل صرف نظر شود؛ چه در داخله و چه در خارجه به 

1. عباسقلی گلشاييان، همان، ص810-811. 
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طور ساده و منحصراً با دعوت از اتباع ايران برگزار شود. 1

تقسيم امالک سلطنتی
يك دهه پس از سقوط رضاشاه به دليل تبليغات كمونيستی و فعاليت های حزب توده 
و نبود امكانات مناسب برای كش��اورزی مدرن، ديگر ملك داری اماك بر جای مانده از 
او جاذبه اش را از دست داده بود. به همين دليل بود كه شاه تصميم به فروش و واگذاری 
اماك خود گرفت. البته سابقه اولين تقسيم اراضی به چند سال قبل و به حزب دموكرات 
در آذربايجان می رسيد كه بنا به مرام و مشرب سياس��ی خود، مجبور به اين عمل بود. 
به هر حال ش��اه در تاريخ 21 اسفند 1329 و چند روز پس از كش��ته شدن رزم آرا- در 
پی ماجراهای نفت- شروع به تقسيم اراضی در نزديكی تهران نمود. در طرحی كه شاه 
برای اين تقس��يم اراضی اعام كرد كش��اورزانی كه روی زمين های كشاورزی شاه كار 
می كردند برای زمينی كه آن را شخم زده و كاشت می كردند قباله دريافت می نمودند. 
با وجود تخفيف ها و معافيت های قابل توجه ساالنه، كشاورزان بايد اقساط زمين خود را 
پرداخت می كردند. بعد از بيست و پنج سال، مالكان جديد با پرداخت كارمزد معمولی 
قباله نامه های خود را دريافت كرده مالك مس��تقيم زمين خود می شدند. برای نظارت 
به پرداخت اقساط ساالنه، شاه بانك توسعه و تعاون روستايی )عمران( را تأسيس كرد و 
پيشنهاد نمود كه اين بانك دارايی خود را برای توسعه اين طرح ها به خصوص در حوزه 

كشاورزی سرمايه گذاری كند.2 روزنامه داد در اين باره، اين گونه نوشت:
اولين جلسه قرعه كشی تقسيم اماك س��لطنتی در ورامين در قريه 
داودآباد ك��ه بيش از 50 ميلي��ون ريال ارزش آن اس��ت روز جمعه 16 
اسفند با حضور آقای عا وزير دربار و س��اير اعضای كميسيون به عمل 
آمد و اراضی قريه داودآباد و اراضی قري��ه مذكور كه در دو آيش زراعت 
می شود بين صد و چهل و سه نفر كش��اورز تقسيم شد كه در يك آيش 
به هر كشاورزی چهار هكتار و نيم كه جمعاً به هر يك از زارعين هشت 
هكتار و نيم زمين كه هش��تاد و پنج هزار زرع باشد رسيده است. بهای 
هر سهم هش��ت هكتار و نيمی برای مدت بيس��ت و پنج سال با اقساط 
ساليانه سه هزار ريال تنظيم گرديده كه پرداخته شود. چند سردفتر اين 

1. فرهاد رستمی، همان، ج3، ص17. 
2. ماروين زونيس، همان، ص101. 
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دو روزه در محل مشغول تنظيم اس��ناد انتقال مزبور می باشند. به قرار 
اطاع پس از پايان تشريفات تنظيم اسناد مزبور اعليحضرت شخصاً در 
محل حضور يافته اسناد مزبور را به كشاورزان خواهند داد. از قراری كه 
اطاع می رسد مجموع قرا و قصباتی كه تاكنون به ملكيت اعليحضرت 
درآمده و مشمول فرمان اخير برای تقسيم می باشد دو هزار و چهارصد 
آبادی است كه هزينه نقشه كش��ی و تفكيك پاك ها و تنظيم اسناد و 
مخارج ثبتی انتقال برای اجرای منظور تقس��يم اماك بين كشاورزان 
بيش از چند ميليون تومان می شود. چنانكه هزينه تقسيم اماك تنها 
در يك قريه داودآباد ورامين تا به حال يك صد هزار ريال شده است كه 

اعليحضرت پرداخته اند.1
اين شيوه عملكرد چند پيامد مثبت برای شاه داشت: اوالً اغلب اراضی و اماك مزروعی 
اداره اماك و مستغات پهلوی به داليل عديده به مرور زمان كارآيی و حاصل خيزی خود 
را از دست داده بودند. بنابراين در صورت اداره مستقيم اين اماك توسط شاه عايدات و 
درآمد چندانی در انتظار او نبود و چه بسا مجبور می شد هزينه های مضاعفی جهت اداره 
آنها متحمل شود، اما با فروش اين اراضی به زارعان و كشاورزان و ديگر افراد می توانست 
نقدينگی حاصل از آن را در بخش های باصرفه تر اقتصادی سرمايه گذاری كند. به  ويژه 
اين كه سرمايه گذاری های مجدد اين سازمان در برخی از راه های عامه پسند و ظاهرفريب 
می توانست به صورت پوششی نسبتاً مطمئن در برابر سرمايه گذاری های كان اقتصادی 
آن مورد استفاده قرار گيرد. ثانياً اين كه فروش اماك پهلوی كه عمده ترين بخش آن 
توسط رضاش��اه به زور از مردم غصب ش��ده بود، اذهان عمومی را از اينكه شخص شاه 
اماك غصبی مردم را در تصرف دارد منحرف می س��اخت. همچني��ن اينكه زارعان و 
كشاورزانی كه از اين طريق جديد صاحب زمين مزروعی می شدند بدون اين كه از كنه 
قضايا آگاهی يابند ثروت خود را مرهون بخشش های ش��اه می دانستند. عاوه بر اينها، 
كسانی كه اراضی شان در طی دوران سلطنت رضاشاه از سوی وی و عواملش غصب شده 
بود و احتماالً اندكی اميدواری داش��تند تا در زمان س��لطنت جديد اماكشان به آنان 
برگردانده شود به ناچار از اين افكار دست بر داشتند كه در نهايت نيز مرور زمان تمام اين 

نارضايتی ها را به دست فراموشی تدريجی  داد.

1. داد، س9، ش2052، 1329/12/21. 
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نخست وزیری دکتر مصدق
با نخست وزيری غيرمترقبه  دكتر مصدق در ارديبهشت ماه 1330، به يك باره اوضاع 
تغيير يافت. برنامه تقسيم اراضی فوراً توسط نخست وزير و طرفداران او مورد حمله قرار 
گرفت. آنها معتقد بودند كه شاه تاش می كند برای خود به هزينه اين روستاييان اعتبار 
سياسی به دس��ت آورد. عاوه بر اين، آنها ادعا می كردند كه با فروش اماكی كه مفت و 
بدون هيچ پولی به دست آمده است شاه ثروت كان و شگفت انگيزی به دست می آورد 
كه به جای هزينه آن برای توس��عه آنچن��ان كه خود او ادعا می ك��رد صرف ولخرجی و 
اسراف كاری های خود او خواهد شد.1 شاه كه تا آن تاريخ بيشتر در پس پرده و با كمك 
عوامل نفوذی خود )برخی نمايندگان مجلس و تعدادی از وزرا( فعاليت می كرد، با شدت 
گرفتن درگيری ها بر سر قضيه نفت، به يك باره مجبور شد تا خود وارد بازی شود، و اين 
بار برای حفظ مقام خود با كسی درگير نبرد قدرت ش��ود كه محبوبيتش در نزد مردم 
بيشتر از او بود. ش��اه درباره علت مخالفت مصدق با اين عمل خود را، در كتاب پاسخ به 

تاريخ چنين ارايه می كند: 
مصدق وقتی به نخست وزيری رسيد برنامه ای را كه من برای تقسيم 
اماك سلطنتی بين روس��تاييان فقير داشتم متوقف ساخت. در حالی 
كه اين برنامه يكی از بهترين وسايل عملی برای باال بردن سطح زندگانی 
مردم كش��ور بود... تصور می كنم از اين كه برنامه توزيع اماك رضايت 
عمومی را جلب كرده دچار حسد شده بود و چون خود از ماكين عمده 
بود و به دارايی خويش دلبس��تگی بس��يار داش��ت از اجرای اين برنامه 
تقسيم اماك سلطنتی احساس شرمساری می كرد. خوشبختانه قبل از 
اين كه مصدق بتواند اين مخالفت را به مرحله عمل برساند سقوط كرد.2

ولی مصدق بنا به داليل اصولی تر به اين كار مشكوك بود. اوالً از نظر وی اين عمل بدون 
كارشناسی صحيح صورت گرفته بود و توزيع اراضی به س��بك شاه، به چند دهه زمان 
نياز داشت. دوم اينكه وی اين س��ؤال را مطرح می كرد: در حالی كه قيمت محصوالت 
كشاورزی نسبت به دوره رضاشاه در حدود ده برابر افزايش داشته است چرا متوليان اين 
اماك مدام از ضرر و زيان چند ميليونی صحب��ت می كنند؟ به نظر مصدق، درباريان با 
اظهار اين سخنان، در ش��رايطی كه دولت از لحاظ مالی در مضيقه بود قصد آسيب زدن 

1. ماروين زونيس، همان، ص103. 
2. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1379، ص174. 
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به دولت را داشتند.1 سوم اينكه مصدق اعتقاد داشت به فرض درست اجرا شدن تقسيم 
اراضی، اين كار نارضايتی عظيمی را بين كشاورزان ديگر مناطق برمی انگيزد و به همين 

خاطر در نهايت خود او پيشنهاد كرد: 
با وضعيت فعلی راه منحصر به فردشان اين است كه از عوائد مالكين تا 
آنجا كه از سرپرستی اماك خود مأيوس نشوند گرفته شود و قسمتی از 
آن صرف بهبود حال زارعين و قسمت ديگری صرف امور اجتماعی محل 

شود كه اين كار شده است و بايد با احسن وجه آن را احيا كرد.2
با تبعيد اسداهلل علم به بيرجند و خانواده شاه به خارج از ايران، مصدق در 19 ارديبهشت 
به يك پيروزی بزرگ دس��ت يافت و آن استرداد اماك س��لطنتی به دولت بود كه به 
موجب قانون مصوب 20 تير 1328 به شاه واگذار ش��ده بود. در مقابل، دولت موافقت 
كرد سالی شصت ميليون ريال به بودجه سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی كمك 
كند كه با نظارت دولت به مصرف امور رفاهی برسد.3 بدين ترتيب در صورت اجرای اين 
اليحه دربار سلطنتی بخش عمده درآمد خود را از دست می داد و شاه ديگر نمی توانست 
مخارج فعاليت هايی را كه برای حفظ سلطنت به عمل می آمد، بپردازد و برای خود ياران 
و پيروانی تهيه كند. اگر ب��ر درآمد و هزينه های دربار از ط��رف مجلس و دولت نظارت 
می شد در مرحله اول به معنای حذف قدرت اقتصادی و اجتماعی سلطنت و در پی آن 

رژيم سلطنتی بود.4
با شكست كودتا در بيست و پنجم مردادماه 1332 و متعاقب آن فرار فضاحت بار شاه 
به بغداد و رم، شاه دچار وضعيت بد مالی بود و حتی سفير ايران در رم حاضر به ديدار شاه 
نشد و شاه برای اولين بار طعم فقر و نداشتن مشروعيت را چشيد. عده زيادی معتقدند 
كه محمدرضاشاه پهلوی تا قبل از مرداد 1332هيچ گونه مداخاتی در امور مالی نداشت. 
به همين جهت وقتی به رم رفت نگران آينده خود و فاميلش از نظر زندگی بود ولی از آن 
تاريخ به بعد و با افزايش روزافزون قدرت، اطرافيان كم و بيش او را مداخله دادند.5 چنان 
كه دو تن از نزديكان وی در آن دوران هم به اين تغيير روحيه شاه پی بردند. احمد مهبد 
كه آن روزها از مقربان دربار و مشاور عالی شاه بود اين سخنان را بعد از بازگشت شاه به 

1. محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، تهران، علمی، 1379،ص282. 
2. همان، ص285. 

3. فخرالدين عظيمی، همان، ص444. 
4. شاپور رواسانی، دولت و حكومت در ايران، تهران، شمع، بی تا، ص155.  

5. مصطفی الموتی، ايران در عصر پهلوی، لندن/ انگلستان، 1989، ج7، ص3. 
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ايران به ياد می آورد: 
آنجا مزه فقر و مسكنت را چشيد. موقعی كه برگشت به ايران درصدد 
بر آمد كه پول و پله برای خودش تهيه بكند. خود شاه به من چند بار اين 

حرف را زد و اين شعر را برای من گفت:
فري���دون فرخ فرشت��ه نب��ود               ز مشك و ز عنب�ر سرشته نبود
به داد و دهش يافت اين ني�كويی          تو داد و دهش كن فريدون تويی

می گفت شاه مشرق زمين بايد ثروتی داش��ته باشد؛ برای اينكه مردم 
گرفتارند متوسل به شاه می شوند، كمك از شاه می خواهند، دست من 
خالی باشد نمی توانم كمك كنم. يك قسمت از سلطنت لنگ است. اين 

توجيهی بود كه می كرد برای اينكه يك اندوخته ای درست كند.1
احمد آرامش هم درباره اوضاع مالی شاه قبل از كودتا نوشته است:

محمدرضاشاه پهلوی كه در 25مرداد 1332 از رامسر به بغداد گريخت 
جز نقدينه مختصری ]كه انگليس��ی ها از بقايای موجودی رضاشاه در 
بانك های لندن در اختيار او گذاش��ته بودند[، چيزی نداشت. ولی حاال 
چه؟ بدون هيچ مبالغه و اغراق اكنون ثروت او مبلغی است بين يك هزار 
و پانصد تا دو هزار ميليون دالر و او همه اين ثروت را پس از بازگشت از رم 

به تهران و به دست گرفتن قدرت، دزديده و چپاول كرده است.2

زمينه های شکل گيری بنياد پهلوی برای مدیریت ثروت خاندان سلطنتی
عمر خانه به دوشی شاه بسيار كوتاه بود؛ فقط سه روز بعد در تاريخ 28 مرداد ماه سال 
1332 با پيروزی عمليات آژاكس توس��ط c.i.a و دربار و همراه��ی جماعتی از اراذل و 
اوباش و تعداد زيادی از افسران اخراجی ارتش، عمر اين فقر و فاكت نيز به پايان رسيد. 
به هر روی با كن��ار رفتن مصدق، تاش  ها ب��رای پالودن محيط سياس��ی از مخالفان و 
منتقدين و فراهم آوردن محيطی مناس��ب برای تاخت و تاز شاه آغاز شد. از فردای 28 
مرداد، ترور و اختناق سراسر ايران را فرا گرفت. دستگاه مخوف فرمانداری نظامی رژيم 

1. ahmad mahbud, in an interview, recorded by habib ladjevardi,1985, Geneva 
Switzerland, IOHCHU, p85.

2. احمد آرامش، هفت سال در زندان آريامهر، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1358، ص30.
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به كار افتاد و سازمان های سياسی مخالف، يكی پس از ديگری سركوب شدند.1
حزب توده نيز كف��اره خيانت های خود ب��ه نهضت نفت را به به��ای گزافی پرداخت؛ 
مخفی گاه ها و چاپ خانه های حزبی، يكی پس از ديگری كشف شدند. بيشتر كادرهای 
حزبی دس��تگير و تس��ليم دادگاه های نظامی ش��دند. گروهی به خارج گريختند يا با 
ابراز تنفر نس��بت به حزب توده آزاد گش��تند.2 حزب توده كه پيش تر به دليل تبليغات 
روشنفكرانه توانسته بود بسياری از روشنفكران و نويسندگان جوان را به خود جذب كند 
با اين ضربه عمًا، بسياری از طرفدارانش را از دست داد. قلع و قمع حزب توده فرصتی 
طايی را، در اختيار برنامه ريزان رژيم پهل��وی قرار داد تا به جذب برخی از اين نخبگان 
بپردازد. تئوريسين های فرهنگی رژيم از اين فرصت برای جذب برخی از اين روشنفكران 

استفاده كردند. 
بين سال های 1332 تا ابتدای سال 1337 ش��اه و دربار از هيچ فرصتی برای انباشت 
ثروت كوتاهی نكردند. در حقيقت شاه هم قدرتش را همانند پدرش بر روی سه ستون 
نيروهای مسلح، شبكه حمايتی دربار و ديوان ساالری گس��ترده دولتی قرار داد. شبكه 
حمايتی دربار، شاه را قادر می ساخت تا از راه پرداخت حقوق و مزايای هنگفت و فراهم 
ساختن مشاغل بی دردسر ولی پردرآمد، تاش ها و خدمات پيروان و پشتيبانان خود را 
تافی كند.3 به باور نگارنده برای بهره گيری از همين فرصت تاريخی بود كه نه تنها بنگاه 
ترجمه و نش��ر كتاب، بلكه به تدريج ساير سازمان های پول س��از متعلق به دربار، مانند 
شركت بيمه ملی، شركت ملی نفت كش يا بانك عمران تأسيس يا از نو سازماندهی شدند 

و زمينه های الزم برای شكل گيری بنياد پهلوی فراهم شد.

1. غامرضا نجاتی، جنبش ملی ش��دن صنعت نفت ايران از كودتای 28 مرداد 1332، تهران، ش��ركت سهامی 
انتشار، 1372، ص488. 

2. همان، ص489. 
3. يرواند آبراهاميان، همان، ص535. 


