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

سيد محمدجواد قربی 
فرهاد سهامی 

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

چرا و چگونه بنياد پهلوی شکل گرفت؟ 
در شماره قبل گفته شد كه بين سال های 1332 تا ابتدای سال 1337 شاه 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 گسترده 
دولتی قرار داد. ش��بكه حمايتی دربار، شاه را قادر می س��اخت تا از راه پرداخت حقوق 
و مزايای هنگفت و فراهم ساختن مش��اغل بی دردسر ولی پردرآمد، تاش ها و خدمات 
پيروان و پشتيبانان خود را تافی كند.1 برای اين كار نياز به مؤسسه ای بود كه شاه بتواند 
خارج از حساب های رسمی و دور از چشم مردم در قالبی به ظاهر خيرخواهانه به اين كار 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نی، 1389، ص535. 
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اقدام نمايد. هسته اوليه و اساسی بنياد پهلوی بر اين باور شكل گرفت. 
برای بهره گيری از همين فرصت تاريخی بود كه نه تنها بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بلكه 
به تدريج ساير سازمان های پول س��از متعلق به دربار، مانند شركت بيمه ملی، شركت 
ملی نفتكش و يا بانك عمران تأسيس يا از نو سازماندهی شدند و زمينه های الزم برای 

شكل گيری بنياد پهلوی فراهم شد.

مؤسسات اوليه تشکيل بنياد پهلوی 
1. بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

اين بنگاه مؤسس��ه ای س��لطنتی بود كه به ابتكار احسان يارش��اطر و مساعی اسداهلل 
علم، مباشر وقت اماك و مستغات پهلوی، تأسيس شد. اين نهاد به عنوان شركتی با 
مس��ئوليت محدود با امتيازات س��ازمانی غير انتفاعی به ثبت رسيد و اعضای نخستين 
هيئت مديره آن اسداهلل علم، جعفر بهبهانيان، احسان يارشاطر و سيد حسن تقی زاده 
بودند. در 1335، ادوارد ژوزف به عنوان بازرس اين بنگاه تعيين شد. سرمايه اوليه بنگاه، 
كه يك ميليون ريال بود، بعدها به پنج ميليون ريال، بالغ بر پنج هزار سهم، افزايش يافت 
و به تدريج طی پنج سال از طريق عوايد اماك س��لطنتی پرداخت گرديد. بنگاه برای 
پيش��برد طرح های خود، كارهای تجاری مطمئنی به اجرا نهاد، زي��را پس از پرداخت 
سرمايه اوليه، می بايست بودجه خود را از فروش انتشاراتش تأمين می كرد. و اين اصل، 
با وجود حمايت های ش��ركت ملی نفت و بعدها حمايت بنياد پهلوی و سازمان برنامه از 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب توسعه يافت. در سال 1342، بنياد پهلوی به سرپرستی علم 
بنگاه را كه تا آن هنگام مس��تقل بود، در تملك گرفت و بر اداره امور مالی آن، از طريق 
نماينده خود در مقام رئيس هيئت مديره، نظارت می كرد. در 1345، جعفر شريف امامی، 
رئيس بنياد پهلوی جانشين علم شد و به شمار اعضای هيئت مديره با انتصاب سناتورها، 
محمد حجازی، محمد س��عيدی و ابراهيم خواجه نوری افزود. با وجود اين، اس��تقال 
بنگاه در هيئت تحريريه، با سرويراستاری كه در گزينش آثار، نويسندگان، ويراستاران 
و مترجمان اختيار كامل داش��ت، ادامه يافت. در 1336، يارش��اطر، مدير بنگاه، برای 
تدريس به دانشگاه كلمبيا دعوت و بهرام فره وشی )متوفی 1371( به جای او قائم مقام 
شد و در سال های بعد، عبدالحسين زرين كوب، ايرج افشار، جعفر شعار و حسن ذوقی 
)متوفی 1354( در همين سمت انجام وظيفه كردند.1 پس از مرگ ذوقی، عبداهلل سيار، 

1. ادوارد ژوزف، بنگاه ترجمه و نشر كتاب دانشنامه جهان اسام، تهران، بنياد دايره المعارف اسامي، ص344. 
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رئيس بخش چاپ و نشر بنگاه، جانشين او شد. هدف اعامی و اوليه بنگاه، ترجمه آثار 
تراز اول جهان به زبان فارسی بود و تاش های سه ساله اول بنگاه در اين جهت بود؛ اما 
به تدريج برای انتش��ار آثاری از نوع ديگر نيز شرايط مناسبی فراهم شد و ترجمه آثاری 
برای جوانان و نشر انتقادی متون ادبيات فارسی در دس��تور كار قرار گرفت. انتشارات 
بنگاه در مجموعه های گوناگون در پاس��خ به نيازهای ويژه ای طرح می شد، و مسئوالن 
آن، از انتشارات خارج از برنامه اجتناب می كردند. برای نخستين بار، مطابقت ترجمه با 
متن اصلی برای اطمينان از صحت و دقت آن، در اين مؤسسه رايج گرديد. در بسياری 
موارد، ويراستاران بنگاه، ترجمه ها را تقريباً بازنويسی می كردند. همچنين بنگاه اولين 
مؤسسه در ايران بود كه طرح مشخصی برای هر مجموعه داشت، گرچه بنگاه اجازه چاپ 
يادداشت اهداييه يا پيشگفتارهايی با اين مضمون را در ابتدای كتاب ها نمی داد از 1336، 
عبارت »به فرمان محمدرضاش��اه پهلوی« بر صفحه سفيد جداگانه ای، مشابه صفحات 
پيش از متن، چاپ می شد.1 اين بنگاه موفق شد با استفاده از شرايط آن روز كشور و به 
لطف پشتيبانی مراكز قدرت به سرعت به يكی از بزرگترين مراكز انتشاراتی كشور تبديل 
شود. درباره اهداف اين بنگاه از س��وی پژوهشگران مناقش��ات زيادی در گرفته است. 
عده ای آن را دارای كارويژه های فرهنگی صرف دانسته اند اما برخی اهداف ديگری را نيز 
ذكر كرده اند كه اهداف اعامی و اوليه اين مؤسس��ه را تحت الشعاع قرار می داد. از آنجا 
كه اين مؤسسه بزرگ تحت مديريت عناصری از فرقه ضاله بهائيت بود همواره در مظان 

اتهام فعاليت های ضد دينی و ترويج سكوالريسم بود.2
2. شرکت ملی نفتكش

در سال 1336، بنا به دستور ش��اه اداره ای در اماك و مستغات پهلوی به نام »اداره 
حمل و نقل خليج« تأسيس گرديد و به منظور ايجاد يك ناو بازرگانی قرارداد ساختمان 
دو فروند كشتی به ظرفيت هر فروند يك هزار تن كه سرمايه آن از طرف شاه پرداخت شد 
با شركت كشتی سازی فرولم هلند منعقد گرديد كه در واقع اولين و بزرگترين شركت 
نفتكش ايران بود و توانست تا سال ها به صورت انحصاری به حمل و توزيع نفت و ساير 
مشتقات نفت بپردازد كه تا سال ها از منابع عمده درآمد شاه محسوب می شد،3 سهام اين 

شركت در سال 1350 و به تدريج به شركت ملی نفت ايران فروخته شد.4 

1. دالرا مردوخی، پيام بهارستان، دوره2، س3، ش12، تابستان 1390، ص324-325. 
2. نيمه پنهان؛ سيمای كارگزاران فرهنگ و سياست، ج13، تهران، كيهان، 1379، ج13، ص38. 

3. كارنامه بنياد پهلوی، تهران، كتابخانه سلطنتی، 1346. 
4. رابرت گراهام، ايران سراب قدرت، ترجمه فيروز فيروزنيا، تهران، سحاب، 1358، ص194. 
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3. بانك عمران
مهمترين دارايی بنياد پهل��وی، تملك 100درصدی بانك عم��ران بود. بانك عمران 
پنجمين بانك بزرگ تجارتی ايران بود. اين بانك در تاريخ 26ش��هريور1331 تأسيس 
گرديد و اعام شد كه برای سرمايه گذاری در امر گسترش كشاورزی در اماك سلطنتی 
و كمك به دهقانان برای خريد اين زمين ها ايجاد شده است. مردم به نحو واقع بينانه تری 
معتقد بودند كه اين بانك برای جمع كردن اقس��اط اماك س��لطنتی فروخته شده به 
دهقانان درست شده است و اين امر با حقيقت بيشتر وفق می داد. به هر حال آنچه به نام 
بانك عمرانی درست شده بود به سرعت به بانك س��لطنتی تبديل شد. مدير عامل اين 
بانك از بدو تأسيس تا سال 1335 بر عهده حبيب اهلل آموزگار بود. در اين سال به دليل 
برخی خسارت های مالی، وی از سمت مدير عاملی اين بانك بركنار و دكتر هوشنگ رام 
كه از دانش آموختگان دانشگاه های امريكا بود به اين سمت منصوب شد. با شروع مديريت 
جديد، بانك تدريجاً توسعه يافت به نحوی كه تعداد شعب آن در تهران و شهرستان ها 
از هزار واحد بانكی تجاوز می ك��رد.1 طبيعت بانك عمران به خوبی از تركيب ش��ورای 
عالی هفت نفره اش مستفاد می ش��ود. رئيس اين شورا شريف امامی بود كه نائب التوليه 
بنياد پهلوی هم بود. همكاران او وزير دربار و اسداهلل علم كه نزديكترين فرد به شاه بود 
و سال ها در اين شورا عضويت داشت، بودند. همچنين دكتر منوچهر اقبال، مدير عامل 
شركت ملی نفت ايران هم تا زمان مرگش عضو اين شورا بود. سپهبد علی محمد خادمی 
مدير عامل هواپيمايی ايران، طاهر ضيايی رئيس اتاق بازرگانی و مهدی سميعی رئيس 
اس��بق بانك مركزی و رئيس بعدی بانك توسعه كش��اورزی هم عضو اين شورا بودند. 
سميعی تنها كس��ی بود كه در امر بانكداری تخصصی داشت. شاه در عين حال ترتيبی 
داده بود كه محمدجعفر بهبهانيان هم در اين ش��ورا عضويت داش��ته باشد. اين فرد به 
عنوان اولين مدير عامل بنياد پهلوی، به عنوان خزانه دار خصوصی ش��اه عمل می كرد و 
در موارد عديده ای برای معامات و فعاليت های اقتصادی شاه نقش واسطه را ايفا كرده 
بود. مدير عاملی اين بانك بر عهده هوشنگ رام بود، كه اقداماتش مخالفت های زيادی را 
برانگيخت. ناگفته نماند كه از سرمايه اوليه يك ميليون دالری بانك، پانصد هزار دالر آن 
را اداره همكاری فنی وزارت امور خارجه امريكا، دويست و پنجاه هزار دالر كمك بنياد 
فورد و دويست و پنجاه هزار دالر از قسمت اداره اماك تأمين می گشت.2 در مقابل بانك 

1. باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار/ علم، 1380، ج2، ص711. 
2. اختاپوس صدپا، بی جا، بی نا، بی تا، ص6. 
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متعهد می گشت عوايد خود را به هيچ يك از بخش های سلطنتی يا استفاده در مصارف 
عمومی توس��عه اقتصادی يا صنعتی اختصاص ندهد و بر اساس مقررات، تمامی وجوه 
حاصله از فروش اراضی بايستی مصروف خدمات روستايی و ديگر مقاصد خيرخواهانه 
گردد. در مرداد 1356 كه ترازنامه بانك عمران چاپ شد دارايی های آن يك ميليارد و 
پنجاه ميليون دالر و س��رمايه ای كه به پنجاه ميليارد دالر معادل تقريبی هشتاد و يك 
ميليون دالر رسيد.1 اين افزايش س��رمايه كه بر خاف تعهدات اوليه بانك بود به اذعان 
خود بانك ناشی از قانون گريزی و تغيير مسير سرمايه گذاری های اين بانك از كشاورزی 
به ديگر بخش ها ب��ه خصوص صنعت س��اختمان ب��ود؛ فی المثل اين بان��ك در پروژه 
ساختمانی 22000 واحد مسكونی گران قيمت در منطقه فرحزاد سی درصد سهم داشت 
و عاوه بر آن س��رمايه اين پروژه را نيز تأمين می كرد. عاوه بر اين س��ه تا از بزرگترين 
برج های ساختمانی ونك به سرمايه اين بانك برای بنياد پهلوی در دست ساختمان بود.2

تأسيس رسمی بنياد پهلوی 
در مجموع، ش��اه به داليل ذيل ناگزير بود كه برای مدتی كوتاه هم كه ش��ده از اداره 

مستقيم ثروت خود چشم بپوشد و آن را در ذيل نهادهای ديگر اداره كند: 
1. اختصاص دارايی ها به يك سازمان ظاهراً خيريه بعضی فشارهايی را كه گفته می شد 

دارايی های شاه غصبی و متعلق به ملت است كم می كرد.3
2. تأسيس يك نهاد جديد وسيله ای برای نفوذ در بخش های كليدی اقتصاد بود. 

3. تأسيس يك نهاد جديد راهی برای پاداش دادن به پشتيبانان رژيم بود.4
4. تأسيس يك نهاد جديد يك منبع مالی برای خانواده سلطنتی محسوب می گشت. 
5. انجام طرح ها و برنامه پيشنهادی از سوی برخی كارشناسان امريكايی مسائل ايران 

مانند يانگ و بولينگ.
6. انجام كارهای بعضاً خيريه در افزايش محبوبيت خانواده سلطنتی نقش داشت.5

7. جلب رضايت طبقات مذهبی كه از س��نت وقف طرفداری می كردند ش��اه را قادر 
می ساخت تا از اين طريق بتواند خود را فردی مذهبی نشان دهد. در بيشتر حكومت های 

1. رابرت گراهام، همان، ص196. 
2. يوناه الكساندر و آلن نونز، تاريخ مستند روابط دوجانبه ايران و اياالت متحده، ترجمه دكتر سعيده لطفيان و 

احمد صادقی، تهران، قومس، 1378، ص374. 
3. رابرت گراهام، همان، ص195. 

4. يرواند آبراهاميان، همان، ص537. 
5. رابرت گراهام، همان، ص192. 
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شبيه به ايران دوره پهلوی، اقدامات مذهبی نقش بسزايی در جذب مخالفين حكومت 
داشته اس��ت؛ و دين ابزاری بود كه با اتكا به نوعی عقيده مذهبی، می توانست حقانيت 

خود را توجيه كند. 
8. تمركز واحدهای وابسته به دربار مانند ش��ركت ملی نفتكش، بنگاه چاپ و ترجمه 
كتاب، بانك عمران و... در يك س��ازمان واحد، می توانس��ت هم اداره اين سازمان ها را 
ساده تر كند و هم عملكرد شركت ها و سازمان های وابسته به خود را تحت پوشش يك 

نام واحد از ديد عموم پنهان كند. 
ابتدا ضروری به نظر می رس��د كه بدانيم كه واژه بنياد در علم حق��وق، دارای تعريف 

مشخصی است. بنابر تعاريف معتبر حقوقی بنياد عبارت است از: 
تأسيسی كه ش��خص از طريق هبه يا وصايا آن را پديد می آورد مانند 
تأسيس بيمارس��تان، و مدرس��ه و پل و آب انبار و غيره. بنابراين بنياد 
يا foundation انجمن ها دارای ش��خصيت حقوق��ی بوده و در زمره 

اشخاص حقوقی دارای هدف غير انتفاعی می باشد.1 
دقت در تعريف باال نش��ان می دهد كه هدف اصلی بنياد بايد مسائل عام المنفعه باشد 
و اهداف تجاری در آن راهی ن��دارد. بنابراين تعجبی نخواهد داش��ت كه اقدامات آتی 
بنياد پهلوی را با نوعی بدبينی بنگريم. بسياری از اسناد موجود نشان دهنده اين مطلب 
است كه مسائل خيريه هرگز در اولويت كارهای بنياد قرار نداشته و اين بنياد بيشتر به 
دنبال اهداف تجاری و مالی بوده اس��ت. به هر روی بنياد بافاصله پس از صدور فرمان 
تأس��يس، اداره بخش اعظم دارايی های ثابت محمدرضاشاه و همچنين تعداد زيادی از 
اعضای خانواده سلطنتی را كه بسياری از آنان كميسيون های پرسودی را بابت حضور در 

هيئت مديره های شركت های مختلف دريافت می كردند بر عهده گرفت.2 

ترکيب اعضای هيئت مديره بنياد پهلوی 
اين بنياد ابتدا از تركيب يك نفر مدير عامل و هفت نفر ش��ورای عالی تشكيل شد كه 
نحوه انتخاب اين افراد به شرح ذيل بود: پنج نفر از اعضا بيشتر به دليل سمتشان به عنوان 
اعضای حقوقی عضويت هيئت نظارت انتخاب ش��دند كه عبارت بودند از: نخست وزير، 
وزير دربار، رئيس مجلس سنا، رئيس مجلس شورای ملی و رئيس ديوانعالی كشور. دو 

1. محمدجعفر لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، اميركبير، 1375، ج2، ص891. 
2. يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، ترجمه محمد ابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1391، ص233. 
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نفر ديگر هم توسط شخص شاه و به مدت سه سال در اين هيئت عضويت می يافتند. اين 
هيئت مديره حق انتخاب مدير عامل را نداشت و بيشتر اعضا فقط به خاطر سمت هايشان 
و نقشی كه می توانستند در به پيش بردن كارهای بنياد داشته باشند به عضويت هيئت 
مديره انتخاب می شدند.1 دو نفر ديگر به عنوان نماينده شاه توسط شخص شاه انتخاب 
می ش��دند كه در آن س��ال ها عبارت بودند از عماد تربتی و اس��داهلل علم. محمدجعفر 

بهبهانيان نيز به عنوان اولين مدير عامل منصوب شد. 

اساسنامه بنياد پهلوی 
در ابتدای اين اساسنامه كه در تاريخ 1340/7/12 به تصويب رسيد آمده است: 

نظر به عاقه تام و ايمان و عقيده راسخي كه براي رضاي خداوند متعال 
و رفاه و آسايش ملت خود داشته و داريم و به منظور شادي روح بزرگ 
پدر من اعليحضرت فقيد رضاشاه كبير و س��رافرازي و خشنودي ملت 
شريف ايران و اعتاي نام كشور از ابتداي سلطنت خود از هيچ گونه همت 
و بذل اموال به منظور ترقي سطح دانش و اخاق و پيشرفت بهداشت و 
توسعه كشاورزي و كمك به مستمندان و ديگر امور عام المنفعه و خيريه 
و بريه دريغ نداشته ايم و براي پيشرفت اين مقاصد و اهداف طبق فرمان 
مورخ هفت بهمن 1329 مقرر داشته ايم اماك پهلوي مزروعي مفروز 
كه بالغ بر830 مزرعه و دويست و پنجاه و هشت هزار هكتار زمين بوده 
است براي عمران و آبادي كشور كه سرآمد كليه اصاحات است با رعايت 
تخفيف در بهاي اماك و به اقس��اط طويل المدت به زارعين و ساكنين 
اماك واگذار شود و وجوه حاصله از محل فروش اماك به وسيله بانك 
عمران كه به منظور رفاه و آسايش كشاورزان تشكيل شده است و براي 
ايجاد منابع توليدي و تأس��يس ش��ركت هاي تعاوني و پرداخت وام به 
كش��اورزان و تهيه وس��ايل كار براي آنان اختصاص داده ش��ده است و 
قسمت مهمي از اماك مزروعي كه داراي س��كنه و زارعين بوده است 
تاكنون به آنها واگذار شده و اينك هم تأييد و تثبيت مي نماييم كه نسبت 
به بهاي دريافتي از زارعين به طوري كه مقرر داش��ته ايم نيز به وسيله 
بانك عمران اقدام شود و به استثنای اماك مزروعي كه طريق خير آن را 

1. اساسنامه بنياد پهلوی سال 1341، ماده 10، تبصره يك و تبصره دو. 
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واگذاري به زارعين دانسته ايم و موقوفه قرار دادن آن مانع از اين منظور 
مي گردد نسبت به قسمتي از اموال خود كه مفروض و غير مزروعي بود 
مؤسس��ه اي به نام »بنياد پهلوي« تأسيس و اساس��نامه آن مشتمل بر 
شش قسمت و بيست و پنج ماده تنظيم و توشيح نموديم كه نسبت به 
بهداشت و فرهنگ و كمك به مستمندان و امور اجتماعي و نيكوكاري 
برابر مقررات و مواد مندرجه در اساسنامه مزبور عمل و اقدام شود و بنياد 
پهلوي تأسيس و به وظايف محوله رفتار و به فراخور امكانات و به مقتضي 
اوقات اقدامات الزمه را نموده است و اينك به منظور تأييد و تثبيت در 
اجراي نيات حس��نه و مقاصد خيرخواهانه اي كه داريم و براي اينكه به 
طور جاويد و موبد منظور حاصل باشد اراده ما بر اين قرار گرفت كه نيات 
و مقاصد عام المنفعه خود را كه تاكنون نسبت به اموال خيريه خود عمل 
كرده و پس از اين هم بايد رفتار شود به صورت سند رسمي ثبت شده در 
دفتر اسناد رسمي به عنوان »موقوفات خاندان پهلوي« ثبت نماييم و با 
شرايط و مواردي كه ضمن اين سند مندرج است مقرر مي داريم به طور 

دايم و الزم عمل شود. 
در فصل اول اين اساسنامه تأكيد شده است: 

براي حفظ سامت افراد و بهداشت، امور زير منظور نظر ما است: 
1. تأسيس درمانگاه ها و بيمارستان ها و كمك و همكاري با درمانگاه ها 

و بيمارستان هايي كه ديگران تأسيس نموده و يا بنمايند؛ 
2. ايجاد آموزش��گاه هاي پزشكياري و پرس��تاري و مامايي و كمك و 

همراهي با اين گونه مؤسسات؛ 
3. كمك نقدي و دارويي به مرضاي مستمند؛ 

4. كمك به تغذي��ه و بهداش��ت كودكان فقي��ر و ش��يرخوارگاه ها و 
پرورشگاه ها؛ 

5. كمك به مادران باردار بي بضاعت از حيث غذا و دارو؛
6. كمك به آسيب ديدگان در حوادث غير مترقبه از قبيل زلزله و حريق 

و غيره؛ 
7. تهيه مواد دارويي و لوازم معاينه و درمان براي در دسترس قرار دادن 

بيماران به طور رايگان يا به قيمت ارزان؛ 
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8. اقدامات مفيد و مؤثر براي باال بردن سطح بهداشت و حفظ سامت 
عمومي.

و در فصل دوم نيز گفته شده:
براي توسعه فرهنگ نظر ما بر اين گونه امور است: 

1. تأس��يس و كمك به آموزش��گاه ها و دبس��تان ها و دبيرستان ها و 
دانشكده ها به خصوص فني و حرفه اي؛ 

2. اعط��اي كم��ك هزين��ه تحصيل��ي، توزيع كت��اب و لب��اس بين 
دانش آموزان و دانشجويان بي بضاعت؛ 

3. طرح و انتشار كتب و مجات علمي و صنعتي و حرفه اي؛ 
4. اعزام محصل به خارج از كشور براي كارآموزي و فراگرفتن تعليمات 

علمي و عملي و صنعتي و كشاورزي؛ 
5. كمك به آموزشگاه هاي اكابر؛ 

6. كمك به تعليمات عمومي و اجباري و مبارزه با بي سوادي؛ 
7. اعطاي جوايز و كمك به نويس��ندگان و دانش��مندان و تشويق به 

اختراع و ابتكار در امور علمي و صنعتي؛ 
8. اعطاي جوايز به دانشجوياني كه حايز رتبه اول مي شوند؛ 

9. حمايت زبان فارسي در داخل و خارج كشور. 
در فصل سوم آمده است: 

براي كمك به مستمندان امور ذيل بيشتر منظور نظر ما است: 
1. پرداخت هزينه و نگهداري پرورشگاه هاي بنياد پهلوي كه تاكنون 
ساختمان و تأسيس شده و تأسيس پرورشگاه براي نگهداري و تعليم و 
تربيت كودكان يتيم و بي بضاعت و كمك به پرورشگاه هاي خيريه فرح 

پهلوي و ساير دارااليتام هاي ملي و شهرداري؛ 
2. كمك به نوانخانه ها و زندانيان بي بضاعت و اردوهاي كار به منظور 
جلوگيري از تكدي و ولگردي و نگهداري بينوايان و عجزه و كارآموزي به 

آنان به فراخور استعداد هر يك. 
و فصل چهارم نيز به مسائل زير اختصاص يافت: 

منظور ما از كمك به امور مذهبي بيشتر معطوف به موارد ذيل است: 
1. كمك به تعظيم شعائر اسامي و ترويج ديانت مقدس اسام در هر 



مقاالت
116

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

عصر و زماني به مقتضاي وقت؛ 
2. كمك به تأسيس دانشگاه اسامي؛ 

3. تعمير بقاع متبركه و مساجد؛ 
4. كمك به نشر كتب و تعليمات ديني؛ 

5. كمك براي تبليغات اسامي خاصه در كشورهاي غير مسلمان. 
فصل پنجم می گويد: 

نظر ما از كمك به امور اجتماعي بيشتر معطوف به اين امور است: 
1. كمك هاي الزم براي تش��ويق و ترغيب عموم افراد به انجام وظايف 
ملي و ميهني و اخاقي و اجتماعي به وسيله تشكيل مجامع تبليغاتي و 

كليه وسايل تربيتي و تأسيس اندرزگاه ها؛ 
2. تأسيس كتابخانه و قرائت خانه و تقويت مؤسسات ورزشي و تربيت 
بدني و پيشاهنگي به منظور تربيت افراد و تقويت روح ملي و ايمان كامل 

به اتحاد و حفظ استقال كشور شاهنشاهي؛ 
3. كمك به ايراد وعظ و نطق و خطابه در مجامع مبني بر جلب توجه 
افكار عمومي نس��بت به امور ميهني و اجتماعي و بهداشتي و فرهنگي 
و ايجاد روح تعاون ميان م��ردم و ايمان كامل به وح��دت ملي و نظم و 

هماهنگي بين افراد و لزوم انجام وظايف؛ 
4. كمك به مؤسس��ات و نش��ريات و تبليغاتي كه مبني بر ابراز عاقه 

نسبت به شعائر ملي و حفظ سنت ها و آثار باستاني ايران باشد. 
همان طوری كه اساس��نامه بنياد می گويد ق��رار بود اين مؤسس��ه در اختيار كارهای 

كشاورزی و امور خيريه قرار گيرد اما هيچ گاه به اين امور نپرداخت. 

اقدامات و فعاليت های اقتصادی و فرهنگی بنياد پهلوی 
اولين مدير عامل بنياد پهلوی محمدجعفر بهبهانيان بود، كه از چند س��ال پيش، به 
عنوان خزانه دار مورد اعتماد شاه در دربار به فعاليت مشغول بود. سرمايه بنياد در اولين 
سال های فعاليت، در حدود 400 ميليون تومان بود. در اين سال ها بنياد توانست با كمك 
نمايندگان مجلس شورای ملی، آخرين بخش از اماك سلطنتی را كه شهرداری ها بعد 
از سقوط رضاشاه و با مصوبه مجلس به تصرف خود درآورده بودند را از نو در اختيار بگيرد 
كه ذيل عنوان قانون راجع به واگذاری اراضی متعلق به ش��هرداری ها به مؤسسه بنياد 
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پهلوی به منظور س��اختن مهمان خانه و پرورش��گاه در هفده مهرماه 1337 به تصويب 
رسيد: 

ماده واحده- شهرداری ها می توانند از اراضی متعلق به خود به منظور 
ساختمان مهمان خانه و پرورشگاه و ساير امور خيريه به طور رايگان به 

بنياد پهلوی واگذار نمايند.1
س��رمايه اوليه بنياد پهلوی از كش��تی های نفت كش، هتل ها، مالي��ات و حق العبور از 
پل های مواصاتی، بانك ها و كارخانجات و حتی نوانخانه ها و يتيم خانه ها تشكيل شده 
بود. از ابتدا تا سال 1340 وظايفی فرهنگی- اجتماعی بر عهده گرفت.2 بهبهانيان طبق 
اساس��نامه نمی توانس��ت به عضويت در هيئت مديره بنياد پهلوی حضور داشته باشد. 
تنها بعد از تغييرات اساسنامه بود كه مدير عامل عنوان نائب التوليه يافت و توانست در 
جلسات هيئت مديره حضور داشته باش��د، بعد از اين دوران بود كه بنياد دارای ساختار 
اداری و مجهز شد تا بتواند از عهده فعاليت های محوله برآيد. در دوران فعاليت بهبهانيان 
كه تا س��ال 1340 به طول انجاميد بنياد توانس��ت طرح هايی مانند هتل هيلتون و پل 

خرمشهر و چندين شركت ديگر را به سرانجام برساند.3 
بنابر اساسنامه هيئت مديره دارای اس��تقال كامل در اداره بنياد پهلوی بود،4 شاه هم 
مدعی بود كه در اداره بنياد به طور مستقيم نقشی نداشته است. ولی برخی اسناد خبر از 
آن دارند كه شاه حتی در برخی كارهای جزيی و ريز بنياد هم دخالت داشته است.5 بنياد 
در سال های اوليه فعاليت خود نارضايتی زيادی برانگيخته بود. فروش زمين های زراعتی 
كه كش��اورزان بعد از شهريور 1320 بر آن مش��غول به فعاليت بودند مسبب نارضايتی 
زيادی بين كشاورزان شد،6 همچنين، در س��ال 1337 كيوسك های چوبی كسبه جزء 
در تهران زير فشار بنياد توسط شهرداری به بهانه  زيبايی شهر جمع شد و به جای آن در 
200 نقطه تهران اقدام به داير كردن دكه های كوچك برای فروش شير پاستوريزه و دوغ 
آبعلی كردند و بنياد با واگذاری سرقفلی آن بالغ بر 10 ميليون تومان درآمد كسب كرد.7 
بهبهانيان پس از تصدی مديريت اين بنياد بافاصله دست به كار شد و به نقشه برداری 

1. صورت مذاكرات مجلس شورای ملی دوره 18، 1337/8/3. 
2. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1379، ص247. 

3. طاهر ضيايی، بنياد مطالعات ايران؛ برنامه تاريخ ش��فاهی، مصاحبه كننده: مهناز افخمی، واشنگتن دی سی 
،12و 13 مه 1988، ص14. 

4. محمدرضا پهلوی، همان، ص374. 
5. سند ش مركز تاريخ معاصر ايران پ0-3675-0-0. 

6. منصور گرگانی، مسئله زمين در صحرای تركمن، تهران، بی نا، 1358، ص21. 
7. آرشيو اسناد انقاب اسامی كد 12168، اسناد ش 117و 138. 
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و فروش اماك حاصلخيز گرگان و بجنورد اقدام كرد. مشتريان وی را به شهادت اسناد 
در درجه اول، اغلب اعضای خانواده سلطنتی و يا افرادی تشكيل می دادند كه در كودتای 
28مرداد به نفع شاه دست به فعاليت زده بودند. به نظر می رسيد شاه می خواهد هر چه 
زودتر از دست اين اماك راحت شود. در اين سال ها سيل پول از اين اماك مناطق به 
سوی حساب های اماك پهلوی در تهران سرازير بود. برای اينكه مجسم كنيم كه اين 
حركت بهبهانيان چه سود سرشاری را عايد بنياد پهلوی در 25 سال فعاليت اين سازمان 
نموده است و چه ميزان پول از بابت زمين های اين منطقه در طول بيست و پنج سال پس 
از كودتای 28مرداد به حساب های شاه ريخته شده، كافی است بدانيم كه هشتاد درصد از 
اراضی، توسط اماك پهلوی غصب شده و به فروش رفته است. حد متوسط قيمت اراضی 
صحرای تركمن ده هزار ريال بود كه بهره مالكانه آخرين س��ال آن نيز از قرار هكتاری 
ساليانه هزار ريال دريافت می شد. اگر هشتاد درصد 1637500 هكتار اراضی صحرای 
تركمن را به طور كلی در عدد حداقل ده هزار ريال )صرف نظر از اين كه بعضی از اراضی 
هكتاری 4000 ريال و برخی حتی هكتاری 2000 ريال هم مطالعه شده است( ضرب 
نماييم به اين نتيجه می رسيم كه تخميناً 13/100/000/000 ريال از بابت زمين های 
صحرا، پول به حساب های شخصی شاه ريخته شده اس��ت... در سال های مذكور، بنياد 
پهلوی زمين را بر اساس واقعيت موجود نمی فروخت و اغلب بيش از آنچه سوابق ثبتی 
و وضعيت عينی زمين نش��ان می داد، مورد معامله قرار می گرفت. اگر قريه ای هفتصد 
هكتار زمين داشت برای آن تا 1000 هكتار س��ند معامله تنظيم می شد. سيصد هكتار 
زمين اضافی وجود خارجی نداشت.1 مالكان جديد به هر ترتيبی می كوشيدند زمين را به 
تصرف درآورده و روستاييان را اخراج كنند كه باعث نارضايتی بسياری در آن مناطق شد. 

اوضاع داخلی ايران در سال های اوليه تشکيل بنياد پهلوی 
شاه كه سال های پس از كودتا توانس��ته بود به قدرت مطلق تبديل شود و اختيار عزل 
و نصب وزرا و استانداران و خزانه را نيز در يد اقتدار خود بگيرد و با قرار دادن وابستگان 
به خود در سمت های حساس مالی مانند شركت ملی نفت و يا شركت ملی مخابرات و 
وزرای وابسته در پست وزارت اقتصاد و... بر ثروت كشور مانند پدرش مسلط شود، هيچ 

حد و مرزی برای خود، قائل نبود. 
برخوردهای خشن ساواك تازه تأسيس با مخالفان و كاهش كمك های خارجی، شاه 

1. منصور گرگانی، همان، ص68. 
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را همزمان با بحران اقتصادی فزاينده با فشارهای جان.اف.كندی رئيس جمهور جديد 
امريكا كه می خواس��ت به هر وسيله ممكن از نفوذ كمونيس��م در ايران جلوگيری كند 
مواجه س��اخته بود. در پی اين قضايا چند تن از متخصصان مس��ائل ايران و خاورميانه 
وزارت امور خارجه امري��كا مأموريت يافتند در مورد دورنمای اوض��اع ايران به مطالعه 

بپردازند. 
در اواخر سال 1339 مقامات سياسی اياالت متحده امريكا اوضاع ايران و آينده كشور 
را نگران كننده توصيف كردند. جان.و.بولينگ تحليل گر مس��ائل ايران، در وزارت امور 
خارجه امريكا، دو گزارش نه صفحه ای درباره اوضاع سياسی اجتماعی ايران تهيه كرد. 
در گزارش اول، كه در اواخر فوريه تهيه ش��ده بود، بولينگ به بررس��ی و تحليل دقيق 
نيروهای اپوزيسيون ايران پرداخت و بی اعتباری روزافزون رژيم شاه را در ميان طبقات 
متوس��ط تصريح كرد. وی ضمن توضيح درباره منافعی كه غرب در صورت پشتيبانی از 
ناسيوناليست های طرفدار مصدق به دست خواهد آورد و با تأكيد بر وسعت پايگاه عمومی 
آنها، انتخاب اين سياست را به دليل زيان های احتمالی1 آن رد كرده بود. سپس بولينگ 

به ارزيابی اين سياست پرداخته و می گويد: 
محتمل اس��ت بهای حاص��ل از انتخاب اين سياس��ت )هم��كاری با 
مصدقی ها( در برابر نتايج دراز مدت آن، كه ايجاد پايگاه مردمی وسيع تر 
برای رژيم است، هماهنگ باشد، ولی به نظر نمی رسد كه منافع حاصل 
از آن ارزش چندانی داشته باشد. به هر حال ارزيابی اين انتخاب از جنبه 

امنيت ملی نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد. 
در بيست مارس 1961 )30 اس��فند 1339( برنامه دوم و طرح چهارده ماده ای جان 
بولينگ به عنوان دستورالعمل جديد ارايه شد؛ اين طرح اصول برنامه اصاحات در ايران 
بود كه محمدرضاشاه از آن به نام انقاب ش��اه و مردم و بعدها سياست مستقل ملی ياد 
می كرد.2 بولينگ اعتراف می كرد كه بس��ياری از اين موارد، ماهيتی بس��يار فريبكارانه 
دارند و هضم آن برای غرب دش��وار اس��ت، اما هنوز احتمال دارد كه شاه بتواند نتيجه 

1. اين زيان های احتمالی عبارت بودند از: 
الف. انحال پيمان سنتو؛ ب. اخراج هيئت های مستشاری نظامی امريكا از ايران؛ ج. متوقف ساختن برنامه های 
تثبيت اقتصادی جاری؛ د. كوش��ش در جهت دريافت پول بيشتری از كنسرس��يوم نفت؛ ه�. لطمه ديدن شديد 
حيثيت و اعتبار جهانی اياالت متحده؛ و. فراهم شدن زمينه مس��اعد برای كمونيست ها به منظور رخنه در رژيم؛ 
ز. از دست دادن رأی دوستانه ايران در سازمان ملل؛ ح. انتخاب سياست بی طرفی مثبت از سوی ايران؛ ت. قبول 

كمك های دولت اتحاد جماهير شوروی. 
2. غامرضا نجاتی، جنبش ملی ش��دن صنعت نفت ايران از كودتای 28مرداد1332، تهران، ش��ركت سهامی 

انتشار، 1372، ص356. 
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مطلوب را به دست آورد. به اعتقاد بولينگ وی مغز، شخصيت و زيركی الزم برای انجام 
اين كار را دارا بود.1 شاه كه ناگزير بود دست به اقدامی بزند، به ناچار اجرای اين اصول را 
به عهده گرفت. اصل س��يزدهم برنامه، بولينگ بنياد پهلوی را مدنظر قرار داده و انتشار 
بيان عملكرد و محاس��بات س��ازمان بنياد پهلوی و گماردن چند تن از مصدقی های 
ميانه رو، به عنوان ناظر بر عمليات آن س��ازمان را خواس��تار بود.2 در پی اين رويدادها و 
نياز فوری حكومت به انجام برخی اصاحات، شاه به رغم ميل باطنی خود علی امينی را 
به نخس��ت وزيری منصوب كرد. علی امينی در طول چهارده ماه نخست وزيری بر انجام 
اين گونه اصاحات تأكيد فراوان داشت. اين اصاحات شامل اقدامات رياضت اقتصادی، 
عمليات گس��ترده در مبارزه با فس��اد و بركناری بسياری از ش��خصيت های سياسی و 
ارتجاعی و منفور بود. شاه هم در يك اقدام س��مبليك مهم، رابطه شخصی خود با بنياد 
پهلوی را در مهرماه 1340 قطع كرد.3 محمدجعفر بهبهانيان )حسابدار شخصی شاه( در 
تاريخ 1340/7/1 از سمت مدير عاملی بنياد پهلوی استعفا كرد و اسداهلل علم در فردای 

همان روز به سمت سرپرستی بنياد پهلوی منصوب گشت.4 
با تغييراتی كه در مهر 1340 در اساس��نامه بنياد پهلوی ص��ورت گرفت تغييراتی در 
تعداد اعضای ش��ورای عالی به وقوع پيوست؛ شاه س��مت خود را در مقام توليت بنياد 
همچنان حفظ كرد و تغييراتی در تركيب اعضای هيئت نظارت اعمال ش��د. با انتخاب 
اسداهلل علم به عنوان نائب التوليه و مدير عامل بنياد، تعداد اعضای هيئت مديره از هفت 
نفر قبلی به ده نفر افزايش يافت و سيد جال الدين تهرانی، ولی اهلل شهاب فردوس و دكتر 

پرويز ناتل خانلری به هيئت نظارت قبلی اضافه شدند.5 

رياست اسداهلل علم بر بنياد پهلوی 
با شروع مديريت اسداهلل علم دور جديدی از فعاليت های بنياد پهلوی آغاز گشت. شاه 
در فرمانی تمامی اماك و مستغات و همچنين سهام بسياری از شركت های كوچكتر 
و دو شركت بزرگ تحت مالكيت خود يعنی ش��ركت ملی نفتكش ايران و بانك عمران 
را كه ابتدا به بنياد پهلوی واگذار نشده بودند را به بنياد پهلوی واگذار كرد.6 با مديريت 

1. جيمز بيل، عقاب و شير، ترجمه مهوش غامی، تهران، كوبه، 1371، ص222. 
2. يوناه الكساندر و آلن نونز، همان، ص225. 

3. جيمز بيل، همان، ص234. 
4. مركز اسناد انقاب اسامی، سند ش1-1867. 

 .sh1340-k93-p2.5-75. وزارت امور خارجه، سند ش
6. اساسنامه دوم بنياد پهلوی سال 1340. 
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علم و با مشاوره محمد باهری حقوقدان، اساس��نامه جديدی تنظيم و نفرات مورد نياز 
برای سمت های سازمانی آن با عنوان مش��اور تعيين گشتند كه در 1340/7/12 رسماً 

اعام شد.1
طاهر ضيايی درباره مديريت علم می گويد: 

يك روز آقای علم، من را گفتند كه بياييد بروي��م يك چايی بخوريم 
منزل ما، رفتم آنجا ديدم كه آقای مرحوم دكتر عميد آنجا است، خانم 
فريده ديبا بودند، دكتر صالح بود، و دكتر جهانش��اهی، عبدالحس��ين 
جهانش��اهی. ايش��ان گفتند كه اعليحضرت امر فرمودند كه من بنياد 
پهلوی را تأسيس كنم و فرمودند كه برای هر رشته ای يك نفر را انتخاب 
بكنم، اسم ش��ما را هم بردند. دكتر صالح برای امور بهداشت. شما برای 
امور صنعتی، از اين چيزها، دكتر عميد برای كارهای حقوقی. فريده خانم 
برای كارهای زنان و رفاه اجتماعی و از اين حرف ها. ولی خوب چون ما 
سمت مان، من وزير بودم، آقايان هم اكثر وزير، من نمی توانم بگويم شما 

معاون من بشويد، مشاور می شويد همه تان.2 
نيروهايی كه در بنياد گرد هم آمدند ابتدا قرار گذاشتند كه هيچ كدام حقوق نگيرند و 
در تبليغات هم بر روی اين مسئله تأكيد زيادی می شد. طاهر ضيايی نيز بر اين نكته كه 

حقوقی از بنياد دريافت نمی شد تأكيد كرده است:
از بودجه بنياد حتی ماها هم حقوق نمی گرفتيم.3 

اما اسناد و خاطرات بر جای مانده از برخی مقامات بنياد، بيانگر مطلب ديگری است. 
محمد باهری هم از علم و سخنان وی اين طور ياد می كند:

قبل از عيد آن س��ال )1341( رئيس حس��ابداری به من مراجعه كرد 
و گفت حقوق ش��ما آماده اس��ت. گفتم چه حقوقی؟ گفت حقوق همه 
آقايان- حقوقشان را گرفته اند- حقوق ش��ما هم. گفتم من با آقای علم 
صحبت كردم كه حقوق نمی گيرم. عجيب اس��ت توی اتاق جهانشاهی 
بوديم. جهانش��اهی معاون اداری بود، گفت چرا نمی گيريد؟ خود آقای 

1 .mohamad baheri, in an interview recorded by habib ladjevardi,1982, cannes france, 
IOHCHU, p97

2. طاهر ضيايی، همان. 
3. همان، ص16. 
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علم هم گرفتند.1
شاه مدعی بود كه اين بار 90 درصد از اموال خود را به ارزش يكصد و سی و پنج ميليون 
دالر در اختيار بنياد قرار می دهد و اين برای پادشاهی كه تا چند سال قبل از اين مدعی 
بود كه در صورت كناره گيری از سلطنت فقط می تواند يك مزرعه بخرد بسيار زياد بود. 
حجم اين ثروت حتی دوستداران رژيم را هم متعجب كرد. اين وقفنامه تبليغات زيادی 
را در گوشه و كنار جهان به نفع ش��اه و رژيم برانگيخت. شاه پرستان و نشريات خارجی 
اين ژست شاهانه را به مثابه بخششی ناشی از اس��تغنای طبع دانستند كه برای رفاه و 

بهزيستی مردم به آن اقدام شده است.
نخبگان بدبين تر و ناراضی تر متعجب بودند كه چگونه ش��اه توانسته است يك چنين 
مبلغ كانی را جمع آوری كند. آنها بحث می كردند كه در هر صورت اين مقدار، كه تنها 
يك بخش بسيار جزئی از ثروت شاه محس��وب می شود، به خود بنياد برمی گردد كه در 
كنار آن ده درصد بقيه ثروت ش��اه، و با نگهبانی خود او از اموال وقف��ی باقی بماند. آنها 
معتقد بودند كه احتمال بس��يار كمی وجود دارد كه اين س��رمايه گذاری برای اهداف 
اعام شده هزينه شود.2 از همان اول كار، شاه خود را به توليت بنياد منصوب كرد. به اين 
ترتيب 2/5 درصد درآمد خالص بنياد از لحاظ قانونی متعلق به او بود، اما او تصميم داشت 
اين درآمد را دريافت نكند.3 او ده نفر هيئت امنای بني��اد را هم تعيين می كرد كه پنج 
نفرشان از مقامات مملكتی بودند- نخست وزير، وزير دربار، رئيس سنا، رئيس مجلس و 
رئيس ديوان عالی كشور و پنج نفر ديگر كه مستقيماً از طرف خود او تعيين می شدند. 
اين پنج نفر ديگر همه محق به دريافت 2/5 درصد از درآم��د خالص بنياد بودند كه به 
طور مساوی ميانش��ان تقسيم می ش��د.4 پس از صدور فرمان موقوفه شدن دارايی های 
بنياد پهلوی رياس��ت علم بر بنياد پهلوی مدت زيادی به ط��ول نينجاميد و وی پس از 
حدود ده ماه و چند روز به نخست وزيری منصوب شد و رياست بنياد پهلوی را به جعفر 
شريف  امامی دوست ديگر شاه سپرد. اما در همين مدت كوتاه نيز اسداهلل علم كه تجاربی 
بيش از ده سال در اداره اماك و دارايی های شاه به دست آورده بود، توانست تأثير قابل 
ماحظه ای در بنياد پهلوی از خود به جای بگذارد. وی به سرعت بر تشكيات نهاد جديد 
س��ر و س��امان داد و هنگامی كه اين بنياد را ترك می كرد، به لحاظ اداری و تشكيات 

1. Baheri. Ibid: 98. 
2. ماروين زونيس، روانشناسی نخبگان ايران، ترجمه سيروس صالحی و ديگران، تهران، چاپخش، 1387، ص89. 

3. اساسنامه بنياد پهلوی.
4. اساسنامه بنياد پهلوی. 
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اقتصادی، بنياد پهلوی به يكی از مهمترين سازمان های مالی در منطقه تبديل شده بود. 
پا به پای اداره دارايی های بنياد پهلوی اسداهلل علم كار فروش باقی اماك پهلوی را نيز 
دنبال كرد و چنانكه از فحوای اس��ناد و منابع آن دوره برمی آيد، برخاف ادعاهای شاه، 
اين اماك و اراضی به ندرت به كشاورزان و زارعان ذيحق واگذار می شد، بلكه بيشترين 
و حاصل خيزترين بخش اين اماك به دوستان و همكاران اسداهلل علم و شاه واگذار شد. 
برای نمونه يكی از دوستان اسداهلل علم به نام س��پهبد كمال در تاريخ پنجم اسفندماه 

1340 دراين  باره خطاب به اسداهلل علم رئيس بنياد پهلوی می نويسد: 
دوست محترم؛ با تجديد ارادت، مصدع می شوم جناب آقای مهندس 
فرخو كه از دوستان بس��يار نزديك اينجانب می باشند به فرمان مطاع 
ش��اهانه مقرر گرديد پنجاه هكتار از اراضی گرگان را خريداری نمايد. 
يقين دارم در ابراز لطف و محبت درباره زمين ايش��ان مضايقه نخواهند 
فرمود. ضمناً برای آقای دكتر مهذب هم كه بستگی نزديكی با اينجانب 
دارند مقدار پنجاه هكتار تصويب شده كه اگر هر دوی اين زمين ها پهلوی 

هم و بامعارض و خوب باشد موجب نهايت امتنان خواهد بود...1
نفوذ اسداهلل علم در بنياد پهلوی پس از استعفايش از رياست آن هرگز از بين نرفت و تا 
اواخر عمر پيوسته يكی از اصلی ترين اعضای هيئت امنای اين بنياد به شمار می رفت. در 
واقع سياست گذاری اصلی درباره چگونگی عمليات اقتصادی و سياسی اين بنياد توسط 

وی صورت می گرفت: 
بعد از ظهر ]1347/12/3[ جلسه هيئت امنای بنياد پهلوی ]بود كه[ 
حسب االمر شاهنشاه ده س��ال قبل پايه گذاری كردم و بيشتر اماك و 
دارايی ايش��ان جزو اين موقوفه كه موقوفه خاندان پهلوی نام دارد قرار 
گرفت. امروز لذت بزرگی بردم، زيرا عايدات ]بنياد پهلوی[ صد ميليون 

تومان است.2

دوران رياست شريف امامی بر بنياد پهلوی 
با انتخاب اس��داهلل علم به نخس��ت وزيری در تاري��خ 28تيرماه1341، غامحس��ين 
جهانشاهی به سرپرس��تی موقت بنياد پهلوی انتخاب ش��د كه تا دو مرداد 1341 اين 

1. تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1375، ج10، ص279-280. 
2. اسداهلل علم، يادداشت های علم، به كوشش علی نقی عاليخانی، تهران، كتابسرا، 1371، ج1، ص141. 
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سمت را حفظ كرد. فردای آن روز در ميان بهت همگان جعفر شريف امامی نخست وزير 
سابق به سمت نيابت توليت بنياد پهلوی منصوب شد.1 نكته جالب در مورد اين انتخاب 
فراتر از وابس��تگی های وی به حكومت، اين اس��ت كه وی هم مانند بهبهانيان و علم از 
بورسيه شدگان بنياد فولبرايت بوده است. اين بورس با نام رهبران آينده ناميده می شد 
كه تنها در اختيار كس��انی قرار می گرفت كه از طرف نمايندگان اين بنياد حايز شرايط 
برای پيش��رفت در عرصه های مديريتی بودند و می توانس��تند در آينده كش��ور نقشی 

تأثيرگذار ايفا كنند.2 
به ه��ر روی، بس��ياری از افراد ش��ريف امامی را در ابت��دا از طرف��داران دكتر مصدق 
می دانستند. نطق وی در مجلس س��نا مبنی بر مخالفت وی با امتياز كنسرسيوم ابتدا 
سبب كسب وجهه برای وی در ميان برخی سياست پيش��گان ناراضی از كودتا شد. اما 
نخس��ت وزيری نافرجام و كوتاه مدت او نش��ان داد كه وی فردی ضعيف و ناتوان است. 
شروع كار جعفر شريف امامی با اعام پايان واگذاری اراضی سلطنتی توأم شده بود، كه 
در تبليغات رسمی فراوان به آن پرداخته می شد. بدين ترتيب سردمداران بنياد قبل از 
ورود شريف امامی، راه را برای تغيير مس��ير بنياد پهلوی و سرمايه گذاری های بزرگ در 
ساير بخش ها آماده س��اخته بودند. با ورود وی، اين روند چنان تسريع شد كه بنياد به 
بزرگترين بخش اقتصادی كشور بعد از دولت مبدل ش��د. البته آرامش در كشور نيز به 
زور س��رنيزه حاكم بود تا اين كه واقعه ای اين آرامش كاذب را به هم زد. هنوز مدتی از 
رياست ش��ريف امامی بر بنياد پهلوی نگذش��ته بود كه واقعه 15خرداد سال 1342 در 
اعتراض به دستگيری امام خمينی برپا شد و پايه های حكومت رژيم را به لرزه درآورد. 
صورت جلس��ات هيئت دولت كه در همان زمان قيام و به قيد فوريت تشكيل شده بود 
به خوبی نشان می دهد كه چطور نخبگان سياس��ی ايران در آن برهه زمانی خود اولين 
اغفال شدگان طرح شاه بوده اند و تمام علت قيام را فقط اصاحات ارضی و اوقاف پهلوی 
می دانسته اند.3 هنوز چند صباحی از اين قيام خونين نگذشته بود كه اين بار خود بنياد 

در يك رسوايی بين المللی درگير شد. 

1. مركز اسناد انقاب اسامی، سند ش1867-13. 
2. دكتر حسام الدين آشنا، »بورس رهبران فولبرايت و نخبگان حاكم در دهه آخر دوران پهلوی«، علوم اجتماعی، 

ش42 و 43، 1389، ص433-451. 
3. جهانگير تفضلی، خاطرات، به كوشش يعقوب توكلی، تهران، حوزه هنری دفتر ادبيات انقاب اسامی، 1376، 

ص32. 
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رسوايی بين المللی بنياد پهلوی 
نشريه نيشن چاپ امريكا در تاريخ 12 آوريل 1965 )1344ه.ش( اسنادی را منتشر 
كرد كه طی آن بنياد از كمك های مالی اياالت متحده و درآمدهای نفتی كش��ور برای 
مقاصد شخصی شاه سوءاستفاده كرده بود و در آن مشخص شد تحت پوشش بنياد چه 
اتفاقاتی رخ می داده است. توضيح آن كه با سقوط دولت مصدق و پس از استقرار رژيم 
كودتا، همه عاملين و مزدوران انگليس��ی و امريكايی كه در سركوب كردن نهضت ملی 
ايران دست داشتند پاداش خدمت خود به شاه و دربار را گرفتند، نظاميان ترفيع يافتند 
و مقامات مهم نظامی و امنيتی را قبضه كردند. سرلش��كر زاهدی، س��رتيپ گيانشاه، 
سرتيپ باتمانقليچ، س��رهنگ بختيار، سرتيپ دادستان، س��رهنگ نصيری، سرهنگ 
اخوی، سرهنگ فرزانگان، سرهنگ قرنی، سرهنگ حميدی، سرهنگ روحانی، سرهنگ 
آزموده، سرتيپ حسين آزموده و... از اين زمره بودند؛ ديگر نظاميانی كه در درجات پايين 
بودند و در اجرای طرح كودتا شركت داشتند ترفيع گرفتند و سال ها بعد به درجات باال 
رسيدند. از ميان غير نظاميان، آنهايی كه با س��يا و اينتلجنس سرويس ارتباط مستقيم 
داشتند به صورت مهره های مؤثر رژيم درآمدند. اردشير زاهدی كه داماد شاه نيز شده 
بود، از گردانندگان مؤثر سياست خارجی ايران و رابط مورد اعتماد واشنگتن و شاه بود. 
برادران رشيديان از بانكداران معتبر ايران شدند. شعبان جعفری كه مردم به او تاج بخش 

لقب دادند، به يكی از شخصيت های متنفذ رژيم مبدل شد. 
ديگر كودتاچيان، به تناسب خيانت هايی كه كرده بودند، به جاه و مقام رسيدند. طراحان كودتا 
در خارج و همه كس��انی كه به نحوی از انحاء در برگرداندن محمدرضاشاه به قدرت مداخله 
داشتند، پاداش های كان گرفتند. صاحبان مطبوعات غربی نيز از اين خوان يغما بی نصيب 
نماندند و ميليون ها دالر از بيت المال ملت به جيب آنها رفت. ميزان اين خاصه خرجی ها به 
جايی رسيد كه مك للند1 رئيس كميسيون تحقيق سنای امريكا نيز از فساد حاكم بر رژيم 
كودتا پرده برداشت. وی در تاريخ 16مه 1963 به خبرنگاران روزنامه های امريكايی گفت كه 
طی يك س��ال بيش از 100 ميليون دالر كمك های امريكا به ايران حيف و ميل شده است. 
تحقيقات كميسيون سنای امريكا نشان داد كه تنها در سال 1962 مبلغ 159 ميليون دالر از 
درآمد نفت ايران و كمك های امريكا به حساب بنياد پهلوی در بانك های سوئيس ريخته شده و 
بيشتر اين پول به افراد خانواده سلطنتی پرداخت گرديده است. اين اسناد حكايت از آن داشت 
كه تنها فرح، همسر شاه در سال 1962، طی دو فقره چك مبلغ 23 ميليون دالر دريافت كرده 

1. mc Leland
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و اشرف نيز در همان سال طی سه فقره چك به حواله يونيون بانك سوئيس، مبلغ 5 ميليون 
دالر دريافت كرده است. 

در مقاله منتشره از سوی نشريه نيشن مشخص ش��د كه بنياد پهلوي در طي دو سال 
شركت ملي نفت ايران، س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت دارايي، وزارت جنگ، سازمان 
ورزشي شاهنش��اهي و بانك مركزي دريافت هاي هنگفتی داشته است؛ اين مبلغ برابر 
با 56800241/55 دالر اعام شد. اين وجوه كه هيچ يك از اموال خصوصی شاه نبود، 
پرداختی شركت ملی نفت ايران و يا پرداختی دولت امريكا به بانك ملی ايران، سازمان 
برنامه و يا وزارت دارايی بود كه از طرف آنها به حس��اب بنياد پهلوی واريز شده بود. در 
مقاله مجله نيش��ن آمده اس��ت كه خارجيانی كه نامش��ان در صورت حساب ذكر شده 
كسانی هستند كه در جريان فعاليت های سيا در سال 1953 برای سقوط دولت مصدق 
و بازگرداندن شاه به قدرت دست داشته اند. مشخص ترين اين افراد لويی هندرسن سفير 
امريكا در تهران، آلن دالس رئيس سازمان س��يا بودند و هنری لوس رئيس سابق مجله 
تايم- اليف، جورج آلن سفير سابق امريكا، پيگات دريادار انگليسی، ديويد راكفلر و ژنرال 

پی ير فرمانده نيروی هوايی انگلستان و يكی، دو تن ديگر از پاداش گيرندگان هستند.1

فهرستی از چك های پرداخت شده توسط بنياد پهلوی2 )جدول شماره 1(

1 ميليون دالرلويی هندرسون )سفير كودتاچی(1
1 ميليون دالرشمس پهلوی )خواهر شاه(2
500 هزار دالردريك ميشل )شناخته نشده(3
500 هزار دالرهنری لوس )مدير سابق مجله تايم(4
1 ميليون دالرجورج آلن )سفير سابق امريكا در ايران(5
1 ميليون دالرشهناز پهلوی )دختر شاه(6
200 هزار دالرويليام بورك )شناخته نشد(7
200 هزار دالرراندولف ديكينز )شناخته نشد(8

1.غامرضا نجاتی، همان، ص479-481. 
2 -gholam reza kossary nejad, a study of iran s social political& economic condidtion 

preceding the 1978-1972 thesis doctor of philosophy in leadership and human behavior , 
unaited states international university,pp160. 
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500 هزار دالرحميدرضا پهلوی )برادر شاه(9
1 ميليون دالراحمد شفيق )شوهر اشرف(10
1 ميليون دالرسلدن شاپين )سفير امريكا بعد از لوی هندرسون(11
1 ميليون دالرامير خاتمی )همسر فاطمه، خواهر شاه(12
1 ميليون دالرر.ا.پيگات )دريادار انگليسی(13
1 ميليون دالرت.و.پی ير )معاون نيروی هوايی انگلستان(14
15 ميليون دالرفرح پهلوی )همسر شاه(15
2 ميليون دالرفاطمه پهلوی )خواهر شاه(16
2 ميليون دالرعبدالرضا پهلوی )برادر شاه(17
2 ميليون دالرغامرضا پهلوی )برادر شاه(18
1 ميليون دالرويليام وارن )رئيس سابق اصل 4 در ايران(19
دكتر علی امينی )وزير دارايی زاهدی و امضاكننده 20

قرارداد كنسرسيوم(
2 ميليون دالر

ديويد راكفلر )برادر فرماندار سابق نيويورك( و رئيس 21
بانك چيس مانهاتان

2 ميليون دالر

1 ميليون دالرحميدرضا پهلوی22

1 ميليون دالرمحمودرضا پهلوی )برادر شاه(23
500 هزار دالرجمشيد خيبر24
1 ميليون دالرا.و.وبستر )شناخته نشد(25
3 ميليون دالراردشير زاهدی )داماد شاه(26
1 ميليون دالرروالند-ليس )شناخته نشد(27
3 ميليون دالراشرف پهلوی )خواهر شاه(28
1 ميليون دالرتئودور مك اوی )شناخته نشد(29
1 ميليون دالراسداهلل علم )وزير دربار(30
1 ميليون دالرحسين عاء )وزير سابق دربار(31
1 ميليون دالرآلن دالس )رئيس سابق سازمان سيا(32
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اين واقعه نش��ان داد كه نام بنياد پهلوی تنها برای سوء اس��تفاده های اين چنينی و نه 
اهداف خيريه ادعايی بنيانگذارش اس��ت. در ايران در مورد اين قضيه سانس��ور بسيار 
شديدی برقرار شد و رژيم تاش زيادی در سرپوش گذاشتن بر اين قضيه انجام داد ولی 
سوءاستفاده تنها به اينجا محدود نمی شد. از اثرات اين رويداد می توان به قطع بی سر و 

صدای كمك های مالی اياالت متحده به ايران اشاره كرد. 
بنياد پهلوي به عنوان يكي از بزرگترين و ثروتمندترين نهادهاي اقتصادي كشور و با 
اتكا به پشتوانه سياسي خود و با اس��تفاده از نام و نفوذ خاندان سلطنتي به فعاليت هاي 
اقتصادي پرشماري دست يازيد كه در شماره آينده به چند مورد از اين فعاليت ها كه با 
مخالفت مردم روبه رو شد و در جريان انقاب اس��امي به پاشنه آشيل رژيم مبدل شد 

می پردازيم. 


