
  صهیونیستیوطن جهانهای  کمپانی

  خواهند؟ در ایران چه می

 عبداهللا شهبازی
 

  زمـان تـدوین کتـاب      نقش مجتمع نفتی رویال داچ شل در ایـران از         توجه من به    
شـل را بـه   کتـاب فـوق    در جلـد دوم     و   ؛آغـاز شـد   ظهور و سقوط سلطنت پهلوی      

ایـن  . مطرح کـردم  نتحوالت داخلی ایرا  مؤثر در   بیگانه  های    ی از قدرت  عنوان یک 
ادعا مبتنی بر اسنادی بود که در آن زمان یافتم از جمله پیوندهای شاپور ریپورتر و              

راستی نقش شل  و این دغدغه در من پدید شد که به       . اسداهللا علم با رویال داچ شل     
 مرداد چه بوده است؟     28 ایران و کودتای     1332-1320های    در حوادث نفتی سال   
زمـانی کـه   . تـر  تر شد و حساسیت من به نقش شل بـیش         کامل بعدها، این اطالعات  

 که  مکرد  نگاشتم هیچگاه تصور نمی     را می ظهور و سقوط     جلد دوم    1369در سال   
مستقیم سیاسی و قلمی بـا آن  قابله شل در ایران حضور مقتدرانه بیابد و در م    روزی  

ذشـته، پـیش   مربوط بـه گ هست در آن زمان تصورم این بود که هر چه     . قرار گیرم 
 سفر سلطان برونئی به ایران رخ داد        1372در بهمن   . قالب اسالمی ایران، است   از ان 
 محدسـ . های من آغـاز شـد      او با مجتمع شل، هشدار    عمیق   با توجه به پیوندهای      ،و

 آغاز شـد    1374سفر سلطان برونئی طلیعه موجی بود که از اوائل سال           . درست بود 
کمی بعد بـا نقـش      . آشکارتر کرد را در ایران    تدریج حضور خود      و طی آن شل به    

دهای  در معامالت نفتی و خارجی ایران آشـنا شـدم و پیونـ   برادران هندوجا بزرگ  
هایی از نـوع    کمپانیآنان با سر شاپور ریپورتر و همان شبکه قدرتمند و به هم بافته          

ــورت بنســون  ــه خــوبی مــی  کلین ــوی ب ــان را در دوران پهل . شــناختم کــه نقــش آن
 شـروع  “سـنگام ”کـار خـود را در ایـران بـا پخـش فـیلم سـینمایی        اها، کـه    هندوج
 و ســایر شــلبــرای  از طریــق معــامالت نفتــی بــا ایــران و داللــی  ، اکنــون،کردنــد
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جای و جهان   ، در ردیف ثروتمندان درجه اول بریتانیا        های عضو این شبکه     کمپانی
 . دارند

کـار و   روزنامـه  1376 تیرمـاه  اولین مقاله من درباره شل در شماره یکشـنبه، اول         
  : در این مقاله چنین آمده بود. در یک صفحه و نیم منتشر شدکارگر 

اهمیت مذاکرات جاری نفـت و گـاز و تـاثیر آن بـر سرنوشـت ایـران                  
شود که دریابیم مجتمع شل چشم طمع بـه آن   تر می اسالمی زمانی روشن 

 تریلیـون متـر   23بخش از ذخایر گاز ایران دوخته که بـا حجمـی معـادل          
شـود و     مکعب دومین ذخـایر گـاز جهـان پـس از روسـیه محسـوب مـی                

کننده سیاست و اقتصـاد جهـانی در آینـده،       شک یکی از عوامل تعیین      بی
 که چندان دور نیسـت،      ،پس از به پایان رسیدن ذخایر نفتی جهان       ویژه    به

بـا عنایـت بـه آنچـه گفتـه شـد، و نیـز بـا توجـه بـه اهمیـت                   . خواهد بـود  
شک عاملی    ای استراتژیک به نام حوزه گاز پارس جنوبی، که بی           ینهگنج

های آینده خواهد بود، ضـرور        کلیدی در تحوالت انرژی جهانی در دهه      
قراردادهـا نگریسـته     گونـه   ایناست که با هشیاری و دقت کافی به انعقاد          

شود و در چنین  مذاکراتی، عالوه بـر کارشناسـان اقتصـادی و نفتـی، بـا                  
 . این یک هشدار کلـی اسـت       . تاریخ معاصر نیز مشورت شود     متخصصان

فـراوان وابسـته و   هـای   کمپـانی و اما در مورد کمپانی رویال داچ شـل، و      
   ...بدیهی و روشن استکامالً له ئپوششی آن، مس

در در زمانی نگاشـته شـد کـه وزارت نفـت،            دومین مقاله مفصل من درباره شل       
طـرح  (آمریکـا   ان توسـط دولـت ایـاالت متحـده          ایـر تحریم  اشتیاق مقابله با طرح     

هـای    کمپـانی نفتـی بـا     بزرگ  به سرعت در کار انعقاد قراردادهای       ،  )سناتور داماتو 
 توتال همان کمپانی است که بـا نـام پیشـین خـود، کمپـانی نفـت               .توتال و شل بود   

 . فرانسه، در قرارداد کنسرسیوم حضور داشت
) 1378 آبـان  26 آبـان و    19 آبـان،    12( عصـر مـا   مقاله در سه شـماره پیـاپی        این  

و تعدادی از مطبوعات بـه تجدیـد چـاپ           بسیار گسترده یافت     یانعکاس،  منتشر شد 
 . مطلب حاضر متن کامل مقاله فوق است. هایی از آن دست زدند بخش

 
گـذاران آمریکـایی در    در هفته گذشته، پس از ماجرای حمله به اتوبـوس تجـار و سـرمایه       

ه مطبوعـات ناشـی از دسیسـه یـک پاکسـتانی مـأمور موسـاد بـود،            نوشـت   تهران کـه بـه    
ترین هیئت انگلیسی پس از انقالب اسالمی وارد تهران شد تا طی یـک سـفر شـش               بزرگ

 هرچنـد سـفر ایـن هیئـت انعکـاس           .روزه مذاکرات مهمی با مقامات ایرانی انجـام دهـد         
همیـت آن بـر آگاهـان       ها داشت ولی ا     محتاطانه و بالنسبه ناچیزی در مطبوعات و رسانه       
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دهندگان این دیـدار، بـه خبرگـزاری فرانسـه      رابرت گراهام، یکی از ترتیب  . پوشیده نبود 

ایـن هیئـت بـا      . ترین مأموریت از این نوع از زمان انقالب اسالمی اسـت            این مهم : گفت
مسئولین وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سـازمان منـاطق آزاد، اتـاق بازرگـانی و                 

 جرامی هنلی، رئـیس هیئـت فـوق در          1.صی ایران دیدارهایی خواهد داشت    بخش خصو 
انگلسـتان اکنـون فرصـتی یافتـه        <: ، گفت نشاطگفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه      

ای  است تا زمان از دست رفته بیست سال گذشته را در کشوری که همچنان نقش عمـده  
تـرین بازارهـای منطقـه را در          در خاورمیانه دارد جبران کند؛ کشوری که یکی از بـزرگ          

  2>.اختیار دارد
، های فضـایی و دفـاعی مـارکونی         کمپانی سیستم   ،بانک بارکلی خبرگزاری فرانسه از    

تـرین اعضـای ایـن         مهـم  به عنوان  کمپانی رویال داچ شل    و   کمپانی نفت انگلیسی بورنئو   
 مواجـه شـد و      ای عجیب    با مالحظه اسامی فوق نگارنده با پدیده       3.هیئت یاد کرده است   

  زرساالری یهودی   ÷وابسته به صهیونیسم و   وطن    جهانهای    ترین کمپانی   معَظآن حضور م 
از آنجا کـه    .  برخوردار است  >انگلیسی<در رأس هیئتی است که بطور رسمی از تابعیت          

گـذارد کـه      کنـد و فـرض را بـر ایـن مـی             ترین حالـت را تصـور مـی         نگارنده خوشبیانه 
هـا   نندگان ایرانی هیئت فوق، اسفمندانه، با ماهیت این کمپـانی ک  دهندگان و دعوت    ترتیب

های عضـو ایـن    ترین کمپانی   کوشد تا شمایی از وضعیت مهم       می  آشنایی ندارند، لذا ذیالً   
های آتی مورد توجـه مقامـات دیپلماتیـک و            دست دهد بدان امید که در دعوت        هیئت به 

 .اقتصادی کشور قرار گیرد

 بانک بارکلی
 است که از اواخـر سـده هفـدهم مـیالدی از             خاندان بارکلی بارکلی برگرفته از    نام بانک   

ایـن بانـک در سـال    . نـد رفت شـمار مـی   سران فرقه کواکر در بریتانیا و آمریکای شمالی به 
های بارکلی، گرنی، بـوان، بارینـگ، ایروینـگ و     خاندان(وسیله الیگارشی کواکر     به 1896
 سایر مؤسسات متعلق بـه الیگارشـی کـواکر، پیونـدی     تأسیس شد و از آغاز، مانند  ) غیره

 بانـک بـارکلی امـروزه       4.ویـژه خانـدان روچیلـد، داشـت         استوار با الیگارشی یهودی، به    
 

 .1، ص 1378 تیرماه 5، نشاط  . 1
 .10، ص 1378 تیرماه 7، دوشنبه نشاط  . 2
 . 1، ص 1378 تیرماه 5، نشاط  . 3
 .331، ص 1، ج زرساالران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایرانعبداهللا شهبازی، :  بنگرید به . 4
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رود و دارای     شمار می   های مالی جهان به     ترین مجتمع بانکی بریتانیا و یکی از غول         بزرگ

ایـن  . ور جهـان اسـت     شعبه در هفتاد کشـ     2000 شعبه در بریتانیا و حدود       5000حدود  
 آمریکایی نیـز      یک مؤسسه  به عنوان ی است و لذا     وطن  جهانبانک عمال یک مجتمع مالی      

نـام بـارکلی آمـریکن        شـود زیـرا شـعبه آن در ایـاالت متحـده آمریکـا، بـه                 شناخته مـی  
هـای سرشـناس      برخی بانک .  از مؤسسات درجه اول مالی این کشور است        5 کورپوریشن

 و سِـر ارنسـت   ها فزهایمروچیلدها و بیشامتعلق به  6 مصر-گلستانیهودی، مانند بانک ان   
روچیلدها و اوپنهایمرها، پـس از انحـالل        متعلق به    7کاسل، و بانک ملی آفریقای جنوبی     

 . در این بانک ادغام شده و فعالیت خود را در چارچوب آن تداوم بخشیدند) 1925(
هـای   ی باید به اعضای خانـدان طنو جهاناز جمله گردانندگان این مجتمع عظیم مالی       

 .  اشاره کردالمبرت و اوپنهایمر، ریچاردسون، رابینسون
 

نمونه مهمی است که درآمیختگی جهانی شبکه زرسـاالری معاصـر           خاندان رابینسون   
هـای عظیمـی چـون         حلقه اتصال مجتمـع    به عنوان اعضای این خاندان    . دهد  را نشان می  

شـمار    روچیلـد و اوپنهـایمر بـه      و بنیادهـای    ،  های شـانگ  -کنگ  هنگبانک بارکلی، بانک    
ها با مشـرق زمـین بـه سـده هفـدهم مـیالدی و آغـاز                   غاز رابطه رابینسون    سرآ. روند  می

در ایـن دوران، سِـر جـرج رابینسـون          . رسد  می) کلکته(فعالیت تجار انگلیسی در بنگال      
 سده نوزدهم، یکی    در اوایل . یکی از اعضای هیئت مدیره کمپانی هند شرقی بریتانیا بود         

دیگر از اعضای این خاندان، که او نیز سِـر جـرج رابینسـون نـام داشـت، رئـیس تجـار                   
وی نقش مهمی در برافروختن جنـگ تریـاک         . انگلیسی تریاک مستقر در بنادر چین بود      

در اواخر سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم در دستگاه استعماری بریتانیا دو             . ایفا نمود 
دریاساالر هرکولس رابینسون و ژنرال سِر جرج       : شناسیم  ار سرشناس را می   رابینسون بسی 

 عضو هیئت مدیره کمپانی هنـد       1829-1808های    این ژنرال رابینسون در سال    . رابینسون
سِـر هرکـولس رابینسـون، پسـر        .  رئیس کمپانی شد   1826شرقی انگلیس بود و در سال       

 1889نـدار هنـگ کنـگ شـد و در      فرما1859دریاساالر هرکـولس رابینسـون، در سـال        
های سِـر سیسـیل رودز،    مورخین بخش مهمی از موفقیت). جنوب آفریقا(فرماندار کیپ   

بنیانگذار امپراتوری مستعمراتی بریتانیا در جنوب آفریقا و کارگزار روچیلدها، را مرهون            
 

5.  Barclays American Corporation 
6.  Anglo-Egyptian Bank 
7.  National Bank of South Africa 
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شـکوک  هـای م    به تبع این پیوند با کانون     . دانند  های این سِر هرکولس رابینسون می       کمک

ها در این منطقه بـه ثـروت انبـوهی دسـت              مالی فعال در جنوب آفریقا بود که رابینسون       
 یکـی از    بـه عنـوان   یافتند تا بدانجا که در اواخر سده نوزدهم جوزف بنجامین رابینسون            

 . شد ثروتمندان درجه اول آفریقای جنوبی شناخته می
 بـه عنـوان  شناسـیم کـه    مـی هـای متعـددی را    در نیمه دوم سده بیستم نیز رابینسـون      

 از آلبـرت رابینسـون   ِسـر : روند شمار می ترین اعضای شبکه زرساالری جهانی به    برجسته
 1980-1971هـای   داران و سیاستمداران درجه اول آفریقای جنوبی بود و در سال   سرمایه

 و چندین کمپانی مهـم تجـارت المـاس و           8گذاری ژوهانسبورگ  ریاست کمپانی سرمایه  
 عضو هیئت مـدیره  1963او از سال   . دست داشت   دزیا و آفریقای جنوبی را به     طال در رو  

 مـدیرعامل کمپـانی     1989-1975هـای      در سـال   الوین رابینسـون  .  بود 9کمپانی اوپنهایمر 
 در 1954-1950هـای    در سـال فیلیپ رابینسـون . ، بوددیلی میلدیلی میل، ناشر روزنامه   

 روچیلدها در   11 در کمپانی نیوفاوندلند   1956-1954های     و در سال   10بانک روچیلد لندن  
 معـاون مجتمـع مـالی هنـری       1961-1956هـای     مونترال کانـادا شـاغل بـود و در سـال          

کمپـانی شـرودر از بنیانگـذاران بانـک شاهنشـاهی ایـران و              .  در نیویورک شد   12شرودر
ایـن  . دسـت داشـت     امتیاز نشر اسکناس ایـران را بـه       ) 1889از  (ها    انگلیس است و سال   

م مالی به خاندان سـلطنتی بریتانیـا و روچیلـدها و شـرکای یهـودی و غیـر                   عَظتمع م مج
 عضو هیئـت مـدیره   1985-1966های  فیلیپ رابینسون در سال   . یهودی ایشان تعلق دارد   

:  بود و به تبع آن در مدیریت موسسات وابسته متعدد عضـویت داشـت      13مجتمع شرودر 
-1971هـای      در سـال   14پـانی زیمـنس،    عضو هیئت مدیره کم    1986-1967های    در سال 
 عضو هیئت مـدیره  1973 از سال  15 عضو هیئت مدیره کمپانی شرودر هنگ کنک،       1985

 و رئـیس کمپـانی      16المللی شـرودر     نایب رئیس کمپانی بین    1985-1977های    و در سال  
 

8.  Johannesburg Consolidated Investment Co. 
9.  E. Oppenheimer and Son (Pty) Ltd. 
10.  N. M. Rothschild and Sons 
11.  British Newfounland Corp. 
12.  J. Henry Schroder Banking Corp. 
13.  J. Henry Schroder Wagg & Co. Ltd. 
14.  Siemens Ltd. 
15.  Schroders & Chartered Ltd. Hong Kong 
16.  Schroder International Ltd. 
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ها با مجتمع بانکی بارکلی از طریـق          های اخیر پیوند رابینسون      در سال  17.شرودر لیسینگ 

 ریاسـت   1981فرانسیس رابینسون از سال     .  ساله بوده است   62 رانسیس رابینسون فآقای  
 در مقام مدیرعامل    1984دست داشت و در سال        بانک بارکلی ایاالت متحده آمریکا را به      

 مدیر اجرایـی  1990وی از سال  .  جای گرفت  18المللی آسیایی بارکلی    ای بانک بین    منطقه
 . بانک بارکلی است

هـر کـس بـا      .  تعلـق دارد   خاندان ناپیر  که همسر فرانسیس رابینسون به       بیاید بیفزاییم 
اعضای این خـانواده از     .  استعمار بریتانیا آشنا باشد با نام خاندان ناپیر نیز آشناست          تاریخ

رفتنـد و در      شـمار مـی     سده هیجدهم میالدی از کارگزاران عالیرتبه کمپانی هند شرقی به         
چـارلز   ژنرال سِـر  . ا و آفریقا نقش مهمی ایفا نمودند      گسترش مستعمرات بریتانیا در آسی    

 در شبه قـاره هنـد بـود و لـرد             فرمانده کل قشون بریتانیا    1850-1849های    ناپیر در سال  
و از فرمانـدهان    ) 1857(رابرت ناپیر، پسر او، از سرکوبگران انقالب بـزرگ هندوسـتان            

 فرمانـدهی ارتـش   1869-1865هـای     لرد رابرت نـاپیر در سـال      . جنگ تریاک علیه چین   
دست داشت و در این سمت نقش مهمی در تکاپوهـای اطالعـاتی      بریتانیا در بمبئی را به    

السـلطنه و فرمانفرمـای        در مقام نایـب    1865-1861های    وی در سال  . در ایران ایفا نمود   
 فرمانـده کـل   1876-1870هـای   کل مستعمرات بریتانیا در هند جای گرفـت و در سـال     

منشی خصوصـی  ) لرد اتریک(در نسل معاصر، فرانسیس ناپیر   . ا در هند بود   ارتش بریتانی 
پرنسس مارگارت، خواهر ملکه الیزابت، است و سِر روبین ناپیر از کـارگزاران برجسـته               

سِـر اولیـور نـاپیر نیـز در     . روچیلدها و نماینده خاندان روچیلد در روچیلد بانک زوریخ 
 . دست داشت ق بشر انگلستان را به ریاست کمیسیون حقو1992-1988های  سال

 
 زرساالری معاصر   وطن  جهان نمونه دیگری است که پیوند شبکه        خاندان ریچاردسون 

اعضای این خاندان مجتمع بارکلی را      . دهد  با نهادها و مؤسسات صهیونیستی را نشان می       
 ، هنـری )ایـاالت متحـده آمریکـا   ( اسـتانلی  -ی روچیلد، مورگانوطن جهانهای   با مجتمع 

 : دهند شرودر، لویدز، واربورگ، والپول گرینول، و سرانجام ویکرز پیوند می
 رئیس بانک انگلسـتان بـود و از         1983-1973های     در سال  لرد گوردون ریچاردسون  

او در سـال   . دسـت داشـت      را به  19المللی مورگان استانلی     ریاست کمپانی بین   1986سال  
 

17.  Schroder Leasing Ltd. 
18.  Asia-Barclays International 
19.  Morgan Stanley International Inc. 
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 عضـو   1967-1960هـای     ، در سـال    عضو هیئت مدیره کمپانی هنری شرودر شـد        1957

او در  .  نایب رئیس این بانـک بـود       1966-1962های    هیئت مدیره بانک لویدز و در سال      
-1962هـای      عضو هیئت مدیره کمپـانی رولـزرویس و در سـال           1973-1971های    سال

 ریاسـت مجتمـع   1973-1968هـای   وی در سال.  رئیس مجتمع هنری شرودر بود 1972
ــورک را  ــرودر در نیوی ــت ش ــت داش ــه دس ــون .  ب ــونی ریچاردس ــر آنت ــاله از 49 سِ  س

 21 و گرینـول 20هـای واربـورگ   های مالی آفریقای جنوبی و از شرکای مجتمـع       شخصیت
 مدیر اجرایی بانک روچیلد لندن      1990-1981های     در سال  سِر مایکل ریچاردسون  . است

 در   همـاره  1950 از دهـه     ویلیـام ریچاردسـون   .  نایـب رئـیس آن اسـت       1990و از سال    
هـای   وی در سـال . هـای عـالی بـوده اسـت      یهودی ویکرز در سمت    -مجتمع تسلیحاتی 

 تـا  1976 بـود و از     22سازی و مهندسی ویکـرز       مدیر اجرایی کمپانی کشتی    1969-1976
وی عضـو  . دسـت داشـت    ریاست این کمپانی را بـه 1983اش در سال    زمان بازنشستگی 

 .  نیز بوده است23کرلهیئت مدیره ویکرز استرالیا و کمپانی بارکلی 
 

 گردانندگان اصلی   به عنوان و سرانجام باید به دو خاندان یهودی اوپنهایمر و المبرت           
 : ی بارکلی اشاره کردوطن جهانمجتمع مالی 

هـای یهـودی دربـاری سـده هیجـدهم و از               از معروفترین خـانواده    خاندان اوپنهایمر 
هـای خـود را در         اسـت کـه شـاخه      های نوزدهم و بیستم میالدی      زرساالران نامدار سده  

، کـارگزار برجسـته     ِسـر ارنسـت اوپنهـایمر      24.ترین کشورهای جهان گسترده اسـت       مهم
 آمریکــایی - کورپوراســیون انگلیســی1917روچیلــدها در آفریقــای جنــوبی، در ســال 

جـان مورگـان، زرسـاالر      .  را برای استخراج معادن طال تأسـیس کـرد         25آفریقای جنوبی 
جمهـور ایـاالت متحـده        هربرت هوور، از سران فرقـه کـواکر و رئـیس          نامدار آمریکا، و    

ارنسـت اوپنهـایمر   . ، از شرکای دیگر این کمپانی بودند1933-1929های   آمریکا در سال  

 
20.  S. G. Warburg 
21.  W. Greenwell & Co. 
22.  Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd. 
23.  Barclay Curle Ltd. 

، 141، صـص    2، ج   عمار بریتانیا و ایران   زرساالران یهودی و پارسی، است    عبداهللا شهبازی،   :  بنگرید به  .  24
160-161 ،495 . 

25.  Anglo-American Corporation of South Africa Ltd. 
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 در  1929 را تأسـیس کـرد و در سـال           26 کمپانی الماس آفریقـای جنـوبی      1919در سال   

.  منصـوب شـد    27رز،سمت رئیس بزرگترین مجتمع تجارت الماس جهـان، کمپـانی دبیـ           
 یکـی از    بـه عنـوان   ی دبیرز نیز، چون مجتمع نفتـی رویـال داچ شـل،             وطن  جهانمجتمع  

سـلطنتی بریتانیـا و الیگارشـی یهـودی و            گـذاری خانـدان     های سرمایه   ترین کانون   معَظم 
های لونیکـل و میفرنـا و    محققین نام دبیرز را، چون مجتمع     . شود  شرکای ایشان شناخته می   

های خـونین قـاره آفریقـا         های سیاسی و کودتاها و شورش       سیاری از دسیسه  شل، در پس ب   
 را نیـز    28اوپنهایمر در همین سـال کورپوراسـیون انگلیسـی آمریکـایی رودزیـا            . دانند  می

) زامبیـا (این کمپانی نقش اصلی را در استخراج معادن مس شمال رودزیـا       . تأسیس نمود 
 معادن طـالی منطقـه اورانـژ آفریقـای           برای استخراج  1944او در سال    . به دست داشت  

 . کرد را ایجاد 29گذاری اورانژ جنوبی تراست سرمایه
 ریاسـت   1982-1957هـای      در سـال   هری اوپنهایمر پسر سِر ارنست اوپنهایمر به نام       

 ریاسـت   1984-1957های     آمریکایی آفریقای جنوبی و در سال      -کورپوراسیون انگلیسی 
او عضو هیئت مـدیره     . وابسته به آن را به دست داشت      های    مجتمع دبیرز و سایر کمپانی    

 پیتر موریس اوپنهایمر  یکی دیگر از اعضای این خاندان       .  نیز بود  المللی بارکلی   بانک بین 
هـای متعـدد وابسـته بـه           یکی از گردانندگان کمپانی    به عنوان های اخیر     است که در سال   

 از مدیران بانـک     1964-1961های    او در سال  . شود  زرساالری معاصر یهودی شناخته می    
 عضو هیئـت مـدیره      1986-1982های     در بال سویس بود و در سال       30المللی  اسکان بین 

 بـه عضـویت هیئـت مـدیره     1986وی از سـال  . گذاری روچیلد  کمپانی مدیریت سرمایه  
 و از   31 ریاست گـروه دیکسـون     1992-1987های    یر و شرکا درآمد و در سال        کمپانی مه 

پیتـر مـوریس اوپنهـایمر از       .  را به دسـت داشـت      32مپانی کامینوس  ریاست ک  1991سال  
.  مشاور کل مجتمع شـل بـود       1986-1985های    گردانندگان مجتمع شل است و در سال      

وی عضو شورای انستیتوی    . پیتر اوپنهایمر در زمینه مطبوعات و پژوهشی نیز فعال است         

 
26.  Diamond Consolidated Mines of South Africa 
27.  De Beers Consolidited Mines Ltd. 
28.  Rhodesian Anglo American Corporation 
29.  Orange Free State Investment Trust 
30.  Bank of International Settlements 
31.  Dixons Group plc. 
32.  Caminus Energy Ltd. 
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ورای سـردبیری    و عضـو شـ     ورلـد اکونـومی    دبیـر مجلـه      33پژوهشی سیاست بازرگانی،  

 ریاست کمپانی جیوئیش کرونیکـل، ناشـر مجلـه          1986 است و از سال      اینترنشنال افیرز 
پیتـر مـوریس اوپنهـایمر اسـتاد دانشـکده          . ، را به دست دارد    جیوئیش کرونیکل معروف  

 . اقتصاد دانشگاه آکسفورد و از گردانندگان این دانشگاه است
دنیای معاصر کافی است به نمونه زیر اشـاره         درباره اقتدار مالی خاندان اوپنهایمر در       

 هری اوپنهایمر اعالم نمود کـه در صـدد ورود بـه بـازار بانکـداری      1981در سال  : کنیم
هـای    او بالفاصله مبلغ ده میلیارد دالر بـرای خریـد سـهام بانـک             . آمریکای شمالی است  

مـالی ایـن   عمده ایاالت متحده آمریکا تخصیص داد و بدینسان شوک بزرگـی بـه بـازار         
 نـام دارد کـه در       34گذاری اوپنهایمرهـا مینورکـو     کمپانی اصلی سرمایه  . کشور وارد نمود  

 بازوی اقتصادی اوپنهایمرهـا شـناخته       به عنوان  35گروه فیبرو . جزیره برمودا مستقر است   
 . شود می

 
های الیگارشی یهودی در دوران معاصر اسـت      ترین خاندان    نیز از مهم   خاندان المبرت 

وی باجنـاق سِـر     . رسـد    آنان به لرد لئون المبرت، داماد روچیلدهای فرانسه، مـی          که تبار 
اعضـای خانـدان    . ادوارد ساسون، از مالکین اصلی بانک شـاهی انگلـیس و ایـران، بـود              

هـای    اعضای برخی هیئـت    به عنوان یهودی المبرت در سده نوزدهم و اوایل سده بیستم          
 ایـران حضـور داشـتند و نـام آنـان در میـان               سیاسی فرانسه و ایاالت متحده آمریکـا در       

اعضای هیئت فرانسوی کنت دوسرسـی و اعضـای سـفارت ایـاالت متحـده آمریکـا در          
خانواده المبرت امروزه بسیار پرشاخه و گسترده است        . خورد  به چشم می  ) 1919(تهران  

 74هنـری المبـرت     . شـود   های خود شبکه وسیعی را شامل می        ویژه از طریق وصلت     و به 
دسـت داشـت و در    بهالمللی بارکلی را  بانک بین ریاست  1983-1979های    اله در سال  س

 رئـیس   1985او از سـال     .  عضو هیئت مدیره بریتیش ایرویز بـود       1989-1985های    سال
هـا     است و در هیئت مدیره گروه کثیری از کمپانی         36مجتمع معروف یهودی سان آلیانس    

هــا ســازمان فرهنگــی در انگلســتان و از   مــدیر دهجــک والتــر المبــرت. عضــویت دارد
 فایننشال تـایمز  سردبیر 1991از سال ریچار پیتر المبرت .  استساندی تایمزگردانندگان  

 
33.  Trade Policy Research Centre 
34.  Minorco 
35.  Phibro 
36.  Sun Alliance Insurance Group 
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های اخیر سرویراسـتار      دختر لرد المبرت اول، در سال     المبرت،  ) باربارا(مارگارت  . است

مختلف انگلسـتان  های  نشر اسناد وزارت خارجه آلمان و استاد تاریخ معاصر در دانشگاه        
. هـای سـینمایی و تلویزیـونی اسـت           کارگردان و تولیدکننده فیلم    وریتی آن المبرت  . بود

سریال تلویزیونی زندگینامه سیدنی رایلی، جاسوس معروف اینتلیجنس سرویس بریتانیـا           
 نیز از بنیانگـذاران حـزب سـبز و از           جین المبرت خانم  . های اوست   در روسیه، از ساخته   

کننــدگان فعـال رادیــو و    هـواداران محــیط زیسـت در اروپــا و از تهیـه   رهبـران جنــبش 
 .تلویزیونی است

 
باید اضافه کنم که دکتر جان کولمن، کارشـناس بازنشسـته سـیا در کتـاب جنجـالی                  

، بانک شاهنشاهی   بانک بارکلی  بانک انگلیسی خاورمیانه، بانک وستمینستر،       ،300کمیته  
بانـک بـرادران بارینـگ و میدلنـد بانـک را از              37، شـانگهای  -کنـگ   هنـگ بانـک   کانادا،  
 حـاکم   وطن  جهانهای اصلی تجارت جهانی مواد مخدر و از اعضای اصلی شبکه              کانون

 38.داند بر دنیای معاصر می

 کمپانی مارکونی
 متعلـق بـه     وطـن   جهـان هـای     تـرین مجتمـع      یکی از سرشناس   به عنوان کمپانی مارکونی   

شود که در قالب دو کمپانی دارای تابعیت          ته می زرساالری یهودی و شرکای ایشان شناخ     
این کمپانی از اواخر سـده نـوزدهم بـا          . کند  انگلستان و ایاالت متحده آمریکا فعالیت می      

 بـا عنـوان کمپـانی تلگـراف         1900 و از سـال      39سـیم   نام کمپانی تلگراف و مخابرات بی     
 در  41مریکـایی آن   فعالیت خود را در انگلستان آغـاز کـرد و شـاخه آ             40سیم مارکونی   بی

دلیل سلطه عمیق یهودیان بـر سیاسـت بریتانیـا و     این کمپانی، به  .  تأسیس شد  1899سال  
 

هـای مـالی جهـان اسـت و در            مجتمعترین    بزرگ یکی از    > شانگهای -کنگ  هنگمجتمع بانکی   <  .  37
.  عهـده دارد     که مجتمع شل در عرصه نفت و گاز بـه          کند  عرصه مبادالت مالی همان نقشی را ایفا می       

. های بانک فوق بود که بعدها رسماً در آن ادغام شد یکی از شعبهعمالً  >بانک شاهی انگلیس و ایران   <
کنـد    فعالیت مـی >بانک انگلیسی خاورمیانه <امروزه این بانک در کشورهای عربی و خاورمیانه با نام           

 .  است>گلیس و ایرانبانک شاهی ان<که تداوم همان 
، 1373فاختـه،  : ، ترجمه یحیـی شـمس، تهـران   های جهانی  کانون توطئه-300کمیته  جان کولمن،    .  38

 .123-122صص 
39.  Wireless Telegraph and Signal Company, Ltd. 
40.  Marconi's Wireless Telegraph Company, Ltd. 
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دلیل سلطه عمیق یهودیان بر سیاست بریتانیا و ایـاالت   این کمپانی، به .  تأسیس شد  1899

های بزرگ نظـامی و ارتبـاطی ایـن دو کشـور چنـگ                 به سرعت بر پیمان     متحده آمریکا، 
تـرین    انداخت، رقبای قدرتمند آمریکایی را از میـدان بـه در کـرد و بـه یکـی از معظـم                    

 .  دنیای معاصر در زمینه امور ارتباطات الکترونیک بدل شدهای مجتمع
هرچند این کمپانی نام گاگلیلمو مارکونی، مختـرع نامـدار ایتالیـایی و برنـده جـایزه                 

گـادفری  ، را بـر خـود دارد، ولـی بنیانگـذار واقعـی آن را بایـد            1909فیزیک نوبل سال    
این گـادفری اسـحاق بـرادر       . ، دانست 1910، رئیس کل کمپانی از سال       )یهودی( اسحاق

 میالدی به مـدت     1926-1921های    است که در سال   ) لرد ریدینگ (سِر روفوس اسحاق    
 یکی از   به عنوان السلطنه و فرمانفرمای کل هندوستان بود و در این سمت             پنج سال نایب  

. شـود   و صعود سلطنت پهلوی در ایران شـناخته مـی      1299عامالن اصلی کودتای اسفند     
های مالی بریتانیا در سده بیسـتم در          ترین رسوایی    مارکونی با یکی از جنجالی     نام کمپانی 
 نامیـده   رسـوایی مـارکونی   این ماجرایی است که در تاریخنگـاری انگلـیس          . پیوند است 

 : ماجرای فوق به این شرح است. شود می
 

) 1910اوت  (گادفری اسحاق چند هفته پس از تصـدی ریاسـت کمپـانی مـارکونی               
 ایسـتگاه مخـابرات   18زارت مستعمرات بریتانیا تقدیم کرد که طبق آن بایـد      طرحی به و  

هـا بـا خـرج کمپـانی          این ایسـتگاه  . شد  سیم در نقاط مهم سراسر امپراتوری ایجاد می         بی
 سال به   20برداری از آن به مدت        شد و در مقابل امتیاز بهره       ایجاد و نگهداری و اداره می     

 در صدد   42ها نیز از طریق کمپانی تلفنکن       زمان، آلمانی در همین   . گرفت  کمپانی تعلق می  
هـای مختلـف    مسئله در کمیتـه . استقرار سیستم مشابهی در نقاط استراتژیک جهان بودند   

، رئـیس   )یهـودی ( سِر ادوارد ساسون  مورد بررسی قرار گرفت و با حمایت کسانی چون          
مقـرر شـد قـرارداد       1912کمیته تلگراف در مجلس عوام بریتانیـا، سـرانجام در مـارس             

انتشـار خبـر فـوق، سـهام کمپـانی          .  ایستگاه با کمپانی مـارکونی منعقـد شـود         6احداث  
 پونـد افـزایش داد و ثـروت انبـوهی را نصـیب      15 سنت بـه    46مارکونی را از هر سهم      

ای شد دال بر      این حوادث سبب بروز شایعات گسترده     . سهامداران و دالالن بورس نمود    
لویـد جـرج، هربـرت سـاموئل، روفـوس          (عضای کابینه اسـکوئیت     چهار تن از ا   که    این

 
← 

41.  Marconi Wireless Telegraph Company of America 
42.  Telefunken 
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از نفوذ خود بهره جسته و مقامات دولـت بریتانیـا را            ) اسحاق و لرد آلک مورای الیبانک     

وادار به انعقاد قرارداد با کمپانی مارکونی کرده و از طریق خرید و فـروش سـهام آن در                   
) یهـودی (زمـان هربـرت سـاموئل       در ایـن    . اند  بازار بورس سودهای کالن به جیب زده      

پست دولت بریتانیا و مسئول انعقاد قرارداد با کمپانی مارکونی بـود و             ) وزیر(رئیس کل   
. سِر روفوس اسحاق، برادر گادفری اسحاق، در سمت دادستان کل بریتانیا جـای داشـت       

 درج شـــد و روشـــنفکران و آی ویتـــنس در نشـــریه 1912 اوت 8ایـــن مســـئله در 
ای چون هربرت جرج ولز اتهـام فسـاد مـالی را متوجـه                نگی برجسته های فره   شخصیت

رغم حمالت مطبوعات روشنفکری به دولت، لرد نورثکلیف،          به. دولت اسکوئیت کردند  
دیلـی  ، تـایمز ( که در این زمان سه روزنامه درجـه اول لنـدن          >ارباب مطبوعات بریتانیا  <

 وینسـتون چرچیـل بـه دفـاع از           را در تملک داشت، به درخواست       )ایونینگ نیوز  و   میل
اهمیت ماجرا در حدی بود که      . لوید جرج و ساموئل و اسحاق و مورای وارد میدان شد          

. کـرد    درباره این ماجرا را لرد نورثکلیف شخصًا بازنویسی مـی          تایمزهای    تمامی سرمقاله 
شایعاتی وجود داشت که وینستون چرچیل، وزیـر دیگـر کابینـه اسـکوئیت، را نیـز بـه                   

کرد ولی نام وی به عنوان متهم این مـاجرا   رکت در معامالت سهام مارکونی متهم می     مشا
الذکر آغـاز     ، محاکمه جنجالی چهار وزیر فوق     1913 مارس   19در  . در دادگاه عنوان نشد   

دلیل اعمال نفوذ مقامات عالی حکومت بریتانیا، از جمله جرج پنجم پادشـاه، بـا      شد و به  
کمیته مجلس عوام نیز وزرای نـامبرده را تبرئـه   متعاقبًا  رسید و   تبرئه رسمی آنان به پایان    

معهذا، این تبرئه به معنای تبرئه افراد فوق در دادگاه افکار عمومی نبود کـه فسـاد                 . نمود
نگـاری کـه بـه        تـرین روزنامـه     سیسیل چسترتون، فعال  . دانست  وزرای فوق را قطعی می    

  دنبال کرد و طی سلسله مقاالتی با عنوان        افشای این فساد پرداخت، با سماجت مسئله را       
او اسحاق، دادسـتان کـل، را       .  به افشای سِر روفوس اسحاق پرداخت      >گزارش هولناک <

کـرد کـه بـه همـراه بـرادرش،             معرفـی مـی    >فاسد< و   >گر مخوف   توطئه<به عنوان یک    
اکس مـ . انـد  های کالن دست یافته گادفری اسحاق، از طریق غارت مردم بریتانیا به ثروت 

بیربوم، کاریکاتوریست نامدار انگلیسی، در زمان رسوایی مارکونی سِر روفـوس اسـحاق          
ای محیل و به ظاهر متواضـع و محجـوب ترسـیم کـرده کـه برخـی اعضـای             را با چهره  

بلندپایه دولت بریتانیا، از اسکوئیت تا سِر ادوارد گری، خواستار راهنمایی او برای خرید              
تـر از     تـر و متضـرعانه       وینستون چرچیـل جـوان چاپلوسـانه       در این جمع،  . سهام هستند 

بهـرروی، پیامـد رسـوایی      ! طلبـد   دیگران در برابر روفوس اسحاق زانو زده و سهمی می         
در اکتبـر  . مارکونی نه اخراج گروه فوق از حیات سیاسی بریتانیا، بلکه ارتقـاء آنـان بـود           

سِـر  ) وزیـر   نخسـت (ئیت  و هربرت اسـکو   ) پادشاه( طبق توافقی میان جرج پنجم       1913
» قاضـی کـل   «ترین مقام قضایی بریتانیا نایـل آمـد و بـه عنـوان                روفوس اسحاق به عالی   
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او اولین یهودی است که در بریتانیا به این سمت دسـت یافـت و حـداقل                 . منصوب شد 

زندگینامـه لویـد    راولنـد در    .  هیچ یهودی دیگر در این مقام جای نگرفـت         1970تا دهه   
هام کمپانی مارکونی توسط سِر روفوس اسحاق به لوید جـرج معتـرف              به اهداء س   جرج

او مدعی اسـت  . اهمیت جلوه دهد کوشد تا این حادثه را بسیار عادی و کم      است ولی می  
 اسحاق و لوید جرج به انعقـاد قـرارداد          >متأسفانه<سهام ناچیزی معامله شده و      اوالً  که    

، این معامله با کمپانی آمریکایی مـارکونی        ثانیًا .اند  مارکونی با دولت بریتانیا توجه نداشته     
 گادفری اسـحاق رئـیس آن نیـز بـود، سـازمانی جـدا از کمپـانی        که اینرغم   به<بوده که   

سِر هربرت ساموئل، وزیـر پسـت بریتانیـا، از          ثالثاً،  ! رفت  شمار می    به >انگلیسی مارکونی 
 چنان سهمگین بود کـه      بهرروی، شدت فشار افکار عمومی    . این معامالت اطالع نداشت   

مرد فقیـری   <: لوید جرج در برابر کمیسیون مجلس عوام به تضرع افتاد و عاجزانه گفت            
 این لوید جـرج همـان   >.ای فراهم آورد    خواهد برای روزگار پیری خود النه       است که می  

وزیـر بریتانیـا جـای         در ایـران در مقـام نخسـت        1299کسی است که در زمان کودتـای        
این رسوایی است که ویلفرید بلونت، آزادیخواه نامدار انگلیسی و دوست           به تبع   . داشت

خـود بـه دکتـر سـید محمـد           1913 ژوئیه   28الدین اسدآبادی، در نامه مورخ        سید جمال 
  : نویسد هندی می

رخ داده و در ده سـال    ] در جامعـه انگلـیس    [ سال گذشـته     40-30تحولی که در    
ای که زمام امور ما را         است نژادی در طبقه    تحولی... گذشته با شتاب به پیش تاخته     

رانـد و بـاز از طریـق آن     به دست دارد و از طریق آن بر امـور مـالی مـا فرمـان مـی             
چرخاند؛ چه در پارلمان، چـه در دولـت و چـه در               تمامی حیات اجتماعی ما را می     

 عنصر یهـودی ویژه بـه   کنم و به من به عنصر خارجی اشاره می     . نهادهای مطبوعاتی 
 و  -المللـی مـا     ه در طی این دوران سال به سال سیطره نیرومندتری بـر عمـل بـین               ک

کننده است بر افکار عمومی ما، بر اخالقیات و بـر نگـرش مـا بـه      آنچه بیشتر نگران  
الزم نمی دانم به شما یـادآوری کـنم کـه           ...  به دست آورده است    -شرافت انسانی 

تـوری عثمـانی بـه ابتکـار دیزراییلـی،      نخستین اقدام تجاوزکارانه انگلیس علیه امپرا     
اولین وزیر یهودی ما، صورت گرفت؛ زمانیکه او پس از بـه دسـت آوردن کنتـرل     

 عثمـانی را در     1878، در سـال     1875کانال سوئز از طریق اسـماعیل پاشـا در سـال            
 بــه خــاطر فشــار روچیلــدها و 1882و در ســال . مســئله تصــرف قبــرس فریــب داد

تمامی اقدامات منحطی کـه     . تون بود که مصر اشغال شد     ها بر دولت گالدس     گاشن
های حکومت ملکـه ویکتوریـا در حـوادث آفریقـای جنـوبی رخ       در واپسین سال 

های مالی ریشه داشت که بطور عمده از یهودیان سرچشـمه             نمود، همه در توطئه   
 ترین   این انحطاط اخالقی در تمامی طبقات انگلیس، از باالترین تا پایین           .گرفت  می
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انــدوزی حریصــانه تمــامی  طبقــات، رواج یافــت و در زیــر فشــار ناعادالنــه ثــروت

ریزی عظیم، کـه   این شالوده. مرزهای میان حق و باطل در اندیشه مردم ما محو شد     
در سرشت خود کامال غیر انگلیسی بود، بر هر دو حزب سیاسی در دولـت مـا اثـر                

و بستری را فراهم ساخت     را در حیات اجتماعی ما سبب شد          گذاشت و دگرگونی  
تر در سیاست خارجی مـا کـه در پـنج     تر و ناستوده هایی هنوز فرومایه برای گرایش 

مفیـد اسـت    . ایـم   سال گذشته در دوران زمامداری آقای اسکوئیت شاهد آن بـوده          
متذکر شوم که در ترکیب این دولت دو یهودی حضور دارند و سِر ادوارد گری،               

ت، آموزش سیاسی خود را به لرد روزبری مـدیون          که در رأس وزارت خارجه اس     
است که از طریق روابط خانوادگی پیونـدی نزدیـک بـا روچیلـدها دارد و تمـامی       

چــه انبــوهی از فریــب، ... سیاســت خــارجی او مبتنــی بــر مالحظــات مــالی اســت 
دانم آیـا شـما در        نمی! شود  دروغگویی و فساد مالی در پارلمان کنونی ما دیده می         

شـود     خوانـده مـی    “رسـوایی مـارکونی   ”ی ننگین آنچه را کـه در اینجـا          هند ماجرا 
تر از این ماجرا نزول شرف را در      کنید یا نه؟ در زمانه من هیچ چیز روشن          دنبال می 

دهـد    ترین شکل نشان مـی      این ماجرا به آشکار   . کند  حیات اجتماعی ما آشکار نمی    
کننـد؛ و     ازل مالی سقوط مـی    های ن  که سیاستمداران ما تا چه اندازه به خاطر ارزش        

تر تجارت شـده و فراتـر از    ابعادی را که اخالق بازار بورس جایگزین اخالق کهن        
 را، که مجلـس عـوام       داران مالی یهودی    دارودسته بیگانه سرمایه  همه میزان اقتدار    

تنها این نیست که امروزه دو یهـودی  . کند اند، روشن می ما را به چنگ خود گرفته  
های نیازمندی هسـتند    ا حضور دارند، بلکه تقریبًا تمامی وزرای ما انسان        در کابینه م  

کننـد و   اند یا از آنان پیروی مـی  که از طریق زنجیرهای قیود شخصی به آنها وابسته 
توانند مخالفت خود را با سست اخالقی همکارانشان بیان کنند حتی زمانی              لذا نمی 

هد آنیم که یکـی از اعضـای هیئـت          بدینسان، ما شا  . که از عمل خویش شرمسارند    
زنـد   به قمار در بازار بورس دست مـی     ] از وزرا [دولت با پول حزب و دو تن دیگر         

وزیر کالمی در نکوهش آنان بر زبان راند؛ وضعی کـه در تـاریخ                بی آنکه نخست  
سابقه بوده، و یکی از قماربازان نادم مقامی مهـم چـون وزارت               نظام پارلمانی ما بی   

 را در دولت ما به دست دارد و زمانی که عمل خـالف قاعـده او فـاش              داری  خزانه
کند و زمانی که اتهام او به شـکلی غیرقابـل انکـار     شود، نخست کامالً انکار می    می

ای که سیبی در جیـبش کشـف شـده، زار زار بـه          شود، مانند بچه مدرسه     عرضه می 
بافد و ادعـا   ت دروغ مینالد و دروغ پش ریزان از فقر خود می افتد و اشک    گریه می 

اشـاره   [ !اندازی است که با رنج به دست آورده         گذاری پس   کند که این سرمایه     می
بـار بـه جـای آنکـه         ما شاهد آنیم که امروزه ایـن رفتـار رقـت          .]  است لوید جرج به  

 چون سی سال پیش که مطمئنـاً بدینگونـه       -تحقیر و خشم مجلس عوام را برانگیزد      
وزیـر فاسـد    . گیـرد   موم نمایندگان مورد اغماض قرار مـی       با رأی همدردی ع    -بود
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داری اسـت و همدسـت یهـودی او در قمـار فـوق در                 داری هنوز وزیر خزانه     خزانه

آنچـه  .] اشاره بـه سِـر روفـوس اسـحاق        ! [گیرد  سمت قاضی کل انگلستان جای می     
گفتم، بنظر من، کافی است تا نشـان دهـد کـه انگلسـتان امـروز، از زاویـه نگـرش                     

اندیشـه شـرافت، کـه نمـک        . قی آن، انگلستان چهل یا پنجاه سال پیش نیست        اخال
زندگی اجتماعی است، بهمراه از میان رفـتن طبقـه حاکمـه کهـن اشـرافی از میـان               

هـا و خشـونتش حـداقل دارای کرامـت فـردی و               رغم همه خودخـواهی    رفته که به  
ای   مندانهدمکراسـی جدیـد بـویی از چنـین احساسـات شـرافت            . شهامت اخالقی بود  

ای خـود را بـه بـاالترین     نبرده و به علت فقدان آن است که مانند یک راهزن حرفه  
 .فروشد پیشنهاددهنده می

وسیله انگلیسیان و طبق اصول انگلیسی یا حتی          امروزه امپراتوری بریتانیا نه به    
المللـی اداره   وسیله یـک دارودسـته اشـرار بـین        به خاطر منافع انگلیسی، بلکه به     

ود که تمامی حیات اجتماعی ما را به فساد کشیدند و پول تنها خدای آنـان                ش  می
هـای کهـن آن و بـه سـان           انگلستان به عنوان یک ملت، با تمامی آرمان       ... است

  43...های مسیحی، دیگر مرده است سایر ملت
دهـد؛ سـاختمان    کمپانی مارکونی امروزه نیز با اقتدار تمام به حیات خـود ادامـه مـی              

 کیلـومتری شـرق لنـدن، واقـع         45ن در شهر کوچک و خلوت چلمسفورد، در         مرکزی آ 
. است و مسائل آن، پس از رسوایی بزرگ مارکونی، به شدت در پرده اسـتتار قـرار دارد                 

مجتمع عظیم مارکونی، که دارای پیونـدهای تنگاتنـگ بـا دو مجتمـع معظـم تسـلیحاتی         
 و چندین کمپـانی معظـم       44زیویکرز و بریتیش ایرکرافت است، شامل یک کمپانی مرک        

های تخصصی ایـن مجتمـع بایـد بـه کمپـانی الکترونیـک                از کمپانی . باشد  تخصصی می 
هـای فضـایی و دفـاعی          کمپانی سیستم  46های رادار مارکونی،     کمپانی سیستم  45مارکونی،
 کمپـانی خـدمات فضـایی و        48هـای زیردریـایی مـارکونی،        کمپـانی سیسـتم    47مارکونی،
  پیونـد مجتمـع مـارکونی بـا مجتمـع         . ی اقماری دیگر اشـاره کـرد      ها کمپان    و ده  49دفاعی

 
43.  Earl of Lytton, Wilfrid Scawen Blunt, London: Macdonald, 1961, pp. 182-187. 
44.  The Marconi Compani Limited 
45.  Marconi Electronic Company 
46.  Marconi Radar Systems Limited 
47.  Marconi Space and Defence Systems Limited (MSDS) 
48.  Marconi Underwater Systems Limited 
49.  Marconi Space and Defence Services 
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هـای وابسـته بـه زرسـاالری      تسلیحاتی ویکرز، کمپانی جنرال الکتریک و سـایر مجتمـع     

 :توان مشاهده کرد یهودی را در زندگینامه لرد نلسون استافورد به بهترین شکل می
 

 مـدیریت   1958-1946هـای     هنری جرج نلسون یا لرد نلسون استافورد دوم در سال         
 ریاسـت کمپـانی     1983-1968هـای     او سال . اجرایی مجتمع مارکونی را به دست داشت      

 همچنـان در هیئـت مـدیره آن    1987 را به دسـت گرفـت و تـا سـال             50جنرال الکتریک 
الکتریـک و  وی همزمان و در دورانی کـه ریاسـت دو کمپـانی انگلـیش              . حضور داشت 

ــه دســت داشــت، در ســال  ــرال الکتریــک را ب ــیس یکــی از 1977-1960هــای  جن  رئ
لـرد نلسـون اسـتافورد در       .  نیـز بـود    51دپارتمانهای مجتمع تسلیحاتی بریتیش ایرکرافت    

 1963-1958هـای     علمی و در سال   گذاری    سیاست عضو شورای    1958-1955های    سال
نه نیز بود که دو نهـاد مهـم مشـورتی    عضو و مدتی نایب رئیس شورای تجارت خاورمیا   

وی عالوه بر عضویت در نهادهای متعدد اجتماعی، از         . شوند  دولت بریتانیا محسوب می   
های مکـرر بـه      وی در این دوران مسافرت     . نایب رئیس انجمن خاورمیانه بود     1969سال  

و ایران داشت و با واسطه سِر شاپور ریپورتر با محمدرضـا پهلـوی دیـدارهای خصوصـی                
 .  محرمانه نمود

 
در بررسی پیوندهای خاندان کالینز رابطه مجتمع مارکونی با مجتمـع شـل و مجتمـع           

 : توان مشاهده کرد آمریکایی مورگان را می
هـای مسـتعمراتی سـده        ، رئیس کمپانی شل انگلیس، به یکـی از خانـدان          جان کالینز 

ر سده هیجدهم و اوایـل سـده        نیای او، جان کالینز، در اواخ     . هیجدهم بریتانیا تعلق دارد   
نوزدهم مأمور مقیم کمپانی هنـد شـرقی در لکهنـو بـود و بـه علـت رفتـار مقتدرانـه و                       

اش وی را مـردی       همکـاران انگلیسـی   .  شـهرت داشـت    >کالینز شاه <آمیزش به     خشونت
یکی از اعضای این خانـدان نیـز        . اند   توصیف کرده  >طلب  سرد، متکبر و قدرت   <غایت    به

جان یکی دیگر از اعضای این خاندان  . بارون رویتر به ایران دستیار او بود      در زمان ورود    
 عضویت  52 در هیئت مدیره کمپانی مورگان گرنفلد      1957 است که از سال      ارنست کالینز 

های وابسـته بـه مجتمـع          رئیس یکی دیگر از کمپانی     1979-1974های    داشت و در سال   
 

50.  General Electric Coompany (GEC) 
51.  British Aircraft Corporation 
52.  Morgan Crenfell & Co. Ltd. 
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رماندهان نیروی هوایی انگلیس بود کـه پـس         از ف پیتر کالینز   مارشال هوایی   . مورگان بود 

 پـاداش خـدمات خـود را بـا عضـویت در هیئـت مـدیره                 1985از بازنشستگی در سال     
 . کمپانی رادار مارکونی دریافت داشت

 یکی دیگر از مدیران مجتمع مارکونی اسـت کـه بطـور آِشـکار بـا             خاندان کیندرزلی 
، لـرد کینـدرزلی     کینـدرزلی یـو   ه .های شناخته شده یهودی در پیوند اسـت         سایر مجتمع 

 نایـب   1985-1981هـای      عضو هیئت مدیره و در سـال       1990-1960های    سوم، در سال  
 عضو هیئت مدیره مجتمـع سـان آلیـانس          1965وی از سال    .  بود 53رئیس مجتمع الزارد  
 عضو هیئت مـدیره مجتمـع مـارکونی بـود و در             1968-1963های    روچیلدها و در سال   

 .در هیئت مدیره جنرال الکتریک حضور داشت 1970-1968های  سال
 

پیوند عمیق مجتمع مارکونی با دولت بریتانیا امروزه کامال آشکار است و مانند اوایل              
 . باشد  میخاندان رایتیک نمونه کامال گویا . آورد  پدید نمی>رسوایی<سده بیستم 
ایی بریتانیا   ریاست تأسیسات نیروی دری    1977-1972های     در سال  جان رایت کاپیتان  

 1982-1981هـای   او پس از بازنشستگی در سـال . در بندر دوانپورت را به دست داشت   
 1984-1982هـای     های فضایی و دفـاعی مـارکونی و در سـال            مدیرعامل کمپانی سیستم  
 . های زیردریایی مارکونی بود مدیرعامل کمپانی سیستم

، سفیر پیشـین بریتانیـا    رایتسِر دنیس ترین اعضای خاندان رایت باید به         از سرشناس 
سِـر دنـیس    . هایی درباره روابط ایران و انگلیس، نیز اشاره کنـیم           در ایران و مؤلف کتاب    

در کمپانی حمل و نقل و تجارت شـل و دو کمپـانی             ) 1971(رایت پس از بازنشستگی     
 عضـو هیئـت مـدیره بـه کـار پرداخـت و             بـه عنـوان   دیگر وابسته به زرساالری یهودی      

 رئـیس   1987-1978هـای     وی در سـال   . پاداش خدمات خود را دریافت نمـود      بدینسان  
دسـت     ریاست انجمن ایران را به     1989انستیتوی انگلیسی مطالعات ایرانی بود و از سال         

 از  روی ویلیـام رایـت،    برای نمونه،   . این رویه در خاندان رایت کامًال معمول است       . رددا
 بـا   1950 در اوایـل دهـه       ،وران جنگ دوم جهانی   فرماندهان  نیروی دریایی بریتانیا در د      

 از 54درجه دریابانی از خدمت نظامی کنـاره گرفـت و کمـی بعـد در مجتمـع ریوتینتـو،                  
 مـدیرعامل  1956م متعلق به الیگارشی یهودی، به کار پرداخت و در سال            عَظمؤسسات م 

مقـام    قـائم رئیس و      نایب 1975-1965های    وی در سال  . کمپانی این مجتمع در کانادا شد     
 

53.  Lazard Bros & Co. Ltd. 
54.  Rio Tinto Co. Ltd. 
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 . اجرایی ریوتینتو بود

 
نمونه دیگر از پیوند مجتمع مارکونی با دولتمردان بریتانیـا را در بررسـی پیونـدها و                 

 منشـی   1920 در دهـه     سِر ویلیـام سـاترلند    . توان دید    می خاندان ساترلند مشاغل اعضای   
) فـروش القـاب اشـرافی   (دلیل مشـارکت در فسـاد مـالی           خصوصی لوید جرج بود و به     

 1928شناسـیم کـه از سـال           را مـی   سِر فردریـک سـاترلند    در همین نسل    . شدت بدنام   به
 مـدیر  1948دسـت داشـت و در سـال     ریاست کمپانی انگلیش الکتریک را در برزیل بـه     

 ریاسـت مجتمـع فـوق را       1969-1965هـای     وی در سـال   . عامل مجتمع مـارکونی شـد     
 . دست داشت به

 
در . مدرضا پهلوی در ایـران بسـیار فعـال بـود          مجتمع مارکونی در دوران سلطنت مح     

) تبـار الـیس   از اعضـای خانـدان یهـودی     (الـیس   . ف. های سلطنت پهلـوی پ      واپسین سال 
عبدالمهـدی  دست داشـت و شـرکت مهـک آقـای      ریاست شعبه این کمپانی را در ایران به      

کشـفی  کشفی از دوستان نزدیک سِر شاپور ریپورتر بود و خانم فری            . کشفی دالل آن بود   
 . همدم شاپور و همسرش در سفرهای لندن ایشان

 کمپانی رویال داچ شل 
 و از   1372تکاپوی جدی مجتمع رویال داچ شل در ایران پس از انقالب اسالمی از سـال                

های داخلی آغاز شد و با تصویب قانون تحریم سناتور داماتو علیه ایـران           طریق برخی دالل  
ان در زمانی صورت گرفت کـه مـذاکرات ایـران بـا             تحریم ایر .  اوج گرفت  1374از سال   

برداری از حوزه نفتی فالت قاره سـیری بـه            کمپانی نفتی آمریکایی کونوکو در زمینه بهره      
دولت کلینتون با انعقاد این قرارداد یک میلیارد دالری مخالفـت کـرد و              . نتیجه رسیده بود  

ر همـان زمـان بـا اعتـراض         ایـن اقـدام کلینتـون د      . بالفاصله مجتمع شل وارد میدان شـد      
های نفتی آمریکایی مواجه شد و از جمله رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی کوسـتال،                 شرکت

ای به کلینتون، که رونوشت آن به دفتر خبرگزاری           است، طی نامه  تکزاس  که مرکز آن در     
هـای    جمهوری اسالمی ایران در بیروت ارسال شد، هشـدار داد کـه منـع فعالیـت شـرکت                 

هایی چون رویال داچ شل خواهد        در ایران به معنای هموار کردن راه برای مجتمع         آمریکایی
ی صهیونیستی بیشتر   وطن  جهانهای    معهذا، آقای کلینتون، که ظاهراً به گسترش مجتمع       . بود

مـدت کوتـاهی پـس از    . عالقمند است تا به منافع ملی خود، به این اعتراضات وقعی ننهاد 
شرکت شل با نمایندگان شـرکت ملـی نفـت     <: ، چاپ لندن، نوشت   میدنامه    این حادثه، هفته  
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 >.برداری از حوزه فالت قاره گاز پارس جنوبی در حال مـذاکره اسـت               ایران در مورد بهره   

خیز جزیره سیری نیز بـه مقامـات          مجتمع شل قبال آمادگی خود را برای توسعه نواحی نفت         
مذاکرات شرکت ملی <فرانسه خبر داد که     در همان زمان رادیو     . نفتی ایران اعالم کرده بود    

 >.نفت ایران با کمپانی نفتی هلندی شل به پایان رسیده است
 

متأسفانه، مواضع شل برای برخی کارشناسان اقتصادی ایران، که ظاهرًا فاقد هرگونـه             
شناختی از این مجتمع معروف صهیونیسـتی        دانش سیاسی و تاریخی هستند و هیچگونه      

ویژه نقش آن در تحـوالت        و مرموز آن در تحوالت جهان معاصر و به        و عملکرد پیچیده    
تاریخ معاصر ایران ندارند، خوشایند جلوه کرد و این خشنودی در برخـی مطبوعـات، و       

ظـاهر قضـیه ایـن بـود کـه          . نیز در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، منعکس شد         
ن از سـوی دولـت کلینتـون         در قبال تحریم نفتـی ایـرا       “مردانه”مجتمع صهیونیستی شل    

 حاضـر شـده کـه    “قهرمانانه”قدعلم کرده، حاضر به قطع مذاکرات خود با ایران نشده و          
حـال آن کـه     . گذاری کند   رغم تمایل دولت آمریکا در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه            به

هـای   برخی کارشناسان سیاست و تاریخ معاصر، که با عملکردهای مرموز و بغرنج کانون 
بـا توجـه بـه شـبکه        کـه    الر جهانی در دو سده اخیر آشنایی کـافی دارنـد، برآننـد            زرسا
العاده متنفذ مجتمـع شـل در ایـاالت متحـده آمریکـا و نفـوذ زرسـاالران یهـودی در                       فوق
کـامالً  ترین محافل سیاسی و اقتصادی آمریکا، و از جمله در حزب حـاکم دمکـرات،                  عالی

یم سناتور داماتو این هدف مستتر باشـد کـه از           محتمل است که در پس جنجال قانون تحر       
هـای رقیـب رهـایی بخشـد و از            سویی مجتمع صهیونیستی شل را از شر مزاحمت کمپانی        

 بـرای شـل در افکـار عمـومی ایـران راه ایـن اختـاپوس                 “وجاهـت ”سوی دیگر با ایجـاد      
 . عظیم با ایران هموار کندهایالمللی را برای انعقاد قرارداد بین

 
ترین مجتمع نفتی جهان است که به وسـیله یکـی از               معروفترین و معظم   مجتمع شل 

ترین و متنفذترین زرساالران یهودی اواخر سده نوزدهم و اوایـل سـده بیسـتم       سرشناس
در مـارکوس سـاموئل     پ. دگذاری ش   پایه) لرد برستد  (سِر مارکوس ساموئل  میالدی به نام    

 صـادرات تریـاک بـه چـین، کـه منبـع         به تجارت با خاوردور اشتغال داشت و عالوه بر        
زرسـاالر ایـن دوران اسـت، در زمینـه واردات و            هـای     خانـدان اصلی ثروت بسیاری از     

مـأخوذ از ایـن حرفـه پـدری     ) صـدف (نام شـل  . های زینتی نیز فعال بود     فروش صدف 
مارکوس ساموئل تحصیالت خود را در مدرسه یهودیان لندن و بروکسل به پایـان           . است

 1878 به تجارت برنج و تریاک با چین پرداخت و سرانجام در سـال               1873 برد، از سال  
هـای    به اتفاق برادرش سام ساموئل کمپانی خود را تاسیس نمود و حمـل نفـت از چـاه                 
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سام ساموئل بعـدها نماینـده مجلـس    . (معادن نفت روچیلدها در باکو را به دست گرفت 

 یـک ناوگـان از   1892ئل از سال مارکوس سامو .)  سال در این سمت بود     20عوام شد و    
کش فراهم آورد و استخراج معادن تازه کشف شده نفت برونئی را آغـاز         های نفت   کشتی
مـارکوس  .  را تأسیس نمـود    55 کمپانی حمل و نقل و تجارت شل       1897او در سال    . کرد

 1902ویژه با ژاپـن، داشـت و در سـال             ای با قاره آسیا، به      ساموئل رابطه تجاری گسترده   
 نمایندگی مالی دولت ژاپـن را در لنـدن بـه    56ساموئل و شرکا  . ک شخصی او به نام م     بان

همراه سایر زرساالران یهـودی اروپـا    وی در زمان جنگ روسیه و ژاپن، به       . دست گرفت 
 امپراتـور   1904و آمریکا، به پیروزی ژاپن کمک فراوان کرد و به همـین دلیـل در سـال                  

 کمپانی شل بـا  1901در سال . را به وی اعطا نمودژاپن نشان فرمانده خورشید درخشان    
.  متحد شد و مجتمع عظـیم رویـال داچ شـل را پدیـد آورد        57کمپانی نفتی سلطنتی هلند   

شـل  . جهانی به استعمار بریتانیا خدمات شـایانی نمـود        اول  این مجتمع در دوران جنگ      
یشگاهی برای تولیـد  تأمین کننده اصلی گازولین و سوخت هواپیماهای بریتانیا بود و پاال          

 درصد تولوئول مورد نیاز مهمات ارتش بریتانیا        80تولوئول در انگلستان احداث کرد که       
یکی از اقـدامات    .) است. تی. ان. تولوئول ماده اصلی برای ساخت تی     . (کرد  را فراهم می  

جهانی، خرید سهام کمپانی نفت انگلیس و       اول  مهم سِر مارکوس ساموئل در دوران جنگ        
در ایــن زمــان، وینســتون چرچیــل، . ، بــود1914ان بــرای دولــت بریتانیــا، در ســال ایــر
، وزیـر  )دو زرساالر نامـدار یهـودی  (ارنست کاسل  پرورده لرد ناتانیل روچیلد و سِر     دست

. دریاداری بریتانیا بود و سِر مارکوس ساموئل، رئیس مجتمع شل، عامل اصلی این معاملـه              
آلـت دسـت   <رچیل در مجلـس عـوام مـتهم شـد کـه          چ 1914به همین دلیل، در ژوئن      

ما هیچ جنگـی بـا شـل نـداریم و ایـن             <:  شده و وی چنین از خود دفاع نمود        >یهودیان
 بـه   >.کمپانی هماره آماده خدمت به منافع نیروی دریایی و امپراتوری بریتانیا بوده اسـت             

گـری را از   و نشان شـوالیه  سِر  عنوان1893پاس این خدمات، مارکوس ساموئل در سال   
در .  کالنتـر شـهر لنـدن شـد        1903-1902های    ملکه ویکتوریا دریافت داشت و در سال      

وی در .  عنوان بارونی به ساموئل اعطا شد و از آن پس لرد برستد نام گرفـت 1921سال  
، پسر مـارکوس سـاموئل، بـه        1920در سال   .  به ویسکونت برستد ملقب شد     1925سال  

لـرد  . ، به جای پدر رئـیس مجتمـع شـل شـد     )د برستد دوم  لر(نام والتر هوراس ساموئل     
 

55.  Shell Transport and Trading Company 
56.  M. Samuel & Company 
57.  Royal Dutch Petrolium Company 
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برستد دوم، به سان سایر زرساالران یهودی، بـه گـردآوری آثـار هنـری و عتیقـه عالقـه         

  .فراوان داشت و مدتها رئیس گالری ملی لندن بود
 

هـای یهـودی بریتانیاسـت کـه در تحـوالت             خاندان ساموئل از مرمـوزترین دودمـان      
تـرین    از برجسته . یانه نقشی درجه اول و ناشناخته ایفا نموده است        معاصر ایران و خاورم   

اعضای این دودمان، عالوه بر سِر مارکوس سـاموئل، بایـد بـه سِـر هربـرت سـاموئل و                    
  .ادوین مونتاگ اشاره کرد

، در  1922-1917هـای     ، در سال  )لرد سوایتلینگ (، پسر ادوین ساموئل     ادوین مونتاگ 
 چلمسـفورد   -زیر امور هندوستان بود و طرح معروف مونتاگ       ، و لوید جرج کابینه دیوید   

خانم گرترود بـل، مـأمور برجسـته اینتلیجـنس سـرویس بریتانیـا در             . منسوب به اوست  
 بـه عنـوان    مونتاگ خوانده و از وی       >مسحور<هایش خود را      خاورمیانه، در یکی از نامه    

همراه ِسـر     به)  هندوستان وزیر امور (ادوین مونتاگ   .  یاد کرده است   >دولتمرد واقعی <یک  
و ِسـر   ) منشی مخصوص لوید جرج   (، سِر فیلیپ ساسون     )السلطنه هند   نایب(روفوس اسحاق   

 ایران و صعود سلطنت پهلـوی       1299آمران اصلی کودتای    ) وزیر جنگ (وینستون چرچیل   
گر او    این عملیات را سِر اردشیر جی ریپورتر و شبکه اطالعاتی و توطئه           . روند  شمار می   به

  .در ایران به مرحله اجرا درآورد
گرانه این کانون متنفذ صهیونیستی در ایـران و اسـتقرار             توطئههای    فعالیتهمزمان با   

شـد کـه      های مشابهی در فلسطین پی گرفته می        حکومت پهلوی در این سرزمین، فعالیت     
تین ، بود که به عنوان نخسـ      هربرت ساموئل  سِررهبری آن با عضو دیگر خاندان ساموئل،        

هربـرت سـاموئل تحصـیالت دانشـگاهی     . کمیسر عالی فلسطین در این خطه مستقر شد   
 نماینده مجلس عوام شد و در سـال         1902در سال   . خود را در آکسفورد به پایان رسانید      

 1916 وزیـر پسـت شـد و در سـال            1910در سـال    .  معاون وزارت کشور بریتانیا    1906
پس از اعالم جنگ بریتانیا به عثمانی، وی مسئله         ،  وداملعارف يه   دائرةنوشته    به. وزیر کشور 

وزیر، و سپس با سِـر   ، نخستلوید جرجفلسطین را نخست با  استقرار دولت یهودی در
او . ادوارد گری، وزیر امور خارجه، مطرح کرد و با اسـتقبال مشـتاقانه آنهـا مواجـه شـد         

 در میـان اعضـای هیئـت    1915یادداشتی در این زمینه تهیه کرد که در ژانویـه و مـارس     
الحمایه انگلـیس را      در این یادداشت تأسیس یک کشور تحت      ساموئل  . دولت توزیع شد  

های یهودی امکانات الزم برای خرید زمین، یافتن          به سازمان <مطرح کرده بود که در آن       
مناطق استقرار یهودیان، ایجاد نهادهای آموزشی و دینی، و مشارکت در توسعه اقتصادی             

در این کشور باید از مهاجرین یهودی بنحوی حمایت شود که آنان بـه           . اده شود کشور د 
های    پس از صدور اعالمیه بالفور، هربرت ساموئل در سال         >.اکثریت جمعیت بدل شوند   
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املعـارف    دائرةنوشته     به عنوان اولین کمیسر عالی فلسطین منصوب شد و به          1920-1925
 در  >. سال بر سرزمین اسـرائیل حکومـت کـرد         2000اولین یهودی بود که پس از       < يهود

 بـه   1919 هـزار نفـر در سـال         55000نتیجه اقدامات او، جمعیـت یهـودی فلسـطین از           
هربرت ساموئل به پاس خدماتش به استعمار بریتانیا،        .  رسید 1925 نفر در سال     108000
ای هـ  خاندان ساموئل بـا دودمـان   .  ویسکونت شد  1937 شوالیه و در سال      1920در سال   

هـا، خویشـاوند      درجه اول زرساالر یهودی جهان، روچیلدها و گلداسـمیدها و ساسـون           
 . نزدیک است

 
انـد    های دیگر زرساالر یهودی که رهبری مجتمع شل را بـه دسـت داشـته                از خاندان 

  . اشاره کردخاندان کوهنباید به 
سـتان   است کـه از دو     لیونل کوهن های نامدار این خاندان       یکی از نخستین شخصیت   

و ) پدر فاسد سِر وینستون چرچیـل     (نزدیک لرد ناتانیل روچیلد و لرد راندولف چرچیل         
گـذاران   های فعال سیاسی و مالی جهان در نیمه دوم سده نـوزدهم و از سـرمایه                از چهره 

لیونـل کـوهن در سـال       . رود  شمار می   آهن هند و مصر به      های راه   اصلی در احداث شبکه   
کار به مجلس عوام راه یافت و تـا زمـان مـرگ یکـی از                  حافظه به عنوان نماینده م    1885

 دفتر محافظان یهـود  1887او در سال   . های اصلی مالی در پارلمان انگلیس بود        شخصیت
 از  ِسـر رابـرت والـی کـوهن       برادرزاده لیونل کوهن، به نام      . را به ریاست خود بنیان نهاد     

 بـه   1901وی در سـال     .  شل بود  صاحبان صنایع انگلیس و از مدیران مجتمع رویال داچ        
عضویت هیئت مدیره کمپانی شل درآمد و از سوی سِر مارکوس ساموئل، رئیس کمپانی              
شل، مأمور مذاکره با کمپانی رویال داچ هلند و اتحاد دو کمپـانی شـد کـه سـرانجام بـه            

  های مدیـد نقـش مهمـی در          وی طی سال  . م رویال داچ شل انجامید    عَظتأسیس مجتمع م
های جنگ اول جهانی به تأمین نفت مـورد نیـاز             این مجتمع ایفا کرد و در سال      مدیریت  

 بـه دریافـت مقـام شهسـواری         1920متفقین کمک شایان نمود و به همین دلیل در سال           
وی از فعالین برجسته صهیونیسم بود و بـه عنـوان رئـیس شـورای اقتصـادی                 . نایل آمد 

ای اقتصـادی یهـودی در فلسـطین        فلسطین و کورپوراسیون فلسـطین در توسـعه نهادهـ         
 .پاالیشگاه نفت حیفا به ابتکار او ایجاد شد. نقشی فعال داشت

 
ی شل، عالوه بر دو دودمان ساموئل و کوهن، باید         وطن  جهاندر بررسی پیوند مجتمع     
در دوران  ویژه از آنـرو کـه          نیز اشاره کرد؛ به    مارکس و   سیفبه نقش دو خاندان یهودی      

هـای   ی لرد مارکوس سیف، پسر لرد اسرائیل سیف، یکـی از چهـره           سلطنت محمدرضا پهلو  
ترین دوستان لـرد ویکتـور روچیلـد و           پنهان مؤثر در حیات سیاسی ایران بود و از صمیمی         
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 .رفت شمار می سِر شاپور ریپورتر به

را به عنوان یکـی از رهبـران صهیونیسـم معرفـی         لرد اسرائیل سیف     املعارف يهود   دائرة
اسـرائیل  . سیف، از تجار ثروتمند شـهر منچسـتر بـود   ) موسس(ی، موسی پدر و . کند  می

 یـک   1913، از سال    هاری ساخر  و   لرد سیمون مارکس  دو خویشاوندش،   به همراه   سیف  
این گروه فعاالنه به حمایت از حیـیم وایـزمن برخاسـت و    . گروه سه نفره را تشکیل داد 

جاد اعتبار و شهرت بـرای وایـزمن        نخستین هسته سازمان صهیونیستی را بنا نهاد و در ای         
در سـال   . در میان یهودیان و نیز در محافل سیاسی و فرهنگی غرب نقش اصلی داشـت              

های تحقق اعالمیه بالفور بـه        ها برای فراهم آوردن زمینه       که کمیسیون صهیونیست   1918
 58پس از استقرار کمپانی مارکس و اسپنسـر . فلسطین رفت، سیف دبیر این کمیسیون بود     

ر لندن، که سیمون مارکس گرداننده آن بود، سیف نیز به این مجتمع پیوسـت و نقـش                  د
 رئیس  1967رئیس و مدیرعامل کمپانی و در سال          او نایب . مهمی در توسعه آن ایفا نمود     

ــد و برخــی   . آن شــد ــر و ایرلن ــای کبی ســیف ریاســت فدراســیون صهیونیســتی بریتانی
 . شتهای صهیونیستی دیگر را به دست دا سازمان

در دوران جنگ جهانی مشـاور امـور تـأمین نفـت بـرای ارتـش                لرد سیمون مارکس    
بریتانیا و از مدیران هواپیمایی ماوراء بحار این کشور بود و در این رابطه با سِر مارکوس             

 1961 شوالیه و در سال      1944وی در سال    . ساموئل و مجتمع شل پیوند تنگاتنگ داشت      
ها میلیـون   این خانواده در فاصله شصت سال ده<: نویسد می وداملعارف يه دائرة .بارون شد

  >.گذاری کرد های صهیونیستی در فلسطین سرمایه پوند در امر تحقق آرمان
ربکا سـیف یکـی     . همسر سیمون سیف، به نام ربکا، خواهر لرد اسرائیل مارکس بود          

 1918ایرلند در سـال     از بنیانگذاران و اولین رئیس فدراسیون زنان صهیونیست بریتانیا و           
.  در بنیانگذاری سازمان جهانی زنان صهیونیست مشارکت داشـت         1920بود و در ژوئیه     

در . در این سـمت بـود  ) 1966( رئیس این سازمان شد و تا زمان مرگ 1924او در سال    
ریاسـت ایـن   ) همسر لرد مارکوس سـیف  (های سلطنت پهلوی، لیلی سیف        واپسین سال 

  . اشتفدراسیون را به دست د
همراه سیمون    در نیمه اول سده بیستم سِر مارکوس ساموئل و سِر هربرت ساموئل به            

وایز از رهبران طراز اول صهیونیسم بـه شـمار    مارکس و اسراییل سیف و حاخام استفن
رفتند و در پشت تمامی تحرکات حییم وایزمن و سازمان جهانی صهیونیسـتها جـای                 می

 .داشتند
 

58.  Marks and Spencer Limited 
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گـذاری زرسـاالران    های سـرمایه  ترین کانون سیس به یکی از مهم  مجتمع شل از بدو تأ    
ـ       تـرین مجتمـع صـنعتی و     میهودی و شرکای آنها بدل شد و در سده بیسـتم بـه مقـام معظَ

های آن سراسر کره زمین را فراگرفته و به ایـن دلیـل از    تجاری جهان ارتقا یافت که شبکه 
 درباره نقـش مجتمـع شـل در     .ته است  نام گرف  >المللی  اختاپوس بین <سوی برخی محققین    

 نفتی و سیاسی دنیای معاصر فراوان سـخن گفتـه شـده و در منـابع                 -تحوالت اقتصادی 
در اینجا، تنها برای شناخت بیشتر از نقش        . توان در این زمینه مطالبی یافت       تخصصی می 

ی به دو پایگاه اصـلی آن، برونئـی و نیجریـه، نظـری گـذرا                وطن  جهاناین مجتمع معظم    
 : افکنیم می

 
 شاهد سفر جنجالی سلطان نامدار آن به ایران بـودیم،           1372، که در بهمن ماه      برونئی

در ( کیلومترمربـع در آسـیای جنـوب شـرقی           5765سرزمینی است کوچک به مسـاحت       
جزیره بورنئو؛ بخش جنوبی این جزیره جزء کشـوراندونزی و بخـش شـمالی آن جـزء                 

. ری بسیار مهم و منابع غنی نفت برخوردار اسـت که از موقعیت تجا ) کشور مالزی است  
بـیش   و منابع فراوان نفت، درآمد سرانه برونئی)  هزار نفر250(باتوجه به جمعیت اندک 

 است در شرق آسـیا کـه بـر    “کویتی”به عبارت دیگر، برونئی .  هزار دالر می باشد 20از  
 .انهخالف کویت هم گمنام است و هم فارغ از دردسرهای منطقه خاورمی

ای از عوامل     از زمان سلطه استعمار بریتانیا بر برونئی، ریاست این سرزمین با خانواده           
 عمـر   .ش 1346./ م 1967تا سال   . اند   نهاده “سلطان”بومی انگلیس بود که برخود عنوان       

الدین سوم سلطان برونئی بود که لقب سِر و عنوان شوالیه امپراتـوری بریتانیـا                 علی صفی 
در پـی خـروج رسـمی    . مودا حسن البلقیه، سلطان شـد       سال پسر او، سِر    در این . داشت

 جزیی از سـرزمین مـالزی بـه         به عنوان بایست    استعمار انگلیس از منطقه، برونئی نیز می      
این کشور واگذار شود، ولی مجتمع رویال داچ شـل، کـه نقـش اصـلی را در اقتصـاد و                  

رقیـب خـود از       اری فارغ البال و بـی     برد  سیاست منطقه به دست داشت، برای تأمین بهره       
 اسـتقالل  “سلطان نشـین برونئـی  ” به عنوان “دهستان”مخازن نفتی آن، ترتیبی داد تا این   

بـدین ترتیـب، ایـن      . تحقـق یافـت   ) 1363 (1984استقالل رسمی برونئی در سال      . یابد
 15 همراه جمعیت اندک آن از سرزمین مالزی، که در آن زمان بیش از              خیز به  قطعه نفت 

میلیون نفر جمعیت داشت، و از سایر بخش های جزیره بورنئو، که درآن زمـان بـیش از              
  .میلیون نفر جمعیت داشت، منتزع شد 7

ی رویـال داچ    وطنـ   جهـان امروزه، برونئی یکی از پایگاه های اصلی و کلیدی مجتمع           
در حاکمیـت برونئـی     . شمار می رود و از ثروتی قابل مالحظـه برخـوردار اسـت              شل به 
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دهنـد و از      دست خانواده سلطان است که تمامی اعضای هیئت وزیـران را تشـکیل مـی              

) پایتخـت برونئـی   (بگـاوان     کاخ سلطان در بندر سری    . ای برخوردارند   هایی افسانه   ثروت
از دیگـر بناهـای مهـم     .  اتاق است و بیش از پانصد میلیون دالر ارزش دارد          1788دارای  

ازآنجـا کـه رفـاه و ثـروت ایـن           . نستون چرچیل اشاره کرد   این بندر باید به موزه سِر وی      
ی رویال داچ شـل بـه دسـت    وطن جهاننشین کوچک در پیوند تنگاتنگ با مجتمع        سلطان

دولـت  <ایـن واژه  . آمده، در زبان انگلیسی برای تسمیه آن واژه خاصی ابداع شده اسـت          
 دولـت رفـاهی     اسـت و منظـور چنـان      ) دولت رفاه  (60>دولت ولفیر < بر وزن    59،>یرفشِل

نامه   ، هفته 1373در سال   . است که بر بنیاد درآمدهای نفتی مجتمع شل شکل گرفته است          
 میلیـارد پونـد ثـروت، بـه عنـوان      7/24 سـلطان برونئـی را، بـا    سـاندی تـایمز   انگلیسی  

  .ثروتمندترین فرد جهان اعالم کرد
کـی از دالالن    رغم ثروت انبوه خود، همچنـان بـه عنـوان ی            سلطان برونئی امروزه، به   
کند و از ارتباطات وسیع جهانی خویش در این رابطـه سـود               اصلی مجتمع شل عمل می    

برای آشنایی با اهمیت این ارتباطات کافی است گفته شود کـه وی سـه سـال                 . جوید  می
 اتاقه خویش برگزار کرد     1778مناسبت پنجاهمین سال تولد خود جشنی در کاخ           پیش به 

راسر جهـان، از جملـه پـرنس چـارلز ولیعهـد انگلـیس، در آن                که سه هزار میهمان از س     
در آن زمان خبرگزاری آسوشیتدپرس درآمـد سـلطان برونئـی را در هـر               . شرکت کردند 

زندگی سلطان برونئی، به سان برخی همتایـان عـربش در        . ثانیه یکصد دالر گزارش کرد    
طان برونئـی   آخـرین افتصـاح سـل     . منطقه خلیج فارس، سرشار از فساد و هرزگی اسـت         

 ماجرای اسارت خانم شانون مارکتیک، رقاصه بلنـدآوازه و گرانقیمـت و ملکـه زیبـایی    

 طی گزارش مفصلی در پیرامون این       1997 در مارس    اشپیگلمجله  . پیشین آمریکا، است  
افتضاح پرهیاهو شرح داد که چگونه این خانم توسـط یـک آژانـس آمریکـایی در ازای                  

فته به اسـتخدام سـلطان برونئـی درآمـد؛ ولـی در جریـان                ه 16 هزار دالر به مدت      127
بــه طــرزی <اجــرای قــرارداد، ســلطان و ســایر اعضــای خانــدان ســلطنتی و درباریــان 

بینـی نشـده بـود، بـا او سـلوک       هایی که گویا در قرارداد پـیش      ، به چنان شیوه   >وحشیانه
  !کردند
 

ز آفریقـا و پنجمـین      خیـ   تـرین کشـور نفـت       ، به عنوان مهـم    نیجریهعالوه بر برونئی،    
 

59.  Shellfare State 
60.  Welfare State 
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شـمار    های اصـلی فعالیـت مجتمـع شـل بـه            تولیدکننده نفت اوپک، یکی دیگر از کانون      

 را بـه نمـایش      >دولـت شـلفیر   <ای دیگر، و این بار واقعی، از پیامدهای           رود که پرده    می
گذارد و بر تصور خام برخی هواداران نظریه جذب سرمایه خارجی، به هر بهـا و بـه            می

تجربه نیجریه، همانند تجارب مشـابه سـده نـوزدهم در           . کشد  بطالن می  خط   ،هر قیمت 
دهـد کـه    ، نشـان مـی  )دوران اسماعیل پاشـا  (و مصر   ) دوران سلطان عبدالمجید  (عثمانی  

آقای مایکـل بالهـا،     . برای همگان سرنوشتی چون برونئی رقم نخورده و نخواهد خورد         
 بـا یکـی از       یـران، در مصـاحبه    معاون مدیر شرکت شل در امور اکتشاف و تولید نفـت ا           

  : های صبح تهران چنین گفته است روزنامه
شرکت شل برای یک رابطه درازمدت با ایران آماده است و ما ایـن را فقـط در                  

وی محیط سیاسی ایـران را  . آوریم که هر دو طرف سود ببرند       دست می   صورتی به 
 و واقعـی هسـتند و    نیروهای دمکراسی در ایران خیلی قوی     : باثبات دانست و گفت   

: وی در خاتمـه گفـت  . بـین هسـتیم    ما در این زمینه برای شروع فعالیت خود خوش        
هـا   ها و دولت های شرکت ها و خواست دنیای امروز دنیای مصدق نیست و سیاست      

توانـد بـر    با فلسفه منفعت برای هر دو طـرف اسـت و هـیچ شـرکت خـارجی نمـی                  
دای از سیاسـت شـده و ایـن خیلـی           تجارت و اقتصـاد جـ     . دولتی حکمفرمایی کند  

   61.خوب است
 کشوری که شاید بیش از هر نقطه دیگـر جهـان   به عنوان توجه به سرنوشت نیجریه،     

دعـاوی  گونـه     ایـن تجربه حاکمیت مجتمع رویال داچ شل را لمس کرده است، خـالف             
صـاد و   المللـی در اقت     گفتنی در پیرامون نقش این مجتمع بین      . کند  عوامفریبانه را ثابت می   

به اجمـال بایـد گفـت کـه حاکمیـت           . سیاست نیجریه و پیامدهای شوم آن فراوان است       
روزی و تبـاهی، فسـاد و انحطـاط     پنهان شل بر نیجریه برای مردم این سرزمین جز سـیه    

نیجریـه در زمـان اسـتقالل       . اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخالقی به بار نیـاورده اسـت          
ای زنـده و متکـی    عماری، هنوز از نظر اقتصادی جامعه     رغم غارت دوران است     ، به )1960(

نیجریه بزرگترین تولیدکننده بـادام زمینـی جهـان         .  میلیون نفر جمعیت   55به خود بود با     
و دومین تولیدکننده کاکـائوی جهـان، پـس از غنـا،            ) تولید سالیانه حدود دو میلیون تن     (

 دو کمپـانی    1979 تـا سـال      . آغاز شد  1958استخراج و صدور نفت نیجریه از سال        . بود
 درصد اسـتخراج نفـت نیجریـه را در          57نفتی رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم جمعاً         

در این سال، دولت نیجریه،     . های آمریکایی تعلق داشت     دست داشتند و مابقی به کمپانی     
 

 .10، ص 1378 تیرماه 7، دوشنبه صبح امروز  .  61
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به این بهانه که بریتیش پترولیوم نفت این کشور را به رژیم نژادپرست آفریقـای جنـوبی                

کـرد؛ ولـی مجتمـع فراملیتـی شـل بـا فـراغ بـال و           “ملّی”روخته، سهام این کمپانی را      ف
بالفاصـله، اسـتخراج نفـت نیجریـه        . رقیب به حضور خود در ایـن کشـور ادامـه داد             بی

 ایـن   1980 میلیـون تـن رسـید و در سـال            5/115 به   9/94افزایش چشمگیر یافت و از      
ترتیـب،   بـدین . ت متحده آمریکا بدل سـاخت کشور را به دومین صادرکننده نفت به ایاال   

همزمـان بـا آغـاز صـدور نفـت نیجریـه،        .خالء نفتی حاصل از انقالب ایران جبران شد
 نیز آغاز شد که آشکارا بلع سهمیه درآمد ملی این کشور از صدور              “مدرنیزاسیون”برنامه  

دی بـود کـه    این سرآغاز فراین  . نفت و بازگردانیدن آن به جیب غرب را هدف گرفته بود          
بخت را فروریخت و مردابی پدید ساخت که امـروزه            بقایای پیکر زنده این جامعه نگون     

امروزه، نیجریه کشوری است با کشـاورزی ورشکسـته   . نیجریه به کام آن فرو رفته است 
.  کیلوگرم در هکتار است و متکی بـر صـادرات نفـت      800که میانگین تولید غله آن تنها       

های شیک اقتصادی بـه       است با دیوانساالری متورم و فاسد، بولتن      نیجریه امروز کشوری    
زده و     میلیارد دالر بدهی خارجی و نظـام سیاسـی آشـوب           30های اروپایی، بیش از       زبان

 تـاکنون   1976 میلیارد دالر درآمد نفتـی کـه از سـال            300قریب به   . ملعبه دست نظامیان  
لی شکوفا را پدید آورد، ولی به       توانست زیرساخت یک اقتصاد م      نصیب نیجریه شده می   

دلیل فقدان عقل سلیم نخبگانی دوراندیش و ملی، که استعمار و امپریالیسم غرب ریشـه               
هـای    آن را خشکانده است، این دالرهای نفتی از طریـق دیوانسـاالری فاسـد و واسـطه                

زدایـی   های غربی رفت و تنها ثمـری کـه برجـای گـذارد سـاخت         بومی به جیب کمپانی   
امروزه، بسیاری از روستاهای نیجریه تخلیه شده و روستاییان         . ن جامعه نیجریه بود   بنیادی

خو گرفته به زندگی مصرفی به شهرهای بزرگی چون الگـوس، عبـادان و کادونـا روی                 
جهان اسـت   » ابر شهر «الگوس، با بیش از ده میلیون نفر جمعیت، هیجدهمین          . اند  آورده

 .ا در خود جای داده استترین فقرای شهری ر و یکی از انبوه
در نیجریه بار دیگر توجه مطبوعات جهـان را بـه نقـش     های اخیر تحوالت و آشوب

چنـدی پـیش، کلـود آگ، مشـاور امـور           . ی شـل جلـب نمـود      وطنـ   جهانمرموز مجتمع   
کـن  اجتماعی شل که از این مجتمـع کنـاره گرفتـه، فـاش سـاخت کـه شـل در اعـدام                       

نیجریه و نامزد دریافت جایزه نوبـل، دسـت داشـته         ر  و شاعر نامدا   نویسنده   62،ساروویوا
این نویسنده به منظور حفظ محیط زیست موطن خود به مبـارزات وسـیعی علیـه       . است

این جنایت در زمـانی صـورت گرفـت    . مجتمع شل دست زد و به این گناه تیرباران شد      
 

62.  Kenule Beeson (Ken) Saro-Wiwa (1941-1995) 
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گاز نیجریـه بـا     که شل قرارداد جدیدی به مبلغ چهار میلیارد دالر به منظور توسعه منابع              

ساروویوا در دفاعیه خود، که دادگاه نظامی اجـازه قرائـت           . رسانید  این دولت به امضا می    
 و ایـن مجتمـع بایـد        >محاکمه او محاکمه کمپانی شل اسـت      <آن را نداد، اعالم کرد که       

  .روزی حساب جنایات خود را در نیجریه پس دهد
جـاری نفـت و گـاز و تـأثیر آن بـر       و مذاکرات    “انگلیسی”اهمیت سفر هیئت بلندپایه     

شود که دریابیم مجتمـع شـل چشـم طمـع بـه               تر می   سرنوشت ایران اسالمی زمانی روشن    
 میلیـارد متـر     25ذخایر گاز ایران دوخته که با حجمی معادل         نام    بهفرد    به  ای منحصر   گنجینه
ابـل  ذخیـره بالفعـل و ق     اولـین   ذخیره بـالقوه گـاز جهـان پـس از روسـیه و              دومین  مکعب  

کننده سیاست و     تردید یکی از عوامل تعیین      شود که بی    استحصال دنیای امروز محسوب می    
ویـژه    در این میـان بـه     . اقتصاد جهانی پس از به پایان رسیدن ذخایر نفتی جهان خواهد بود           

 میلیارد متر مکعب از اهمیـت جـدی برخـوردار           5/8حوزه پارس جنوبی، با حجمی معادل       
 . است

 1378رماه  تی10تهران، 
  
 

 کن ساروویوا، که رهبری مخالفان شل را در نیجریه به دست داشـت، در               :بعدالتحریر
 به دار آویخته شد و یک ماه بعد رویال داچ شل قرارداد چهـار میلیـارد                 1995 نوامبر   12

 یبـا جسـتجو  . دالری استحصال گاز نیجریه را با حکومت نظامی این کشور منعقد کـرد   
Ken Saro- Wiwaتوان به مطالب فراوانی دربـاره ایـن نویسـنده برجسـته       اینترنت می در

تبـدیل شـده،    و تخرب محیط زیسـت      آفریقایی، که امروزه به نماد جهانی مبارزه با شل          
توان از طریق اینترنت به ابراز همبستگی با مبـارزه مـردم اوگـونی                و نیز می  . دست یافت 

(Ogoni)ل اردیبهشت .  پرداخت1382تهران، او.  


