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  گان و سياست در ايران امروز پيشه نهان
  بخش سوم 

  ها  ميراث ساسون

  
  عبداهللا شهبازي

  
  كنم؟  را امروز مطرح ميچرا اين مباحث 

انسـجام  كه به دليل   يكانونشناسانم؛  ميرا  ايراندر كانون پنهان ترين  كهنتاريخي  پيشينهبه اجمال، ن بخش، در اي
به تبع آن در سياسـت و فرهنـگ ايـران بـه اقتـدار فـراوان       اقتصاد، از تجارت تا ماليه، و  در فرامليتيپيوندهاي و  دروني
پـس از وقـوع انقـالب    كانون فـوق  . انتقال يافتبه دوران پهلوي فراگير شد و دوران قاجاريه در  اقتداراين . ه استرسيد

بار ديگر  شكارگزارانهاي  بازتوليد شبكه از طريقرا با وضع جديد منطبق كرد و ي خود سازوكارها )1357( اسالمي ايران
  . به دست آورداقتدار پيشين را 

  : دانم را ضرور ميزير توضيح با توجه به فضاي سياسي كنوني، 
خودكامگي و مظـالم  هاي فرهنگي و سياسي و  ماندگي مصائب ناشي از عقب» گناه«انداختن ، حاضر رسالههدف از 

طـور مشـخص دربـاره     بـه بخـش از رسـاله   در اين . نيستيا قومي آن گروه ديني  به گردن اين ومنبعث از آن مفاسد و 
ايـن حاصـل   . ام سـخن گفتـه   انآنو ناشناخته و تأثيرات ژرف و گسترده و به همان ميزان استتارشده » يهوديان بغدادي«

در حـوزه تحقيقـات   . ام ردهنكنيز گويي و پنداربافي  ياوه. آسان و ارزان به دست نيامدهبرايم سوز كه  كاوشي است زندگي
را نقش عوامل گونـاگون  و هاي سياسي و فرهنگي  سازوكار كنشو كار كرده ها  اجتماعي و سياسي و مردم شناختي سال

در انديشـه سياسـي   » گر هاي توطئه كانون«با بزرگنمايي خواهم  نمي. شناسم ميبه خوبي فرايندهاي اجتماعي تكوين در 
 يهـا  كـانون «خت شناام كه  بارها گفته. ام مقاالت خود بر اين امر تأكيد كردهكتب و ا و بارها در باره. ايران توهم بپراكنم

ولي بـه معنـي ناديـده    ماند، بعدي و عقيم خواند  تك ماسياسي هر چند بسيار ضرور است، و بدون آن دانش » گر توطئه
ان و يـ هوديخـود،  نامدار تاب كدر آغاز آلماني، ، انديشمند و اقتصاددان بزرگ سومبارتورنر . ساير عوامل نيستگرفتن 

  :سدينو يمبه درستي ، ديجد يدار هيسرما
  

. ديآنظر  بهدرواقع بوده چه  آنش از ين است بكان مميهودير يتاب، تأثكن ير اينظ يمطالعه تخصص يكدر 
ر ابداعات يدرباره تأث اگر ما. شود يسته ميه نگريزاو يكده تنها از يه به پدكاست  ين مطالعاتين در ذات چنيا

، نقش ينگار كت يكدر . ردك يجلوه م گونه همينم مسئله يردك يق ميز تحقيد نيجد يات اقتصاديدر ح يفن
 يش نظام اقتصاديدايعامل به پ يكد، هزار و يبدون ترد... رسد يمنظر  بهآن  يگاه واقعيش از جايموضوع ب
، بدون يدانش فن يكيانكر نقره آن، بدون ابداعات ميذخاا و يكشف آمركبدون . ده استيرسان ياريدوران ما 

ه بدون كن بود كرمميد همانقدر غيسم جديتالياپكش يدايد اروپا و تحوالت آن پيجد يها ملت يمختصات قوم
   1.فصل است يك] تنها[ان يهودير يتأث يدار هيسرما] ظهور[ يخ طوالنيدر تار. انيهودي

                                                      
1.  Werner Sombart, The Jews and Modern Capitalism, [new edition, introduction by Samuel Z. Klausner,] London: 

Transaction Books, 1982, p. 6. 
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بـا  ، هـاي پنهـان   كـانون كنم كـه   تأكيد مياند بار ديگر  نخواندهتب و مقاالت مرا ساير كو زرساالران براي كساني كه 
و فرايندهاي جهـان امـروز اسـت و از اينـرو      ها كنشبسيار تأثيرگذار در واقعيتي جدي و  ،مافياگونهساختار و عملكردي 

تـأمين و  بـراي  . شـود شناخته وبي به خشان  و تأثيرگذاريو مكانيسم كاركرد ايراني آن هاي  شعبهها و  ضرور است شاخه
نـام مـن    شد و، اسفمندانه، اين قرعـه بـه   سرانجام بايد كسي اين وظيفه را متقبل ميتضمين رشد و بالش جامعه ايراني 

بارهـا از  . اسـت ي كه آن كانون از ميان ايشان برخاسـته متفـاوت   قاطبه مردمبا هاي پنهان  ام كه كانون بارها گفته. خورد
هاي يهودي همبسته با اسـتعمار بريتانيـا را    و به عنوان يك نمونه تعارض ميان كانون  سخن گفته ها انساناستقالل فردي 

كسـاني چـون   اوائـل سـده نـوزدهم مـيالدي پديـد آوردنـد،       در را  )روشنگري يهـودي (با يهودياني كه جنبش هاسكاال 
  : نوشتمزرساالران در . ام مثال زدهها،  مندلسون

  
ه حوزه كستند ينگر ي، مياسيساختار س يكن، نه يد يكعنوان  ت بهيهوديبه ] ان يهوديروشنگر[ن گروه يا

در . هود، شهرت داردي يا جنبش روشنگرياال، كن موج به هاسيا. است يفرد ياعتبار آن تنها در قلمرو زندگ
و احياء ار حفظ، ردند و خواستك يدفاع م يحاخام يگارشيه از سنن الكان قرار داشتند يهودياز  يمقابل، گروه

ن يلندن در رأس ا يگارشيان وابسته به اليهوديه كشب. بودند »هوديقوم « وطني جهان ياسيس يت ساختارهايتقو
به  1880، در دهه يليانس اسرائيس آليبه تأس 1860ان در آغاز دهه يهودين گروه از يتالش ا. داشت يگروه جا

موج تعارض  ...ديسم انجاميونيش صهيدايبه پ 1890ه و در ده] عاشقان صهيون[ون يز يش جنبش هوويدايپ
ان وابسته به يهودياال، و كو جنبش هاس »ينياصالح د«هوادار  يهوديروشنگران  يعنيها،  ميلكيان ماسيم
ز بازتاب ين يو اقتصاد يمال ياپوهاكلدها، در عرصه تيا، و در رأس آن روچيتانيبر يو مستعمرات يمال يگارشيال

ل كشان شيه اكلدها و شبيه روچيعل يهوديمتنفذ  يها خاندان ياز برخ ياتحاد 1830از دهه  نسان،يبد. داشت
   2.م، فولد و پرريگ، اوپنهايتزين، ايلس، آرنشتكها عبارتند از مندلسون، اس ن خاندانين ايتر مهم. گرفت

  

روچيلـدها يهوديـاني   . سـت طور عمده داستان تعارض دو خاندان يهـودي، روچيلـد و پـرر، ا    بهزرساالران وم سجلد 
تمـدن جديـد اسـتعماري را رقـم زدنـد و پررهـا       ي قـاره،  و اروپا ،بريتانيامعين در  يهاي زرساالرند كه در پيوند با كانون

  : در آنجا نوشتم. روند شمار مي بهكه از معماران فرانسه جديد فرهيخته يهودياني 
  

بودند  يهوديها،  ن ساليبناپارت در ا ييلو يرسمدار كل پرر، دو بانيل فولد و اميه آشكن درست است يا
 يران بدنام بود ولكان روشنفيدار در مكفولد بان .رفتند شمار نمي اين دو نماينده اليگارشي يهودي آن عصر به يول
 يكعنوان  بود و بهنام  خوش يا ل پرر چهرهيز شهرت داشت و اميلدها نيب و دشمن روچيعنوان رق به

د، يم ديخواه كه چنانادوارد درومون،  يه حتكشد تا بدانجا  ي، شناخته ميهودي، نه گرا آرمانست يمونيس سن
  3.رده استكاد ي يكياز او به ن ان فرانسهيهودي يتاب جنجالكدر 

  

بـه معرفـي   در آينده شـايد  . صادق استنيز هاي قومي و ديني  عالوه بر يهوديان، درباره ساير گروهشيوه نگرش، اين 
زرسـاالري  ناپذير در سـاختار   و تفكيكهمبسته بخشي و قدرتمند اين كانوني است . بپردازم وطن ارمني ناليگارشي جها

سـده  تحـوالت  در هاي استعماري غـرب بـه ثـروت و قـدرت رسـيدند،       زرساالران ارمني، كه در پيوند با كانون .جهاني
، زيـرا مالـك پـنج در صـد     »اي پنج در صـد آق«معروف به  4كالوست سركيس گلبنكيان،. ندهند و مصر مؤثر بودنوزدهم 

گالوستيان و فليكس آقايان سـران   گدر دوران پهلوي، هي. سهام نفت عراق بود، نامي آشنا در تاريخ سياسي نفت است
گردانندگان مافيـاي مـواد مخـدر آمريكـاي التـين      از اين زرساالران ارمني اكنون برخي مافياي ارمني ايران بودند و هم 

اگر و نيز . قاطبه مردم ارمني ايران يا ارمنستان ندارداين شناخت هم ضرور است و هم ربطي به است كه روشن . هستند
خاندان آقاخان محالتي در ساختار اليگارشي جهاني بپردازم، به معناي يكسان شمردن ايـن خانـدان بـا     نقشزماني به 

                                                      
← 

  . 8، ص 1384اقي، نشر س: ، ترجمه رحيم قاسميان، تهرانيهوديان و حيات اقتصادي مدرنورنر سومبارت، 
 . 155-154، صص 3ج زرساالران، شهبازي،  . 2

 . 130-129ص صهمان مأخذ،  . 3

4.  Calouste Sarkis Gulbenkian  
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گـان   پيشـه  نهـان درباره تمايز ميان . هند نيز صادق استاين امر در مورد زرتشتيان ايران و . نيست اسماعيليقاطبه مردم 
ام؛ اگـر گـوش    سـخن گفتـه  بارهـا  انـد،   به راه انداختهنيز، به دليل تبليغات شديدي كه عليه من  قاطبه بهائيانو  بهائي

  ! شنوايي باشد
هيچگـاه راه بـه    تحوالت سياسي در ايران» مافيايي«هاي  گونه كانون اين پژوهش ضرور است زيرا بدون شناخت اين

هاي پنهان  كانون. سخن بر سر اين و آن نظم سياسي حاكم نيست. سخن بر سر ديروز و امروز نيست. جايي نخواهد برد
. كننـد  اقتدار فراوان عمل ميبسط يد و هاي مافيايي با  گي و روش پيشه در همه جاي دنيا هستند و به دليل سرشت نهان

را » تبـار  بانكداران آلماني«كساني كه با مسائل سياسي آشنايي دارند، نقش . ريكا استاياالت متحده آمبارزترين نمونه، 
در واقـع، منظـور همـان زرسـاالران     . شناسـند  در اياالت متحده خوب مـي مالي و سياسي به عنوان قدرتمندترين كانون 

مـالي  آريستوكراسـي  دنـد و  بـه نيويـورك مهـاجرت كر   آلمان، ماننـد هـامبورگ و فرانكفـورت،    يهودي است كه از بنادر 
 جايگاه آنان در پيدايش امپرياليسم جديد تا بدان حد بزرگ است كه هابسون. قدرتمندي را در اياالت متحده بنا نهادند

، »يهـودي «بدون ذكر نام  5رود، شمار مي ، كه اولين پژوهش جدي علمي در اين حوزه بهامپرياليسمدر كتاب نامدار خود، 
  : صيف كرده استايشان را چنين تو

  
 - ها كمپاني] مالي[دهندگان، و مشوقين  بانكداران، دالالن بورس، صرافان، وام -كاران بزرگ اين كاسب

نيرومندترين پيوندهاي سازماني ايشان را متحد كرده . دهند المللي را تشكيل مي عصب مركزي كاپيتاليسم بين
اند و در قلب سرمايه هر كشوري جاي  ارتباط با هم ترين شكل ممكن در ترين و سريع است و هماره به نزديك

قرار   در زير نظارت مرداني از يك نژاد خاص و معينشود،  طور عمده، تا آنجا كه در اروپا ديده مي ها به آن. دارند

. ها تجربه مالي نهفته است و جايگاهي يگانه در هدايت سياست كشورها دارند دارند كه در پس ايشان سده
   .هاي آنان ممكن نيست جز از طريق بنگاه دهي سريع سرمايه بدون رضايت آنان و به جهتهيچگونه 

  

  : افزايد ميكند و  اشاره مي» ها تجربه مالي داراي سده نژاد خاص و معين«تر به اين  هابسون سپس صريح
  

ه يك دولت بزرگ به آن توان جنگ بزرگي را از سوي يك دولت اروپايي تصور كرد يا وام بزرگي را ك آيا جداً مي

    6؟نياز دارد كه بنياد روچيلد و مرتبطين آن مخالف آن باشند
  

 تـر  بيشبه كاربرد آن در آينده . نيستايضاح تاريخ يا شناخت فرايندهاي امروزين جامعه ايران من تنها دغدغه بنابراين، 

در يقـين  به نشود، و شناسانيده شناخته به درستي  ام كردهشناخت آن صرف را  عمر خود ها سالكه  اي پديدهاگر . انديشم مي

اين نخسـتين تجربـه مـا    . خواهد شدو تكرار تاريخ باز هم تكرار . ه استآينده بر ايران همان خواهد رفت كه در گذشته رفت

سـال  همان مسائلي است كـه يكصـد   هنوز ما امروز سياسي تفكر ايم چرا مسائل بنيادين نظري در  آيا هيچ انديشيده. نيست

  پيش، در دوران انقالب مشروطه، مطرح بود؟

را در ايـران  » هـا  كـارگزاران ساسـون  «هـاي بعـد خـواهم كوشـيد      در بخـش . نام دارد» ها ميراث ساسون«اين بخش 
  . بشناسانم

  ايران بغدادي و يهوديان 

. ميت جدي يافـت اهاستعماري غرب  -هاي تجاري شيراز در تكاپوي كانونشهر نيمه دوم سده هيجدهم ميالدي در 
و به تبـع آن گشـايش    7كريم خان زنددر زمان .) م 1766./ ق 1180(ران اين جايگاه به دليل تبديل شيراز به پايتخت اي

حضور كارگزاران كمپـاني هنـد   در اين دوران، . بود.) م 1768./ ق 1182(در بندر بوشهر  كمپاني هند شرقي بريتانيادفتر 
دالالن ايرانـي و غيرايرانـي ايـن    بدينسـان،   .ها در شيراز بيش از ساير شهرهاي ايـران بـود   شرقي بريتانيا و ساير كمپاني

                                                      
5.  John A. Hobson, Imperialism: A Study, New York: James Pott and Co., 1902. 

6.  http://www.econlib.org/library/YPDBooks/Hobson/hbsnImp.html (Part 1, Chapter 4, Paragraph 34) 

وكيل، كه خاطر را از نظم ممالك ايران جز خراسان آسوده داشت، شهر شيراز جنت طراز را پايتخت سلطنت خويش  1180و در سال « . 7
: كوشـش منصـور رسـتگار فسـايي، تهـران      ، بـه فارسنامه ناصريسيني فسايي، ميرزا حسن ح(» .فرمود و بنياد ساختن عمارات را نمود

 )609، ص 1، ج 1378اميركبير، چاپ دوم، 



4 

 

  . در تركيب جمعيت و به تبع آن در حيات سياسي و اقتصادي و فرهنگي شهر شيراز نقش برجسته يافتندها  كمپاني

ـ  بـه يهوديـاني بودنـد كـه    ، هاي غربي دالالن و كارگزاران كمپانياين بخش مهمي از  بغـداد، شـهر مهـم    از ور عمـده  ط

در سده هيجدهم، بغداد مركز ديني و تجاري و سياسي يهوديان منطقه، از . كردند ميمهاجرت به ايران نشين عثماني،  يهودي

  . رفت شمار مي عثماني تا ايران و هند، به

وزدهم جامعـه يهـودي   دهد كه در اواخر سده هيجدهم و اوايل سده ن مكاتبات موجود در كتابخانه ساسون نشان مي
مركـز  نـه تنهـا   بغـداد  . كـرد  ني و هند، هدايت مـي ، در ايران و عثمارا بغداد در منطقه مركزيت داشت و جوامع همجوار

شـيخ صـالح   در حوالي نيمه سده هيجدهم خاخام بزرگ يهوديان بغـداد  . بلكه مركز ديني ايشان نيز بودتجاري يهوديان 

در شـيراز تعـدادي از    .كردنـد  يهوديان ايران براي امور ديني خود به او رجـوع مـي   نام داشت و.) م 1785متوفي ( گباي
در . ، صـراف عبـداهللا پاشـاي كـرد بـود     اسرائيل بن يوسف بن سعيدها،  كه يكي از آن كردند يهوديان بغدادي زندگي مي

يخ ساسون، ناسـي يهوديـان   مكاتبات او با ش. كرد ، پسر شيخ صالح، در هند زندگي مينسيم گباياواخر سده هيجدهم، 
هاي متنفذ يهودي بغداد، نيز در هند بودند و بعدها ديويد  ، از خاندانخاندان حييمبرخي از اعضاي . بغداد، موجود است

رهبـري دينـي   هنـوز  هـاي بغـداد    اخـام خدر اوايل سده نـوزدهم  . ساسون دختر فرج بن سليمان حييم را به زني گرفت
از بمبئي و كلكتـه، بـراي امـور دينـي خـود بـه بغـداد مراجعـه         ويژه  بهند و يهوديان هند، يهوديان هند را به دست داشت

او بـه نشـر آثـار دينـي     . تأسيس كردخام ازقل بن روبن مدرسه ديني ابومنشاشي را در بغداد اين زمان خادر  .كردند مي
اخام بزرگ يهوديان بغـداد بـود و   خ موسي حييم 1837تا سال . پرداخت ميهاي يهوديان هند،  يهوديان، از جمله نوشته

وارد  1824آوريـل   8به گزارش جوزف ولـف، كـه در   . المقدس بيتهند و ايران تا دمشق و منطقه، از محل رجوع يهوديان 

.در بغداد چهار كنيسه بود؛ چنان زيبا و باشكوه كه مايه حيرت ولف شد. بغداد شد، تمامي تجارت شهر به دست يهوديان بود
8  

سـاكن  در شـيراز  بندر نيز ، تعدادي از يهوديان اين .)م 1775./ ق 1189(به دست صادق خان زند ح بصره پس از فت
تـرين شـهر    مهـم بـه  جا كه شـيراز دوران زنديـه    تا بدانيافت شيراز تداوم بغداد در هوديان از آن پس استقرار ي 9.شدند

   10.بدل شد نشين ايران يهودي
علت كثـرت شـيعياني    بهو  كردند ميقومي و ديني خود را پنهان  هويتكار، كسب و د بخشي از اين يهوديان، براي پيشبر

» مسلمان«خود را غيره، عرب و كه طبق سنت ديرينه براي عبادت يا تحصيل در عتبات متوطن بودند، اعم از ايراني و هندي و 

سـاير شـهرهاي ايـران    و در شـيراز  قامـت  ااينان پس از گذشت يكي دو نسل . نمودند معرفي مي) عراق(از عتبات بازگشته 

  . شدند  مي »بومي« تدريج به

 .بـود » بـومي شـدن  «دو روش اصـلي بـراي   ولي رو بـه انقـراض   نام  و خوش هاي اصيل با خاندان وصلتو  جعل تبارنامه
از اين بارز هايي  لمثا عنوان بهرا  نواب شيرازيو  قوام شيرازيهاي  خانداندر اينجا . توان ذكر كرد هاي فراواني مي نمونه
   : كنم بيان مي» بومي شدن«نوع 

فتنه ناشي از تهاجم مثلث كوران ، در نيمه اول سده هيجدهم ميالديدر  11،يهودي مال آشرخاندان قوام شيرازي، نياي 

د بـراي  اين زمان مناسـبي بـو  . ، از قزوين به شيراز مهاجرت كردروسيه و عثماني و محمود غلزايي به ايران و سقوط صفويه

كدخداباشي محالت حيدري خانه، يعنـي نيمـي از    نيمه سده هيجدهمحوالي در آشر  12.رشد و اقتدار وي در اين شهر

                                                      
8.  David Solomon Sassoon, A History of the Jews in Baghdad, London: Solomon D. Sassoon, 1949, pp. 127-137.  

9.  Encyclopaedia Judaica, New York: Macmillan, 1971, vol. 14, p. 1415.  

 . 340ص  ،1365فراز، : تهران ،ترجمه علي محمد ساكي، 1779-1747هاي  تاريخ ايران بين سال :كريم خان زند ،جان پري . 10

زمين ؛ شهبازي، 435-430، صص 2، ج زرساالرانشهبازي، : ام كردهدرباره يهودي بودن مال آشر در دو كتاب زير مستندات متعدد ذكر  . 11
  . »خاندان قوام شيرازي و يهوديان مخفي«: فايل چهاردهم و انباشت ثروت،

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/14.htm 

م در محـر . حاجي هاشم كدخداباشي محالت حيدري خانه و خواجه تقي كدخداي محالت نعمتي خانه شـيراز بودنـد  . ق 1159در سال  . 12
در اين واقعه، حاجي هاشم تنها از يك چشم . افشار گروهي از كالنتران و بزرگان شيراز را كور كرد نادر شاه. م 1747ژانويه / .ق 1160

 1700./ ق 1112اگر در اين زمان حاجي هاشم را ميان سال بدانيم، بايد متولد حوالي ) 574-573، صص 1، ج فارسنامهفسايي، . (كور شد
 . باشد. م

← 
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شد، وصـلت بـا    خوانده مي» حاجي هاشم جديداالسالم«يكي از علل ترقي مال آشر، كه در شيراز  13.بودمحالت شيراز، 
... اي بـه عقـد ازدواج درآورده   الدين شيرازي معروف، مسـتوره  ج قواماز خاندان حا«. هاي اصيل شيرازي بود زني از خاندان

.دانستند» الدين اوالد او نسالً بعد نسل، به سبب آن مستوره، خود را منسوب به حاجي قوام
همان » الدين حاجي قوام«اين  14

خ ابواسـحاق اينجـو و   نامدار شـاه شـي  ، وزير .)ق 754متوفي ( »حاجي قوام«، معروف به الدين حسن تمغاچي حاج قوام
  .از اينروست» قوام شيرازي«به  شهرت خاندان فوق. استممدوح خواجه حافظ شيرازي، 

، كـه  )در شيراز. م 1818./ ق 1234متوفي ( جعفرعلي خاننام  فردي به. شد» بومي«نيز بدينگونه  خاندان نواب شيرازي
او  .سـكونت گزيـد  چندي در كـربال  هيجدهم ميالدي  قشون بريتانيا در هند بود، در اواخر سده» منصب صاحب«تر  پيش

 ؛فريفـت  ،براي زيارت به كربال رفتـه بـود  به همراه خانواده كه ب شيرازي، پسر حاج آقاسي بيگ، را، ميرزا حسنعلي طبي
اسـت و ايـن    نـام محمدرضـا خـان مازنـدراني     اي براي او بافت درباره اصالت خاندان خود، كه از تبار فـردي بـه   قصه

بـه هنـد   به ايـران بـه همـراه او    همايون، پادشاه گوركاني، سفر بوده كه در  سردار شاه طهماسب صفويا خان محمدرض
دل را به زني گرفـت،   دختر طبيب سادهجعفرعلي خان با اين نيرنگ  15.و به حكومت مچلي بندر رسيده مهاجرت كرده

كار اين خانـدان، كـه در آغـاز    . شدساكن ، بيگ قاسيو در محله ميدان شاه، در جوار تكيه حاجي آ به شيراز آمدان با آن

. شهرت يافت» تكيه نواب«شد، چنان باال گرفت كه نام حاجي آقاسي بيگ از يادها رفت و تكيه او به  ناميده مي» نواب هندي«
 .شاه بودآذربايجاني و سركرده فوج در قشون نادر به غارت برد، اين حاج آقاسي بيگ، كه خاندان نواب خوشنامي او را 

اي  در محلـه ميـدان شـاه خانـه بـزرگ و تكيـه      و  ؛الرعايا شد وكيل دوست و مصاحب ،به خدمت كريم خان زند آمداو 

                                                      
← 

پطر روسيه و محمـود غلزايـي و ابـراهيم پاشـاي      گانه سهبه شيراز و استقرار و اقتدارش در اين شهر مقارن با تهاجم هاجرت آشر م

 .نادر شاه افشار مولود اين فتنه اسـت . آفريد مرج و هرجعثماني به ايران است كه به حكومت صفوي و ثبات ايران پايان داد و دوراني از 
، ج زرساالران. (ام گفتـه در صعود نادر سخن اين كانون و نقش آن زمان آلماني حاكم بر روسيه  -مرموز انگليسي ايه كانوندرباره نقش 

 )196-175، صص 5

 . 53بنگريد به زيرنويس  . 13

شـاد  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ار: ناصر افشارفر، تهران كوشش بهتاريخ ذوالقرنين، ، )خاوري(شيرازي  اهللا فضلميرزا  . 14
 . 147، ص 1، ج 1380، اولاسالمي، چاپ 

 952نام محمدرضا خان مازندراني از سرداران شاه طهماسب صفوي بود و در سـال   شان فردي به اين ادعاي خاندان نواب، كه گويا نياي . 15
، فارسـنامه فسايي، (ر كرد با همايون، پادشاه تيموري هند، به هندوستان رفت و همايون حكومت مچلي بندر را به او و اوالدش واگذا. ق
. اي بـيش نيسـت   قصـه ) 310، ص 1362جاويدان، چاپ هشتم، : ، تهرانبگيران انگليس در ايران حقوق؛ اسماعيل رائين، 1113، ص 2ج 

 خواننـد، در  مـي  Masulipatamها آن را ماسولي پاتـام   و انگليسي» شهر ماهي«مچلي بندر، كه در اصل ماچلي پاتنام نام داشت به معني 
اين بندر از سده شانزدهم ميالدي يكي از بنادر مهم جنوبي هند بود و به همين دليل يكي از نخستين بنـادري  . نزديكي مدرس واقع است

دفتر خود را، همزمان با ايران، در آن گشود و نخستين مركز فعاليت كمپاني هند شـرقي   1609بود كه كمپاني هند شرقي هلند در سال 
خانـدان موهـوم محمدرضـا خـان     . ، يك سال پيش از استقرار در بندر سورت، در آن ايجاد شد1611ه هند در سال انگليس در شبه قار

شاهي قرار داشـت و در سـال    توانستند نواب مچلي بندر باشند زيرا اين بندر در قلمرو سالطين قطب مازندراني در دوران همايون شاه نمي
شـيخ  . محمدرضا خان مازندراني به هند، اورنگ زيب آن را ضميمه دولـت خـود كـرد    سال پس از مهاجرت ادعايي 142، يعني 1687
. را كه شاه طهماسب به كمك همـايون شـاه فرسـتاد درج كـرده اسـت      اي هزار نفره 12نام بزرگان سپاه   اهللا مبارك در اكبرنامه فضل

در اين فهرسـت نـامي از   ) 325 -324، صص 1385هنگي، انجمن آثار و مفاخر فر: كوشش غالمرضا طباطبايي مجد، تهران ، بهاكبرنامه(
هاي سرشناس ايراني در هند حضور داشته و دارند ولي هيچ يك ماننـد   اعضاي خاندان. محمدرضاخان مازندراني و مازندراني ديگر نيست

قجرها به خاندان نـادري در زمـان    در جريان تهاجم. يك نمونه، بازماندگان خاندان نادر شاه افشارند. النسب نيستند خاندان نواب مجهول
سـر  . فتحعلي شاه، اسماعيل ميرزا، نوه شاهرخ شاه افشار، به اتفاق دو پسرعمويش، اسداهللا ميرزا و جعفر ميرزا، از مشهد به هند گريخـت 

صـاجب  «وصلت كـرد و  اسداهللا ميرزا با خاندان نظام حيدرآباد . جان ملكم آنان را در پناه خود گرفت و در حيدرآباد دكن مستقر كرد
از آن وقت شاهزادگان نادري دكن نزد دولت فخيمه انگليس و دولت عليـه  «نوشته سيد محمدعلي ايراني،  به» .تيول و مواجب عمده شد

سر مـارتيمر  . (شاهزاده بهبودعلي ميرزا نادري رياست اين خاندان را در دكن به دست داشت. م1914در سال » .ندا نظاميه معزز و محترم
 )، ص يا.م1914./ ق1332: ، ترجمه سيد محمدعلي ايراني، دكنكتاب نادر شاهديوراند، 
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  16.س بود و خط سنگ قبر حافظ از اوستحاج آقاسي بيگ خوشنوي .مشهور بود» تكيه حاج آقاسي بيگ«ساخت كه به 
هسـتند كـه حتـي نـام      يهـاي  اينان بنيانگـذاران خانـدان  . داشت دخترچند شش پسر و ) آشر(مال هاشم جديداالسالم 

خويشان و بازماندگان اگر . شناسيم ميآشر تبار از هايي است كه  خاندانقوام شيرازي تنها يكي از  .دانيم را نميشان  بسياري

و تـدوين  وابسـتگان   و »طايفه هاشميه«شناخت . خواهيم ديداي پرشمار  ها بيفزائيم طايفه اين خاندان كارگزاران را به شمار

»تاريخ روز«و  »تاريخ معاصر«پژوهشي سنگين و ضرور براي شناخت رازهاي آنان تبارنامه 
17
.ايران است 

18   
. در شيراز، پايتخت ايران، حضـور داشـتند   يهوديان مخفيبدينسان، در اواخر دوره زنديه، گروهي مقتدر و منسجم از 

زرگري و صـرافي   19.گويا حرفه خود مال آشر زرگري بود. مشغول بودند يرازبازار وكيل شتر به كسب و كار در  اينان بيش
   20.هاي سنتي يهوديان بوده است از حرفه

او كـه  . تـوان دريافـت   ، مـي خاندان قوام شيرازي، سومين پسر مال آشر و بنيانگذار ابراهيمنفوذ اين كانون را از اقتدار 
ي خانه، بود و خود در حلقه نزديكان كالنتر شيراز جاي داشـت،  پدرش كدخداي نيمي از محالت شيراز، محالت حيدر

دوران فتنـه و  . كالنتـر شـيراز شـد    جعفر خان زندبا حكم . م 1785./ ق 1200در سال  21،ميرزا محمد كالنتردر پي وفات 
ـ  . جنگ داخلي در ايران بود و جعفر خان كفايتي براي اداره امور نداشت دار كـانون  فضايي مناسب بود براي تحكـيم اقت

همبسته فوق، كه بر پشتوانه سياسي و مالي يهوديان بغداد و غرب و كمپاني هند شرقي بريتانيا متكي بـود؛ كـانوني كـه    

                                                      
» احتـرام «گرفت و به  مواجب مي» دولت بهيه انگليس«تومان از  360نوشته فسايي، جعفرعلي خان پس از استقرار در شيراز ماهيانه  به . 16

نام ميرزا محمدعلي خـان كـه در    صل اين وصلت پسري است بهحا. در شيراز درگذشت. م 1818./ ق 1234او در سال . كرد گذران مي
هـا   يكـي از آن . او پنج پسر بر جا گذاشت و بدينسان خانداني پرشمار شاخه گسترد. بيست سالگي نماينده دولت انگليس در شيراز شد

نيا در ايران و طرّاح كودتـاي  هاي پنهان حكومت هند بريتا حسينقلي خان نواب است كه دوست صميمي اردشير ريپورتر، مسئول شبكه
زاده  به گفته فريدون آدميـت، تقـي  . زاده به حسينقلي خان نواب ارادت فراوان داشت سيد حسن تقي. و صعود سلطنت پهلوي، بود 1299

هـاي خصوصـي و خـانوادگي     پرورش يافته حسينقلي خان نواب بود و برخي خصوصيات منفي اخالقي را، از جمله بازكردن پاكت نامه
نواب ) 1374دي  17مصاحبه شهبازي با فريدون آدميت، . (كاركنان سفارت در زماني كه سفير ايران در بريتانيا بود، از او فراگرفته بود

اي بودند كه، پس از فتح تهران و خلع محمدعلي شاه، زمام امور ايران را به دست گرفت و بالفاصله شيخ  زاده، هر دو، عضو كميته و تقي
اش بعـد از ايـن    نوشته مهدي بامداد، ترقي محمود جم با خواهر حسينقلي خان نواب ازدواج كرد و، به. وري را به شهادت رسانيداهللا ن فضل

ميرزا احمد وقار شيرازي، . شد) شوهر اول شمس پهلوي(است كه داماد رضا شاه ) ارتشبد بعدي(فرزند اين دو، فريدون جم . وصلت بود
شوند، از  گسترده وصال شيرازي، كه با اسامي مختلف شناخته مي  خاندان. شيرازي، نيز داماد خاندان نواب بود پسر ميرزا محمدشفيع وصال

زماني كـه  ) 1335، خاندان وصال شيرازيماهيار نوابي، : براي آشنايي با اين خاندان بنگريد به. (بودند سكوتي طريقت ميرزامروجين 
سپس به همراه برادرش محمود حكيم . ناميد» احمد«او را نزد ميرزاي سكوت برد و ميرزا او را  وقار به دنيا آمد، پدرش، وصال شيرازي،

. پس از بازگشت به ايران، در چهل سالگي، با دختر حسينعلي خـان نـواب ازدواج كـرد   . مدتي در هند، ظاهراً نزد آقاخان محالتي، بود
، سرايان فارس دانشمندان و سخنزاده آدميت،  ركن. (بود» روان ميرزاي سكوتسلك پي«در » مانند پدر«زاده آدميت، وقار  نوشته ركن به

  . خاندان حكمت نيز از طريق وصلت با خاندان نواب خويشاوند است) 824، ص 5ج 
  . زمين و انباشت ثروتشهبازي، : بنگريد به

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/13.htm# نواب_خاندان  

تـاريخ  «منظـورم از  . برم را مترادف به كار نمي Current History» تاريخ روز«و  Contemporary History» تاريخ معاصر«هاي  واژه . 17
تاريخ سي ساله پس از انقالب اسالمي  »تاريخ روز«و منظورم از . تا پيروزي انقالب اسالمي ايران است؛ مبداء را هر زمان بدانيم» معاصر
 . است

 . 970-960، صص 2ج  ،فارسنامهفسايي، : براي آشنايي ابتدايي با بازماندگان كثير و متنفذ مال آشر بنگريد به . 18

 ،»هاي امـروز در تـاريخ فـارس    بنيان«، با عنوان تكوين اليگارشي جديد در ايران امروز: زمين و انباشت ثروتدر بخش دوم كتاب 
هاي آن است، به  ، كه خاندان قوام شيرازي يكي از شاخه»طايفه هاشميه«شناخت . هاي خاندان قوام شيرازي را معرفي كنم كوشيدم شاخه

  . تحقيقي سنگين و كتابي مستقل نيازمند است
http://www.shahbazi.org/Oligarchy/11.htm 

 .22، زيرنويس ص 1، ج 1378انتشارات زوار، چاپ پنجم، : ، تهرانشرح حال رجال ايرانمهدي بامداد،  . 19

 . 157-155، صص 2ج زرساالران، شهبازي، : هاي سنتي يهوديان بنگريد به براي آشنايي با حرفه . 20

 . تر شيراز بودكالن.) م 1754./ ق 1168(زند  كريم خان به دستميرزا محمد كالنتر از زمان فتح شيراز  . 21
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ـ يه اكم، يار ابراهك، لطفعلي خان زند در زمان. رهبري آن را به دست داشت» طايفه هاشميه«  حـاجي ابـراهيم كالنتـر    كن
./ ق  1206در سال سرانجام، . رفت شمار مي العنان به حاكم مطلقزند خان اب يغدر كه باال گرفت چنان شد،  يخوانده م

او، به تعبير آقا محمدخان . ، در زمان لشكركشي لطفعلي خان زند به اصفهان، حاج ابراهيم كالنتر به كودتا دست زد.م  1791

شهر شيراز را تصرف كرد »به مدد مشتي بازاري و كاسبكار«قاجار، 
هاي پيچيده، از جملـه خلـع سـالح ايـالت      و با دسيسه 22

.كننده در صعود خاندان قجر به سلطنت ايفا نمود فارس كه مدافع لطفعلي خان زند بودند، نقشي مهم و تعيين
23   

اعطا كـرد و او را  » خاني«نقش حاج ابراهيم كالنتر در صعود او به سلطنت به وي لقب آقا محمدخان قاجار به پاس 
 »اعتمادالدولـه «م خـان بـه   يابـراه . م 1794./ ق 1209سال آغاز در دو سال بعد، . فارس منصوب نموددر مقام بيگلربيگي 

در خـدمت  چهـار سـال    يم خـان اعتمادالدولـه  ابـراه . گرفت يانگذار سلطنت قجر جايملقب شد و در مسند وزارت بن
ـ و در اا. شـاه بـود   يچهار سال صدراعظم مقتدر فتحعلقريب به محمدخان قاجار و سپس  آقا دوم نفـر  هفـت سـال   ن ي
   .م نموديخانواده و وابستگان خود تقس يان اعضايرا در محكومتي  ياز مناصب عال ياريبسبود و ران يومت اكح

»يهودي سرگردان«او . مال آشر به تنهايي، از قزوين يا بغداد يا هر جاي ديگر، به شيراز مهاجرت نكرد
24

كـه   نبود؛ چنـان  

.بود» خاخام«از بزرگان يهود و دهد  نشان مي» مال«لقب 
25
مال آشر در زمان مهاجرت و استقرار در شيراز برادران و خويشان و  

پس از تحكيم اقتدار او در شيراز و دستيابي به منصب كدخدايي محالت پنج گانـه  . دانيم شان را نمي همراهاني داشت كه نام

ميالدي خويشان سده نوزدهم  اولو نيمه ، در نيمه دوم سده هيجدهم خانه شيراز، كه برابر با نيمي از كالنتري شهر بود حيدري

ويژه پس از دسـتيابي او بـه مقـام صـدراعظمي      در دوران اقتدار حاج ابراهيم كالنتر، به. پيوستند يشانو بستگان ديگري به ا

پـيش از  . بعدها هم آمدند. ز آمدندالملك اول ني در دوران اقتدار قوام. هاي جديدي وارد شدند ، گروه»ممالك محروسه ايران«

ساير بالد كاشان و همدان و مشهد و تهران و اصفهان و در شيراز و ان اين. فراوان بودنددر ايران مال آشر نيز يهوديان مخفي 

  . ايران استقرار يافتند و شاخه گستردند

مال آقا بابا بن مال رحميم، خاخـام  ران، نوشته حبيب لوي، نويسنده تاريخ رسمي يهوديان اي به: به يك نمونه توجه كنيم

.بود» از همان فاميل حاجي ابراهيم كالنتر شيرازي«بزرگ يهوديان تهران در زمان فتحعلي شاه، 
26
 1237بابا در سال  مال آقا 

خاخـام بـزرگ يهوديـان تهـران     » مسـلمان شـدن  « .نـام گرفـت  » محمدرضا جديداالسالم«مسلمان شد و . م 1822./ ق
بابا كتابي به عبـري در رد ديـن يهـود و اثبـات اسـالم       لذا، مال آقا. نمود اهميت نبود و بايد كامالً موجه مي كم اي حادثه
اين كتاب را، در زمان ناصرالدين شاه، دو يهودي جديداالسالم ديگر، آخونـد مـال محمـدعلي كاشـاني سـاكن      . نوشت

منقـول  و با نام  27بابا، به فارسي ترجمه ، برادرزاده مال آقاتهران، معروف به مال آقاجاني، و آقا محمدجعفر جديداالسالم
. معروف اسـت » منقول رضايي«اين كتاب به . به صورت چاپ سنگي منتشر كردندالرضائي باقامه الشهود في رد اليهود 

   .ندا ويژه در بازار تهران از نفوذ فراوان برخوردار بوده هاي سرشناسي است كه به مال آقا بابا نياي خاندان
.به همراه مال آقا بابا هشتاد خانواده يهودي به اسالم گرويدند

بدينسان، گروهي جديد به اليگارشي مالي دوران قاجاريه  28

، »...ز«، »...م«هـاي   خانـدان همچـون  جاي دارند تهران يان بازارترين  متمولاينان، تا به امروز در زمره برخي از . افزوده شد

.و غيره» ...ج«، »...س«
29

  

                                                      
  .654ص ، 1، ج فارسنامه ناصري فسايي، . 22
  .654-645همان مأخذ، صص  . 23
بنگريـد  . هاي سينمايي بوده است ها و فيلم بخش برخي رمان هاي اخير الهام اي در اروپاي مسيحي كه در سده شخصيت نمادين و افسانه . 24

  : به
George Kumler Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Brown University Press, 1965; University Press of New 

England, 1991. 

  . ناميدند مي» مال«هاي خود را  در دوران قاجاريه، يهوديان ساكن ايران، به تأسي از فرهنگ آن روز جامعه ايراني، خاخام . 25
 .569، ص 3، ج 1339كتابفروشي بروخيم، : ، تهرانتاريخ يهود ايرانحبيب لوي،  . 26

 . 4، ص الرضائي باقامه الشهود في رد اليهودمنقول  . 27

 .9-7، صص 1374مؤسسه الهادي، منظومه ازهاق الباطل و تبيان الحقيقه، ، )قوام الشريعه(تقي قوامي واعظ : بنگريد به . 28

 . شود هاي فوق به داليلي ذكر نمي اسامي خاندان . 29
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  ، ايران و تجارت جهاني ترياكها اسونس

  . يافت تر در نيمه اول سده نوزدهم ميالدي، فرايند استقرار يهوديان در ايران با مهاجرت خاندان ساسون ابعاد گسترده

گونه كه سر سيسل راث، مـورخ نامـدار يهـودي،     شيخ ساسون بن صالح بن داوود بن يعقوب بن صالح بن داوود، آن
پدرش، صالح بن داوود، از ثروتمنـدان و بزرگـان طايفـه    . در بغداد به دنيا آمد 1749كر كرده، در حوالي سال تبار او را ذ

. در اين طاعون دو سوم مردم بغداد مردنـد به روايت راث، . درگذشت 1773سال طاعون جريان يهودي بغداد بود كه در 
كـه در اسـناد ايـن زمـان     » شـيخ «عنوان . والي بغداد شدباشي  ساله رئيس يهوديان بغداد و صراف 25بدينسان، ساسون 

باشي واليان بغـداد، احمـد پاشـا و سـپس      شيخ ساسون چهل سال صراف. ستوبه كار رفته گوياي شيخوخيت ا شبراي
پسـر   1793در سال  .ان بغداد، زن گرفتيهودين يشيپ ي، روساگبايدان خاناز او . ، بود)والي پيشين بصره(سليمان پاشا 

   30.ها شد بنيانگذار امپراتوري مالي ساسونبعداً ، داوود بن ساسون، به دنيا آمد كه بزرگش
در اين زمـان  . اش، داوود، از بغداد به بوشهر مهاجرت كردند ساله 36شيخ ساسون هشتاد ساله و پسر  1829در سال 

بـه  هـا   گوينـد مهـاجرت ساسـون    مي .شود ميذكر علل اين مهاجرت رواياتي متناقض درباره . داوود پاشا والي بغداد بود
باشـي   اين در حالي اسـت كـه صـراف   . و داوود و پدرش شبانه به بوشهر گريختند دشمني داوود پاشا با ايشان بوددليل 

معهذا، حتي سر سيسيل راث نيـز معتـرف اسـت كـه     . ها بود داوود پاشا، عزرا افندي، از خاندان گباي و خويش ساسون
   31.تواند نه خصومت داوود پاشا بلكه فرار از خطر طاعون باشد ميها  ساسونعلت مهاجرت 

خانـدان ساسـون   . درگذشـت در بوشهر . ق 1245الثاني  حوالي جمادي./ م 1829سال همان شيخ ساسون در اواخر 
ي بـه  ، به واردات كاالهاي تجاري از بمبئـ رانيدر ابريتانيا  يهند شرق يمپانكت يز فعالكمرقريب به پنج سال در بوشهر، 

بمبئي دومين شهر بـزرگ  در آن زمان،  32.طور كامل در بمبئي مستقر شد به 1833ايران اشتغال داشت و سرانجام در سال 

ي، در كنار سران طايفه پارسـي، يهوديان بغدادساير سران و  ها ساسوناز اين پس، . امپراتوري بريتانيا، پس از لندن، بود
33
 

نيسه اصلي بمبئـي،  كنيسه الياهو ساسون، ك .بدل شدندبمبئي در ذينفوذ و سياسي ري تجا -مالياصلي كانون يكي از دو به 
   34.است يادگاري از آن دوران

نفـر از   2246يهوديـان   1833در سـال  . زماني كه ديويد ساسون در بمبئي مستقر شد، تنهـا يهـودي ايـن شـهر نبـود     
طـور   غدادي، كه مركز فعاليت خود را در هند بريتانيا، بـه از نامدارترين يهوديان ب 35.بودندهزار نفري بمبئي  250جمعيت 

، كدوري، ازقل، نسيم، حي، توبي، گباي، جودا، عزراهـاي   ند، بايد به خاندانه بودعمده در بمبئي و سپس كلكته، قرار داد
ـ   يعقوب . اشاره كرد هاي موصل بارزانيو  داوود، روبن، شليم، رافائل، موشه، آبراهام، حييم در سـال  نسـيم  ن بـن زمـاح ب
ثروتمندترين صـرافان و  ها و مهاجرت گسترده يهوديان بغدادي، به هند رفت و به يكي از  ها پيش از ساسون ، سال1775

   36.درگذشت 1847سال به بغداد بازگشت و در  1831او در سال  .بدل شد تجار هند
هـاي موهـوم،    سرايي داستانرا نه ناشي از ها و يهوديان بغدادي به ايران و هند  معقول اين است كه مهاجرت ساسون

   : به داليل تجاري بدانيمچون ستم داوود پاشا، بلكه 
در هاي غربي  اين مهاجرت در زمان شكوفايي تجارت ايران و هند و اوج فعاليت كمپاني هند شرقي بريتانيا و ساير كمپاني

روچيلـدها و سـاير   ، بـا سـرمايه   1832در سـال  . ي بـود آورتجارت جهاني ترياك در آغـاز راه و در اوج سـود  . رخ دادبمبئي 

                                                      
30.  Cecil Roth, The Sassoon Dynasty, London: Robert Hale Limited, 1941, pp. 21-27. 

31.  ibid, pp. 33-34.  

32.  ibid, p. 36.  

 .»پارسيان، خاستگاه اردشير ريپورتر«: ، بخش دومسر اردشير ريپورتر، سرويس اطالعاتي بريتانيا و ايرانعبداهللا شهبازي، : بنگريد به . 33

http://www.shahbazi.org/pages/Reporter_Ardeshirji2.htm 

  . 1387آذر  9، »معماي فاجعه بمبئي«عبداهللا شهبازي، : بنگريد به . 34
http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8710.htm 

35.  Roth, The Sassoon Dynasty, p. 58.  

36.  Judaica, vol. 9, pp. 1224-1225.  
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ردن ماتسونكمپاني جآنان، هاي زرساالر يهودي بريتانيا و شركاي انگليسي و اسكاتلندي  خاندان
37

در بندر كـانتون تشـكيل    

بنادر چين،  دالالن و شركاي بومي آنان در هند وو نه تنها زرساالران لندن . تجارت جهاني ترياك بدل گرديد» غول«شد و به 

و اين طبقه از آن زمان تـا بـه امـروز زمـام اقتصـاد و       ،كه بر پايه اين تجارت طبقه جديدي را در هند و خاوردور بنياد نهادند

. نيز به تجارت ترياك با چين روي آوردندآمريكا بلكه تجار بزرگ بندر بوستن جنوب شرقي را در دست دارد،  آسيايسياست 

ثروت عظيم ناشـي از تجـارت   . كردند كسب ميسل، سودهاي عظيم ايي، چون پركينز و فوربس و راهاي بزرگ آمريك كمپاني

. موسوم است» اليگارشي بوستن«اي قدرتمند در اياالت متحده آمريكا قرار گرفت كه به  جهاني ترياك در بنياد پيدايش طبقه

هايي كه در ايـن تجـارت    حتي كشتي 38.دالر سود بودن هزاراچند ساعت فعاليت در بازار چين به معناي نوشته ديويد اون،  به

هـا، سـودهاي عظـيم كسـب      كردند، هم از طريق انتقال ترياك هم از طريق انتقال اخبـار آخـرين قيمـت    دريايي شركت مي

.كردند مي
 رانـي  كمپاني كشـتي  1837به اين دليل، پنج سال پس از تأسيس كمپاني جردن ماتسون، همان كانون در سال  39

P&O
40

.را (HSBC)كنگ شـانگهاي   كورپوراسيون بانكي هنگ 1865را تشكيل داد و در سال  
ايـن دو تـا بـه امـروز از      41

.روند شمار مي ترين مؤسسات جهان در حوزه فعاليت خود به بزرگ
42   

آن زمـان  تا . را بنيان نهادند ها ساسونامپراتوري مالي  1830به اين موج پيوستند و در دهه  به سرعتيهوديان بغدادي 

                                                      
37.  http://en.wikipedia.org/wiki/Jardine_Matheson_Holdings  

38.  David Edward Owen, British Opium Policy in China and India, New Haven: Archon Books, 1968, p. 197.  

39.  ibid, p. 198.  

40.  http://en.wikipedia.org/wiki/Peninsular_and_Oriental_Steam_Navigation_Company  

41.  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hongkong_and_Shanghai_Banking_Corporation  

نه روابط يشيپ رب» بوستن يگارشيال« يدر بررسدكتر جان كولمن، كارشناس بازنشسته سرويس اطالعاتي بريتانيا در زمينه مواد مخدر،  . 42
 ياريبس«: نويسد مياو . كند مي تأكيد HSBC يشانگها كنگ هنگ كيجتمع بانا و ميتانيبر يهندشرق يمپانكبا بزرگ بوستن  هاي خاندان

هم اكنون نيز محل تطهيـر ميلياردهـا دالر   ه كرا،  يو شانگها كنگ هنگ كبا بان ياركش هميپ ها سالاز  ]بوستن[مشهور  يها از خاندان

 يهنـد شـرق   يمپـان كدر سوابق  ينز و هاثاوكيوربس، پرمانند ف يافراد ياسام .اند ، آغاز نمودهپول حاصل از تجارت ترياك چين است
ـ ، بـه فعال كايشان، تجارت تر يت اصليردند و عالوه بر فعالك تأسـيس راسل را  يمپانك "لياص"ان ييايكن آمريا .مندرج است  يهـا  تي

 ...يهنـد شـرق   يمپـان كا و يتانيدربار بر 1833در سال  ...، اشتغال داشتنديجنوب يايكن و آمريان چيم ييايچون حمل و نقل در يگريد
ون يو بـرده مـد   كايز خود را به تجارت پنبه و ترينه افتخارآميشيشهر بوستن پ. ردكر را به آنان اعطا ين مسيانحصار تجارت برده در ا

االت متحده يدر ا ايتانيبانان سلطنت برين پشتيتر بازرگان بوستن را به عنوان مهم يها ه خاندانكافتم يدست  يمن در لندن به اسناد ...است
ـ ينـد يا يها ن فرد بوستن، در گزارشيتر"لياص"فوربس، به عنوان  ينام جان مور .رده بودك يمعرف ـ يس و در پيا آف او در  كينه بـان يش
ـ يمواد مخـدر جهـان،    كن بانيره معتبرتريمد هيئتدر ... هكبود  ييايكن آمريپسر فوربس نخست... مضبوط است كنگ هنگ ـ  يعن  كبان
فاختـه،  : تهـران ، يي شـمس حيترجمه  ،كانون توطئه جهاني، 300كميته  ،ولمنكتر جان كد(» ...افتيت ي، عضويانگهاو ش كنـگ  هنگ
  ) 159-158، صص 1373

Dr. John Coleman, Conspirators' Hierarchy: The Story of the Committee of 300,  American West Publishers, 1992, pp. 136-

137.  

ذينفـوذ و   يهـا  از گروه ياطالعات فراوانسرويس اطالعاتي بريتانيا در زمينه مواد مخدر خود در كار طوالني دوران  درجان كولمن 
 يكبا  300كميته در كتاب . خته شدهيو نامعقول آم يگاه افراط يها يشداوريبا پناب  بعضـاً ن اطالعات ياآورده ولي  به دستقدرتمند 

اطالعات ارزشمند خـود را، گـاه آشـفته و    كه  يمكارشناس بازنشسته اطالعاتي مواجه يكبا نظرات ه كبل ،ميار نداركسرو ياثر پژوهش
بـر   يها پژوهش و مبتن ام، حاصل سال تاب فراهم آوردهكن يه من در اك ييها يتمام آگاه«: نويسد مياو . عرضه كرده استز، يآم اغراق

ـ يق دقيها حقـا  نيا .نشده است ييگو اغراق يا تهكچ نينجا درباره هيدر ا .است يد اطالعاتيرقابل ترديمنابع غ ـ هسـتند و نبا  يق د در دام ي
وجـود دارد ولـي از ارزش    هـا  اغـراق اين ) 78ترجمه فارسي، ص (» .ند، گرفتار شدك يم يمعرف يرواقعيها را غ ه آنكغات دشمن، يتبل

از طريق ترجمه فارسي، بـا كتـاب    1373ود، در سال در كوران پژوهش خ. كاهد كولمن نميتاب كاطالعات مهم مندرج در بسياري از 
در جريان پـژوهش  . تا آن زمان به آن رسيده بودمه كبود  ييها افتهيمنطبق با ب يعج يلكولمن به شكاطالعات  .آشنا شدم 300كميته 

خ سرويس اطالعاتي بريتانيا، كـه  هاي استفن دوريل درباره تاري ، منابع مهم ديگري نيز منتشر شده، مانند كتاب1370طوالني من، از سال 
  . دهد هاي مرا مورد تأييد قرار مي يافته
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.بود ها آمريكاييو ترياك تركيه در انحصار  ها انگليسيترياك هند در انحصار 
43

  

ميالدي، با  1870دهه آغاز از  .، در مشاركت با زرساالران پارسي هند، ايران را به حوزه فعاليت خود بدل كردندها ساسون 

ن آغـاز شـد  صعود ميرزا حسين خان سپهساالر به صدارت، كشت گسترده ترياك در ايرا
44
تـر   بـه دليـل مرغوبيـت بـيش    و  

  : نويسد ميدكتر نليگان . به دست آوردجايگاهي بزرگ در بازار جهاني 
  

در لندن و خاوردور به دست  يشناخته شد و بازار قابل توجه 1870تنها پس از سال  يرانيمرغوب ا ترياك
كار خود را به كشت  زرگي از اراضي غلهسودآوري اين ترياك چنان عظيم بود كه سبب شد كشاورزان بخش ب .آورد

پس از  .را سبب شد 1872-1871 هاي سالدر همين سال خشكسالي پديد آمد كه قحطي  .ترياك اختصاص دهند
شت خشخاش ك] ابتدا،[ .افتير يش چشمگيافزا مجدداً 1880در سال  يند شد ولكشت خشخاش كن ماجرا، يا

شود  يشت مكران ياستان ا 26استان از  18در  ترياكنون كهم ا. ..رواج داشت استان اصفهانعمده در  طور به
 ياصفهان، فارس و خراسان مناطق اصل .ل مربع را به خود اختصاص داده استيهزار ما 400حدود  يو مساحت

بر اساس ميزان  دومبر اساس ميزان مرفين و در درجه  اولمرغوبيت ترياك در درجه  ...اند رانيدر ا ترياكشت ك

 .ترياك ايران از نظر دارا بودن مقدار معتنابهي مرفين و كودوئين حائز اهميت است .شود وئين آن ارزيابي ميكود

از نظر كودوئين ترياك ايران  .لذا، ترياك ايران در بازار لندن مانند ترياك تركيه از قيمت بااليي برخوردار است

ررا داراست و  از نظر مرفين در  لمقام اويان ترياك تركي و ترياك هندي، قرار داردم، مديف دو.
45

  
 

چيـان   قاچاقارتش خصوصي به دليل فشار نظامي ن مجبور شد يچكه دولت ، كايتردوم و جنگ  1859پس از سال 
ن مسـتقر  يخانواده ساسون در سواحل چ يتمام ،ندك يرا قانونبه سرزمين خود  كايترهاي غربي واردات  ترياك و قدرت

يمبرگ در پـژوهش  توماس ت 46.افتنديشور راه كن يژاپن به ا يه پس از بازشدن درهاكبودند  يتجار نيشدند و از نخست
   :سدينو يم ،»در بنادر هند يان بغداديهودي«، خود

  
ن يا .بنا نهاده شده كايمه سده نوزدهم بر شالوده تجارت تريل و نيالن تجار هند در اواك يها ثروتتر  بيش

 ...يلياسماع يها ز خوجهيو ن) يبها يج ير و جيجهانگ( يمل دو خاندان بارونت پارسان شايهوديامر عالوه بر 
  .شود يز مين

  

ل كشـ  كاي، بر شالوده تجارت تريان بغداديهودي ياد اصليته، دو بنكلكدر  عزراو  بمبئيدر  ديويد ساسون يادهايبن
مجتمـع بـزرگ متعلـق بـه     دو . آوردنـد  ينـف رو كبـه تجـارت پنبـه و     يان بغداديهودي، كايبا افول تجارت تر. گرفت

هـاي   تأسـيس كارخانـه  له و كاز تجارت پنبه بـه احـداث اسـ   پس  ،بنياد الياس ساسونو  بنياد ديويد ساسونها،  ساسون
شـاهزادگان  « .ان هنـد ربـط نداشـت   يـ هودي يهـا بـه تمـام    تين فعاليه اكند ك يمتأكيد مبرگ يت. نيز پرداختند ينساج

معهـذا،  . بـود خـانوار   5000آن  يه اعضـا كـ  يا شـد در جامعـه   يمـ  دانخانچهل نها شامل در هند ت يهودي 47»تجاري
ان يـ هوديان يـ نش در مكـ ن امر بـدون وا يا .هند نظارت داشتند يهوديشئون جامعه  يبر تمام يبغداد يهوديزرساالران 
زرسـاالران  با سـيطره  ه مبارزه ب 48يبه نام عزرا عراق يهوديردگان ك لياز تحص يكيته كلكنمونه، در  يبرا .نبودفرودست 

                                                      
 : بنگريد به . 43

Charles Clarkson Stelle, Americans and The China Opium Trade in The Nineteenth Century, The University of Chicago, 

1938, Arno Press, 1981, 157 pages.  

 . 139 -125، صص 1370، كتاب اول، مطالعات سياسي، »ها، سپهساالر و ترياك ايران ساسون«ي، عبداهللا شهباز: بنگريد به . 44

http://www.shahbazi.org/pages/Sassoon.htm 

45.  A. R. Neligan, The Opium Question, with Special Reference to Persia, London: John Bale, Sons & Danielsson, Ltd., 

1927, pp. 13-17. 

46.  Anthony Allfrey, Edward VII and his Jewish Court, London: Weidenfeld & Nicolson, 1991. p. 51.  

47.  Merchant Princes  

48.  Ezra Arakie (1875-1942) 
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   49.ته بودكلكاد عزرا در يار فراتر از اقتدار بنيها بس را اقتدار ساسونيمشاهده نشد ز بمبئيده در ين پديا .برخاست يهودي
. بدون پيوند سياسي با استعمار بريتانيا ممكن نبـود  ان،، و نيز پارسييهوديان بغداديمالي  -تجاريپيدايش امپراتوري 

نوزدهم و نيمه اول سده بيستم ميالدي، سران طايفه پارسي هند و يهوديان بغـدادي دو پايگـاه اصـلي اسـتعمار      در سده
، معـروف بـه   »انقالب بزرگ هندوسـتان «اين پيوند در سركوب خونين . رفتند شمار مي بريتانيا در هند، ايران و خاوردور به

ـ ويد. مشـهود اسـت   50و هنـدوها رخ داد،  ، كه با مشاركت فعال مسلمانان)1857(» موتيني بزرگ« د سـولومون ساسـون   ي
  : نويسد مي

  
، بمبئينستون، فرماندار يه لرد الفكرد كا يتانيومت بركبه ح يهند خدمات بزرگ ينيد ساسون در زمان موتيويد

 خود يرد، در سخنرانكبرگزار  1859ه يفور 28د ساسون در يويه دك يافتياو در ض .از آن مطلع بود يبه خوب
ن يان نخستيهوديردند، ك كمكه به ما كان همه آنان ياز م ينيه در زمان موتكم ينكد فراموش يما نبا: گفت

و موجب كرده بود  د ساسون امضايويس همه دأه در ركنمودند را ارسال  »يوفادار«ه لوح كبودند  يسانك
  51.م ما شديعظ يخرسند

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  داوود ساسون
  

                                                      
49.  Thomas A. Timberg [ed.], Jews in India, India: Vikas Publishing House, 1986, p. 273-274.  

ـ تانينسول بركسر ،مريلور .ج 1910ه يفور 27طبق گزارش مورخ . اختالف طبقاتي در يهوديان بغداد نيز فاحش بود ـ ا در بغـداد،  ي ه ك
دود ه حكشد  ين زده ميهزار نفر تخم 60ان بغداد يهودين زمان شمار يدر اكرده، م يتنظ ينسولگركمترجم  يهوديهارون داوود شوهت 

ه به تجارت و كار ثروتمند يان بسيهودي، اول: شد يم ميبه چهار طبقه تقسيهوديان بغداد  .ونت داشتندكدر شهر بغداد س ها آنهزار نفر  40
 30حـدود  كه ره يپا و غ شامل تجار خرده طمتوسطبقه ، دوم .گرفتند يبغداد را در برم يهوديدرصد جامعه  5نان يا .اشتغال داشتند يصراف

  .درصد بودند 5ه كان يچهارم، گدا .گرفتند يرا دربر مبغداد ان يهوديدرصد  60ه كر يان فقيهودي، سوم .رصد بودندد
Nissim Rejwan, The Jews of Iraq, 3000 Years of History and Culture, London: Weidenfeld and Nicolson, 1985, pp. 194-195. 

 . 205-191، صص 1، ج زرساالران، »هند 1857الب ايران و انق«شهبازي، : بنگريد به . 50

51.  Sassoon, A History of the Jews in Baghdad, p. 208. 
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نـام   پارسـي بـه  تـاجري  اين شهر دار  هين سرماين و ثروتمندتريتر سرشناسبمبئي د ساسون به يويددر زمان مهاجرت 
ـ ليدو م شدر زمـان مـرگ  او را ثـروت  . درگذشت 1833در همان سال ه كبود  جي واديا هرمزجي بهمن ن يون پونـد تخمـ  ي

بهاي  جي جياي ه شكل دادند و كمي بعد خاندانماني و كاما  خاندان واديا، رديرا سه زرساالري پارسي  اوليههسته  52.زنند مي

ديويد ساسـون، در زمـان   » معاصر بزرگ«به تعبير سر سيسيل راث، مورخ رسمي خاندان ساسون، . ندنيز افزوده شدو تاتا 
ر جمشـيدجي    53.بـود  ،زرسـاالر نامـدار پارسـي   ، )1859-1783( بهـاي  جـي  سر جمشيدجي جـي استقرار او در بمبئي،  سـ

  . دانند ار ترياك شرق در سده نوزدهم ميتج ترين بزرگو ديويد ساسون را بهاي  جي جي
ـ تا اوا بمبئينخست ورود به  يها در سالنوشته سر سيسيل راث،  به سـه بـا   يدر مقاديويـد ساسـون   ، 1840ل دهـه  ي

چ يهـ نـام  ، و ششـهر حضـور نداشـت و نـام     يعال يدر نهادهارفت،  شمار نمي به يت مهميشخص ،يپارسثروتمندان 
بـه   يسـ يد ساسون در آغاز واردات منسـوجات انگل يويار دك. نبودمندرج شهر اول رجال درجه فهرست گر، در يد يهودي
ساسـون  ديويـد   .انتقـال بـه اروپـا بـود     يبـرا  يسـ يو فروش آن به تجـار انگل  بمبئيران به يا ياالهاكران و صادرات يا

 اولسـت  كرد شـناخت د  ها تجارت مي بت كند زيرا از كشورهايي كه با آنهاي اروپايي رقا توانست در اين زمينه با كمپاني  مي

، قابل اعتمادو داراي طرفين تجاري  كرد ميتكلم ، از جمله فارسي، هاي مختلف محلي زبان همحلي آشنا بود، باوضاع داشت، با 

تـا بـدانجا كـه در مـدت      فتترش يابه سرعت گس »تجارتخانه ساسون«از اينرو،  .در همه مراكز بومي بوديهوديان،  ويژه به

مهمي از تجارت هند غربـي بـا   ل شد و بخش بد »در تجارت منطقه خليج فارسفعال هندي  مؤسسهترين  بزرگ«كوتاهي به 

.گرفت به دسترا النهرين   ايران و بين
54   

و شـش دختـر    ديويد ساسون هشت پسر. داند ياد ساسون ميبنتاريخ در  »عطف نقطه«را چين تجارت ترياك با ث ار
شـروع   كانتوناز بندر  ها ساسون. تدريج هفت پسرش را در بنادر مهم تجاري چين مستقر كرد به 1844او از سال . داشت

تـازگي بـه    ، كـه بـه  كنـگ  هنگرفت، سپس در  شمار مي ترين مركز قاچاق ترياك به چين به كردند، كه در زمان خود مهم
ار بـرادران  كـ ابتبه دليل تالش و : افزايد راث مي. مستقر شدند شانگهاينجام در امپراتوري بريتانيا منضم شده بود، و سرا

از تجـارت   ين و سـپس بخـش مهمـ   يماوراء چـ  يها  نين و سرزميا با چيتانين بخش تجارت هند بريپرسودتر«ساسون 
پرسود شامل  ياالهاكن يا. قرار گرفت 55»ديويد ساسون، پسران و شركا«كمپاني در دست  »م انگلستان با خاوردوريمستق

انتون و كـ ، يشـانگها  يهـا  ه عـالوه بـر شـعبه   كـ اد ساسون چنان گسترده شد يبن. بود يا اف پنبهي، منسوجات و الكايتر
 ياعضـا را هـا   ينـدگ ين شعب و نمايا. دائر كردژاپن  ير شهرهايو سا كيازاكوهاما، ناكويدر  ييها يندگينماكنگ  هنگ

ه به تجـارت بـا شـرق هندوسـتان و     كشد تأسيس ته كلكز در ين يگريشعبه د. كردند ميها اداره  آنا وابستگان يخانواده 
بـه مقـام   اد ساسـون را  يـ ه بنكن بود يچترياك با ن تجارت يه اكمعترف است  سيسيل راثسر  .ن اختصاص داشتيچ

رفت و در زمـان   شمار مي به »ونريليم«د ساسون يويد 1854در سال . هاي هند بريتانيا ارتقاء داد ترين كمپاني يكي از بزرگ
ديويد ساسون در زمان مرگ پنج ميليون پوند ثروت بـر  نوشته الفري،  به 56.ثروتش بسيار فراتر از آن زمان بود) 1864(مرگ 

بـا دريافـت   بريتانيا دولت ، در زمان صدارت ديزرائيلي، ده سال بعدتوجه كنيم كه ثروت، اين اهميت درك براي  57.جاي نهاد

  .كانال سوئز را خريدكمپاني روچيلد سهام لرد از وام ن پوند چهار ميليو
خود نهـاد و بـه    را بر »آلبرت« يسينام انگلبعداً ه كد يعبداهللا رس شاد ساسون به پسر بزرگياست بنيد، ريويمرگ دبا 

سر آلبرت ساسون
سـنتي و   آلبرت، برخالف پدر. بود) موسي(همسر وي از خاندان يهودي بغدادي موشه . معروف شد 58

نوشـته   بـه  .ران، توسـعه داد يـ ن و ايآن، چ يدر دو بازار اصلهاي بنياد ساسون را  او فعاليت. بودمنش  اروپايياش،  شرقي
                                                      

52.  Roth, The Sassoon Dynasty, p. 42.  

 .»پارسيان، خاستگاه اردشير ريپورتر«: ، بخش دومسر اردشير ريپورتر، سرويس اطالعاتي بريتانيا و ايرانعبداهللا شهبازي، : بنگريد به . 53

http://www.shahbazi.org/pages/Reporter_Ardeshirji2.htm 

54.  Roth, The Sassoon Dynasty, pp. 45-46.  

55.  David Sassoon, Sons, & Co.  

56.  Roth, ibid, pp. 47-49. 

57.  Allfrey, ibid, p. 52.  

58.  Sir Albert (Abdullah) Sassoon (1818-1896)  



13 

 

اد ساسون بـه اوج  ين حد و نام بنيها به باالتر تين فعاليرشد ا«اد ساسون، ياست آلبرت بر بنيساله ر يث، در دوران سار
   59».ديشهرت رس

و هـا و زرسـاالران پارسـي،     ، كارگزار بزرگ ساسونميرزا حسين خان سپهساالر نام ساسون با) بداهللاع(نام سر آلبرت 
بـه عبـداهللا    1867حكومـت هنـد بريتانيـا در سـال     . داردژرف پيونـد  و پس از آن در ايران، » دوران سپهساالر«تحوالت 

شـاه   ميرزا حسين خان سپهساالر، ناصرالديندر زمان صدارت چهار سال بعد، و اعطا شد  را» ستاره هند«ساسون نشان 
. نموداعطا آلبرت ساسون به  »به گسترش تجارت ايران شبه پاس فعاليت او در ايران و خدمات«را  »دير و خورشينشان ش«

 شمار بهاد ساسون يز بنكن زمان مريه از اكد يگذران يشتر اوقات خود را در انگلستان مي، سر آلبرت ساسون ب1872از سال 
 يعنـوان مـوروث   1880و در سـال  شـد   )هيشـوال (» شهسوار امپراتـوري بريتانيـا  « 1872آلبرت ساسون در سال  60.رفت مي

ومـت هنـد بـه    كح ين سال انضـمام رسـم  ي، در مراسم پنجاهم1909در سال . نمودافت يرا در »نگتون گورينزكبارونت «
  61.اس ساسون اعطا شديالعقوب يبه  »بمبئيبارونت « يا، عنوان موروثيتانيسلطنت بر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ر آلبرت عبداهللا ساسونس  
  

بـدل شـده و بـا خانـدان سـلطنتي و      » اليگارشي جهـاني «هاي درجه اول  ها به يكي از خاندان در اين زمان ساسون
ادوارد، . ندويـژه بـا خانـدان روچيلـد، پيونـد نزديـك داشـت        هاي زرساالر يهودي غرب، به آريستوكراسي بريتانيا و خاندان

آلبرت  به هندوستان، در كاخ سر 1875در سفر سال پادشاه بريتانيا شد، ادوارد هفتم  وليعهد ملكه ويكتوريا كه بعداً با نام
اين در حالي است كه ملكه ويكتوريا، مادر ادوارد، و لـرد  . ، ميهمان وي شد»سانس سوچي«ساسون در بمبئي، موسوم به 

جه، به دليل عدم معاشرت ادوارد با هنديان در جريان اين سـفر بـه شـدت بـه وي معتـرض      ساليسبوري، وزير امور خار
در اين . كرد» اي افسانه«السلطنه هند، پذيرايي  در سال بعد، سر آلبرت ساسون در كاخ فوق از لرد نورثبروك، نايب. بودند

                                                      
59.  Roth, ibid, p. 75.  

60.  ibid, pp. 88-90. 

61.  ibid, pp. 105-106.  
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   62.هاي هند، حضور داشتند نفر، از جمله تمامي مهاراجه 1400ميهماني 
بارينـگ توماس ست جز ين يسك كنورثبرولرد  اين

تـرين   و از بـزرگ نامـدار بريتانيـا، شـريك روچيلـدها     دار كـ بان 63
بـود و  السلطنه هندوسـتان   بيل و ناك يفرمانفرما 1876ل يتا آور 1872او از مه . گذاران در تجارت جهاني ترياك سرمايه

در  1874سـال   بـزرگ  يقحط 64،در ايران. م 1871./ ق 1288قحطي بزرگ ، اندكي پس از هكاو بود حكومت در دوران 
جمعيت ايران، تمـام   سوميك سه ميليون نفر يعني انسان، از جمله  ها ميليوناين دو قحطي، كه به بهاي جان . بنگال رخ داد

مارگـارت   نوشـته  بـه . رخ داد كشـت تريـاك  گسترش سياست  به دليل كهاست هايي  سلسله قحطياز هاي بزرگ  حلقهشد، 

ه كرا  يريشاورزان فقك، يدر زمان قحطحتي كمپاني هند شرقي، اعمال قهر رواج يافت و لداسميت، كشت ترياك در هند با گ

.ارنـد كآن خشخاش ب يشت شده را شخم زنند و به جاك يرد اراضك مياشته بودند مجبور كغله 
65
لـرد  : نويسـد  مـي باكلنـد   

دم از هند را متوقف كند ولي در عوض مقادير عظيمي بـرنج از چـين   در زمان قحطي بنگال حاضر نشد صادرات گننورثبروك 

.زدگان وارد كرد براي قحطي
66   

 1875در سال : نويسد مي. داند او مي» حلقه خصوصي«ها به  آنتوني الفري سفر ادوارد به هند را سرآغاز ورود ساسون
شهرت  »روچيلدهاي شرق«ه به كآشنا شد  »اسونب و مرموز سيخانواده عج«هند شد و در آنجا با  يساله راه  35ادوارد 
طره يهـا سـ   لنـدن بـه آن   يافتخـار  يو شهروند يگر هيا با اهداء عنوان شواليتانيانال سوئز، دولت بركش يبا گشا .داشتند

د عهد را به خـو ي، ولبمبئياز ادوارد در   مجلل ييرايسر آلبرت عبداهللا ساسون با پذ .ت شناختيبر شرق به رسمرا شان يا
 يالفـر  .وسـت يهـا پ  بـه آن  يز پس از مـدت يآلبرت ن .ن زمان در لندن بودنديبرادران او، آرتور و روبن، در ا .ردكعالقمند 

  : افزايد يم
  

دادند به درون  يم يتند شرق يه بوكن زرساالران را يبا نفرت، ا يرت، و در موارديلندن باح يجامعه اشراف
  . اوردين به همراه يريچ تحقيشان ه يبرا كايرسود ترت آنان در تجارت پكرفت و مشاريخود پذ

  

اتلند بـه پـرورش گـوزن و    كدر اسـ ، لديز، خواهر زن لئوپولد روچيش لوئيبايهمسر زبه همراه چرده،  هيآرتور طاس و س
ليـل  بـه د ه كـ  ياش بـود، تـا زمـان    ح سـاده يا به ادوارد تفرين هدايگرانبهاتر يه اهداكروبن ساسون،  .باقرقره سرگرم بود

ادوارد «ه بـه افتخـار ادوارد   كـ پسر سر آلبـرت ساسـون،    .از همراهان دائم ادوارد بود يكيشد،  نينش نقرس خانه يماريب
 .ردكـ لد فرانسـه، ازدواج  يروچياكوب مز يجبارون لد و نوه يگوستاو روچبارون با دختر  1887در سال يده شد، نام »آلبرت

لقب داشت، چنان » پرنس ولز«وليعهد، كه  رابطه روبن ساسون با ادوارد 67.د بودندان ادواريكز از نزدين دو نين پس اياز ا
ر   به 68»!نوبت تو استولز، « :ردك ين خطاب ميج ادوارد را چنيبر يه در زمان بازكمانه بود يصم سيسـيل راث،   نوشـته سـ

كـرد و از طريـق    المللي كسـب مـي   بينمالي و سياسي و  خواست از مسايل ادوارد از طريق روچيلدها هرگونه اطالعاتي كه مي

.توانست منبعي غني از اطالعات درباره مسايل هند و خاوردور به دست آورد ها مي ساسون
بايد سخن راث را كامـل كـنم و    69

  . بيفزايم» ها ساسونحوزه اطالعاتي «ايران را به 

                                                      
62.  Allfrey, ibid, p. 52; Roth, ibid, pp. 84-85.   

63.  Thomas George Baring, 1st Earl of Northbrook (1826–1904) 

، هـا  ساسـون «در . قرار نگرفته جـدي مطالعه ون مورد كنران تايا يو فرهنگ ياسيو س يبر ساختار اقتصاد. ق 1288قحطي ين اديبن تأثير . 64
. ام گفتـه سـخن   قحطـي درباره اين » نظريه توطئه«و » زندگي و زمانه شيخ ابراهيم زنجاني«و سرآغاز رساله » سپهساالر و ترياك ايران

ـ و اوكشو: بنگريد به تر بيشبراي آشنايي . پژوهش كامل من در اين زمينه هنوز منتشر نشده ـ «، كيازاك در  1288بـزرگ سـال    يقحط
، اقتصاد ايران در قـرن نـوزدهم   ،في؛  احمد س41-28، صص 3-1، شماره )1365(، سال دوازدهم آيندهزاده،  ، ترجمه هاشم رجب»رانيا
و سيف بر  گيرد مياهميت كشت ترياك را ناديده  كيازاكبزرگ، او يعلل قحطبررسي  در .271-254، صص 1373نشر چشمه، : تهران 

 .نظر دارند كاشترااين قحطي  فرد منحصربهز و يآم فاجعه يامدهاينه پيزم هر دو در يول. كند مي يدتأكآن 

65.  Margaret Goldsmith, The Trail of Opium, The Eleventh Plague, London: Robert Hale, 1939, p. 50.  

66.  C. E. Buckland, Dictionary of Indian Biography, London: Swan Sonnenschein & Co, 1906, p. 318.  

67.  Allfrey, ibid, pp. 10-11.  

68.  Roth, ibid, p. 154.  

69.  ibid, p. 148. 
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  :هدوستانش در شكارگا يا، و حلقه خصوصيتانيادوارد هفتم، پادشاه بر

 .است) 1912 - 1840(سر آرتور ساسون ) با عصا(سمت راست  در اول  نفر

  HSBC  يكنگ شانگها ره بانك هنگيئت مديه ياصل يسر آرتور ساسون از اعضا
  .او يعهدين دوستان ادوارد هفتم از دوران وليتر يميبود و از صم) يبانك شاه( رانيا يو از مالكان بانك شاهنشاه

  ، سر آرتور ساسون يو مال ي، عالوه بر جاذبه فرديهوديمورخ نامدار  ل راث،يسينوشته سر س به
آرتور ساسون به  يالقييز در كاخ يادوارد هر ساله در فصل پائ. دآرتور بو يبارويهمسر ز يت ادوارد هفتم با ويمين علل صميتر از مهم يكي

  .دكر يخطاب م» زيآرتور عز«را  يبرد و و يسر م
  

جـا كـه    نظير نيز به همراه داشت تا بـدان  در ساختار امپراتوري بريتانيا طبعاً اقتدار سياسي كمها  جايگاه رفيع ساسون
هـا و شـركاي    صـرفنظر از نقـش ساسـون   . كـرد   بدلمنطقه ردي حتي سالطين رجال سياسي و در مواگاه  را به تكيهآنان 

مـاجراي  ، بايـد بـه   .)م 1871./ ق 1288(ايـران  در پارسي ايشان در بركشيدن ميرزا حسين خان سپهساالر به صـدارت  
ر سيسـيل راث،    به .اشاره كرد 70،نياي قابوس، سلطان كنوني عمانو وسعيدي ب بن سعيد، سلطان آلتركي صعود  نوشته سـ
او براي جلب حمايت به خاندان ساسـون روي آورد كـه در عمـان فعاليـت تجـاري      . در هند تبعيد بودها  سال 71تركي

د تـا  يوشـ كو رسـيد  او به سـلطنت  . ها نه تنها همدردي نشان دادند بلكه به حمايتش برخاستند ساسون. گسترده داشتند
هـا   همان ساسـون يتون ميس رفت و در لندن و براين منظور به انگليا يبرا .ا قرار دهديتانيت بريموميشور خود را تحت قك

  72.شد
در عمان شورشي رخ داد و سـلطان ثـويني   . ق 1285در سال . راث بيان كرده نيستسيسيل سر كه  ماجرا به آن سادگي

نـام   آل بوسعيدي بهديگر از عشيره شورشيان با يكي از اعضاي شاخه . بن سعيد بن سلطان، برادر بزرگ تركي، به قتل رسيد

بـن سـعيد،    تركـي در ايـن زمـان،   . حكومت را به دست گرفت» انامام عزّ«ان بيعت كردند و او با نام ان بن قيس بن عزّعزّ

                                                      
حكومت آل بوسعيدي در سـال  . كند مييازدهمين فرد از خاندان آل سعيد، يا آل بوسعيدي، است كه بر عمان حكومت  سلطان قابوس . 70

قابوس بن سعيد بن : تبارنامه سلطان قابوس به شرح زير است. شد سيستأامام احمد بن سعيد  به دستطوالني  هاي جنگپس از . م 1741
 .تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن احمد

برغش، دومين سلطان آل بوسعيد زنگبار، در هند تبعيد نبـود و ايـن   . نوشته» برغش بن سعيد«سر سيسيل راث به اشتباه نام اين فرد را  . 71
 . برغش و نياي سلطان قابوس، استفرد تركي بن سعيد، برادر 

72.  Roth, ibid, pp. 131-132.  
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در بندر عباس و بوشهر سالم بن ثويني، سلطان اش،  ثويني بن سعيد، و سپس برادرزادهسلطان برادرش، دليل مخالفت با  به

.برد و سپس هند به سر مي
73
با . ديد و با آن مخالف بود عزّان را با منافع خود در منطقه مغاير ميامام استعمار بريتانيا حكومت  

. ان را آغـاز كـرد  به عمان بازگشت و جنـگ بـا عـزّ    گونه كه راث نگاشته، تركي ساسون، آنحمايت خاندان گذاري و  سرمايه

.ان به قتل رسيد و تركي سلطان شدسرانجام، عزّ
؛ شـويم  مـي اقتدارآميز از خاندان ساسـون مواجـه    اي چهرهبدينسان، با  74

تركي در عمان مقارن با صعود ميرزا حسـين  ان و صعود سلطان قتل امام عزّ. كند ميحكومت تعيين اينك امپراتوري مالي كه 

.خان سپهساالر در ايران است
75

  

، سفر دريايي او به ايران، با كشتي شخصي ، و ورود او به سلطان قابوسخاندان و عميق پيوندهاي ديرين اين با توجه به 

. نمايـد  عادي نمـي ، )1388/ 5/ 13(جمهور ايران  عنوان دهمين رئيس بهنژاد  ايران چند ساعت پس از مراسم تنفيذ احمدي

برخـي  در آن زمـان،   .بـود پس از انقالب سي ساله جمهوري اسالمي ايران در به طان عمان سلسفر  اولينتوجه كنيم كه اين 

.گران سياسي به اين امر توجه كردند تحليل
76
   

                                                      
73.  J. B. Kelly, Britain and the Persian Gulf, 1795-1880, Oxford: Clarendon Press, 1968, pp. 539-540, 552-553, 650-651, 

658, 703-708.  

 : بنگريد به مقاالت زير . 74

http://wapedia.mobi/fa/ احمد_بن_سلطان_بن_سعيد  

http://fa.wikipedia.org/wiki/ سلطان_بن_سعيد_بن_ثوينی  

http://fa.wikipedia.org/wiki/ سعيد_بن_ثوينی_بن_سالم  

http://fa.wikipedia.org/wiki/ عزان_بن_قيس_بن_عزان  

http://fa.wikipedia.org/wiki/ سلطان_بن_سعيد_بن_ترکی  

http://wapedia.mobi/fa/ سلطان_بن_سعيد_بن_برغش  

در زنگبار مستقر شـدند و در دربـار بـرغش بـن      1875بهمن جي مانكجي داروخاناواال و برادرش، سهرابجي، در سال «: نوشتم تر پيش . 75
در آن زمـان زنگبـار در قلمـرو عمـان و     . بوسعيدي، و سپس در دربار فيصل، سلطان بعدي، نفوذ فراوان يافتند ن آلسعيد، دومين سلطا

سـال در   32بهمن جي به مدت . نقش مؤثر داشتند) 1891(برادران پارسي فوق در استيالي بريتانيا بر زنگبار . بوسعيدي بود حكومت آل
پستانجي فرامرزجي دكتر، پارسي ديگر، نيز بنيانگذار لژ ماسوني . عضو شوراي دولتي زنگبار شد زنگبار زيست و پس از استيالي بريتانيا

 » .شرق آفريقا در زنگبار بود

   :در» ايتانيبر يان و سازمان اطالعاتيپارس «
http://www.shahbazi.org/pages/Reporter_Ardeshirji2.htm  

   .1388مرداد  21، »آينده نيوز«، وبگاه »نژاد چراغ سبزهاي دولت انگليس به دولت احمدي« . 76
http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=10937  

مطلـب آمـده   در اين . يادداشت فوق را نقل كردهنيز است،  نژاد احمديهاي هوادار دولت  از وبگاه، كه »تحليلي دليل -خبريپايگاه «
 ييزدا بر تنش يآمادگ يبرا ياسالم يا به جمهوريتانيام محرمانه بريابالغ پسفر سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران،  يعلت اصل«: است
ـ مراسـم تحل  يهمزمان با برگزار سابقه سلطان قابوس به تهران يرمنتظره و بيسفر غ. تها بوده اس ان دولتيق روابط ميو تعم ف دكتـر  ي
. ديگرد يدر افكار عموم يياه ز پرسشسال انجام شد، موجب برو 35روابط دوطرف پس از  يشگينژاد كه به رغم حسنه بودن هم ياحمد
ن كانـال و رابـط دولـت    يتـر  يعمان را به عنوان قـو  يكه پادشاه سيعمان و دولت انگل يك پادشاهيار نزديط، رابطه بسين شرايدر ا
   »...دريقرار گ ين سفر مورد بررسياعلت شود موجب شد تا  يس در جهان اسالم محسوب ميانگل

http://www.dalil.ir/?id=719  

هـاي رسـمي    كساني كه در نشسـت . اي بريتانيا داراي جايگاه ويژه است هنشين عمان هنوز نيز در سياست منطق سلطان
اند كه هماره يك عماني و يك پارسي  اند، ديده ديپلماتيك در مسائل مربوط به منطقه خاورميانه و شبه قاره هند شركت كرده

ـ . اين قاعده ديپلماتيك بريتانياست. هندي در هيئت نمايندگي بريتانيا حضور دارند ت مناسـبات تـاريخي ايـران و    در نشس
) نيـاوران (المللـي   ، به دعوت وزارت امور خارجه ايران، در دفتر مطالعات سياسي و بين1380خرداد  20بريتانيا كه يكشنبه 

در آن زمان سيد صادق خرازي معاون . برگزار شد، و من به عنوان عضو هيئت ايراني حضور داشتم، با اين قاعده آشنا شدم
. پارسي عضو هيئت بريتانيا در سخنان خود از اردشير ريپورتر به شدت تجليـل كـرد  . خارجه و ميزبان بود پژوهشي وزارت

خواسـتند بـا ايـن     در واقع، مـي . اين سخنان در دقايق پاياني نشست بيان شد به نحوي كه مجالي براي پاسخگويي نبود
ادم و نقش مخرب اردشير ريپـورتر پارسـي را بـه    معهذا، من به سرعت واكنش نشان د. سخنان نشست را به پايان برند

← 
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اي گسـترده و   شبكهساالر يهودي بغدادي، اي زره و ساير خاندان، ها ساسوناز تبار . ها به گذشته تعلق ندارند ساسون
  . شمول بر جاي مانده كه امروز نيز بر سرنوشت جهان و ايران مؤثرند جهان

داران خـاوردور   هين سرمايبزرگتراز د، نشو خوانده مي خضوريجهان عرب عراق و  ، كه درخاندان كدوريبراي نمونه، 
ان همان بانـك  آن يو اقتصاد يمال يها تيز فعالكمر. است ياختمانات سي، حمل و نقل و عمليدار كبان يها در عرصه

متعلـق بـه    هـاي  كمپانيو  HSBCبانك . اند بودهيانگذاران و سهامداران عمده آن ه بنكاست  HSBC يشانگهاكنگ  هنگ

  .روند يم شمار بهاز شركاي بزرگ اقتصادي چين و اليگارشي پارسي خاندان كدوري و ساير زرساالران يهودي بغدادي 
سر اليس كدوري

لي كدوريا سرو برادرش  77
داران بزرگ خـاوردور در   سرمايه 78

متـوفي  ( لرد الرنس كـدوري نام  الي كدوري به پسر سر. نيمه اول سده بيستم بودند
او بـا دختـر   . داران بزرگ خاوردور در نيمه دوم سده بيسـتم بـود   از سرمايه 79)1993

 سـن بـرج  . كنگ، ازدواج كـرد  دار بزرگ هنگ رمايه، يهودي بغدادي و سديويد گباي
ر هاي او و برادرش،  متعدد از دارايي يها يمپانكنگ و ك جرج در هنگ هـوراس   سـ

، تنهـا پسـر   سـاله  62 سر مايكل كدوريهم اكنون،  .است 80،)1995متوفي ( كدوري
  . را به دست داردپدر هاي  لرد الرنس كدوري، رياست كمپاني

                                                      
← 

هـاي نيـك    به عنوان اولين سخنران هيئت ايراني، به لودگي. هاي اطالعاتي بريتانيا در ايران بيان كردم عنوان رئيس شبكه
ين شد كه نتيجه ا. در فرهنگ سياسي ايران، نيز پاسخ داده بودم» توهم توطئه انگليس«براون، سفير وقت بريتانيا، درباره 

وزارت امور خارجه ايران، نه بريتانيا، مرا به دور بعدي نشست، كه به دعوت وزارت امور خارجه بريتانيا و انجمن پادشـاهي  
  . آسيايي در لندن برگزار شد، دعوت نكرد

بازتـاب  ) 6ص  ،1380خرداد  27يكشنبه ( صداي عدالتسخنان من در نشست فوق، و واكنش من به سخنان نيك براون، در روزنامه 
  : بنگريد به. يافته است

http://www.shahbazi.org/Articles/Jenkinson.pdf 

77.  http://en.wikipedia.org/wiki/Ellis_Kadoorie  

78.  http://en.wikipedia.org/wiki/Elly_Kadoorie  

79.  http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Kadoorie,_Baron_Kadoorie  

80.  http://en.wikipedia.org/wiki/Horace_Kadoorie  
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مـورخ و   82،)1992متـوفي  ( الـي كـدوري  ، و اسـرائيل و كاباليسـت نامـدار   اخام خ 81،)2006ي متوف( اسحاق كدوري
  . اند شناس بريتانيا، از اين خاندان اسالم

ـ ويپسر سر د 83،بارون درك عزرا س و عضـو مجلـس   يانگلـ  يو اقتصـاد  ياسـ يمهـم س  يهـا  تيد عـزرا، از شخصـ  ي
در  1947-1939 يهـا  ان برد و در ساليج به پايمبركر دانشگاه را د شالتيتحص ،ا آمديبه دن 1919در سال او  .لردهاست

بـه  بـارون شـد و    1983ه و در سـال  يشـوال  1974در سال درك عزرا . شاغل بودا يتانيبر يو اطالعاتنظامي  يها سيسرو
ز ا ايـ اسـت آن را بـه دسـت دارد    يه لـرد عـزرا ر  كـ  يمؤسسـات ها و  يمپانكمجموعه . راه يافتا يتانيبر يمجلس لردها

ـ بن يهـا  يگـذار  هيم سرمايحجم عظاين فهرست بيانگر . شود فهرستي طويل را شامل ميگردانندگان آن است  اد عـزرا  ي
    84.معاصر يزرساالر يه جهانكدر شبجايگاه برجسته آن و مورگان و  روچيلدوند آن با دو مجتمع پنهان ياست و پ

ي زرسـاالر يهـودي بغـدادي، از بنيانگـذاران و رهبـران      ها هاي ساسون، كدوري، عزرا، گباي، و ساير خاندان خاندان
ـ اعضـا  يبـا تمـام   آرتور جيمز بـالفور نوشته سر سيسيل راث،  به. روند شمار مي صهيونيسم به ساسـون دوسـت   دان ي خان

ـ   .رفت يتون ميها به برا اقامت در نزد آن يبود و گاه برا يميصم همـان  يتـون م يز در برايـ ش از مـرگش ن ياو چند هفتـه پ
   85.ها بود سونسا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  )لرد عزرا( بارون درك عزرا

  
                                                      

81.  http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzchak_Kaduri  

82.  http://en.wikipedia.org/wiki/Elie_Kedourie  

83.  http://www.spock.com/Derek-Ezra,-Baron-Ezra  

 : بنگريد به . 84

Who's Who 1993; An Annual Biographical Dictionary, London: A & C Black, 1993, p. 604.  

85.  Roth, ibid, p. 151.  
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  وريكد سر مايكل

  

  شاهي ايرانبانك و ها  اسونس

اعـم از  تريـاك،  در تجارت جهـاني  مشاركت با ساير زرساالران فعال در سال پس از مهاجرت به بمبئي،  32ها،  ساسون

بنيان نهادند و  كنگ هنگرا در بندر  HSBCمجتمع بانكي  1865اول ژانويه در هند،  انيهودي و آمريكايي و انگليسي و پارسي

  . را تأسيس كردند بانك شاهنشاهي ايران  1889در سال 

و بـا  » فرمان سلطنتي«با سده نوزدهم دوم مه يه در نكمتعدد ماوراءبحار بود  يها بانكاز  يكيران يانشاهي شاه بانك
در سـال   .شدبريتانيا تأسيس در ويژه زرساالران يهودي و در رأس آن بنياد روچيلد،  نامدار لندن، به سرمايه بنيادهاي مالي

ـ  بانك«عنوان  بانك 24را بر خود داشتند و  »شاهنشاهي بانك«ماوراءبحار عنوان  بانك 18بريتانيا در  1914  »يالمللـ  نيب
ـ ا شاهنشـاهي دولـت  «بـه   يربطـ بود و ا يتانيبرپادشاهي ومت كمعطوف به ح »شاهنشاهي بانك«نام . را . شـت ندا »راني

جئـوفري جـونز، مـورخ رسـمي     . ند بـود يخوشـا رضا شاه ومت كح يهم برا قاجارومت كح ين عنوان هم برايمعهذا، ا
ئـت  يه ي؛ اعضـا بـود  يسيانگل تاًيآن، ماه »يعرب«و سپس  »يرانيا«رد كعملرغم  به، يشاه بانكه كند ك يد مكيتا بانك،

سال تا  1889از سال بانك شاهي  .بود يسيانگلنيز  اش يداربانكروش انگليسي بودند و نان ارشد كاركران و يره، مديمد
امتيـاز نشـر   شـاهي  بانـك   86.داشتبه دست را ران يناس اكنشر اسشد و  شناخته ميران يا يدولت بانكبه عنوان  1928

  . رفت شمار مي بهز شركا و مؤسسين آن كه ا ه بودواگذار نمود اسكناس ايران را به كمپاني هنري شرودر
» پرشيا«، پيرو دستور رضا شاه به تغيير 1935سال از . بود 87»رانيا شاهنشاهي بانك«) 1889(آغاز  از بانكرسمي نام 

./ ش 1320در شـهريور   88.در متون رسمي و مكاتبات خارجي، نام بانك نيز در انگليسي بدينگونه تغييـر كـرد  » ايران«به 

                                                      
86.  Geoffrey Jones, Banking and Empire in Iran: The History of The British Bank of the Middle East, London: Cambridge 

University Press, 1986, pp. xxiii-xxiv.  

 بانـك خ ينگـارش تـار   دانشگاه لنـدن، را مـامور   ياسيده اقتصاد و علوم سكجونز، استاد دانش يتر جئوفركد، كنگ هنگ يبانكگروه 
، تاريخ بانك فوق از زماني كه دوماست و جلد  يشاه بانكخ يتار اولجلد  .ياست دوجلد يتابكه حاصل آن كرد كانه يخاورم يسيانگل

  . به بانك انگليسي خاورميانه تغيير نام داد
Geoffrey Jones, Banking and Oil: The History of The British Bank of the Middle East, London: Cambridge University Press, 

1987. 

 كتر فرانكد يراستاري، با و1983در سال  HSBCخ ين جلد تارينخست .آغاز شده بود تر پيشه كاست  ياركادامه  يتاب دو جلدكن يا
  : ه بوددي، به چاپ رسكنگ هنگخ اقتصاد دانشگاه ينگ، استاد تاركي

 Frank King, Eastern Banking: Essays in the History of the Hongkong and Shanghai Banking Corporation, London: The 

Athlone Press, 1983. 

87.  The Imperial Bank of Persia 

88.  The Imperial Bank of Iran 
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بانك در ايران بود كار تا اين زمان حوزه . رضا شاه سقوط كرد و پسرش، محمدرضا پهلوي، شاه ايران شد. م 1941اوت 
ن و تنهـا  ينخسـت  1952-1941 يهـا  در سـال : را آغاز كـرد خليج فارس هاي  نشين در شيخفعاليت  .م 1940ولي از سال 

 يشامخ و انحصـار  موقعاين در عمان  1968-1948 يها و در سال يدر دوب 1963-1946 يها در سال ،ت بوديوك بانك
بانـك  «، نام بانك به .م 1949./ ش 1328در سال  89.فا نموديشورها اكن ياست ايدر اقتصاد و س يرا داشت و نقش مهم

اين بانك، هـر چنـد از آغـاز بـه     . تغيير يافت 91»بانك انگليسي خاورميانه«به  1952و در  90»انگليسي ايران و خاورميانه
رسـماً   1960كنگ شانگهاي را بنيان نهاد، ولي در سـال   تجاري تعلق داشت كه مجتمع بانكي هنگ -نون ماليهمان كا

  HSBC Bank Middle East Limitedاسـت و بـا نـام     HSBCاي از  اكنـون شـاخه  در مجتمع بانكي فوق ادغام شد؛ 
   92 .رود شمار مي ترين بانك خاورميانه به بزرگ

، يعنـي دولتـي و   »انگليسـي «بانكي در ميان ايرانيان معروف بود،  بانك شاهيدر ايران به  بانك شاهنشاهي ايران، كه
بـه خانـدان ساسـون و سـاير شـركاي زرسـاالر       آن تعلق ماهيت خصوصي و شد و  شناخته ميمتعلق به دولت بريتانيا، 

بانـك  دانسـت   كسـي نمـي  ات تا پيش از ايـن تحقيقـ  ه كگونه  همانبود؛ نتا پيش از تحقيقات من، شناخته آن، يهودي 

ي روسيهاستقراض
 تعلق داشت كه خويشانها،  ها و گوئنزبرگ زرساالر يهودي روسيه، پولياكوفهاي  به خانداندر اصل  93

  . ها بودند و شركاي روچيلدها و ساسون
در آن زمان، زرساالران نامدار يهودي جهان، از بارون موريس دو هرش

94
،سر ارنست كاسلو  

95
مي ادوارد دوستان صـمي  

بارون هوراس گوئنزبرگاروپاي غربي تا بريتانيا و هفتم، در 
96
بارون ياكوب پولياكوفو  

97
از روچيلـدها در لنـدن و   ، در روسيه 

پاريس و فرانكفورت و ايتاليا و ياكوب شيف
98

و  در بمبئـي و كلكتـه  ها و عزراها  و كدوري ها و گباي ها ساسوندر نيويورك تا  

. كردند ميكانوني واحد و همبسته عمل  به عنوانخويشان و كارگزاران آشكار و پنهان آنان در ايران،  و، كنگ شانگهاي و هنگ

                                                      
89.  Jones, ibid, p. xxiv.  

90.  The British Bank of Iran and the Middle East  

91.  The British Bank of the Middle East (BBME)  

92.  http://en.wikipedia.org/wiki/HSBC_Bank_Middle_East  

 اين امتياز به. امتياز بانك استقراضي را به بارون ياكوب پولياكوف واگذار كرد. م 1890مه  18./ ق 1307در اول شوال  ناصرالدين شاه . 93
انتشـارات اقبـال،   : تهرانخبري يا تاريخ امتيازات در ايران،  عصر بيابراهيم تيموري، : براي مطالعه متن آن بنگريد به. ودسال ب 75مدت 

مركـز اسـناد و تـاريخ ديپلماسـي     : تهرانتاريخ بانك استقراضي روس در ايران، ؛ مظفر شاهدي، 341-337، صص 1363چاپ چهارم، 
كتاب آقاي شاهدي تنها كتاب مستقلي است كه تاكنون درباره تاريخ بانك استقراضي منتشر . 76-73، صص 1381وزارت امور خارجه، 

 . شده

94.  Baron Maurice de Hirsch (1831-1896) 

  :به بنگريد. هودي يه مستعمراتيانگذار اتحاديبن. عثماني آهن راهمالك امتياز . سده نوزدهم دومزرساالر نامدار يهودي آلمان در نيمه 
http://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Hirsch 

95.  Sir Ernest Joseph Cassel (1852-1921)  

انگ در بريتانيـا بـه   از بنيانگذاران مجتمع تسليحاتي ويكرز آرمسـتر . زرساالر نامدار يهودي نيمه دوم سده نوزدهم و اوائل سده بيستم
  : بنگريد به. همراه لرد روچيلد

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Cassel  

96.  Baron Horace Guenzberg (1833-1909) 

  : بنگريد به. زرساالر نامدار يهودي روسيه
http://en.wikipedia.org/wiki/Horace_Günzburg  

97.  Baron Jacob Polyakov [Poliakoff] (1832-1909) 

98.  Jacob Henry Schiff (1847-1920) 

خاندان هـريمن در  كارگزار بنياد روچيلد و شريك . سده بيستم ميالدي اوائـل زرساالر نامدار يهودي آمريكا در اواخر سده نوزدهم و 
  : بنگريد به. اياالت متحده آمريكا آهن راه هاي شبكهاحداث 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Schiff 
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»آليانس اسرائيلي«تأسيس با كانون اين 
99
و  )هـا  پـوگروم (شرق اروپا روسيه و كشتار يهوديان در ، )1860ژوئن ( در پاريس 

 تأسـيس  و سـرانجام ) عاشقان صهيون( »جنبش هووي زيون«ايجاد سازماندهي مهاجرت گسترده آنان به آمريكاي شمالي، 

.داهداف خود را پيش بر »صهيونيسم سياسي«
100   

بانك شـاهي، عـالوه بـر    در واقع،  101.بود» بانك سياسي«بانك شاهنشاهي ايران از آغاز يك  ،جئوفري جونزنوشته  به
را در ايران و منطقه خاورميانه بـه  ياسي لندن هاي س و كانونبريتانيا دولت هاي  كاركرد مالي خود، وظيفه پيشبرد سياست

و صـعود ديكتـاتوري رضـا شـاه      1299اسفند  3عهده داشت و به اين دليل در حوادث انقالب مشروطه ايران و كودتاي 
رئيس بانك شاهي در ايران در زمـان   102،موراي مكجيمز ويژه رابطه نزديك  در اين باره، به .ايفا نمودبزرگ پهلوي نقشي 

  : نويسد جونز مي 103.ام ، با رضا خان، از زماني كه رضا خان فرمانده فوج قزاق همدان بود، سخن گفتهكودتا
  

 يشاه بانكوزارتخانه خود را به  يامور مال ياداره تمام ير جنگ بود، ويه رضاخان وزك 1923در سال 
ه او عادت دارد با كنستند دا يالوزرا بود، همه م سيه رضاخان رئك، 1925ل سال يرده بود و در اواكض يتفو

  104.و همسرش شام بخورد موراي مك
  

سفر اول، كـه در  . بريتانيا و بر بنياد قرارداد رويتر اخذ شدشاه به  دومين سفر ناصرالدينامتياز بانك شاهي در جريان 
ژوليـوس رويتـر   پـل  زمان صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر و با تشويق او انجام گرفت و به انعقاد قرارداد بـا بـارون   

از اينـرو، ايـن بـار    . ، براي دربار بريتانيا بيست هزار پوند هزينه داشت)1872ه يژوئ 25 /1289االول  يجماد 18( انجاميد
در گسـترده  مشـترك  گـذاري   سـرمايه هاي روچيلد و ساسون سپرده شد كه داراي  ميهمانداري از پادشاه ايران به خاندان

  : نويسد ، سفير پيشين بريتانيا در ايران، ميدنيس رايت سر. ايران بودند
  

ر رفتند و يبه تماشاخانه امپا يخانواده سلطنت يگر اعضايو همسرش و د] ادوارد[ يسعهد انگليشاه به اتفاق ول
نه يرده بودند و هزكن برنامه اجاره يا يتئاتر را اختصاصاً برا. ردندكرا تماشا  يار مجلليبس هنندك برنامه سرگرم

نت فراوان در هندوستان و كه پس از اندوختن مال و مكرا سر آلبرت عبداهللا ساسون پرداخته بود ش ينما
. رفت يشمار م عهد بهيول يكلدها از معاشران نزدينار روچكده بود و در يس اقامت گزيدر انگل كنيخاوردور ا

ه هر چه از دستش كحال بود ران خوشيخود در ا يتجارت قيرد و با عالك يز صحبت مين يساسون به زبان فارس
عنوان  به.. .ندك ييرايتن پذيبرا يكاش نزد يالقييشاه انجام دهد و از او و همراهانش در خانه  يد برايبرآ

ه بعد از ك يا ازنامهيامت يلغو ناگهان يافت غرامت برايتر بر سر درين سفر، اختالف با بارون رويبر ا يشدرآمديپ
 يبرا ييازنامه گرانبهاينون امتكعنوان غرامت ا به. افتيصله يصادر شده بود ف ينام و شاه به 1873/1290سفر 

 كس بانيا به تأسكت ساسون و شركه با مشاركتر اعطا شد ياز معادن به رو يبردار و بهره كيات بانيعمل
   105.ديانجام يشاهنشاه

  

ـ با ا يبازرگان روابط ياد داراين بنيتر ها مهم ساسونه ك از آنجا ،ثال ريسيسسر  نوشته به كـه   آنران بودنـد، پـس از   ي
                                                      

99.  Alliance Israélite Universelle  

و تـأثيرات آن بـر پيـدايش    ها بـه آمريكـا    بزرگ پس از پوگروم و مهاجرت» هووي زيون«ها و جنبش  براي آشنايي با پوگروم . 100
مركـز  : تهـران  كتـاب دوم،  پژوهه صـهيونيت، ، »هاي تاريخي انديشه سياسي يهود بنيان«عبداهللا شهبازي، : بنگريد بهآمريكاي امروز، 
 . 474-467، صص 1381 مطالعات فلسطين،

www.shahbazi.org\Articles\Myths.pdf  

101.  Jones, ibid, p. xix. 

102.  James H. McMurray (1877-1950)  

سخنراني در كنفرانس هشتادمين سالگرد (» سلطنت پهلويو صعود  1299كودتاي  ،استعماريهاي  كانون«عبداهللا شهبازي، : بنگريد به . 103
، 1379، پـائيز و زمسـتان   16-15، سال چهارم، شـماره  صلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايرانف، )1379اسفند  3چهارشنبه ، 1299كودتاي 

  . 42-9صص 
http://www.shahbazi.org/pages/Coup1921_1.htm 

104.  Jones, ibid, pp. 195-196.  
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هنري دراموند ولف سر
در  .ننـد كت كمشـار  بانكتأسيس ها دعوت شد تا در  از آنطبعاً را گرفت،  يشاه بانكاز يامت 106

والپول  يهـا  يمپانكعبارت بودند از اصلي  ياكر شريساها،  ساسونعالوه بر  107.داشتند يها سهم جد ساسون، بانكن يا

لين ميلزگ 108،گرينول
ران داشـت و  يـ در ا يم اقتصاديسر آلبرت ساسون منافع عظ«: افزايد راث مي 110.هنري شرودرو  109

تـون  يو از او در لنـدن و برا گرفـت  شاه را بـه دسـت    يهماندارياو م ».ندكلم كبا شاه ت يبه عالوه قادر بود به زبان فارس
ـ  ولف: نويسد جونز، مورخ رسمي بانك، مي 111.بردآنجا به رد و شاه را كر تئاتر را اجاره يامپا ،ساسون .ردك ييرايپذ ش يپ

را فـراهم آورد و   »زيـ آم تيـ سـفر موفق « يـك رد و مقـدمات  كـ دار يـ ها د ساسونها و روچيلداز سفر شاه به لندن آمد و با 
بـه   وچيلدرل يه بارون ناتانكرسد  يمنظر  بهن يهمچن .ه در نظر داشت جلب نمودك يتجار يها را با طرحها  آنموافقت «

كه شيوه  روچيلد، چنانبنياد هر چند  112».ردكت نخواهد كمشار رويتراز يه در امتكنان داد يه در لندن اطمير مختار روسيوز
هـاي   از طريـق كمپـاني  طور عمـده   بهاست، آشكار و مستقيم در تأسيس بانك شاهي ايران شركت نداشت ولي  كار آن

 113.رود، در بانك شـاهي سـهيم بـود    شمار مي شركاي مالي عمده روچيلدها بهساسون و هنري شرودر، كه تا به امروز از 
  : افزايد جونز مي

  
چنين بانكي . دانست تأسيس بانك در ايران را يك فرصت خوب تجاري مي] عبداهللا ساسون[ت آلبر سر

نكي قابل اتكا ها در چين به خدمات با تر، ساسون پيش. توانست كار تجارتخانه او را در منطقه تسهيل كند مي
آرتور ساسون، . كنگ شوند يكي از بنيانگذاران بانك هنگ 1865تمايل داشتند و اين امر سبب شد كه در سال 

كنگ بود و ساختمان اوليه اين بانك، در  يكي از برادران سر آلبرت، عضو هيئت مديره اصلي بانك هنگ
ديويد ساسون و شركا اجاره شده بود كه بعداً  ]كمپاني[كنگ، در اصل از  هنگ 114خيابان كوئينز رود سنترال

تجارت بانكي داشت ولي  هاي هر چند كمپاني ديويد ساسون و شركا در هند و چين فعاليت. بانك آن را خريد
گذاري  كنگ تأسيس شد امور بانكي و سرمايه داد و از زماني كه بانك هنگ را بر مبادالت مالي ترجيح مي

سر آلبرت آشكارا طرحي مشابه براي ايران داشت؛ كشوري كه كمپاني وي در آن . خود را به آن محول نمود
برادرش، روبن، از . باشددار  داد بانكي مجزا اين امور را عهده كرد ولي ترجيح مي بانكي نيز ميهاي  فعاليت

   115.بنيانگذاران اين بانك بود
  

كه دو تن از كمپاني ديويد ساسون و شـركا   فتندآن قرار گر سأدر رعضو هيئت مديره  9 يشاه بانكتأسيس در بدو 
 زن روبن ساسون از خـانواده ازقـل  . (ها ازقل، از خويشان نزديك ساسونو ساسون  ادوارد ساسون، پسر سر آلبرت،: دبودن
  .) بود

او دختـر بـارون گوسـتاو روچيلـد فرانسـه را بـه زنـي گرفـت و         . با مرگ پدر سر ادوارد ساسون شـد  ادوارد ساسون
ل جهـاني و كودتـاي     فيليپ ساسون، منشي ديويد لويدجرج، نخست رس1299اسـفند   3وزير بريتانيا در زمان جنـگ او ،

                                                      
تر با سر هنري دراموند ولف، تبار پدري و مادري او و نقش وي در اخذ امتياز بانك شاهي و سـاير امتيـازات آن    براي آشنايي بيش . 106

 . »نگاري معاصر ايرانشناسي در تاريخ و فقر روش نظريه توطئه«عبداهللا شهبازي، : بنگريد بهزمان 

http://www.shahbazi.org/pages/Conspiracy_Theory5.htm  

107.  Roth, ibid, p. 79. 

108.  Walpole Greenwell & Co.  

109.  Glyn Mills & Co. 

110.  J. Henry Schroder & Co.  

111.  Roth, ibid, pp. 132-133.  

112.  Jones, ibid, p. 27.  

. ميليارد پوند استرلينگ گزارش شده است 113/ 3اي كه مجتمع مالي هنري شرودر در جريان داشت  حجم سرمايه 2009ژوئن  30در  . 113
 : بنگريد به

http://en.wikipedia.org/wiki/Schroders  

114.  Queen’s Road Central  

115.  Jones, ibid, p. 27.  
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  116.سر فيليپ ساسون بالعقب بود. اوستو وارث تنها پسر 
مـاركيز  پنجمـين  بـا   1913در سـال  كـه  ) 1989متـوفي  (راشـل  نـام سـيبل    داشت بـه نيز دختري سر ادوارد ساسون 

 117.زاده انگليسي وارث مستقيم سر رابرت والپـول، صـدراعظم نامـدار بريتانيـا، بـود      اين اشراف. زدواج كردچالموندلي ا
سر هنري دراموند ولف، وزير مختار بريتانيـا در   118.پيوند با صرافان و بانكداران يهودي سنت ديرين خاندان والپول است

  . برت والپول بود و از شركاي كمپاني والپول گرينولايران و باني قرارداد بانك شاهي، نيز نوه دختري سر را
عضـو هيئـت مـديره    كمپاني ديويد ساسون و شـركا   نبه عنوان يكي از نمايندگاسالگي  29كه در  119،ساسون ازقل

كننـدگان در كنفـرانس قـاهره     او از شـركت . شـد شهره » ساسون افندي«و  »سر ساسون ازقل«به بانك شاهي شد، بعدها 
كه جغرافياي سياسـي خاورميانـه را پـس از    ، به رياست وينستون چرچيل وزير مستعمرات بريتانيا، است )1921مارس (

در اين كنفرانس، چهل كارشناس برجسته امپراتوري بريتانيا حضور داشتند كه چرچيـل بـه   . جنگ جهاني اول شكل داد
خانـدان  بود كـه چرچيـل سـرانجام پادشـاهي      در مشورت با سر ساسون ازقل. خواند مي» چهل دزد بغداد«طنز آنان را 
: وزيـر، نوشـت   بـه ديويـد لويـدجرج، نخسـت     1921مارس  13بر عراق پذيرفت و در تلگراف مورخ را فيصل هاشمي و 

سـلطنت هاشـمي   ان بنيانگذاراز سر ساسون ازقل را  ،از اينرو 120».است] براي عراق[حل  ترين راه فيصل بهترين و ارزان«
. عـراق جديـد را بنـا نهـاد    هاي اقتصـادي   هاي سازمان پايهحكومت هاشمي وزير دارايي در مقام او . دانند در عراق مي

   121.داشترا به عهده هاي نفتي خارجي نقش اصلي  با شركتحكومت عراق مذاكرات ساسون ازقل در 
ويليام كسويكهيئت مديره، 

-1880هـاي   تر، در سـال  كسويك پيش. را به عنوان رئيس بانك شاهي منصوب كرد 122
ترين كمپاني فعال در  ام، بزرگ كه گفته كنگ بود و مدتي رئيس كمپاني جردن ماتسون كه، چنان يس بانك هنگ، رئ1881

تراسـت  «او در زمـان انتصـاب بـه رياسـت بانـك شـاهي رئـيس        . رفت شمار مي تجارت جهاني ترياك سده نوزدهم به
و  گذاري در چـين و ژاپـن و خـاوردور تأسـيس كـرده بـود       رمايهرا همان كانون براي س» تراست چين«. نيز بود 123»چين

فـرج ساسـون عضـو    . ، برادر كوچك عبداهللا ساسون، عضو هيئت مـديره آن بـود  )1917متوفي (ساسون ) فرج(فردريك 
ـ انطبـاق اهـداف ا  «نوشته جونز،  به 124.هيئت مديره بانك شاهي نيز بود او » .روشـن اسـت   يشـاه  بانـك و مؤسسـه  ن ي

ـ بـه دل  ماتسـون يـو  ه ياز سـو  يكـي : نامزد شـد  يشاه بانكس ياز دو جانب به عنوان رئ يكسوكدرواقع : افزايد مي ل ي
اد يـ ه بـا بن كـ كنـگ   هنگ بانك ياز سودوم ت داشت، و كمشار رويتره از آغاز در طرح ك ،ادين بنينش با ايريد يوندهايپ

  125.همبسته بود ساسون
سـازترين مقطـع تـاريخ جهـان، اواخـر       ر اسكناس ايران، در سرنوشتبانك شاهي، به عنوان اولين بانك دولتي و ناش

سده نوزدهم و اوائل سده بيستم ميالدي، تأثيرات عظيم و مخرب در حيات اقتصادي و سياسي و فرهنگي ايران بر جاي 

                                                      
و صعود سلطنت پهلوي، در دوران صدارت ديويـد لويـدجرج در    1299حوت  3براي آشنايي با نقش سر فيليپ ساسون در كودتاي  . 116

 1299كودتاي  ،استعماريهاي  كانون«عبداهللا شهبازي،  : در هندوستان، بنگريد به) لرد ردينگ(و فرمانفرمايي سر روفوس اسحاق  بريتانيا
فصلنامه تخصصي تـاريخ  ، )1379اسفند  3چهارشنبه ، 1299سخنراني در كنفرانس هشتادمين سالگرد كودتاي (» سلطنت پهلويو صعود 
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http://www.shahbazi.org/pages/Coup1921_1.htm 
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-338، صص 3ج زرساالران، شهبازي، : سده هيجدهم بريتانيا بنگريد به» قالب ماليان«براي آشنايي با والپول و جايگاه بزرگ او در  . 118
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119.  Sir Sassoon Ezekiel [Heskel] (1860-1932) 
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  : كند يان مين بيچن يجهاناول در زمان جنگ را  يشاه بانكجايگاه انحصاري  آبادي دولت ييحي. نهاد
  

دادوستد  يها ن ملت را در قبضه قدرت خود گرفته است و تمام راهيا يروح و جان اقتصاد يشاه كبان
است دولت خود اعالن يداده است، به صالح س يرو يد اقتصاديه بحران شدكن وقت يرا بسته و در ا يخارج

ش را از يخو يزكنه مريرده، نقدكها جمع  تيخود را در وال يها ت را داده، شعبهكن ممليردن از اكوچ ك
 بانكه ك يروز ...ن را اقتضا نداشته استيچ ضرورت ايه هك يز به بنادر فارس برده است؛ در صورتكمرا

ت بسته كممل يبه رو يو خارج يداخل يشود در تجارت و دادوستد نقد يدر خود را ببندد، تصور م يشاه
  126.باشد

  

  : سدينو يمكرماني مجداالسالم 
  

ت از تاراج اعراب كن ممليران به باد رفته و هرچه طال در ايثروت ا ]،يشاه بانكتأسيس خ ياز همان تار[
ل و يمال مكران آمده بود، با يو قشون ا نادر شاهبه همراه گر مثل هندوستان يد كا از مماليمانده بود،  يباق

  127.دهيگرد يعظم يايتانيپرست بر ب نوعيم ملت نجيرغبت تقد
   

  : يسدنو و شيخ ابراهيم زنجاني مي
  

كه تأسيس بانك تنها از يك  امر مهم تأسيس بانك بود كه از بدبختي و ناداني اوالد قاجار نه ايناولين 
شركت انگليسي شده بود، بلكه امتياز و انحصار هم به آن بانك داشت كه حتي خود دولت ايران و ملت ايران 

ين امتياز شوم، كه در شومي برادر امتياز در مدت طوالني ا. حق نداشتند در مملكت خود تأسيس بانك بكنند
ها ثروت ايران  استخراج نفط جنوب بود، چه بال به سر دارايي ايرانيان از اين بانك شاهنشاهي آمد و چه ميليون

را به مفت به انگلستان ريخت و چگونه امتياز بازار و ترقي و تنزل نقود و سود و زيان معامالت را به دست 
  128.ثروت مملكت را برد، كسي قادر به حساب نيستگرفته از اين راه 

  

قريب بـه بيسـت سـال فعاليـت     ) 1357(، تداوم بانك شاهي، با پيروزي انقالب اسالمي »بانك انگليسي خاورميانه«
و انـدكي  ) 1378تيـر  (ترين هيئت تجاري بريتانيا به تهران پس از انقالب  پس از سفر بزرگ. خود را در ايران تعطيل كرد

فعاليت خـود را در ايـران از    HSBCبا نام  1378، در آذر )1378آبان  23( مجتمع رويال داچ شلانعقاد قرارداد با پس از 
و دربـاره   129هاي مختلـف بـه معرفـي ايـن كـانون پـرداختم       با درج مقاالتي در روزنامه 1376من از اول تير . سر گرفت

  : نوشتم 1380در تير . نتيجه، دادم پيامدهاي خطرناك حضور دوباره آن هشدارهاي مكرر، و بي
  

وابسته به آن،  يدالل يها يال داچ شل و كمپانير روياخ يها سال ينفت يرسد در انعقاد قراردادها ينظر م هب
از  يا بافته بهم  شبكه يفعال شدن ناگهان. اند نورت بنسون، نقش درجه اول داشتهيكل يسيانگل يژه كمپانيو به

 (HSBC) يشانگها - كنگ ش دوباره دفتر بانك هنگير، گشاياخ يها سال يران طيا در يسيانگل يها يكمپان

همان  س است و بهيران و انگليا يبانك فوق تداوم بانك سابق شاهنشاه(ل يست سال تعطيران پس از بيدر ا
ران يا يخارج يدر ارتباطات اقتصادرا ن كانون ياست كه اقتدار روزافزون ا يليره داليو غ) كانون تعلق دارد

   130...دهد ير نشان مياخ يها سال يط
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