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چکیده

محمدرضاشاه پهلوی در سال 1337ش بنیاد پهلوی را تأسیس کرد .این بنیناد در

مدت بیست سال فعالیت خود( )1357-1337در ظاهر سازمانی خیریه بود که تنها

برای تأمی مالی اهداف خیریۀ شاه به فعالیت اقتصادی میپرداخنت امنا در واقن

سازمان اقتصادیای بود که در حوزههای مختلف اقتصادی سنرمایهگنذاریهنای

گسنننتردهای انجنننای منننیداد .تننناکنون پنن وه هنننای انجنننایشنننده دلینن اینن
سرمایهگذاریهای گسترده را ثروتاندوزی شاه از طریق پوش

دانستهاند .اما ای پ وه

خیریۀ ای بنیاد

با روش توصیفی ن تحلیلی و تکینه بنر منناب اسننادی و

کتابخانهای نشان داده است که شاه بهجز انگیزة مزبور از طریق بنیاد پهلوی قصد

مداخله هدایت و تقویت جریان توسعۀ اقتصادی و صنعتی را داشته است .جریان

مزبور جریانی در بی شاه و سیاستگذاران اقتصادی حکومت پهلوی از نیمۀ دوی

دهه 1330ش به بعد بود که بر توسنعۀ سنری اقتصنادی و صننعتی تأکیند داشنت.
پ وه

حاضر به بررسی چگونگی و چرایی مداخلۀ شاه در ای جریان از طرینق
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بنیاد پهلوی که در ای پ وه

«کارکرد اقتصادی» بنیاد پهلوی نای گرفته اسنت

پرداختننه اسننت .سننلال اصننلی مقالننۀ حاضننر ای ن اسننت کننه بننه جننز امن مننالی

(ثروتاندوزی) چه املی مبیّ سرمایهگذاریهنا و فعالینتهنای گسنتردة بنیناد
پهلوی در حوزة اقتصادی است؟ براسنا یافتنههنای این پن وه

شناه بنا این

سرمایهگذاریها از بنیادِ در واق اقتصنادی پهلنوی بنهمثابنه ابنزاری بنرای تحقنق

هرچننه سننری تننر برنامننههننای بلندپروازانننۀ اقتصننادی و صنننعتی خننود و تقویننت و

پشتیبانی از سیاسنتهنای اقتصنادی حکومنت خنود در حنوزههنای بانن داری

صنعت و معدن بازرگانی دریایی توریسم و مسک در دو دهۀ  1340و 1350ش

بهرهبرداری کرده است.

واژههای کلیدی :بنیناد پهلنوی کنارکرد اقتصنادی محمدرضاشناه پهلنوی
سیاستهای اقتصادی توسعه صنعتی.

مقدمه
بنیاد پهلوی یکی از مهمتری سازمان های وابسته به دربار و شخص محمدرضنا پهلنوی بنود کنه در

سال 1337ش تأسیس شد و تا پایان حکومت پهلوی در بهم 1357ش به کار خود ادامه داد .بنیناد
مزبور در مدت بیست سنال حینات خنود بنه فعالینتهنای گونناگون اقتصنادی خیرینه و اقندامات
ای المنفعه در حوزة اجتما ی فرهنگی درمانی اشتغال داشنت .در این مقالنه صنرفاا فعالینتهنای

اقتصادی بنیاد پهلوی مورد بررسی و تحلی قرار گرفته است.

با خطمشیهای محمدرضاشاه بنیاد پهلوی از بدو تأسیس تا هنگای سقوط حکومت پهلنوی بنه

صورت گسترده در برخی حوزههای اقتصادی جدید به سنرمایهگنذاری پرداخنت و از این طرینق

کارکردهای 1مهمی برای شاه در پیداشت .تقریباا تمنای پن وه هنا و ثثناری کنه بنه بنیناد پهلنوی
پرداختهاند تنها ی

کارکرد برای ثن ذکر کردهاند و ثن ای که بنیاد ابزاری بنرای ثنروتانندوزی

شاه بوده است .اما ای پ وه

معتقد است که به جز کارکرد مزبور بنیاد پهلوی کنارکرد بسنیاری

مهمتر دیگری برای شاه داشته است که مغفول مانده است .بر همنی اسنا

پی رو ای است که جز انگیزه مالی (ثروتاندوزی) چه ام دیگری سنب
پهلوی را به سمت سرمایهگذاری های گستردة اقتصادی سوق دهد؟ براسا

 .1منظور از کارکرد در ای پ وه

سنلال اصنلی نوشنتار

شند کنه شناه بنیناد

فرضیۀ این پن وه

اهداف و مقاصد مشخص اما ا الینشده و غیرثشکاری است کنه از فعالینتهنای

اقتصادی بنیاد پهلوی برای شاه حاص شده است.
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پس از ثغاز برنامه های اقتصادی و توسعۀ صنعتی شاه از بنیاد پهلوی به نوان ی

سازمان قدرتمند

اقتصادی برای تسری در تحقق سیاست های اقتصادی و صنعتی و تقویت و ینا تأسنیس حنوزههنای
جدید صنعتی در دو دهۀ چه و پنجاه شمسی بهرهبرداری کرده اسنت .توضنیب بیشنتر این کنه در

برنامۀ دوی توسعه( )1341-1334و پس از انجای سیاستگذاریهای اقتصادی و بنا افنزای

نفت و با کمن

درثمند

هنای منالی خنارجی تحنوتت اقتصنادیای در کشنور ثغناز شند و در طنی ثن و

برنامههای توسعۀ بعدی جریانی برای صنعتیکردن کشور در بی شاه و دولتمردان حکومت پهلوی
شک گرفت و تا پایان ای حکومت ادامه یافت .مهمتری رویکرد ای جریان تمرکز و تأکیند بنر

روی صنعتیشدن هر چه سری تنر اینران بنود .مهنمتنری راهبنرد ایشنان بنرای تحقنق این امنر نینز

سرمایهگذاریهای گسترده برای تأسیس و یا توسعۀ حوزههای اقتصادی و صنعتی جدیند از جملنه
بان

داری و بیمه صنای و معادن بازرگانی دریایی توریسم و مسک بود .ای جرینان حناکم بنر

ذه شناه با نش شند کنه وی بنینادِ پهلنوی را کنه بنرای اهنداف شخصنی منالی و برخنی اهنداف

خیرخواهانه تأسیس کنرده بنود در راسنتای تحقنق امنر صننعتیشندن بنه سنمت تقوینت و توسنعۀ

حوزههای مذکور بکشاند.
از نظر پیشینۀ پ وه

تألیفاتی که در قال

تاکنون در زمینۀ موضنو این مقالنه پ وهشنی صنورت نگرفتنه اسنت.

مقاله و کتاب به بنیاد پهلوی و فعالیتها و سنرمایهگنذاریهنای اقتصنادی ثن

اشاره کردهاند همگی تنها منظور ای فعالیتها را ثروتاندوزی برای شاه نوان کردهانند .رابنرت
گراهای در اثرش ایران سراب قدرت بنیاد پهلوی را ی

محمدرضاشاه دانسته که از طریق ای پوش

«سنرمایۀ پنهنان» در پوشن

خیرینه بنرای

وی به سرمایهگذاریهای اقتصادی دست زده است.

او مینویسد بنیاد پهلوی مالا از سه طریق در راستای خندمت بنه خانندان پهلنوی کنار منیکنرد:

مجرایی مطمئ برای مستمریهای طبقات ممتاز وسیلهای برای کنتنرل و نفنوذ اقتصنادی از طرینق

سرمایهگذاری اقتصادی و ی

منب سرمایه برای شرکتهای متعلنق بنه شناه(گراهای .)197 :1358

هرچند گراهای از کنترل و نفوذ اقتصادی نای برده اما ثن را تشنریب نکنرده تنا بندانیم منظنور وی از

«کنترل و نفوذ» دقیقاا چیست .محمدرضنا سنوداگر در کتناب رشند روابنط سنرمایهداری در اینران:
مرحله گسترش 1357-1342بنیاد پهلنوی را «کنه بنهظناهر صنورت ین

ملسسنه خیرینه داشنت»

مهمتری منب درثمد شاه و دربار قلمداد کرده که «سود بیحساب و کتناب» سنرمایهگنذاریهنای

اقتصادیاش به حساب شاه و درباریان «منظور» میشده است(سوداگر  .)143 :1369ثبراهامیان نینز

در اثرش تاریخ ایران مدرن بنیاد خیریۀ پهلوی را که معناف از مالینات بنود وسنیلهای بنرای «ادارة
بخ

ا ظم داراییهای ثابت محمدرضاشاه» معرفی کردهاست(ثبراهامیان .)233 :1392
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به جز کت

یادشده در جلد چهاری دانشنامۀ جهان اسالی مدخلی تحنت ننوان «بنیناد پهلنوی»

توسط منی ه ربیعی منتشر شدهاست که تنها اطال ات مختصری دربارة بنیاد پهلوی ارائنه دادهاسنت.

کبری شوندیمطلق در مقالهای با نوان «تأسیس بنیاد پهلوی و ماهیت ثن» از برخی از شنرکتهنا

کارخانهها و ملسسات بنیاد پهلوی نای برده و اقندامات خیرینۀ این بنیناد را اقندامات تبلیغنی بنرای
محبوبیتبخشی به خاندان سلطنتی و «سرپوشی» برای اقدامات «چپاولگرانه» سلطنت دانستهاسنت.

1

اخیراا نیز در مقاتتِ برخی مجالت و مقاتت اینترنتی به مسئلۀ بحنشبرانگینز سنرمایهگنذاریهنای
سنونگرانه و

گستردة اقتصادی بنیاد پهلوی پرداخته شده کنه نویسنندگان ثنهنا بنا رویکنردی ین

غیر لمی به بنیاد پهلوی پرداختهاند 2.در پایاننامهای در مقط کارشناسی ارشد نیز که اخیراا دربنارة

بنیاد پهلوی نوشته شدهاست به جز برشمردن فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی بنیاد پهلوی و اذ نان

به ثروت اندوزی شاه از طریق بنیاد مطلبی دربارة مداخلۀ شاه در جریان توسعۀ اقتصنادی و صننعتی

از طریق ای بنیاد به چشم نمیخورد.

3

همان گونه که پیداست ثثاری که بنه موضنو بنیناد پهلنوی پرداختنهانند تنهنا کنارکرد ثن را

ثروتانندوزی ننوان کنردهانند .در مقالنۀ پنی رو نگارنندگان قصند دارنند پن وه

جنامعی از

فعالیتهای اقتصادی بنیاد پهلوی ارائه دهند تا کارکرد بسیار مهم اقتصادی ثن برای شناه در حنوزة
اقتصادی و صنعتی روش شود .ضرورت ای پ وه

نیز بدی

لت است که تحلی جنام تنری از

کارنامۀ بحشبرانگیز اقتصادی بنیاد پهلوی ارائه میدهد و ثن را از ت
مهمتری اتکای نوشتار پی رو به اسناد نشریات و برخی کت

املی دیدن خارج میکند.

خناطرات دورة پهلنوی اسنت.

مده اسناد مورد استفاده در ای نوشتار اسناد دست اول بایگانی بنیاد پهلوی اسنت کنه اکننون در

ثرشیو ملسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران نگهداری میشود .الوه بر اسنناد نشنریات تخصصنی
اقتصادی ثن دوره و خاطرات برخی از رجال صر پهلوی که در سیاسنتگنذاری اقتصنادی نقن

داشتهاند نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است .تزی به توضیب است که در مت مقاله برای ر ایت
اختصار به جای ثرشیو «ملسسۀ مطالعات تاریخ معاصر ایران» از«مُتما» به جای ثرشیو «مرکز اسنناد

 .1کبری شوندیمطلق« .تأسیس بنیاد پهلوی و ماهیت ثن» (بیتاریخ) پ وهشکده بناقرالعلوی بانک
انسانی و اسالمی (پژوهه).www.pajoohe.ir :

 .2به نوان نمونه رک« :پنجاه و هشت سال تبهکاری خیانت و غارت؛ بخ

مقکا ع ولکو

دوی :تأمالتی پیرامون بنیاد پهلنوی و فسناد

مالی رژیم شاه» سیدمحمدجواد قربی و فرهاد سهامی فصلنامة پانزده خرداد شمارههای  39و  40بهنار و تابسنتان

.1393

 .3فرهاد سهامی .وملکرد بنیاد پهلوی و مواضع نیروهای انقالبکی نسک ب بکه آن(پایناننامنه) .اسنتاد راهنمنا:
لیرضا مالئی توانی تهران :پ وهشکدة امای خمینی(ره) و انقالب اسالمی .1392
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انقالب اسالمی» از «مَراسان» و به جای شمارة بازیابی اسناد و مدارک ثرشنیوی از «شب» اسنتفاده

شده است.

زمینههای تأسیس بنیاد پهلوی و وقف اموال محمدرضاشاه
اموال غیرمنقول محمدرضاشاه که بنیناد پهلنوی برپاینۀ ثنهنا شنک گرفنت امنوالی بودنند کنه از
رضاشاه به وی رسیده بود .رضاشاه در دوران سلطنت

امالک بسیاری از مالکان کوچ

و بزرگ

را تصرف کرد .پس از سقوط رضاشاه و تبعیند وی امنالک و مسنتغالت گسنتردة وی در ف نای

سیاسی و اجتما ی پدیدثمده در خصوص «غص » امالک مردی با فرمان محمدرضاشاه جنوان بنه

دولت واگذار شد( اقلی  .)168 :1367اما در سال 1328ش بنا تنالش دربنار امنالک و مسنتغالت

مذکور با تصوی

مجلس شورای ملی مجندداا در اختینار شناه قنرار گرفنت و بنه «موقوفنۀ خانندان

پهلوی» موسنوی گردیند(مشنرو منذاکرات مجلنس شنورای ملنی دورة  15جلسنۀ  20 188تینر

 .) 1328پس از ثن امالک و مستغالت مذکور کنار خنود را در قالن

تشنکیالتی موسنوی بنه ادارة

امالک و مستغالت پهلوی زیر نظر دربار ثغاز نمود .ادارة مزبور ضم بهرهبرداری از « واید نقد و

جنس» امالک و مستغالت شاه به کار محدود خیریه در حوزة بهداشت و درمان و فرهنگ اشتغال

یافت(مُتما شب195-2643-0-0 :ب؛ 195-2611-0-0ب  .) 6-3037-794-0 0فعالینتهنای
ادارة امننالک و مسننتغالت پهلننوی هم ن نان بعنند از کودتننای مننرداد 1332ش کننه موقعیننت شنناه و
حکومت

تثبیت شد ادامه یافت تا اینکه شاه در فروردی سنال 1337ش فرمنان تأسنیس سنازمانی

خیریه با نای «بنیاد پهلوی» را صادر کرد و قسمتی از امنوال خنود ( مندتاا هتن هنا) را بنرای اجنرای

«مقاصد خیرخواهانه» از جمله «توسعه و پیشرفت بهداشت مومی و فرهنگ و ثموزش و پرورش و
کم

به مستمندان و امور خیریه و ایالمنفعه» در اختیار این سنازمان قنرار داد(مُتمنا شب-85 :

195-2101ب؛ مَراسنان شب 1866-4 1866-2 :صنفحات  .)15-14شنناه در سنال  1340نینز بننا
صدور فرمانی دیگر تمای اموال خود را به صورت مادایالعمر وقف کنرد .براسنا

این فرمنان وی

امالک هت ها چند شرکت سهامی که تا ثن تاریخ تأسیس کرده بنود و برخنی از امنوال دیگنر
خود را به نوان سرمایۀ وقفی در اختیار بنیاد پهلوی قرار داد .شاه در ای فرمان لنتِ وقنف امنوال
خود را تحقق اهداف پنجگانۀ خیریه« :بهداشت توسعۀ فرهنگ کم

امور مذهبی کم

بنه مسنتمندان کمن

بنه

به امور اجتما ی» ذکر کرده و ورود بنیاد پهلوی به نوان متولّی اموال خنود را

به فعالیت های اقتصادی فقط برای تأمی مالی اهنداف منذکور «مجناز» دانسنت(مُتما شب-1-0 :

195-1655ب .) 794-2022-94-0
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هرچند شاه با وقف مادایالعمر اموال خود بهدنبال ایجاد مأمنی بنرای ثنروت شخصنی خنود در

برابر افکنار منومی و محلنی بنرای تمرکنز و توسنعۀ داراینیهنای

بود(ثبراهامینان 233 :1392؛

گراهای  )197 :1358اما نیّت وی از تأسیس بنیادی خیریه و سپردن اموال خود به ثن تنهنا اهنداف
انتفا ی و مالی نب ود؛ بلکه در ای وقنف و تأسنیس بنیناد خیرینه شخصنیت و روحینات شناه و نینز
تحوتت اقتصادی نیمۀ دوی دهۀ 1330ش تأثیرگذار بودهاست .پس از کودتای  28منرداد 1332ش
و تثبیت موقعیت شاه و حکومت

افزای

واید نفت و کم

برنامۀ هفتسالۀ دوی توسعه(1341-1334ش) ثغناز شند .درپنی

های مالی ثمریکا و هم نی سیاستگذاریها و برنامهریزیهنایی کنه

در برنامۀ دوی انجای شد برنامه های مرانی اقتصادی و صنعتی در کشور به اجنرا گذاشنته شند کنه
پی

از ثن سابقه نداشت(ابتهاج 375-362/1 :1371؛ مهنران36 :1394 :؛ کاتوزینان-247 :1374 :

 .)248خود شاه نیز درباره ی ای برهنه از تناریخ اینران گفتنه اسنت پنس از «قینای ملنی  28امنرداد»
1332ش و با برنامهریزیهای انجایشده مقدمات «جه

بزرگ» اقتصادی و «تمدن بنزرگ» ثغناز

شد که با ا الی انقالب سفید در بهم 1341ش پا به «مرحلۀ قاطعی» گذاشنت(پهلوی .)81 :2536

در برنامههای دوی و سوی توسعه( )1346-1342می به صنعتیکنردن سنری اینران و فکنر دخالنت
دولت در اقتصاد در بی شاه نخبگان سیاسی و برنامهریزان اقتصادی حکومت پهلوی فراگیر بنود و

برنامهریزیهای اقتصادی در برنامههای توسعه تحتتأثیر ای امیال صورت میگرفت(لیالز :1392

68-67؛ کاتوزیننان  282 :1374و .)300هننمزمننان بننا ای ن تحننوتت اقتصننادی شنناه بننرای خننود

«مأموریت» الهی قائ بود که براسا
ا تالی فرهنگی و اقتصادی پی

ثن خود را موظف میدید جامعۀ ایرانی را بنه سنوی رشند و

ببرد .او در ای دوران خود را پدری خیّر برای جامعه میدیند کنه

میبایست از راههای گوناگون ازجمله تأسنیس «ملسسنات خیرینه و اجتمنا ی» «در بهبنود وضن

مردی کشور و مخصوصاا طبقۀ معمولی کوش » کند(پهلوی  35-33 :1347و 95؛ همنو 3 :1345

 16-12و  .)30-29در همی تحوتت اقتصنادی کشنور و احنوال شخصنی شناه بنود کنه وی بنیناد
پهلوی تازهتأسیس را تجدید سازمان کرد و تمای اموال

را در قال

قرار داد .با انتقال ای سرمایههای بزرگ به بنیاد خیریۀ پهلوی از ین

وقف در اختینار این سنازمان

طنرف «مطنام منادی» شناه

تحقق می یافت و از طرف دیگر مناب مالی جهت مقاصد خیریه و نایالمنفعنهای کنه شناه در نظنر
داشت تأمی میشد(میالنی  .)322 :2013ولی مهمتر از ثنها تشکی بنیاد اقتصادی قدرتمند ای

امکان را برای شاه فراهم میساخت تا از طریق ثن در هدایت جریان توسنعۀ سنری صننعتی کنه در

برنامههای توسعۀ حکومت پهلوی پی بینی شدهبود اثرگذار باشد .شاه ای اثرگذاری و مداخله را

از طریننق سننرمایهگننذاریهننای گسننترده در طننر هننای صنننعتی و اقتصننادی جدینند و مهننم انجننای
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داد(اشرفاحمدی 495 -494 :1350؛ مُتما شب195-2101-71 :ب)؛ کاری که در دهۀ  1340و

 1350به طور گسترده و حتی در برخی موارد بهطور انحصناری در برخنی از حنوزههنای اقتصنادی
انجای شد و حتی منجر بهحاشیهراندن نق

.)93-92 :1372

دولت(قوه مجریه) در برخنی حنوزههنا منیشند(نراقی

بنیاد پهلوی و حوزههای سرمایهگذاری اقتصادی

بانکداری و بیمه
در دهۀ 1330ش و مطابق با برنامۀ دوی توسعه فعالیتهای بانکی و منالی توسنعه یافنت و بنر تعنداد
بان

های دولتی و خصوصی افزودهشد .با وجود ای

تأسیس بان

تحوتت اساسنی در شنبکۀ بنانکی اینران بنا

مرکزی در سال 1339ش ثغاز شد(مهران 43 :1394نن .)57بنه دنبنال تأسنیس بانن

مرکزی و ثغاز انقالب سفید حکومت پهلوی در دهۀ 1340ش برای پیشرفت سری اقتصادی طبنق

برنامههای توسعه با جدّیت به دنبال اجرای سیاستهای پولی و مالی توسط بان
مزبور و مطابق برنامۀ سوی توسعه تعداد بان

بهسر ت توسعه یافت .بان
نق

هنا بنه  26بانن

افنزای

هنا بنود .در دهنۀ

پیندا کنرد و شنبکۀ بنانکی

ها در دهۀ مزبور با سیاستگذاریها و هدایت دولت و بان

مرکنزی

ملثری در تأمی مناب مالی مورد نیاز جهت سرمایهگذاریهای گستردة صنعتی و اقتصنادی و

در نتیجننه رشنند سننری اقتصننادی و توسننعۀ صنننعتی ایفننا نمودننند(«بانن

اقتصادی»  .)40 :1351در میان بان

های کشور بانن

سری صنعتی از طرینق ا طنای وای بنه بخن

هننای خصوصننی و توسننعۀ

هنای تخصصنی نقن

مهمنی را در توسنعۀ

خصوصنی در پنروژههنای بنزرگ صننعتی معندنی

سنناختمانی بازرگننانی دریننایی و توریسننتی بر هننده داشننتند( الیخانی 83-82 :1381؛ کارنامننه
بانکداری کشور در نخستی دهۀ انقنالب شناه و ملنت  28-27 :1351و  .)35در مینان بانن

تخصصی به جز «بان

ا تبارات صنعتی» وابسته به سازمان برنامه و بودجه «بان

معدنی ایران»(تأسیس 1338ش) کلیدی تری نق

هنای

توسعۀ صننعتی و

را در توسنعۀ اقتصنادی و ا طنای وای بنه بخن

خصوصی در حوزههای اقتصادی و صنعتی بر هده داشت .ای بان

خصوصی مناب مالی بسنیاری

در اختیار داشت و غیر از ا طای وای به صاحبان صنای خنود نینز در سنرمایهگنذار هنای صننعتی

مشارکت مىنمود( الیخانی  82 :1381و  .)255جعفر شنریفامنامی کنه در زمنان تأسنیس بانن

مزبور وزیر صنای و معادن بنود و در سنالهنای  1341تنا 1357ش نیابنت تولینت بنیناد پهلنوی را
بر هده داشت در تأسیس ای بان

نق

ملثری داشت .نکتۀ بسیار مهم ای که وی هنمزمنان هنم

نای التولیه بنیاد پهلوی بود و هم رئیس هیئتمدیره بان

مزبور(شنریفامنامی 183-181 :1380؛
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«بان

های تخصصی و توسعۀ تولید در ایران» دی 526 – 520 :1344؛ کارنامنۀ بانکنداری کشنور

در نخستی دهۀ انقالب شاه و ملت  39 -38 :1351و .)46

تحوتت اقتصادی و صنعتی که شبکۀ بانکی در توسعه و جهتدهنی ثن نقن

برای بنیاد پهلوی به نوان ی
ثورد .پنی

مهمنی داشنت

سازمان اقتصادی قدرتمند و نمایندة شاه شرایط اسنتثنائی بنهوجنود

از تأسنیس بنیناد پهلنوی ادارة امنالک و مسنتغالت پهلنوی بنه منناب قابن تننوجهی از

درثمدهای امالک مستغالت هت ها برخی کارخانهها دسترسی داشنت .هرچنند همنۀ این منناب

مالی پس از وقف اموال شاه به بنیاد مذکور منتق گشت اما ای مناب تکافوی برنامههای اقتصادی

ای بنیاد را که تحتتأثیر افکار جاهطلبانه شاه درباره «جه » اقتصادی و صننعتی بنود نمنیکنرد.
ای امر با ش گردید بنیاد پهلوی مناب مالی برای طر های اقتصادی خود و تأسنیس شنرکتهنای

سهامی گوناگون جدید را که جزو رئو

برنامههای توسعۀ صنعتی شاه و حکومنت پهلنوی بنود

الوه بر مناب قدیم از راههای دیگر تنأمی کنند .یکنی از این راههنا اسنتقراو وای از بانن

خارجی بود که بنیاد پهلوی از ابتدای تأسیس ای سیاست را تعقی

3

3-2-11-122

123-2-11-125

195-1556-55ب).

هنای

نمود(مُتما شب-2-11-122 :

بنیاد پهلوی از ا تبارات و وای های شبکۀ بانکی داخلی که در برنامۀ سوی توسعه()1346-1341

به بعد در راستای توسعۀ سری صنعتی به بخ

خصوصی ا طنا منیشند(مهران 186-182 :1394؛

لیالز  ) 114 :1392نیز بسیار استفاده کرد .الوه بر انتساب بنیاد به شاه مهمتری

ام تسهی کنندة

استفادة بنیاد پهلوی از مناب مزبور شریفامامی نای التولیۀ بنیاد پهلوی بود که نالوه بنر تبحنر در
امور مالی و نفوذ در شبکۀ بانکی ریاست هیئتمندیرة بانن

توسنعۀ صننعتی و معندنی را بر هنده

داشننت .ای ن شننرایط و موقعیننت اسننتثنائی دریافننت وای بننرای بنینناد پهلننوی را در راسننتای توسننعۀ

سرمایهگذاریهای صنعتی و اقتصادیاش در حوزههای موردنظر شناه تسنهی منیکنرد .بنینۀ منالی
به وجودثمده با ش شد بنیاد پهلوی در کسوت بخ
بزرگ صنعتی و اقتصادی را که بان

خصوصی سهای شمار زیادی از شرکتهنای

توسعۀ صنعتی برای تأسیس یا توسعۀ ثنها بدان ها وای پرداخت

کرده بود خریداری کند .ای بنیاد حتی با کم

و یا با مشارکت بان

توسعۀ صنعتی از بان

های

خارجی مختلفی درخواست وای میکرد و از طرف دیگر در سرمایهگذاریهای اختصاصی بانن

توسعۀ صنعتی نینز مشنارکت منیکرد(مُتمنا شب195-1966-0-0 :؛ همنان شب-5077-0-0 :

195ب 195-1699-0-0ب 195-1725-0-0ب 195-1590-0-0ب) .افننزون بننر باننن

مزبننور

بنیاد پهلوی برای سرمایهگذاری در سهای شرکتهای مختلنف و ینا توسنعۀ فعالینتهنای اقتصنادی

خود از بان

های داخلی دیگری نیز استقراو میکرد(همان شب6578-2-3-18 :ص).
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الوه بر اخذ وای و تسهیالت مالی از بان

هنای ایراننی و خنارجی بنرای توسنعۀ فعالینتهنای

اقتصادی و سرمایهگذاری ها بنیاد پهلوی با توجه بنه رشند صننعت بانکنداری و سنودثوری ثن در

ایران یکی از حوزههای سرمایهگنذاری خنود را سنرمایهگنذاری در امنور بنانکی و منالی و سنهای

بان

ها قرار داد که از جملۀ ای بان

ایران و انگلیس» اشاره کرد(«بان

ها میتوان به «بان

شهریار و نق

شمارة صفحه؛ مُتما شب195-1848-0-0 :ب).

شهریار» «بان

ثیندة ثن »...شماره  96اسفندماه  1351بندون

الوه بر سرمایهگنذاریهنای بنیناد پهلنوی در سنهای بانن

بانکداری بنیاد پهلوی به صورت مستقیم «بان
متعلق به بنیاد بود .ای بان

صنای ایران» و «بان

هنای مختلنف مهنمتنری فعالینت

مران و تعاون روستایی» بود که تمنامی سنهای ثن

از لحاظ نو مالکیت در شمار بان

شخص شاه بود نن و به لحاظ نو فعالینت از ننو بانن

های خصوصی نن چون متعلنق بنه

هنای تجناری بنهشنمار منیثمند(«بانن

بانکننداری در ایننران» اردیبهشننت  .)35 :1338رئننیس هیئننتمنندیرة ای ن بانن

و

نیننز همانننند دیگننر

سازمانهای تاب بنیاد پهلوی نای التولیۀ ای بنیاد بود .محمدرضاشاه این بانن

را در سنال 1331

نمود(مُتما شب .)118-659-43 :تا سال 1340ش مدهتری فعالینت این بانن

را همنی برنامنه

برای اجرای برنامۀ تقسیم امالک سلطنتی و توسعۀ امور کشاورزی در امالک تقسنیمشنده تأسنیس

تشکی میداد(ماهنامنۀ اطناق بازرگنانی تهنران تینر  .)5 :1338پنس از وقنف امنوال شناه در سنال

 1340ش کلیۀ سهای بان

مران طبق دستور شاه به بنیناد پهلنوی واگنذار شند(کارنامۀ بانکنداری

کشور در نخستی دهۀ انقالب شاه و ملت  .)68 :1351از ای تاریخ به بعد بان

مران همزمان با

جریان توسعۀ صنعتی ایران ضم توسعۀ تشکیالت خود و جذب سپردههای مردی زینر نظنر بنیناد

پهلوی فعالیتهای تجاری و اقتصادی خود را مطنابق بنا برنامنههنای شناه در حنوزههنای مراننی
اقتصادی و صنعتی از قبی خانهسازی صنعت کشناورزی هتن داری و غینره ثغناز کنرد و نقن

ملثری در اجرای طر های بزرگ صنعتی و اقتصادی ایفنا نمود(بیگندلیمقتندر مهنر 138 :1349؛
تهران اکونومیستساتنه فروردی  .)129 -128 :1343مهمتری سرمایهگذاریهای ای بانن

در

دهننههننای  1340و 1350ش در حننوزههننای مسننک و احننداث شننهرکهننای جدینند ویالسننازی

هت سازی و تأسیسات توریستی بود که همگی ای طر ها با حمایت نظنارت و دسنتورالعم هنای

شخص شاه انجای میشد(« ظیمتری طر شهرسنازی »...اسنفند 9 :1351؛ «هتن سنازی هاینت در

ایران»  13بهم 17 :1352؛ لم  .)62/6 :1377از جمله پروژههای بسنیار هزیننهبنردار این بانن
مشارکت و سرمایهگذاری در طر های توریستی و مرانی جزیرة کی

بود که با نظارت مسنتقیم

شاه و اسداهلل لم فاز اول و بخشی از فاز دوی ثن را با الگو قنراردادن جزاینر هناوایی و کراننههنای
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جنوبی دریای مدیترانه با هزیننۀ زینادی احنداث کردنند( لم همنان 251/2 :و 398-397؛ 82 /3؛

254/4؛ 291/5؛ .)499/6

بنیاد پهلوی در زمینۀ صنعت نوپای بیمه نیز از طریق شرکت سهامی بیمۀ ملی وارد فعالیت شند.

شنناه شننرکت مزبننور را در سننال  1335بننا سننرمایۀ  50میلیننون رینال تأسننیس کننرد و پننس از وقننف

داراییهای

ثن را نیز همانند سایر شرکت ها به بنیاد پهلوی واگذار نمود .شنرکت بیمنۀ مزبنور در

زمینۀ بیمههای مر ثت سوزی باربری حوادث اتومبین و غینره فعالینت منیکرد(مُتمنا شب:

90-3072-123ش 195-2104-94ب).

صنعب و معدن
پس از سیاستگذاریهای اقتصادی در قال

برنامۀ دوی توسعه و رشد و توسعۀ شنبکۀ بنانکی کنه

زمینههای پیشرفت اقتصادی در سایر حوزهها را فراهم کرد دیگر رصهها نینز شنرو بنه پیشنرفت
کرد .یکی از ای

رصهها بخن

صننعت و معندن بنود کنه توسنعۀ ثن بسنیار منورد توجنه شناه و

دولتمردان پهلوی قرار داشت .در جریان برنامۀ دوی سرمایهگذاری در بخ
از پی

صنای و معادن بنی

مورد توجه حکومت پهلوی قرار گرفنت و سیاسنت توسنعۀ صننعتی کشنور مندت اا متوجنه

تقویت صنای و اجرای برنامههای صنعتی توسط بخ

دولتنی و خصوصنی گردید(شنریفامنامی

 .)177-175 :1380پرداخت وای های صنعتی توسط دولت و یا با نظارت دولت از طریق بان
خصوصی و دولتی به وی ه بان

ملی ایران بان

ا تبارات صنعتی و بان

هنای

توسعۀ صنعتی و معدنی

را باید یکی از مهم تری اقدامات حکومت پهلوی در ای دوره برای توسعۀ صنعتی کشور بنهشنمار
ثورد که با ش رشد بخن

«نق

هانس

صننعت و معندن اینران شد(نصنیری و جهانشناهی 296 :1338؛ مُتمنا

صنعت در توسعه اقتصادی کشور» وزارت صنای و معادن 1341ش شب832-2-2-41 :؛
بهار  .)56 -19 :1354از برنامۀ سوی توسعه( )1346-1342توجه و تمرکز بیشتری بنه بخن

صنعت و معدن شد و دولت ا تبارات تخصیصیافته به ای حوزه را افزای

منجر به پیشرفت سری تر بخ

داد .ای سرمایهگذاریها

صنعتی و بنالتب افنزای

تعنداد شنرکتهنای صننعتی در اینران در

 .)328-324 :1374شاه که صنعت را «پیشروتری بخ

اقتصاد ما» میخواند رشد سری ای حنوزه

دهههای 1340و 1350ش شد( الیخانی 100-88 :1381؛ لیالز  110-108 :1392و 196؛ کاتوزیان
در دو دهۀ مزبور را به ی

«جه

بزرگ» و «استثنایی» تعبیر میکرد(پهلوی  81 :2536و .)100

رشنند روزافننزون اقتصننادی و ضننرورتی کننه حکومننت پهلننوی بننرای تأسننیس کارخانجننات و

شرکتهای سهامی جدید در حوزههای خدماتی بازرگانی و صنعتی و معندنی احسنا

منیکنرد
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با ش شد شاه و بنیاد پهلوی همزمان با شرو توسعۀ صنعتی کشور از برنامۀ دوی و سیاست ا طنای

وایهای صنعتی به بخ

خصوصی بخ

مدهای از فعالیتهنا و سنرمایهگنذاریهنای اقتصنادی

خود را در حوزة صنای متمرکز کنند .در همنی راسنتا بنیناد پهلنوی در دهنههنای 1350-1340ش

برخی از شرکتها و کارخانههای سهامی جدید را تأسیس کرد و یا سهای بسنیاری از شنرکتهنا و

کارخانجات صنعتی را در دست خود گرفت .بنیاد پهلنوی معمنوتا در پنروژههنای صننعتی بنزرگ

سرمایهگذاری میکرد .پی

پروژههای بزرگ صنعتی بخ

از ای ذکر شد که بان

توسعۀ صنعتی وایهای صنعتی زینادی بنرای

خصوصی پرداخنت کنرد .سنرمایهداران بخن

خصوصنی و بنیناد

پهلوی «پروپوزال»های پروژه های صنعتی و کارخانجات بسیاری را جهنت درخواسنت وای بنه این

ارائننه کردننند(مُتما شب195-1674-0-0 :ب؛ 195-1685-0-0ب؛ 195-1709-0-0ب).

باننن

شریفامامی که هم ون شاه و بسیاری از دولتمردان ای دوره القۀ وافری به رشد بخن

صننعت

داشت(شریفامامی  )182 :1380در بسیاری موارد بنهوین ه در منورد شنرکتهنا و کارخانجنات
بزرگ صنعتی گزارش وضعیت و ملکرد ثنها را به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسنال منیکنرد.

با توجه به سرمایهگذاری گستردة بنیاد پهلوی در شرکتهنا و کارخاننههنای صننعتی در دهنههنای

1350-1340ش و نیز با نایت به خرید و فروش و یا واگذاری سهای بنیاد در ای شرکتهنا ارائنۀ
صورت کام و دقیقی از تمای کارخانهها و شرکتهای بنیاد پهلوی دشوار است.
نق

1

دو نمونه از مهمتری صنایعی که بنیاد در ثنها سنرمایهگنذاری کنرده بنود و در توسنعۀ ثنهنا
مهمی داشت صنعت سیمان و صنعت قند و شکر بود .صننعت سنیمان یکنی از بنزرگتنری

صنای ایران در دهههای  1340و 1350ش بود که برنامههنای مراننی و زیرسناختی اینران از قبین

سدسازی و ساختمانسازی بندان متکنی بود( ناطفیپنور ثذر  .)82 :1348بنا توجنه بنه ضنرورت
توسعۀ ای بخ

بنیاد پهلوی نیز در این حنوزه نفنوذ و اقتندار خنود را هماننند سنایر حنوزههنا بنا

خطمشی های شاه گسترش داد و در برخی از کارخانجات سیمان به صنورت سنهایدار منده و ینا
مال

ک وارد م شد .بهطورکلی بنیاد پهلوی از میان  9کارخانهای که در سال  1348مشغول به

فعالیت بودند در پنج کارخانه دارای سهای مده بنود(«ایجناد شنبکۀ توزین سنیمان»  :1349بندون

شمارة صنفحه؛ مُتمنا شب195-1967-0-0 :ب 195-5325-0-0ب 195-5414-0-0ب -0-0

195-5411ب).

 .1بنرای ثگناهی بیشنتر از این شنرکتهنا و کارخانجننات از جملنه ایرانینت جننرال موتننورز اینران منونتکس ایننران
تسننتی

سننازی بننیاف گننودریو و غیننره رک :مُتمننا شب195-1361-0-0 :ب؛ 195-2195-0-0ب؛ -1848-0-0

195ب؛ 195-1688-0-0ب؛ 195-4957-0-0ب 195-5319-0-0ب.
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از دیگر صنای مهم دورة پهلوی صنعت قند و شکر بود که صنای غذایی وابسته به ثن بود به

همی دلی در زمرة صنای اساسیای به شمار میرفت و نیازمند توسعه و سرمایهگذاری بود (شریفامامی

 .)179 :1380با سرمایهگذاری های دولت و بخ
دهۀ  1330افزای

خصوصی در صنعت قند تولید قنند و شنکر در

پیدا کرد(«نموّ اقتصادی در کشورهای توسعهنیافته»  4تیر  .)36 :1338با افزای

جمعیت در دهههای  1340و  1350و توسعه و رشد اقتصادی کشور بهوی ه توسنعۀ صننای غنذایی
مصرف قند و شکر افزای

پیدا کنرد و موجن

کارخانجنات قنند در اینران شند(«توسنعه

افنزای

صنعت قند در ایران( »)1دی  .)28 :1353با توجه به ضرورت توسعۀ ای صنعت و از طنرف دیگنر

سودثوری ثن بنیاد پهلوی در صنعت مزبور به سرمایهگذاری گسترده پرداخت بهطوریکنه بنیناد
مزبور در اواخر حکومت محمدرضاشاه از میان قری

چه کارخاننه قنند و شنکر سنهای مندة 9

کارخانۀ بزرگ را در اختیار داشت(مُتما شب195-2160-87 :ب 195-1864-31ب).

حمل و نقل و بازرگانی دریایی
یکی دیگر از حوزههایی که شاه از طریق بنیاد پهلوی در ثن به سنرمایهگنذاری پرداخنت حمن و
نق دریایی بود .با رشند و توسنعۀ صننعتی اینران در دهنۀ  1340و افنزای

ضرورت توسعۀ بخ

بازرگانی دریایی ایران و افزای

بارگیری و تخلیۀ کاتها افزوده میشد .به همی

واردات روزبنهروز بنر

کشتیها و ظرفیت اسکلههنا و بننادر بنرای

لت در ای سالها توسعۀ ای حنوزه منورد توجنه

حکومت پهلوی قرار گرفت(صدرزاده  277 :1346و  .)570با توجه به همی ضرورتهنا بنود کنه

«شرکت سهامی کشتیرانی ملی ثریا» در 1346ش تأسیس شد و روزبهروز بنر ظرفینت کشنتیهنای
تجاری ایران افزوده شد .شاه که بر ای حوزه همانند سنایر حنوزههنای توسنعه نظنارت داشنت در
اوای دهۀ 1350ش دستور داد ظرفیت حم ونق دریایی کاتها افزای

یابد(«مصاحبه بنا مهنند

رضا شایگان مدیر ام کشتیرانی ملی ثریا» ثبان  .)48-49 :1351خود او پنی

از این در سنال

1335ش «شرکت ملی سهامی نفتک

ایران» را با توجه به نیاز ایران به صادرات نفنت بنه وجنود

خارجی سهای ثن را پس از وقف اموال

به بنیاد پهلوی واگذار کرد .در نیمۀ دوی دهۀ 1330ش با

ثورده بود .وی ضم صدور دستور من تندریجی صنادرات نفنت توسنط کشنتیهنای نفنتکن
افزای

تولید و صادرات دریایی نفت که نیاز به نفتک های غنولپیکنر جدیند افنزای

یافنت

برای حم فرثوردههای نفتنی کنرد.

شرکت ملی نفتک

ایران بهتدریج اقدای به خرید نفتک

شرکت ملی نفتک

که چهار فروند بودند در سنالهنای 1338-1337ش خرینداری شندند(مُتما

برای خرید ای نفتک ها از شبکۀ بانکی کشنور اسنتقراو شنده بنود .نخسنتی نفنتکن هنای

شب195-5317-0-0 :ب؛ لم .)365-364 /1 :1377
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الوه بر نفتک های مزبور و همزمان با تأسیس شرکت ملی نفتک

«شرکت کشتیرانی حم ونق خلیج» جهت حم و نق کاتها در خلیج فار

شناه شنرکتی بنه ننای
تأسنیس کنرد .این

شرکت فعالیت در رصۀ حم ونق دریایی را با خرید دو فروند کشتی باری با نایهای پرسنپولیس

و پار

ثغاز کرد .پس از ا الی فرمان وقف اموال شاه در سال 1340ش شرکت ملی نفتکن

و

شرکت کشتیرانی خلیج همانند ملسسات دیگر به بنیناد پهلنوی واگنذار گردیدنند و شنریفامنامی

ناین التولیننه بنینناد پهلننوی( )1357-1341از طننرف شنناه بننه ریاسننت هیئننتمنندیرة ثنهننا منصننوب

شد(مَراسننان شب 1867-14 :ص 28-23؛  1867-15ص 31-29و  1867-5ص .)10-8ننالوه
بر شرکتهای مذکور در دورة نیابت شریفامامی بر موقوفنات محمدرضاشناه بنا ضنرورتی کنه
حکومت پهلوی برای توسعۀ حم و نق دریایی و واردات کاتها احسا

میکرد بنیاد پهلوی نیز

همگای با دولت(قوه مجریه) فعالیت های خود را در ای زمینه گسترش داد و زیر نظنر شناه در چنند

شرکت کشتیرانی جدید سرمایهگنذاری کنرد کنه از جملنۀ ثنهنا منیتنوان بنه «شنرکت سنهامی

دریانوردی خرمشهر» و «شرکت سهامی کشتیرانی جنوب»(ایران تی ) اشاره کرد که با کشتیهنای

خود تا پایان حکومنت پهلنوی محمولنههنای صننعتی مهمنی را حمن نمودنند(مُتما شب-0-0 :

195-4962ب؛ تهراناکونومیست شنماره  937مورخنه  30اردیبهشنت « 1351کارنامنه درخشنان
کشتیرانی جنوب (ایران تی )» ص.)30

بهطورکلی در دهههای  1340و 1350ش شرکت کشتیرانی ثریا و شرکتهای کشنتیرانی بنیناد

پهلوی و نیز نفتک های ثن حم و نق دریایی جننوب اینران را در انحصنار خنود گرفتنند .این

شرکتها متعلق و یا تحت حمایت وی ة شخص شاه بودند .شاه نهتنها از ای شرکتها بنرای حمن

محمولههای ادی نفتی و بازرگانی مورد نیاز کشور استفاده میکرد بلکنه از ثنهنا بنرای واردات

محمولههای سرّی نظامی خریداریشده نیز استفاده منیکرد(مُتمنا شب195-1655-64 :ب -72

195-1655ب 195-1655-56ب) .در حم مواد و فرثوردههای نفتی جنوب نینز بنیناد پهلنوی از
طریق شرکت حم و نق خلیج و شرکت نفتک

ملی ایران سهم مهمی داشت(مُتما-5321-0-0 :

195ب؛ 195-5317-0-0ب؛ 195-1645-0-0ب؛195-2101-90ب؛ 195-2116-90ب؛ -0-0
195-4962ب) .در ای دوره بنیاد پهلوی با شرکتهای حم ونقلی که مال

ثنها و ینا سنهامدار

مدة ثنها بود در جابهجنایی محمولنه هنای نفتنی و غیرنفتنی اینران و در مجمنو رشند و توسنعه

حم ونق دریایی در جنوب ایران نق

مهمی ایفا میکرد و قا دتاا سود زیادی نیز از ای راه اید

ثن میشد .ای بنیاد با خطمشیها و دستورات شاه در کنار سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی

نفت ایران بازرگانی و حم و نق دریایی ایران را در دهنههنای  1340و  1350در انحصنار خنود
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گرفتند و در مدیریت و توسعۀ بازار تجارت حم ونق منواد نفتنی و کاتهنای غیرنفتنی در خلنیج

فار

نق

مهمی ایفا میکردند.

توریسم و هتلداری
یکی دیگر از رصههایی که در دهههای  1340و1350ش توسعه پیدا کرد صنعت توریسم بود .بنا
توجه به اهمیت بخ

توریسم در افزای

درثمد ملنی و نقن

ثن در توسنعۀ اقتصنادی حکومنت

پهلننوی از برنامننۀ سننوی توسننعه برنامننهریننزیهننا و اقنندامات گسننتردهای را در ای ن بخ ن

انجننای

داد(معصومی 67-53 :1387؛ تقیزادهانصاری  .)76-72 :1383در سنال 1342ش «سنازمان جلن

سیاحان» تأسیس شد و به احداث زیرساختهنا و تأسیسنات تزی بنرای جنذب جهنانگرد خنارجی
اقدای گردید .همی اقدامات با ش افزای

درثمد ارزی ایران از صنعت توریسنم در دهنه 1340ش

شند(تهراناکونومیسنت  19منرداد 31 :1347؛ همننان  12اردیبهشنت  .)21 :1349سنودثوری این
صنعت منجر به توجه بیشتر حکومت پهلوی به توسعۀ جهانگردی و افزای

تأسیسات توریسنتی در

دهۀ  1350و بهوی ه در برنامۀ پنجم توسعه( )1356-1352شد(«اولی ثمرة همکاری دولت با بخن

خصوصی»  18دی  .) 16 :2535توسعۀ بخ

توریسم و افزای

شنمار ورود جهنانگردان بنه اینران

پای شرکتهای معروف هت داری و هت سازی جهان را به ایران باز کرد که از جملۀ ثنها میتوان

به شرکتهای «هیلتنون» «ثرینا شنرایتون» و «هاینت» اشناره کرد(مَراسنان شب 1876-2 :ص5؛

مُتما شب195-5177-0-0 :ب).

بنابرای با توجه به ضرورت توسعه ای صنعت جدید برای حکومنت پهلنوی بنیناد پهلنوی بنه

نمایندگی از شاه وارد ای حوزه شد .البته شاه پی

از تأسیس بنیاد پهلوی خود صاح

هتن هنایی

بود که به دستور رضاشاه ساخته شده بودند .پس از تأسیس بنیاد پهلوی در سال 1337ش با هدایت

شاه ای بنیناد کنار سناخت هتن هنای جدیند را در شنهرهای شنمالی و شنهر تهنران و سنایر نقناط

توریسننتپننذیر ثغنناز کرد(اسنننادی از صنننعت جهننانگردی در ایننران  :1380اسننناد  130و :130/1

403-398/1؛ نیننز اسننناد 149و  .)506-496/2 :150یکننی از طننر هننای بنینناد پهلننوی کننه جننزو

بزرگتری طر های هت سازی ایران نیز بود طر ساخت هت هیلتون بود .این هتن بنا سنرمایه-
گذاری کمپانی بی المللی هیلتون تأسیس گردید .بنیاد پهلوی قرارداد ساخت ای هت را در اسنفند

سال 1338ش با کمپانی مزبور منعقد سناخته بود(مُتمنا شب195- 3559-0-0 :ب -5411 -0-0

195ب) .در بهم  1341ای هت با ح ور شاه افتتا شد .با ساخت ای هت
سال  1342صاح

بنیاد پهلوی در اواخر

 20هت بود(همان شب195-2101-88 :ب) .بنیاد پهلنوی در دهنۀ  1350نینز
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همگای با دولت و بخ

خصوصی اقدامات خود را در زمینۀ توسعه و گسترش هت ها افنزای

داد.

ای بنیاد طر توسعۀ هت هیلتون را در دستور کار قرار داد .طر دوی هت هیلتون در سال 1351به

بهرهبرداری رسید(تهراناکونومیست شماره  24 945تیر  .)25 :1351در سال  1356کمپانی هیلتون

با بنیاد پهلوی قرارداد ساخت سومی هت هیلتون را با ظرفیت  300اتاق و در  35طبقنه در کننار دو

برج پیشی ام ا کرد(همان شماره  25 1206تیر  2536ص .)20نالوه بنر فعالینت مسنتقیم بنیناد
پهلوی بان

مران وابسته به بنیاد پهلوی نیز در حوزة احداث و مندیریتِ تأسیسناتِ جهنانگردی

همانند احداث هت و مراکز اقامتی و تفریحی سرمایهگذاری گستردهای کرده بود که پی

از این

به گوشهای از ثن اشاره شد .در سالهای پایانی حکومت شاه بنیاد وی دارای شبکۀ گسنتردهای از
هت ن هننا در سرتاسننر ایننران بننود و در توسننعه و منندیریت بخ ن

داشت(مُتما شب124-3241-2-0 :خ؛ گراهای .)197 :1358
مسکن و آپارتمانسازی
یکی از حوزه هایی که با افزای

توریسننم نق ن

قاب ن مالحظننهای

جمعیت و ایجاد تحوتت اساسی در جامعه بهوی ه جامعنۀ شنهری

بهطور گسترده رشد پیدا کرد حوزة مسک

ساختمانسازی و شهرکسازی بود .افنزای

نیناز بنه

مسک منجر به بروز مشک کمبود مسک و گرانی ثن در دهۀ  1340شده بنود .این مسنائ با نش

شد تا در دهۀ مزبور بازار مسک رونق فزایندهای بگیرد و دولت ثپارتمانسازی و شهرکسازی را
در صدر توجه خود قرار دهد .پس از ثن بود که ثپارتمانسازی برای تأمی مسک مردی با افزای

ا تبارات دولتی و سرمایهگذاری بخ

خصوصی روزبهروز افزای

و 6؛ تهراناکونومیست شماره  9 682اردیبهشت .)40 :1346

یافت(ثموزگار ثبان 2 :1347

با توجه به نیاز روزافزون به مسک و تالش دولت برای تأمی ثن بنیاد پهلوی با هدایت شاه در

ای حوزه نیز مشارکت نمود و با توجه به بازار گری ثن از درثمد ای حوزه نیز منتف منیشند .این

بنیاد به اشکال مختلف در ای حوزه سرمایهگذاری کرده بود .یکی از ای اشکال سنرمایهگنذاری

مستقیم بنیاد پهلوی در حوزة مسک به نوان کارفرما بود که مندتاا از طرینق بانن

میگرفت .یکی از مهمتری طر های بان
غرب تهران» بود که در اراضی خوردی

منران انجنای

مران در حوزة مسک و شهرکسازی «طر

مرانی

فر زاد و احمدثباد از سال 1348ش اجنرا شند .براسنا

تصوی نامۀ هیئتوزیران اجرای ثن طر به هدة بنیاد پهلوی بود و بان

مران بنه نماینندگی از

طرف بنیاد پهلوی مجری ای طر بود(کارنامۀ بانکداری کشنور در نخسنتی دهنۀ انقنالب شناه و

ملننت  :1351ص .)70مرحلننۀ دوی شننهرکسننازی در مننناطق مننذکور از سننال  1351ثغنناز شنند
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(« ظیمتری طر شهرسازی »...اسفند  .)9 :1351تمای طر های ثپارتمانسنازی و شنهرکسنازی

بنیاد پهلوی در سطب شهر تهران با نظارت و هدایت شاه انجای میشند( لم 260/4 1377؛ همنان:

42/5؛ مُتما شب195-1386-0-0 :ب 195-1888-0-0-ب).
الوه بر سرمایه گذاری مستقیم بنیاد پهلوی در بخ

مسک

ای بنیاد سهای مدة چند شرکت

بزرگ ساختمانسازی را نیز در اختیار داشت و از طریق ای شرکتها در حوزة مسک و خانهسنازی

سرمایهگذاری میکرد .یکی از ای شرکتها «شرکت خانهسازی اسکان اینران» بنود کنه یکنی از

مهمتری طر های ساختمانی ای شرکت به نوان کارفرما بنرجهنای معنروف سنهگاننه اسنکان در

تهران بود(مُتما شب195-5323-0-0:ب؛  .)195-2188-0-0یکی دیگر از مهنمتنری شنرکت-

های ساختمانسازی بنیاد پهلوی «شرکت سهامی ثتیساز» بود .شرکت مزبور ثپارتمانها شهرک-
ها و مجتم های مسکونی زیادی بهوی ه در شهر تهران ساخت .مانند ثپارتمنانهنای اوین (همنان

شب195-1680-1-0 :ب) .شرکت ثتیساز در شهرهای شمالی نیز با نظارت بنیناد پهلنوی و شناه

شرو به ویالسازی نمود که از مهمتری پروژههای ثن میتوان به پروژههای ویالسازی و شهرک-
سازی در دریاکنار (بابلسر) زیباکنار (در رشت) رامسر و چالو

و غیره اشاره نمود(همان شب:

195-1680-5 -0ب 195-1680-50 -0ب) .خانننههننا ویالهننا و ثپارتمننانهننای احننداثشننده در
شهرهای شمالی و شهر تهران توسط شرکت مزبور به اشخاص مختلف و یا کارکنان دولت فروخته

میشدند(همان شب195-1894-0-0 :ب 195-5191-0-0ب 195-5131-0-0ب).

الوه بر سرمایهگذاریهای ساختمانی فوق بنیاد پهلوی در سالهای نخسنتی دهنۀ 1350ش و

پس از تأسیس شعبۀ بنیاد پهلوی در ثمریکا در سالهای  1352-1351در پوشن

سنازمانی خیرینه

وارد سرمایهگذاریهای ساختمانی در ای کشور شد .مهمتری پروژة ای بنیاد در محلۀ منهت شهر
نیویورک ساختمان  36طبقهای بود که با استقراو از بان

های ثمریکا و با راهنمایی شرکتهای

بزرگ ساختمانی نیویورک برای بنیاد پهلوی در سال  1978ساخته شند(مُتمنا شب-2172-0-0 :

195ب؛ 195-2172-0-0ب؛ 195-2167-0-0ب؛195-4955-0-0ب؛195-4956-0-0ب).

نتیجهگیری
بنینناد پهلننوی بننا فعالیننتهننا و سننرمایهگننذاریهننای گسننتردة اقتصننادی خننود ننالوه بننر کننارکرد

ثروت اندوزی برای شاه در واق ابزاری برای تحقنق ثمنال اقتصنادی و صننعتی شناه و پشنتیبانی از

سیاستهای اقتصادی حکومت پهلوی بود .به بارتی دیگنر شناه از بنیناد پهلنوی بنه ننوان ین

شبهدولتِ اقتصادی بنرای «جهن » سنری صننعتی و هندایت و تقوینت جرینان توسنعۀ صننعتی و
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اقتصننادی در دو دهننۀ واپسننی حکومننت خننود بهننرهبننرداری مننیکننرد .واکنناوی فعالیننتهننا و

سرمایهگذاریهای گستردة اقتصنادی این بنیناد و اشناراتی کنه بنه سیاسنتهنای اقتصنادی شناه و
حکومت پهلوی و روند توسعۀ اقتصادی و صننعتی و حنوزههنای مندنظر توسنعه یعننی بانکنداری

صنعت و معدن بازرگانی دریایی توریسم ساختمانسازی و شهرکسازی در دهههای مزبور شد

بهخوبی ای کارکرد را نشان داد .مداخله و ورود گستردة بنیاد پهلنوی در رصنههنای اقتصنادی و
صنعتی نیز خود محصول تفکر مداخلۀ گستردة شاه و حکومت در اقتصاد و مین بنه صننعتیشندن

سری بود .شاه با سرمایهگذاری های اقتصادی از طریق بنیاد پهلوی الوه بر اینکه به اهداف خیریه

و ایالمنفعۀ بنیاد نن که بیشتر جنبۀ صوری داشت نن و نیز مطام منادی خنود منیرسنید در حنوزة
صنای و حوزههایی که براسا

سیاستگذاریهای انجنایشنده در برنامنههنای توسنعه منیبایسنت

توسط دولت(قوه مجریه) توسعه پیدا میکردنند خنود مسنتقیماا وارد منیشند و مداخلنه منیکنرد.

بنابرای شاه خود شخصاا از طریق بنیاد پهلوی نن منتها در کسوت بخ

خصوصی نن در موج توسعۀ

اقتصادی توسط دولت تزریق شده بود استفاده نمود و الوه بر کم

به تقویت و رونق ای موج

صنعتی دهههنای  1340و  1350وارد شند و از تسنهیالت و ا تبناراتی کنه بنرای توسنعۀ صننعتی و
خود نیز بر ثن سوار شد و از ثن منتف گردید.

بنابرای کارکرد مادی ن انتفا ی بنیاد برای شاه که با ناوی مختلفنی هم نون ثنروتانندوزی

بیان شده است تبیی کنندة تای و تمای چرایی ورود گستردة بنیاد پهلوی به حوزة اقتصاد نمنیتوانند

باشد .بلکه باید گفت شاه بنیاد پهلوی را با خطمشیها و هدایت خود به صورت گسنترده در اکثنر
رصه های اقتصادی و صنعتی کشور نن حتی موازی با نهاد دولت (قوة مجریه) نن وارد م کرد تنا

ضم تأمی و ت می مالی خود و خاندان

و هم نی تنأمی منالی اهنداف خیرینه و نایالمنفعنۀ

مدنظر خود به هدایت جهتدهی توسعه و تقویت بخ

اقتصاد و صنعتِ در حال رشد بپردازد.
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