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 پهلوی کدام جواهرات را به یغما برد؟ 

 

های خارج شده از کشور توسط  مجدداً بحثی پیرامون اموال و دارایی  ، از زمان نگارش این متن  پیش ی  در یکی دو هفته

ی ماجرا از جایی بود که  رو بوده است. شروع دوبارههای بسیاری روبهبازماندگان سلطنت پهلوی مطرح شده که با واکنش

ی تکه جواهرات و  چمدان حاو  384های سلطنتی و  سخنگوی دولت ایران در اظهاراتی مدعی شد بخشی از جواهرات و تاج

اش از کشور خارج شده است. این اظهارات واکنش فرح پهلوی را در مصاحبه  ... در هنگام فرار شاه مخلوع و خانواده  الماس و

بانوی پهلوی ادعا کرد حتی به هنگام خروج از ایران، جواهرات شخصی خود را نیز با رادیو فردا در پی داشت که طی آن شه

زند به همراه خود به آن سوی مرزها اوران برجای گذاشته و اگر ثروتی که سخنگوی دولت از آن دم میهای کاخ نی در گنجه

می را  آقایان  آن  با  بود،  بازمیبرده  ایران  به  دوباره  و  شبکهخرید  در  مشاجره  این  واکنشگشت.  نیز  اجتماعی  های  های 

ی بانک مرکزی در تهران بوده و  در خزانه  آقای سخنگور  که جواهرات مدنظای از اینای را به همراه داشت. عدهگسترده

ای از شیفتگان سلطنت نیز به خاطر اظهارات  ی چاپ اسکناس در کشور هستند صحبت نموده و عدهاکنون نیز پشتوانههم

زبانوچفتبی برای  مجالی  دولت  سخنگوی  خوشبست  و  سخندرازی  جناب  که  گفتند  و  یافتند  میمزگی  این گو    تواند 

 ی جواهرات ملی بازدید کند.ها را در موزهگنجینه

همواره داغ بوده و    57دی    26درست پس از فرار شاه در    ، و کمی پیش از آن  57این بحث از ابتدای انقالب در بهمن  

بیل از  هایی از این ق ای با پرسشها افتاده است. چند سال پیش از این نیز رضا پهلوی که در برنامههرازچندی بر سر زبان

  ، حتی یک ریال در هنگام فرار  داشتنِهمراهاش از بهرفتن خانوادهها طفرهمواجه شده بود پس از سالکننده  جانب مصاحبه

اقرار کرد که پدرش به هنگام خروج از کشور ارزشی معادل    ،ای صادق و نیکو از خودی چهرهباالخره و شاید به خاطر ارائه

 میلیون دالر به همراه داشته است.  62

کردن غارت و چپاول  حرز است، این مسئله است که معطوفها مها و صحت و سقم آنی این گمانهچه بیش از همهآن

ر به کار خبرنگاران صفحات زرد مطبوعات و اقرار  تبیش  ـهافارغ از محتوی آنـبه یک یا دو هواپیما و چند چمدان    پهلوی

آید. بررسی کلیت ساختار حکومت  های همسر و فرزند پهلوی میبازینادانی سخنگوی دولت و مجال بخشیدن به مظلوم

ها  یگذارسو با این امپریالیسم در سرمایههای همپهلوی و جایگاه آن در نظم امپریالیستی آمریکا، انباشت و سرریز سرمایه

قرارداد پیمانو  و  نظامیها  چنان  ـهای  بهرهسیاسی،  گریبانکشی،  استثمار،  تنها  نه  که  زده  رقم  را  چپاولی  و  گیر  غارت 

کشان  روزی کارگران و زحمتکه سیه، بلبوده  های آن سرمایهکشان ایران به عنوان نیروهای پدیدآوردهکارگران و زحمت

است. مواردی که با وجود اسناد کامل و حصول توافق تمام جریانات سیاسی اثبات    د آورده پدیبسیاری از ممالک دیگر را نیز  

یا    رقدرتی شاهد ، اثبات ق  عنوان حفظ منافع ملیها بهاز آن  هستند که   ی کارگر ای از دشمنان طبقهشده است و صرفاً عده

کشی،  بهرهسم از  حجم این قِ   ی کارگرْو برای طبقهولی از منظر واقعیت    ،کنند... یاد می  درخشان و  کارآفرینی گسترده و

گو نیز  های شخص ملکه و ولیعهد را سرشکن بدانیم و به جناب سخنقدر هست که در برابرش دزدیآن  غارت و چپاول



2 
 

صفتان  ی واقعیت باشد و در مخالفتش با کفتاردهندهتواند بازتابمتذکر شویم که خود او نیز در جایگاهی قرار دارد که نمی

 . در چنته نداردای رسانه کربال زدن برای پوششصحرایبهپهلوی چیزی جز 

امپریالیسم بریتانیا بر ایران نیز    زمانیِ آنگری اگرچه در زمان پهلوی اول و تحت نفوذِغارتکشی و  بهرهجریان این مسیر  

از سال    بههای خود را  گیری است ولی ما بررسیقابل ره که امپریالیسم آمریکا در حال تحکیم    1332پهلوی دوم و پس

گیر قیمت نفت، درآمدهای حکومت  که افزایش چشم  50ی  خصوص در دههدهیم. بهبر ایران بود اختصاص می  سروری خود

طلبان این درآمدها صرف رونق اجتماعی  سلطنت  اکنونِبرابر کرد و بنا بر ادعاهای شخص شاه و ادعای همپهلوی را چندین  

قیمت نفت، وهلهکشور می ئله خشم و  شاه در برابر غرب ایستاد و همین مس  هابه زعم آن  ای بود کهشد و این افزایش 

اما برخالف این ادعاها بخش اعظم    سرنگون کنند.  57  در سال  را   همراه داشت که موجب شد شاهها را بهعصبانیت غربی

قدری بود که بذر  ، بذل و بخشش شد و این میزان بهآمریکاامپریالیسم  به سرکردگی    ، این درآمد در جهت امیال بلوک غرب

ترین  یترین آحاد جامعه نیز کاشت و این جریان را بدل به اساسیت با امپریالیسم را حتی در دل غیرسیاسیجریان ضدِّ

 ها بیاندازیم.نمود. بیایید نگاهی به قسمتی از این بذل و بخشش 57جریان در انقالب سال 

میلیارد دالر درآمد سالیانه دست یافت که انتظار    18  بیش ازبه    ،برابری درآمد نفتی  20افزایش    ایران با  1353در سال  

ولی نتیجه    ،فراهم آورد  گسترده در کشور  ماندگی و فقرها و وضعیت عقبرفت بستر مطلوبی را برای بهبود زیرساختمی

به شکل    میلیون دالر  180میلیارد و    1قراردادی با شرکت اوردیف فرانسه به ارزش    ایامچیزی غیر از این بود. در همین  

  %10ازای این قرارداد در    در   را   سازی اورانیوم فعالیت داشت قرار بود ایرانی غنیمنعقد شد. این شرکت که در زمینه  سهام 

گیری ایران برای  گاه رخ نداد و در عوض پس از انقالب در برابر پیسازی خود شریک کند اما این اتفاق هیچمحصول غنی

قرارداد برای همیشه مختومه    ، میلیون دالر از کل قرارداد از جانب اوردیف  330با عودت    تْحق خود در استفاده از محصوال 

عنوان قرض به فرانسه داده شد که شامل نرخ  میلیارد دالر دیگر نیز به   1.2ود  پیش از انقالب حد  ،اعالم شد. عالوه بر این

قراردادی با    ، جز اینکرد. بهبهره پرداخت می % 12متوسط های دریافتی خود را با نرخ که ایران وامبود در حالی %3ـ2بهره 

  5این شرکت به ثبت رسید که البته ایران  سهام % 25، شرکت مطرح در صنایع فوالد به صورت خرید شرکت کروپ آلمان 

یل داد و در  رفته شرکت آلمانی سهام ایران را تقلخریداری کرد. پس از انقالب رفته  آن را  ،برابر بیشتر از ارزش این سهام

نهایت به بهایی ناچیز سهام نهایی ایران را خرید. البته مورد اوردیف و کروپ با تمام کالهی که بر سر ایران گذاشتند به  

بودند. در دهه تجاری  قراردادهای  وام  50ی  هرحال  میمواردی از  مختلف  به کشورهای  آنهای شاه  اکثر  به  یابیم که  ها 

های شهر  ی کمک به زیرساختبهانهمیلیارد دالر آن به  0.5تالیا که  میلیارد دالر به ای   3ـ1د.  انصورت بالعوض پرداخت شده

نرود. نیز بود برای این وِ  0.5ی فاضالب لندن و میلیون پوند برای تصفیه 1میلیارد دالر به بریتانیا که شامل  1.2که زیر آب

ترین  شدههواپیماسازی گرومن که از شناخته  دالر کمک به  میلیون   75  وحش لندن بود؛برای کمک به باغ  میلیون پوند

هزینهبود. جالب این  های ساخت جنگنده در زمان جنگ سرد شرکت های ساخت تسلیحات  جاست که شاه در پرداخت 

.  دادی هنگفتی را نیز به خرید تسلیحات نظامی از غرب اختصاص میهای غربی مشارکت داشت و از آن سو بودجهزرادخانه

که با وجود دریافت    57میلیارد دالر در سال    10میلیارد دالری با آمریکا و قراردادی دیگر به ارزش    8  و   6،3قراردادهای  

در راستای    و قرارداد بدون بازگشت مبلغ از سوی آمریکا لغو شد.  گاه به ایران نیامد هیچ  آن وجه از جانب آمریکا، تسلیحات 
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ساختمان در خاک    6توان به ماجرای بنیاد پهلوی نیز اشاره داشت. بنیاد پهلوی  توسط آمریکا می  قضیه   اقدامات مشابه این 

کالیفرنیا،   بعد از انقالب به تملک    ویرجینیا، مریلند و کوینز که  ،تگزاسایاالت متحده داشت از جمله ساختمان منهتن،

های  بخشیبازگردیم به حاتم  ها توسط دولت آمریکا مصادره شد.ی ساختمانهای اخیر همهبنیاد علوی درآمد و در سال

پیمان ایران و آمریکا، کمک  عنوان همسادات بهمیلیارد دالری به مصر در زمان انور    1کمک  در کنار    .50ی  ه در دههشا

عنوان  سال به این کشور به  25فت به مدت  جنگنده و فروش رایگان ن  99ه پاکستان به همراه اهدای  میلیون دالری ب  250

پیمان مرکزی، کمربند میانی مبارزه با کمونیسم  سازمان متحد سیاسی ایران در پیمان سنتو نیز قابل توجه است. سنتو یا 

برچیده    57ان و پاکستان بود که با انقالب ایران در سال  و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی از جانب غرب در سه کشور ترکیه، ایر

های بالعوض ریز و درشت به کشورهای بلغارستان، لهستان، سنگال، بنگالدش، هند، افغانستان و... نیز ها وامشد. به جز این

موا ریختبود. اما  وجود دارد که  نیز  دیگری  زحمتوپاشرد  و  کارگران  جیب  از  شاه  بهای  ایران  امپریالیسم  کشان  نفع  ه 

های مربوط به های صد میلیون دالری به اردن برای استفاده در درگیریدهد. کمک آمریکا را با عریانی بیشتری نشان می

از هایله سالسی آخرین پادشاه اتیوپی و حمایتهای جوالن، حمایتبلندی های مالی و نظامی از محمد زیادباره  های مالی

شده    از قدرت  گرایان در اتیوپی که منجر به خلع سالسیپس از کودتای نظامی چپ  ه با اتیوپیبرای مقابل  رهبر سومالی

)پولیساریو(   غربیصحرای   برای آزادی خلقی چنین کمک مالی و نظامی به پادشاهی مراکش برای مبارزه با جبههبود. هم

های بالعوض فراوان به  استعمار اسپانیا و سپس دولت مراکش بود. کمک   مبارز با   گرایچپ  نیروهای  شامل   از گذشتهکه  

گرای این کشور به قدرت رسیده  کو در کنگو که پس از مشارکت در قتل پاتریس لومومبا رهبر انقالبی چپسهموبوتو سه

کمک  دـمالی  بود.  دولت  با  جنگ  درگیر  که  شمالی  یمن  دولت  به  جننظامی  )یمن  یمن  خلق  بهموکراتیک  عنوان  وبی( 

کند  ... . اسداهللا علم وزیر دربار شاه در آن دوران در کتاب خاطراتش نقل می  های سوسیالیستی بود وحاکمیتی دارای سویه

پیشین افغانستان و هم  10000ی  که شاه مستمری ماهیانه چنین مستمری جداگانه برای اعضای  دالری برای ظاهرشاه، شاه

برای کنستانتین دوم آخرین    اعانهمستمری و    شاه  چنینای در رُم برای او در نظر گرفته بود. همی وی و خرید خانهخانواده

اختصاص داد. کنستانتین دوم در بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی ایران نقش   هزار دالر 500جمعاً به ارزش  پادشاه یونان

د. مرگ او نیز در روزهای اخیر اتفاق افتاد که با حضور  دالل را بر عهده داشت و از این محل نیز پول هنگفتی به جیب ز

حضور در جنگ ویتنام  ها  ی این مداخالت و بریز و بپاشهمه  فراتر ازاش همراه بود. اما  سپاریفرح پهلوی در مراسم خاک

تنام شمالی به  حضور نیروهای نظامی ایران در ویتنام جنوبی برای جنگ با وی  ی عالوهلیحاتی بهتسـکمک مالی  صورتبه

به دستور مستقیم ریچارد نیکسون رئیس  ، ویتنامکشان  کارگران و زحمتپیشوای انقالبی    ، مینهرهبری هوشه جمهور  بود که

  بود.  در جنگ ظُّفار در استان ظفار عمان   ی ارتش شاهنشاهی سالهتر از آن حضور سهآمریکا صورت گرفت و باز هم برجسته

که به جنگ با حکومت سلطان    بودند اطراف آن های ترکیبی از نیروهای سوسیالیست منطقه در کوهستانفار رزمندگان ظُ

فار با حضور نه چندان پررنگ و مستقیم نیروهای غربی به دوش ارتش  رت داشتند. بار اصلی سرکوب جنبش ظ قابوس مباد

میلیارد دالر در این   1مالی بالغ بر ـهای نظامیینهکشته و هز 720 حدود های انسانی شاملشاه با هزینه شاه وانهاده شد و

در خاورمیانه    نیاز از دخالت مستقیم کردند که با حضور وی بیها شاه را باد میجنگ حضور یافت. پس از آن آمریکایی

م، ژاندارم  کشان ایران به پای امپریالیسرنج کارگران و زحمتدست  چند میلیارد دالریِ   قیمت ریختنهستند و شاه که به
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می خود  بر  بود  گرفته  لقب  ق   بالیدمنطقه  حس  مید و  شکل  ؛کردرقدرتی  با   و  نپایید  دیری  که  قیام  بالیدنی  گیری 

 درهم شکست. 57ها در سال ضدِّامپریالیستی توده

رگ    داشتن   یا   مناصب دولتی ی  واسطهدارانی که بهرسرمایهب ها پرداخت. ا توان به شرح این دست غارتاز جهات دیگر نیز می

ریشه اشرافو  ا های  قاجار  زادگی  زمان  یا  وز  ن س بی   پهلوی  شاه  و  ارتباط  با  سابقهسببی  داشتن  مهره،  قوی،  بازاری  ی  ی 

های  کشان یافتند و اموال و دارایی... مجالی برای استثمار کارگران و زحمت های امپریالیستی بودن و ی سیاستبرندهپیش

هم زدند و در کوران انقالب با قرار دادن اموال به رهن بانک، چندین برابر ارزش اموال را به صورت ارز  زیادی برای خود به

از کشور خارج کردند. افرادی مانند ابوالحسن ابتهاج، رئیس سازمان برنامه و از پیشگامان اختالس سیستماتیک در ایران،  

های فراوانی صاحب قدرت بودند، مهدی بوشهری داماد  زمان قاجار که در حیطه  از رجالجمعیت فرمانفرماییان  ی پرخانواده

های قدیمی در تاریخ  ی الجوردی از خانوادههای فراوانی را باال کشید، خانوادهاشرف پهلوی سرمایه  همسرش   مدد شاه که به

، مجوز 1332مرداد    28فرینی در کودتای  آنقش    یواسطهبرادران رشیدیان که به  ،که مالک گروه بهشهر بودند  تجارت ایران

اتفاق  بهلی زیادی دست داشتند و... . قریبهای مااندازی بانک تعاونی و توسعه را دریافت کردند و از این طریق در زد و بندراه

ق به خروج چند برابر عنوان هم کم تعداد نیستند، به همان شکلی که گفته شد موف هیچ، که بههااین افراد و افراد مشابه آن

در لندن و نیویورک و واشنگتن و    اکنون هم  ها نیزاتفاق آنبهان تصاحب کرده بودند شدند و قریبارزش اموالی که در ایر

ثروتآنجلس  لس خود  با  میلیون دالری  صد  چند  زندگیهای  آنبه  آن  بوده یا   مشغول   چنانی های  د   جا در  واصل  ر به  ک 

ها به  تنها بخشی از اموال گرویی بانک پس از انقالب به مصادره درآمد که عمالً تأثیر چندانی در بازگشت سرمایه  اند.شده

آن تکلیف  حتی  و  نداشت  سرمایهکشور  دولت  در  نیز  هیچ  داریِ ها  انقالب  از  آنپس  واقعی  صاحبان  نفع  به  یعنی  گاه  ها 

نخورد. امروزه حتی عد اند به  وجود آمدهداری بههایی که تحت تربیت همین دولت سرمایهلیبرالای از جوجههکارگران رقم

سرمایهاعاده این  از  حیثیت  بهی  میداران  برجسته  کارآفرینان  اینعنوان  از  و  پیشپردازند  مانع  انقالب  اهداف  بُکه  رد 

در برابر خروج این حجم سرمایه به    طلب نیزای دیگر از جماعت سلطنتکنند. عدهها شد ابراز تأسف میی آنبلندپروازانه

دانند که  اقدامات ذکر شده را در جهت ایجاد امنیت در کشور می رقدرتی شاه، د  های واهی حفظ منافع ملی و ق جز آن ادعا

آن زمان، موجب رونق توریسم شده که بازگشت سرمایه به کشور را رقم    های فردی و شمایل غربی حکومتآزادی  در بستر 

ت. هرچند که در صورت صحت این ادعا نیز با ترسیمی که از شرایط ایران زمان پهلوی داشتیم این بازگشت  زده اسمی

باید خاطر نشان شد که طراز اقتصادی توریسم حتی کفاف جبران    ر جهت منافع اجتماعی قدمی بردارد؛سرمایه قرار نبوده د

چه برسد به این حجم از خروج سرمایه که از آن صحبت    ، دهداهای زمان پهلوی را نیز نمیکدهها و عشرتی هتلهزینه

 کردیم. 

الماس بحث  سلما  و  ملی  جواهرات  و  همانها  به  را  سروکلهطنتی  که  است  زدن  هایی  جذاب  برایشان  چیزها  این  حول 

ی جان  از شیره  و تمام عیاری که پهلوی با خود به یغما برد  جواهرات واقعی  لیجات نیستیم؛گذاریم. ما به دنبال بد وامی

ها بود که از محل  ها حاصل شده بود و این جواهرات در واقع نیروی کار آنو استثمار آن  کشان این کشورکارگران و زحمت

ها برده شده، هرچه که بوده از حاصل  ای در چمدانتاج و انگشتر و اشرفیآن میلیاردها دالر خوردند و بردند. اگر هم نیم

گرم در کار اندوختن    سالیانهم باید بداند که دولت متبوع او نیز در این  گوی دولت  سخن  .است  بوده  کشان زحمتتالش  
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په کیفیت  همان  با  کارگران  بهلویجواهرات  تفاوتش  تنها  است.  بوده  ارزشرف ایغم ها  این  بهتن  پهلوی  زمان  در  کام  ها 

ها  های داخلی و خارجی آنگذاریخوار داخلی و سرمایهداران خونکام سرمایهداران و امپریالیسم و در این زمان بهسرمایه

اند، مسئول مستقیم  ی ایران نیز دندان تیز کردههای مبتذل خود برای آیندهکه اکنون با ژست  ،های پهلویبازماندهاست.  

زکارگران    دادگاه بایست که در برابر آن در  ها بوده و روزی میتمام این غارت گو باشند و دولت  کشان ایران پاسخحمتو

مانده از نظام پیشین و  های باقیداران از سرمایهها در جهت پروار کردن سرمایهداری کنونی نیز که تمام این سالسرمایه

ی  های پهلوی است. آن روز دور نیست و طبقهجرثومه   ردیفحدوحصر کارگران کوشیده نیز در آن دادگاه هماستثمار بی

 داری و امپریالیسم، خورشید آن روز را به طلوع درخواهد آورد. ی طبقاتی خود علیه سرمایهرگر با مبارزهکا

 


