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واکنـش سـریع هنـگام وقوع
زلزلـه میتوانـد شـما را از
جراحـات احتمالـی محافظت
کنـد .حداقـل دوبار در سـال
پناهگیـری را تمریـن کنیـد.

حرف و
حدیثها
درباره ثروت
پهلوی

درمورداموالوپولهاییکهمحمدرضاشاهباخروجشازایرانباخودبرد،حرفوحدیثهایزیادیوجوددارد.روزنامهفایننشالتایمز
در گزارشی اعالم کرده بود که او  35میلیارد دالر دارایی از ایران خارج کرده است .دیوید فراست ،خبرنگار انگلیسی در دی ماه  ،58زمانی
که شاه در پاناما بود از او سوال کرد« :مطالبه 56میلیارد دالری که آنها ادعا میکنند 20میلیارد دالر را برای مصارف شخصی برداشتهاید
و سپس وزیر خارجه این مقدار را به  6میلیارد دالر کاهش داد .شما چقدر ثروت دارید؟» شاه در پاسخ گفت« :من تعجب میکنم که آنها
ازاینمقادیرحرفمیزنند».اودرنهایتدرپاسخبهاینسوالگفت«:منخیلیخیلیخیلیکمترازمیلیونرهایآمریکاییپولدارم».

فرار بزرگ
با ثروت افسانهای

w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

  چهل سال پس از فرار خاندان پهلوی از ایران هنوز میزان ثروتی که با خود بردهاند مبهم
است و ادعاها در این مورد از چندین میلیون تا صدمیلیارد را شامل میشود .در این گزارش
سفرهای این خانواده پس از انقالب و داراییهای احتمالی آنها را مرور کردهایم

محمدرضا شاه در پاناما ،در کنفرانس
مطبوعاتی شرکت میکند.
مراسم تشییع جنازه محمدرضا شاه پهلوی در
مصربا حضورانور سادات
لحظاتی پیش از ترک تهران

 )1358با یک هواپیمای باری  c9نیروی هوایی آمریکا پایگاه لک لند را به
میدادند تورهای توریستی وارد محل شوند و در اطراف ویالی شاه پرسه
شاه بنا به تجربه فرار پیشین خود در مرداد 1332که خود را بیپول یافته
مقصد پاناما ترک کرد و در فرودگاههاوارد واقع در یکی از پایگاههای نظامی
بزنند و عکس بگیرند .سرانجام کارتر تحت فشار اطرافیانش مجبور شد روز
بود ،در آخرین فرار خود توانست ثروت زیادی را از کشور خارج کند.
 21اکتبر ( 29مهر  )1358اجازه مســافرت شاه و همسرش را به آمریکا با آمریکا فرود آمد .میزبان شاه و صادرکننده ویزای او رهبر نظامیپاناما عمر
این نخستینباری نبود که شاه فرار را بر قرار ترجیح میداد ،اما اگر درسال
توریخوسبود.
ویزای توریستی صادر کند .با اجازه اقامت کوتاهمدتی که برای درمان به شاه
 1332باکودتاییسیاه،آمریکامهرهدستنشاندهخودرابهکرسیحکومت
شاهوحشتزدهدرپیپناهگاهیمیگشتوتنهاگزینههایپیشروبرای
داده شده بود ،شاه با یک هواپیمای کرایهای شرکت گلف استریم به سمت
بازگرداند ،درســال  57دیگر نه جامعه پذیرای سلطنت بود و نه شاه توان
او آمریکا و مصر بود .دولت آمریکا حاضر بود در قبال اســتعفا از سلطنت و
نیویورکحرکتکرد.
رویاروییباموجخروشانانقالبیونیراداشتکهبهرهبریامامخمینی(ره)
بهعنوانیکشهروندعادیشاهرابپذیرد،امابادنخوتیکهدرطولچنددهه
در لحظات اولیه ورود شاه و بستریشدنش ،رئیس بیمارستان به مالقات
خواستاربرپایینظامسیاسینوینیبرمبنایاحکاموقوانیناسالمیبودند.
در سر شاه فرو رفته بود ،یکشبه خالی نمیشد .هر چند که ممانعتهایی از
اومیآیدوازشاهبرایکمکبهتجهیزاتبخشسرطانشناسیبیمارستان
آوارگی و مرگ تدریجی شــاه از  26دیمــاه  1357رقم خورد .مقصد
سویآمریکابرایسفرشاهبهمصرصورتگرفت،اماشاهآخرینمقصدخود
و بهعنوان شرکت در یک کار خیر ،تقاضای یکمیلیون دالر میکند .شاه
نهایی شاه در این سفر آمریکا بود ،اما او توقفی پنجروزه در مصر داشت که
رامشخصکردهبود.
نیز که با مرگ دســت و پنجه نرم میکرد ،چارهای جز جواب مثبت به این
گرفتاریهایبعدیرابرایشپیشآورد.
فرح تقاضای اقامت در مصر را تلفنی با جهان سادات ،همسر انور سادات
درخواستنداشت.شاهدراینبیمارستانبهزیرتیغجراحانرفتوجراحی
پس از اقامت چندروزه در اســوان مصر ،شاه دعوتنامهای از ملک حسن
ی از
در میان گذاشت .جهان ســادات به گرم 
شد ،اما حتی جراحی او هم روندی طبیعی در
دوم ،پادشاه مراکش دریافت کرد .شاه به گمان اینکه این دعوت هم جزیی
این تقاضا اســتقبال کرد .انور سادات هم چند
پیش نگرفت .با وجــود آنکه همه آزمایشها
از توصیههای آمریکا برای آرامکردن اوضاع است ،به این دعوت پاسخ مثبت
درمراسمتشییعجنازهمحمدرضا
دقیقه بعد در تماس با پاناما به شــاه میگوید
و عکسها حاکی از وضع بــد طحال او بود و با
داد اما با ورود به مراکش شرایط تغییر کرد .ملک حسن که به اذعان بسیاری
پهلویتنهاسادات،نیکسون
که هواپیمای شخصیاش را روانه پاناما سیتی
وجود اصرار دکتر کولمن ،سرطانشــناس و
از تاریخنویسان به طمع ثروت 50میلیاردی شاه او را به مراکش دعوت کرده
مامور رسیدگی به وضع شاه ،بر خارج ساختن رئیسجمهوریسابقآمریکاوکنستانتین خواهدکرد.
بود با این پاسخ شاه روبهرو شد که تمام ثروت او به صدمیلیون هم نمیرسد.
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ملک حسن از دعوت خود پشیمان شد و بعد از انقالب در ایران محترمانه
پادشاهسابقمصرشرکتکردند.حتی
کحسیندوستقدیمیشاهکهبسیار پاناما را به مقصد مصر ترک میکند .شاه وضع
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جسمیخوبی ندارد و با آنکه چند پتو روی او
مربوطبهطحالموجبمرگاوشد.
سرانجام دوستان آمریکاییاش راکفلر و کیسینجر توانستند جزایر
اقدام دانشجویان در تسخیر النه جاسوسی بهاومدیونبودهمزحمتشرکتدراین
انداختهاند از سرما آشکارا میلرزد .هواپیما پس
باهاما واقع در غرب اقیانــوس اطلس در فاصلــهای نهچندان دور از
های
سواحل فلوریدا را برای اقامت شــاه پیدا کنند؛ کشوری دارای  700در چهارم نوامبر ( 13آبان  )1358این آرامش مراسمرابهخودندادوازمیانهیأت
از یک توقف برای ســوختگیری در جزایر ازور
مقطعی را از شاه میگیرد و اینبار دولتمردان دیپلماتیکخارجیمقیممصرتعدادکمی پرتغالبهسویمصرراهمیافتد.شاهبااستقبال
جزیره ،مستقل اما عضو جامعه مشترکالمنافع انگلستان.
انورساداتوهمسرشواردمصرمیشود.
آمریکایی و علیالخصــوص کارتر به تکاپوی
پس از آن که موافقت مقامــات باهاما ،بهواســطه پرداخت مبلغ قابل
درمراسمحضوریافتند
شاهبالفاصلهبابالگردازفرودگاهبهبیمارستان
خارجکردن شــاه از آمریکا میافتند تا به این
توجهی از حساب شاه نزد بانک راکفلر ،جلب شد ،شاه با همراهانش و 368
نظامیمعادی در ساحل نیل منتقل میشود.
وســیله برای آزادی گروگانهای خود بتوانند
چمدان وسایل شخصی با هواپیمای شخصی ملک حسن به سوی باهاما به
چندروزبعددکتردوبیکیبههمراهتیمپزشکیواردقاهرهمیشود.شاهروز
گشایشیحاصلکنند.
راه افتادند .چون وضع امنیتی در جزایر توریستی باهاما زیاد مناسب نبود
 28مارس ( 8فروردین  ) 1358تحت عمل جراحی قرار میگیرد و طحال
سرانجام تنها کشوری که تحت فشــارهای آمریکا حاضر به پناهدادن به
بنا به توصیه راکفلر ،شاه ،ارمائو یک کارشناس روابط عمومیجوان و چند
شاه برداشتهمیشود .شــاه از  28تیرماه کمکم به اغما فرو میرود و هر
شاه میشود ،پاناماست .شاه برخالف میل باطنی خود ،انتخابی جز پاناما را
گارد محافظ هم اســتخدام کرد .دولت باهاما که در ازای دریافت پولهای
ساعت بیهوشی او عمیقتر میشــود تا اینکه در ساعت  9صبح 27
پیش رو نمیدید و دولتمردان آمریکایی هم با فرستادن نمایندگانی شاه را
کالن متعهد به محافظت از شاه شده بود ،مامورانی را در جلوی راه ورودی
ژوییه 5( 1980مرداد  )1359مرد.
مجاببهاینسفرمیکنند.شاهسرانجامصبحروزپانزدهمدسامبر( 23آذر
ویالی شاه مستقر کرده بود که با دریافت حق ورودیه نفری  15دالر اجازه
در مراسم تشییع جنازه او تنها سادات ،نیکسون رئیسجمهوری سابق
ک حسین
آمریکا و کنستانتین پادشاه سابق مصر شرکت کردند .حتی مل 
باهاما کشوری است انگلیسیزبان و شامل بیش از سه هزار جزیره بزرگ و کوچک در اقیانوس اطلس که در شرق فلوریدا
دوست قدیمیشاه که بســیار به او مدیون بود هم زحمت شرکت در این
آمریکا و در شمال کوبا قرار دارد .جمعیت باهاما ۳۵۰هزار نفر و پایتخت آن ناسائو است .جزیره کوچکی به نام پارادایس یا
مراسم را به خود نداد و از میان هیأتهای دیپلماتیک خارجی مقیم مصر
جزیرهبهشتوجودداردکهبادوپلبهناسائومتصلمیشود.جاییکهشاهمخلوعبهآنجاپناهبرد.
تعداد کمیدر مراسم حضور یافتند .شاه بنا به وصیت خودش در مسجد
الرفاعیدرکنارقبرپدرشبهخاکسپردهشد.
امالکخاندانپهلویدرخارجازایران
عالوه بر آنچه از امالک بنیاد پهلوی گفته میشود و قصرها و باغهایی
که مســتقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان او بود ،شاه خارج از کشور
نیز امالک بسیاری داشت که میتوان به گرانترین خانه و پارک در حومه
لندن ،قصر و باغهای استیل مانس که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد،
اشاره کرد .همچنین گرانترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به
او بود .شــاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویالیی مجلل داشت .همچنین در
ژنو قصر قدیمی معروف به کاخ گل ســرخ را خریده بود و قصر مجللی هم
در سنتموریس داشت که زمستانها را در آنجا میگذراند ،بهنحوی که
سنتموریس سوییس در بین دیپلماتهای خارجی به پایتخت زمستانی
ایرانمعروفبود!
شاه در ســال  1350یک جزیره در اســپانیا به مبلغ 700میلیون دالر
خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن
را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم
به قطعات چندهزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی
فروخت.طبقنوشتهروزنامه«دیلیاکسپرس»چاپلندنمورخ 28مارس
 ،1978شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوههای راکی آمریکا به قیمت
یکمیلیون پوند انگلیس خریده بود .میزان ثروت و داراییهای شاه مخلوع
در خارج از کشور بهحدی بود که تنها اشرف پهلوی،خواهر او در نوروزسال
 53دریکقمارخانهدرشهرکندریکشب15میلیونفرانکباخت!
روزنامه فایننشــالتایمز در گزارشی بهمناســبت قیامهای موجود در

عکس خانوادگی در جزیره پارادایس /عکسGetty images :

درتاریخ26دیماه 1357سفرطوالنیمحمدرضا پهلویوهمسرشبههمراهخانوادهآغازشد.صبحروز 26دیماه،آنهافرودگاهمهرآباد
رابهمقصدقاهرهدرمصرترککردند.درآنجا انورساداتازآنهااستقبالکرد.اقامتآنهادرمصرچنداننپاییدومجبورشدندتادر 2بهمن
بهدعوتملکحسنبهمراکشبروند.امارئیسسازمانامنیتفرانسهبهآنهاگفتهبودکهحضورشاهوملکهباعثدردسرملکحسنشده
وبرخیخانوادهاوراتهدیدکردهاند.بنابراین،شاهوفرحدر 10فروردین 58مراکشرابهمقصدباهاماترککردند.آنهادرجزیرهپارادایس
(بهشت)اقامتگزیدند؛امابهگفتهفرحپهلوی،جهنمرادرآنجاتجربهکردند.پسازحدوددوماهشاهوملکهدرتاریخ20خرداد،58باهامارا
بهمقصدمکزیکترککردند.درمکزیک،نیکسون،رئیسجمهوریسابقآمریکابهدیدارشاهمیرودودیداردوستانهایبااوانجاممیدهد.
شرایطبرایسفردرمانیشاهوفرحبهآمریکافراهممیشودوآنها 30مهرماه 58بهنیویورکمیروندوازفرودگاهمستقیمبهبیمارستان
میروند.شاهبستریشدهوعملجراحیانجاممیدهد.پزشکانمیگویندکهاوبایددستکم6ماهتایکسالونیمبستریباشد،امامتوجه
میشوندکهشاهنیازبهعملدیگریدارد.بهدنبالتسخیرسفارتآمریکادرتهران،فشارهابرایتحویلشاهوفرحبهایرانافزایشمییابد.
قرارمیشودکهمحمدرضاپهلویوفرحبهمکزیکبازگردند،امامکزیکنمیپذیرد.درنهایتشاهوهمسرتبعیدیاشدرتاریخ 11آذر58
بهتگزاسمیروندتادرآنجاشاه،عملجراحیانجامدهد.اماایناتفاقنمیافتد.آنهاناچارمیشوندتادر 24آذرماهبرایعملجراحیبه
پانامابروندوعملجراحیشاهدربیمارستانآمریکاییپاناماانجامشود.بازهمبهخاطراختالفاتمقاماتوپزشکانبیمارستان،اینعمل
اتآنهارابهقاهرهدعوتمیکند.شاهوملکهدرتاریخ3فروردین 59پانامارابهمقصدقاهرهدرمصر
جراحیکنسلمیشود.تااینکهانورساد 
ترکمیکنندوبهمحضرسیدنبهقاهره،شاهبهبیمارستانمنتقلمیشود.پسازعملجراحی،امادروضعسالمتشاهبهبودیحاصل
نشد ودرنهایتدر 5مرداد 59دربیمارستانقاهرهدرگذشت.

کشورهای عربی علیه دیکتاتورها ،میزان داراییهای خارج کرده از سوی
دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعالم کرد :محمدرضا
پهلوی ،شاه مخلوع ایران 35میلیارد دالر دارایی از ایران خارج کرده است.
نگاهی به برخی فعالیتهای افراد نزدیک به شــاه مخلوع بعد از سرنگونی
رژیم طاغوت نشــان میدهد رقمها بیش از این است .به نظر میرسد این
رقم مربوط به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و امالک و
سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است .اسناد و
مدارکموجوددرایراننشانمیدهدبخشیازامالکمحمدرضاپهلویدر
ایران شامل 220هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال 57به فروش
رفته و بهصورت ارز از کشور خارج شده بود .با اینحال ،براساس آمارهایی که
روزنامهها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ،ثروت شاه شبکه پیچیدهای
از شرکتها ،بنیادها ،حسابهای بانکی ،زمینی در کوستادلسول اسپانیا،
ویالییدرسنتموریسسوییسکهبعدهاسیلویوبرلوسکونیآنراخریدو
امالکیدرنقاطمختلفدنیابود.
قرار بود طبق خواســته شــاه ،ثروتش به نســبت زیر تقسیم شود:
20درصد به فرح دیبا۲0 ،درصد به پســر بزرگش رضا15 ،درصد به
فرحناز15 ،درصد به لیال20 ،درصد به علیرضا پسر دیگر شاه8 ،درصد
به شهناز و 2درصد به نوهاش مهناز زاهدی .ارزش ثروت تقسیمشده
شــاه از ۱۲۰میلیون دالر ،طبق گفته بعضی وابســتگان به خانواده
پهلوی ،تا 100میلیــارد دالر ،طبق برآوردهای نیمهرســمی ،متغیر
است .عباس میالنی که به این خاندان نزدیک است ،رقمی نزدیک به
یکمیلیارد دالر را نزدیکتر به واقعیت میداند و هنوز هم مشــخص
نیست چه میزان از ثروت ایران توسط او و خاندانش به یغما رفته است.

