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اسرار ُپرشدنحسابهای رضاشاه دربانکهایانگلیس و سوئیس
روزنامههایایرانیواروپاییدردهه 20گزارشهایمتعددیدربارهداراییهایهنگفتپهلویاولدرداخلوخارجازکشورمنتشرکردند.
بهبهانه 25شهریور،سالروزفراراوازایران،بهبررسیاینگزارشهاپرداختهایم

جواد نوائیان رودسری – هنگامی که در تیر سال  ،1327محمدرضا پهلوی به اروپا و به طور
مشخص ،بریتانیا سفر کرد ،برخی رسانهها به تحلیل دالیل این مسافرت پرداختند .تحلیلهایی
که بر اساس اطالعات انتشار یافته در همان زمان ارائه میشد .آن موقع بود که ستون نویس
روزنامه «تریبون دوناسیون» در لندن ،طی یادداشتی نوشت[« :گفتوگوهای شاه با مقامات
بریتانیا] راجع به دارایی رضاشاه [است] که در بانک انگلیس توقیف شده؛ دولت انگلیس
موافقت کرد که مخفیانه قسمتی از این داراییها را از توقیف خارج کند و در عوض ،امتیاز بانک
شاهنشاهی در ایران تجدید شود .زیرا برای شرکت نفت ایران و انگلیس مشکل است که بدون
وجود یک بانک انگلیسی که از وی حمایت کند ،به کار خود ادامه دهد .از طرف دیگر ،دولت
بریتانیا موافق است که به شاه کمک کند تا به وسیله ثروتش ،بتواند دوباره رژیم گذشته را برقرار
کند و برای این هدف ،انتقال تدریجی دارایی پدرش به او ،بهترین وسیله است .به همین منظور
است که شاه باید به سوئیس مسافرت کند؛ زیرا مقداری از آن ثروت پدری در سوئیس نگهداری
میشود؛ اینهاست علت مسافرت اعلیحضرت به اروپا ».معمای ثروت رضاشاه ،هیچگاه به
طور کامل حل نشد .کسی به درستی نمیداند که پهلوی اول ،افزون بر زمینهای حاصلخیز
و گستردهای که طی  16سال سلطنت در ایران به دست آوردهبود و نیز وجوهاتی که نزد بانک
ملی داشت ،چه حجم از داراییهای خود را به خارج از کشور انتقال داد و در بانکهای اروپایی
سپردهگذاری کرد؟ امروز 25 ،شهریور ،سالروز سقوط رضاشاه و فرار او از تهران است؛ با نزدیک
شدن یگانهای ارتش شوروی به تهران ،پهلوی اول تصمیم به فرار گرفت و پس از اعالم استعفای
او و جانشینی محمدرضا پهلوی ،پایتخت را به مقصد جنوب ترک کرد .رضاشاه در اصفهان ،تمام
امالک خود را در مقابل یک شاخه نبات به پسرش بخشید و ظاهر ًا در بندرعباس ،طبق سند
دیگری ،اختیار اموال خارج از کشور خود را هم به محمدرضا پهلوی واگذار کرد .به بهانه این
رویداد تاریخی ،بحثی کوتاه درباره منشأ ثروت رضاشاه خواهیم داشت.
▪گرفتار یک جنون بیپایان

اینکه رضاخان میرپنج که به قول سلیمان
بهبودی ،در اوایــل مشهور شدنش ،با قرض
کــردن از دیگران توانست خانهای در تهران
بخرد ،چگونه توانست در کمتر از  15سال به
ثروتمندترین پادشاه آسیا و مالک مرغوبترین
اراضی ایران تبدیل شود ،روایتی عجیب و غریب
دارد .میل مفرط او به داشتن زمین که برخی از
آن با عنوان «جنون» یاد کردهاند ،نظر بسیاری
از مورخان را به سوی خود جلب کرد هاست.
سیروس غنی در کتاب «ایران :برآمدن رضاخان
برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها» ،اعتقاد
دارد که باید ریشه این حرص و ولع را در سابقه
زندگی رضاخان جستوجو کــرد .برخی نیز
معتقدند که این رویه ،ناشی از تالش رضاشاه
برای کسب مشروعیت نداشتهاش بودهاست؛
او گمان میکرد با تملک زمین و تبدیل شدن
بــه مالک نخست ایـــران ،میتواند حکومت
خــود را مشروع جلوه دهــد .رضــاشــاه به طور
مشخص ،رونــد گسترش امالکش را از سال
 1305خورشیدی آغاز کرد؛ زمانی که موفق
شد زمینهایی را در اطــراف تهران به دست
آورد .او سپس گستره این تصاحب را به سراسر
ایران کشاند؛ بیشتر زمینهای حاشیه دریای
خزر و مناطقی مانند همدان ،کرمانشاه و ...
به مالکیت رضاشاه درآمد؛ غصب این زمینها
به دو صــورت انجام میشد؛ نخست با تهدید
مالک و واگذاری بیقید و شرط امالک و دوم،

چندروزبعدازفراررضاشاه،دراول
مهر،1320مؤیداحمدی،یکی
ازنمایندگانمجلسشورایملی
دربارهچگونگیمصرفعایدات
نفتسوالیرادرمجلسمطرح
کردومخبرکمیسیونبودجه،در
پاسخیتأملبرانگیزبهویگفت:
«ازسال 1306ش،سیویک
میلیونلیرهعایدشدهکهبیستو
هفتمیلیونآنخرجگردیدهولی
معلومنیستبهچهترتیبوبهچه
مصرفیرسیدهاست[!]»گزارش
اینمسئله،درروزنامهاطالعات
مورخهفتمهرسال1320
منتشرشد
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با پرداخت چند درصد از قیمت واقعی زمین.
▪روشهای زمینستانی!

در خصوص روش نخست ،نمونههای متعددی
را مـیتــوان مثال زد؛ مشهور بــود که بیشتر
زندانیان سیاسی ثروتمند که به بهانههای
مختلف و بیشتر به دلیل بدگمانی رضاشاه
به زندان میافتادند ،پیش از دیدار با پزشک
احمدی و چشیدن طعم آمپول هوایی او ،باید
در اتاق مخصوصی ،اسناد واگذاری امالکشان
را امضا میکردند .روزنامه «ستاره» در شماره
 1170خود که پس از فرار رضاشاه منتشر شد،
به این مورد یک نکته ظریف هم اضافه میکند:
«هرگاه زندانی از این فشارها جان سالم به در
میبرد و به عرض شاه میرساندند ،میگفت:
مگر هنوز او زنده است؟  10سال کافی برای
ُمردن او نیست؟ مگر میهمانخانه ساختهام؟»
یکی از کسانی که زمینهایش توسط رضاشاه
تصاحب و خودش تبعید شدهبود ،بعد از شهریور
 ،1320در یکی از روزنامههای تهران ،شرحی
از مصیبت خود را منتشر کرد و نوشتِ :
«ملک
َکمینه(این کمترین) را در ُکجور مازندران
بدون خریداری ،بدون فروختن ،بدون تعویض،
حتی بدون امضا و بدون اخطار ضبط کردند.
آقایان وکــای مجلس و هیئت دولــت امــروز،
هم همان موقع سر کــار بــودنــد! وقتی من و
هزاران مثل مرا تبعید میکردند ،هیچ کسی
حرفی نزد .یک مأمور نماینده مختاری رئیس
شهربانی ،اثاثه و لباس ما را هم حراج کرد و
دیناری از پول آن را هم به ما نــداد!» در روش
دوم ،فرد را مجبور میکردند در برابر مبلغی
ناچیز ،اراضی خود را به نام پهلوی کند؛ حسین
فردوست در خاطراتش مینویسد« :رضاخان
در طول سلطنتش تمام امالک مرغوب شمال
را به زور سرنیزه به نام خود کرد .البته گاهی
هم پول مختصری به عنوان بهای آن میداد.
امالک را به منطقههای مختلف تقسیم کرد و
در هر منطقه یک افسر گمارد و کل امالک او
را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری اداره
میکرد  .در سال  19ش  ،یک سال قبل از رفتن
رضاخان از ایران ،صورتحساب عایدی خالص
سالیانه امالک پهلوی  62میلیون تومان بود
 ...اگر میخواستید رضاخان خوشحال شود،
درجه بدهد  ،مقام بدهد یا پیشنهادی را تصویب
کند ،بهتر بود قبل از شــروع نام چند ملک را
با مشخصات و قیمت آن مطرح میکردید و
مطمئن بودید که کارتان انجام میشود».
▪هزینه نگهداری امالک شاه از بودجه کشور

جالب این جاست که رضاشاه ،بعد از تصاحب

اواخر شهریور  – 1320احتما ً
ال آخرین تصویری که از رضاشاه پیش از فرار از ایران وجود دارد .او در حال سوار
شدن به خودرو برای حرکت از اصفهان به سوی بندرعباس است

این امــاک ،بــرای باال بــردن ارزش آن ها ،به
بــودجــه عــمــومــی کــشــور مــتــوســل م ـیشــد؛
شمسالدین امیرعالیی در کتاب «شکوفایی
دیکتاتوری» مینویسد« :رضاشاه پس از بازدید
[از یک] ملک [با عتاب] میگفت :ملک من
نباید آماده باشد و مثال راه داشته باشد؟ فور ًا
وزارت راه مکلف بود ،مجان ًا راه بسازد .وزارت
کشاورزی تراکتورها و ماشینهای کشاورزی
را مجان ًا به کــار ان ــدازد ،پست و تلگراف دایر
شود و در نتیجه همه و همه به خرج دولت پایان
یابد .موقع خرید محصول برنج و گندم و غیره
نیز ،دولت آن را ّ
دول َپهنا بخرد؛ زیرا محصول
ملک شــاه (شــاه محصول) اســت و ناچار باید
به قیمت زیادتر از معمول خریداری شود».
شاید به همین دلیل بود که گاهی محل صرف
درآمــدهــای دولــت معلوم نبود؛ چند روز بعد
از فــرار رضــاشــاه ،در اول مهر  ،1320مؤید
احمدی ،یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی
درباره چگونگی مصرف عایدات نفت سوالی
را در مجلس مطرح کــرد و مخبر کمیسیون
بودجه ،در پاسخی تأمل برانگیز به وی گفت:
«از سال  1306ش ،سی و یک میلیون لیره
عاید شده که بیست و هفت میلیون آن خرج
گردیده ولی معلوم نیست به چه ترتیب و به چه
مصرفی رسیده است[!]» گزارش این مسئله،
در روزنــامــه اطــاعــات مــورخ هفت مهر سال
 1320منتشر شد.

▪پس پولها کجا خرج میشد؟

با بررسی جزئیات ،به این نتیجه میرسیم که در
واقع نگهداری از این امالک غصبی نیز ،عم ً
ال با
بودجه بیتالمال و استفاده از نیروی نظامی
کشور انجام میشد؛ پس درآمد این زمینها را
کجا خرج میکردند؟ وقتی نه هزینه نگهداری
امالک و نه هزینه مربوط به ارتقای موقعیت آن
ها ،از درآمد اراضی شاه تأمین نمیشد ،مبلغ
هنگفتی باقی میماند؛ محل هزینه کردن
این پول کالن کجا بود؟ اگر سخن فردوست
را درباره درآمد ساالنه اراضی و امالک پهلوی
اول ،یعنی رقــم  62میلیون تومان در سال
1319ش درست فرض کنیم و اگر نسبت رشد
ساالنه این درآمدها را هم در نظر بگیریم و آن را
در آغاز کار ،حدود یک چهارم این مقدار بدانیم،
باید دست کم  500میلیون تومان پول نقد
در حسابهای رضاشاه نزد بانک ملی ذخیره
شدهباشد ،در حالی که چنین نیست و حساب
بانکی او هنگام فرار کمتر از  100تومان پول
داشت .با احتساب این وضعیت ،به نظر میرسد
که مسئله ذخیره پول پهلوی اول در بانکهای
اروپایی و حتی آمریکایی صحت داشته باشد و
نتوان در آن تردید کرد .در برخی گزارشها از
 600میلیون مارک ذخیره ارزی رضاشاه در
کشورهای اروپایی سخن به میان آمد هاست.
مقدار وجوه حسابهای وی هیچگاه به تحقیق
معلوم نشد .گزارش روزنامههای اروپایی ،پس

درواقعنگهداریازاینامالک
غصبینیز،عم ً
البابودجه
بیتالمالواستفادهازنیروی
نظامیکشورانجاممیشد؛
پسدرآمداینزمینهاراکجا
خرجمیکردند؟وقتینههزینه
نگهداریامالکونههزینهمربوط
بهارتقایموقعیتآنها،ازدرآمد
اراضیشاهتأمیننمیشد،مبلغ
هنگفتیباقیمیماند؛محلهزینه
کردناینپولکالنکجابود؟
از مسافرت سال  1327شاه به بریتانیا و اشاره
به اندوختههای ارزی رضاشاه در بانکهای
انگلیس و سوئیس نشان میدهد که میشود
سرنخ این ثروت هنگفت را که بیگمان ناشی از
غارت امالک و داراییهای مردم و سوءاستفاده
گسترده از بودجه عمومی کشور بود ،به خوبی
یافت و در معرض دید عموم گذاشت.

رضاشاه و  2تن از فرزندانش در ایام تبعید وی در
جزیره موریس
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شیخمحمدخیابانی
شهیدمبارزهبااستعمار
حــاجــیــان -شیخ
محمد خیابانی یکی
از آزادیخـــواهـــان
و وطـــندوســـتـــان
مشهور تاریخ معاصر
ایـــران اســت کــه در
دوران مــشــروطــه و
وقــایــع پــس از آن،
فداکاریهای فراوانی کرد و بر آرمانهای مردمی
مشروطیت پای فشرد؛ رسیدن به آزادی ،عدالت
و مساوات مهمترین ،اهداف او و همراهانش بود.
آنها در راه رسیدن به اهدافشان آنچنان استوار
بودند که از فداکردن جانشان دریغ نداشتند.
شیخ محمد خیابانی در سال  1259خورشیدی
در خامنه تبریز بــه دنیا آمــد؛ پ ــدرش ،حاجی
عبدالحمید ،در پتروفسک ،از شهرهای قفقاز،
به تجارت اشتغال داشت .پس از به توپ بستن
مجلس،او به خیل آزاد یخواهان پیوست و در
جریان فتح تهران با آنان همراه بود .خیابانی ،پس
از فتح تهران و تشکیل مجلس دوم به نمایندگی
مجلس انتخاب شد .او درپی ضرب االجل روسیه
به دولت ایران در  ،1289در مخالفت با آن در
مجلس سخنرانی کــرد .خیابانی پس از آ نکه
دولت صمصامالسلطنه ضرب االجل را پذیرفت
و مجلس را تعطیل کرد ،به مخالفت خود ادامه
داد و در پی دستگیری نمایندگان مخالف ،راهی
قفقاز شد .پس از انقالب اکتبر  1917روسیه
و با توجه به بازشدن فضای سیاسی تبریز ،به
چاپ روزنامه «تجدد» روی آورد .بزرگترین کار
شیخ محمد خیابانی اعالم قیام در آذربایجان،
برضد قــرارداد  1919بود که در  17فروردین
 1299به وقوع پیوست .شیخ محمد خیابانی
معتقد بــود ،عقد قـــرارداد  1919کشور را به
تــاراج قــوای بیگانه خواهد داد؛ از همین رو به
مخالفت بــا آن پــرداخــت و پرچم قیام خــود را
در آذربایجان برافراشت .او بارها اعــام کرد
«آذربایجان جزو الینفک ایران است» و اهداف
قیام را در راستای استقالل ،آزادی و عدالت و
مساوات برای ایران دانست .سرانجام در 22
شهریور ،1299مخبرالسلطنه ،از وزیران کابینه
مشیرالدوله ،به ِسمت والی آذربایجان منصوب
شد تا قیام را فیصله دهد .خیابانی گمان نمیبرد
مخبرالسلطنه بر ضد وی به اسلحه متوسل شود،
اما مخبرالسلطنه مشغول تهیه قوا بود و سرانجام
قیام را به یاری قزاقها سرکوب کرد و خیابانی
نیز پس از کشف مخفیگاهش به شهادت رسید.

