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غالمرضا پهلوی
( 1302 – 1396هـ.ش)

...

تاریخ معاصر
آلودگی هوا؛ معضل  ۷۰ساله تهران

برادر ناتنی شاه و تنها فرزند رضاخان از سومین همسرش ،توران امیرسلیمانی بود .غالمرضا در دوره پهلوی دوم ،آجودان ویژه شاه و رئیس کمیته
ملی المپیک بود؛ با این حال ،عمده فعالیت وی بر امور اقتصادی تمرکز داشت .وی در میان خانوادهاش به عنوان فردی خسیس شناخته میشد.
غالمرضا هنگام فرار از ایران ،بخش مهمی از امالک و داراییهای خود را به صورت ارز از کشور خارج کرد.

بازخوانی تکاپوهای اقتصادی شاه وخانواده اش درآستانه فرار از ایران

سراسیمگیخاندان پهلوی برای تاراج سرمایههایملی
گروه اندیشه
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آلودگی هوا که در سال های اخیر به بخشی جدانشدنی از
زندگی روزمره پایتختنشینان بدل شده است ،پیشینهای
طوالنی تر از آن چیزی دارد که به نظر میرسد .به گزارش
تاریخ ایرانی ،مرور روزنامههای دهه نخست دیماه،۱۳۵۶
ایــن قضیه را روشنتر میکند .آن روزهــا ،هشدار رئیس
اداره پیشبینی هواشناسی دربــاره آلودگی هوای تهران،
این موضوع را به یکی از خبرها و گزارشهای مهم روزنامه
اطالعات تبدیل کرده بود .البته پیش از آن هم ،نشریات،
رادیــو و تلویزیون ،هر از گاهی خبرهایی دربــاره کیفیت بد
هوای پایتخت منتشر میکردند؛ ولی در آن مقطع ،هشدار
رسمی مقامی مسئول ،این ماجرا را وارد مرحله ای جدید
کرد«.آلودگیهوایتهرانبهمرزخطررسیدهاست»؛اینتیتر
روزنامهاطالعاتهفتمدیوالبتهشاهبیتصحبتهایآقای
رئیسبود.اوکهشبپیشازآن،برایاعالمپیشبینیهوابه
تلویزیونرفتهبود،باهشدارجدیدربارهآلودگیهوایتهران،
خودروهایدودزاراعاملاصلیآلودگیمعرفیکردوآلودگی
هوادرمحدودهشهرریتامیدانسپه(امامخمینی(ره)فعلی)
را فراتر از حد مجاز خواند و پیشنهاد کرد در این محدوده ،در
ساعاتاولیهصبحوهمینطورغروب،ترددخودروهایدودزا
کمتر شود .آن روزها از سوی راهنمایی و رانندگی ،طرحی با
عنوان«محدودیتحرکتاتومبیلهایسواریدرتهران»تهیه
وپیشنهادشدهبودکهدرواقعهمانچیزیاستکهحاالآنرا
بهنامطرحزوجوفردمیشناسیم.آنروزهامسئلهآلودگیهوا
آنقدراهمیتپیداکردهبودکهگروهیاز مسئوالن مرتبطبا
محیطزیست،درقالب«هیئتعالیجنبشمبارزهباآلودگی
محیطزیست» فعالیت میکردند .این هیئت آن روزهــا با
توجه به اهمیت و فوریت موضوع آلودگی هوا ،بحث درباره
موضوعات دیگر را کنار گذاشت و بر معضل هوای پایتخت
متمرکز شد .رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ،معاون
شهردار تهران و کارشناسان و نمایندگانی از نهادهایی چون
شرکت ملی نفت ایران ،وزارت بهداری و بهزیستی ،شرکت
ملیگازایرانوشرکتاتوبوسرانیازجملهشرکتکنندگان
جلسه دیماه این هیئت بودند .بر اساس گزارش روزنامه
اطالعات از آن جلسه ،ریشه اصلی آلودگی هوا در سال
 ۱۳۳۵که به تهیه طرحی برای مبارزه با آن ،در همان مقطع
منتهی شد ،دود ناشی از اتوبوسهای گازوئیلسوز شرکت
اتوبوسرانی،کامیونهاودودحاصلازکارخانههایاطراف،
کورهها ،حمامها و امثال اینها بود؛ اما در سال ،۱۳۵۶
قصه فرق داشــت .در آن ســال ،بر اســاس آمــار کارشناسان
محیطزیست ۹۰ ،درصد آلودگی ،از فعالیت بیش از یک
میلیون و  50هزار وسیله نقلیه موتوری ناشی میشد که از
این مقدار ،بیش از  ۷۸درصد سهم خودروهای بنزینی بود.
چنینوضعیتی،مقدارمونوکسیدکربنرابه 10برابربیشتراز
میزانیرساندهبودکهبرایانسانهاخطرناکتلقیمیشود.
محمد علی سفری،روزنامه نگاردو روز پس از این گزارش،
دست به قلم برد و یادداشتی را برای روزنامه اطالعات روی
کاغذ آورد؛ یادداشتی با عنوان «هــوای مسموم ،مسئول و
غیرمسئولنمیشناسد!»دراینمطلبازبیتوجهیوجدی
نگرفتنخطرآلودگیهوایتهرانانتقادوازاینکهمسئوالن
زمانیبهفکرحلاینمشکلبیفتندکهنوشداروییباشدبعد
ازمرگسهراب،بیمدادهشدهاست.

«شاه رفت» ،تیتر بسیاری از روزنامههای ایران ،فردای روز  26دی  1357بود.
این روز ،در تاریخ معاصر ایران ،بهعنوان آغاز شمارش معکوس پایان رژیم پهلوی
تلقی میشود .به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران ،به نظر
ش از این اتفاق ،شاه همچنان امیدوار بود دوباره بر کشور
برخی مورخان ،تا پی 
مسلط شود و بتواند امواج توفنده انقالب را آرام کند .با اینحال ،شواهد تاریخی
نشان میدهد که خود شاه و خانوادهاش ،از مدتها پیش ،احتمال روزی را که
مجبور شوند کشور را بهصورت اضطراری ترک کنند ،میدادند .از اینرو ،سعی
کردند زمینههای فرار خود را از مدتها پیش فراهم کنند.

شاه در سال  ،1357بخشی از زمینها و داراییهایی
را که در مناطق مختلف ایران داشت ،به فروش
گذاشت تا بتواند نقدینگی حاصل از آن را به خارج
منتقل کند .طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز،
مبلغی بین 2تا 4میلیارد دالر ،تنها طی دو سال پیش
از انقالب ،از سوی خاندان سلطنتی ایران ،به آمریکا
منتقل شده است

اولین فردی که سعی کرد خود را برای فرار در روز مبادا آماده کند ،خود شاه بود.
او از مدتها قبل ،فرایند انتقال بخشی از سرمایههای کشور را به خارج از ایران،
بهصورت خرید سهام شرکتهای مختلف اروپایی و آمریکایی و سپردهگذاری
در بانکهای خارجی ،شروع کرده بود .شاه در سال  ،1357بخشی از زمینها
و داراییهایی را که در مناطق مختلف ایران داشت ،به فروش گذاشت تا بتواند
نقدینگی حاصل از آن را به خارج منتقل کند .طبق گزارش روزنامه نیویورک
تایمز ،مبلغی بین  2تا  4میلیارد دالر ،تنها طی دو سال پیش از انقالب ،از سوی
خاندان سلطنتی ایران ،به آمریکا منتقل شده است.
بهغیراز شاه ،فرح پهلوی نیز در همین زمان تالش کرد تا بخشی از ثروت خاندان
ن مثال،
شاه و خودش را که قابلانتقال بود ،به خارج از کشور منتقل کند .بهعنوا 
یکی از عالقههای فرح پهلوی ،خرید و جمعآوری نقاشی هنرمندان مشهور
و کالسیک بود .معمو ًال مباشران از طرف او در حراجیهای بزرگ ،در اروپا و
آمریکا ،شرکت و آثار هنری را خریداری میکردند .همچنین ،او به جمعآوری
عتیقه هم عالقه زیادی نشان میداد .فرح پهلوی در دیماه  ،1357بخش
قابلتوجهی از آثار هنری و عتیقهجات خریداری شده را با خود به خارج از کشور
برد البته خروج اموال و اشیای باارزش ،فقط توسط فرح صورت نگرفت ،چرا
ش از این ،بخشی از داراییهای خود را به ارز تبدیل کرده و به
که مادر او نیز ،پی 
خارج از کشور فرستاده بود .جالب این که او ،یک سال قبل از انقالب و از زمانی
که ناآرامیها شروعشد ،بیشتر جواهرات خود را از کشور خارج و خود را برای
روز مبادا آماده کرده بود.

انقالب ،در ایران اقامت داشت .با اینحال ،از مدتها پیش ،بخش مهمی از
داراییهای خود را به آمریکا منتقل کرده بود؛ از اینرو ،در آستانه انقالب ،او
هم به آمریکا رفت و در ویالیی که سالها قبل خریده بود ،اقامت گزید .شمس،
بزر گترین خواهر شاه ،در عرصه فعالیتهای اقتصادی ،تجاری و خرید و
فروش ملک ،بسیار فعال بود .او قبل از انقالب ،در شرکتهای تصفیه شکر
اهواز ،لبنیات پاک ،سردخانههای مختلف در مهرشهر و گرگان ،شرکت آلوم
پارس ،شرکت شهر صنعتی کوروش ،شرکت ساختمانی خطوط لوله ایران
و چندین شرکت کشاورزی و کارخانه فراوری مواد غذایی سهام داشت .او
همزمان با اوجگیری انقالب اسالمی ،با تبدیل بخشی از داراییهایش به ارز و
جواهراتی به ارزش  20میلیون دالر ،از ایران به کالیفرنیا رفت و در خانهای که
چهار میلیون دالر خریده بود ،ساکن شد.فاطمه پهلوی ،خواهر دیگر شاه ،در
دوران سلطنت پهلوی ،فعالیتهای اقتصادی گستردهای داشت .او از سهام
داران شرکت سی.آر .سی و شرکتهای اقماری زیادی بود .با اینحال ،فاطمه
پهلوی در همین دوره تالش کرد تا بخشی از ثروت خود را به بانکهای خارج از
کشور انتقال دهد و در اروپا ،به ویژه در شهرهای لندن و پاریس ،ویالهای مجلل
خریداری کند .او در سال ،1357مبلغ کالنی ارز از ایران خارج کرد و در آستانه
انقالب ،ابتدا به پاریس رفت و در آن جا اقامت گزید .مدتی بعد ،راهی لندن شد و
در ویالیی که قبل از انقالب خریداری کرده بود ،ساکن شد .او نیز همچون دیگر
اعضای خانوادهاش ،از مدتها قبل زمینه را برای انتقال ثروت به آمریکا و اروپا،
برای روز مبادا ،فراهم کرده بود.

▪فکرهایی برای روز مبادا!

▪اشرف داراییهای خود را خارج میکند

در بین اطرافیان شاه ،اشرف به دلیل زد و بندهای فــراوان ،ثروت هنگفتی
اندوخته بود .با آغاز انقالب ،او هم به جرگه افرادی پیوست که خود را برای روز
مبادا آماده میکردند .اشرف پهلوی که از مدتها پیش از انقالب ،در خارج از
کشور زندگی میکرد ،داراییهایش را به تدریج به کشورهای اروپایی و آمریکا
برد .او در سال ،چندین بار به ایران میآمد و در این مدت ،به کار فروش امالکش
اشتغال داشت .اشرف در شهریور  ،1357همزمان با اوج گیری انقالب ،به
ایران آمد و با شاه درباره وضعیت کشور صحبت کرد .شاه به او گفت که آمدن

مروری بر چگونگی خروج خاندان پهلوی از ایران،
در آستانه انقالب ،نشان میدهد که آن ها با وجود
فعالیتهای گسترده اقتصادی در دوران سلطنت
محمدرضاپهلوی ،در طول این سالها ،در حال
خارج کردن بخشی از داراییها و ثروت ملی به
خارج از ایران بودهاند

اشرف پهلوی که از مدتها پیش از انقالب ،در خارج
از کشور زندگی میکرد ،داراییهایش را به تدریج
به کشورهای اروپایی و آمریکا برد .او در سال چندین
بار به ایران میآمد و در این مدت ،به کار فروش
امالکش اشتغال داشت
او به ایران در این موقعیت ،مناسب نیست و مخالفان از حضور اشرف برای
ایجاد تبلیغات منفی علیه شاه استفاده میکنند .اشرف پهلوی در خاطراتش
مینویسد[« :به برادرم گفتم که] حاضر نیستم در این موقعیت شما را تنها
بگذارم؛ اما شاه صدایش را بر روی من بلند کرد و گفت :برای راحتی خیال من
از ایران بروید! بعد از این جلسه ،من با اولین هواپیما ایران را به مقصد نیویورک
ترک کردم ».او در آخرین سفرش به ایران ،مقداری از اموال باقیمانده خود را
نیز از کشور خارج کرد.
▪سراسیمگی مادر و برادران شاه

غالمرضا پهلوی ،دیگر بــرادر شاه نیز ،یک سال قبل از انقالب ،از کشور
خارج شد .او در ایران ،در فعالیتهای اقتصادی زیادی مشارکت داشت؛ در
کارخانههای آزمایش ،شرکت ریسندگی و بافندگی کرج ،شرکت کشاورزی و
عمرانی سبز دشت ،شرکت تولیدی سیاک و چند شرکت دیگر ،سهام داشت.
غالمرضا قبل از انقالب ،بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را بهصورت ارز
از کشور خارج کرد .تاجالملوک آیرملو ،مادر شاه ،تا ماههای نزدیک به پیروزی

▪واسطه های خارج کردن اموال

در آستانه انقالب ،بسیاری از داراییهای خاندان پهلوی ،توسط فردی به نام
بهبهانیان که مسئول امور مالی شاه بود ،به خارج از کشور منتقل شد .انصاری،
پسرخاله فرح نیز در انتقال بخشی از داراییهای خاندان پهلوی به خارج از
کشور نقش داشت .او تعریف میکند قبل از انقالب ،ولیعهد در آمریکا اقامت
داشت و بعد از مرگ شاه ،مسئولیت رسیدگی به امور تجاری و فعالیتهای
اقتصادی او را بر عهده داشته است .انصاری تأکید میکند با پولی که خاندان
سلطنتی از ایران خارج کرده بودند ،مشخص بود که از مدتها قبل ،برای روز
مبادا ،در حال اندوختن ثروت در خارج از ایران هستند ،از اینرو بعد از انقالب
دچار مشکل مالی نشدند.
مروری بر چگونگی خروج خاندان پهلوی از ایران ،در آستانه انقالب ،نشان
میدهد که آن ها با وجود فعالیتهای گسترده اقتصادی در دوران سلطنت
محمدرضاپهلوی ،در طــول ایــن سا لها ،در حــال خــارج کــردن بخشی از
داراییها و ثروت ملی به خارج از ایران بودهاند .بهطوریکه همه آن ها در
اروپا و آمریکا ،اقدام به خرید ویال و خانه کرده و در چندین شرکت و کارخانه
سرمایهگذاری کرده بودند .آن ها در آستانه انقالب وقتی متوجه شدند دیگر
امکان حضورشان در ایران وجود ندارد و نگهداری ثروت و داراییها در ایران
ممکن نیست ،سعی کردند تا آن جا که امکان دارد ،این داراییها را به ارز
تبدیل و از کشور خارج کنند.

...

تاریخ جهان
معمای حل نشده نخست وزیر مفقود استرالیا

آیا سازمان سیا «هولت» را ربود؟
آنتونیا کالیکامپ
ترجمه :محمدعلی فیروزآبادی

روزی از روزهای ماه دسامبر سال  ۱۹۶۷بود که «هارول 
د
ای .هولت» نخستوزیر استرالیا برای شنا به دریا رفت
و پس از آن هرگز کسی او را ندید .آیا هولت ربــوده شده
است؟ آیا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و هولت در آبهای
دریا غرق شده است؟ آیا کار سازمان جاسوسی آمریکا یعنی
سیا بود؟ آیا جاسوسان ایاالت متحده آمریکا ،هارولد ای.
هولت را تنها به این دلیل که قصد داشت یگانهای نظامی
کشورش را از جنگ ویتنام خارج کند ،به قتل رساندند
یا برعکس ،نیروهای ویتنام شمالی دقیق ًا به این دلیل
که هولت قصد خروج از جنگ را نداشت و از رژیم هانوی
حمایت میکرد ،او را ترور کردند؟ البته حدس و گمانهای
بیشمار دیگری نیز دربــاره سرنوشت اسرارآمیز هولت
وجود دارد .با این حال ،هولت تا به امروز تنها رئیس دولت
یک کشور دموکراتیک و مهم به شمار میآید که در خالل
دوران نخستوزیریاش ناپدید شد و اثر و ردپایی از وی به
دست نیامد .شاید خالقانهترین تئوری درباره ناپدید شدن
ی گری روزنامه نگار بریتانیایی مطرح
هولت ،از سوی آنتون 
شده باشد .این تئوری در سال  ۱۹۸۳و در قالب کتابی
کوچک و  ۲۲۴صفحهای به نام «نخستوزیر یک جاسوس
بود» منتشر شد .بر اساس این تئوری ،هارولد هولت از سال
 ۱۹۲۹برای چین کار میکرد و به عبارت بهتر ،در مرحله
نخست بــرای رژیــم ناسیونالیست کومین تانگ و بعدها
برای کمونیستهای چین فعالیت داشت .اما در ماه مه
 ۱۹۶۷هولت متوجه شد اداره ضد جاسوسی استرالیا به او
مظنون شده است و به همین دلیل ،روز  ۱۷دسامب ر همان
سال به بهانه شنا به ساحل چویوت رفت که در آن جا یک
زیردریایی ارتش سرخ چین انتظارش را میکشید .به این
ترتیب ،هولت که متولد سال  ۱۹۰۸بود ،تا پایان عمر در
پکن پایتخت جمهوری خلق چین به سر برده است .اما شاید
داستان هولت و سرنوشت وی کامال از جنس دیگری باشد.
آیا هولت دست به خودکشی زده است؟ طرفداران این نظریه
ادعا میکنند که هولت از نظر درونی فردی افسرده بود و به
عنوان سیاستمدار ،از ناکامیهای زیادی رنج میبرد .این در
حالی است که هولت سیاستمداری بود که پس از  ۳۰سال
نمایندگی پارلمان استرالیا و در مجموع  ۱۷سال وزارت ،در
سال  ۱۹۶۶به نخستوزیری این کشور رسید و در مجموع
فرد موفقی به نظر میآمد .مخالفان نظریه خودکشی هم ادعا
میکنند که هولت در نظر داشت در سال جدید کابینه خود را
ترمیم کند و برای آن برنامهریزی کرده بود .او به دوستانش
پیشنهاددادکهبراییکشنایکوتاهبهساحلچویوتبروند.
نخستوزیراسترالیامیخواستازشدتگرماتنیبهآببزند
و افزون بر آن ،برای صرف ناهار اشتهایش بیشتر شود .با این
حال ،تنها یکی از همراهان وی با او به دریا رفت و در همان
نزدیکیساحلکمیشناکردومتوجهشدکهیکنیرویمکش
قوی مانند یک گرداب او را به زیر آب میکشد .اما هولت که
عاشق دریا بود به شنا کردن ادامه داد و رفته رفته از دیدرس
دوستانش خارج شد .جسد هولت حتی پس از دو روز جست
وجوی بیوقفه هم پیدا نشد و هرگز کسی آن را پیدا نکرد.
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