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  ٢٠١٧ می ٢٩

 

 توانند جھان را اداره کنند؟ چگونه می» فقير«روچيلدھای  
 با انتخابات رياست جمھوری فرانسه پس از آن  در ارتباط٢٠٠ روچليدھا بار ديگر در مدت ۀمندی به طايفه عالق

 ساله، فردی ناشناخته در دور اول انتخابات بر ھمه نامزدھا پيشی گرفت و ٣٩شدت گرفت، که آمانوئل ماکرون 

اعالم نامزدی سريع . ھای جمعی فرانسه دوستانه تصميم گرفتند او را رئيس جمھور آينده فرانسه بنامند رسانه

دانند، که اين مرد جوان پنج سال قبل از بانک  ھا مرتبط با اين می ايش سياسی را بسياری نمۀماکرون در صحن

شود، که روچيلدھا اين  از اينجا چنين مستفاد می. روچليدھای پاريس يکسره به راھروھای حاکميت قدم گذاشت

اگر نه تمام ( فرانسه ۀ به ادارمانند قرون بيستم و بيست و يکم، ھمچنان» پادشاھان بانکداران«و » سالطين بانکدار«

  .دھند ادامه می) جھان

 موجود آن ۀداری را رد نکرده، که تأثير سياسی انسان يا گروه انسانی با سرماي  جامعه سرمايهۀھيچ کسی اين قاعد

ھای  رديفی باشند که اسامی آنھا در ئھا بر اين اساس، اثرگذارترين افراد بايد انسان. فرد يا گروه تناسب مستقيم دارد

 جھانی ۀبندی ساالن ، سی و يکمين رتبه٢٠١٧ سال چ مار٢٠. شود  فوربس قيد میۀاول فھرست ميلياردرھای مجل

آيد، که در سال گذشته تعداد ميلياردرھای جھان برای اولين بار  از آن چنين برمی. ری انتشار يافتالميلياردرھای د

 ٧٠٠ تريليون ٧ثروتمند تا  ھای اين جماعت فوق یئجموع داراو م) ٢٠۴٣تا ١٨١٠از (از مرز دو ھزار نفر گذشت 

  .افزايش يافت)  درصد١٨ (دالرميليارد 

 او از ئیدارا. شود ، مؤسس مايکراسوفت اختصاص داده میبيل گيتسبندی چھار سال پياپی به  باالترين رديف رتبه

 جای اِِوی برکشاير ھات رئيس وارن بافتت در رديف دوم فھرس.  افزايش يافتدالر ميليارد ٨۶ به دالر ميليارد ٧۵

 دالر ميليون ۶٠٠ ميليارد و ٧۵ ماه به ١٢ در مدت دالر ميليون ٨٠٠ ميليارد و ١۴گيرد، ثروت او با افزايش  می

 ثبت شده که در عرض يک سال از رديف پنجم به دو پله باالتر آمازون، بنيانگذار جوزف بزوسرديف سوم . رسيد

  ).دالر ميليون ٨٠٠ ميليارد و ٧٢روت با ث(ارتقاء يافت 

 در نظر گرفته  آنھا در فرايندھای سياسی معموالً ۀکنند تعيينشايد، ھيچ يک از آنھا با سياست بيگانه نباشند، اما تأثير 

ھای داغی پيرامون احتمال   بحثامريکاعنوان مثال، در انتخابات سال گذشته رياست جمھوری ه ب. شود نمی

 حتی يک مطلب داير بر امريکا درگرفت، اما من نتوانستم در مطبوعات امريکاارزار انتخاباتی تأثيرگذاری در ک
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عالوه بر اين، به اسامی کسانی که به .  در روند انتخابات بيابمبيل گيتس، وارن بافت يا جوزف بزوستأثير فعال 

 اول فھرست فوربس، بلکه، در ميان مپ مظنون بودند نيز ما نه در دھک فعال در مبارزه بين کلينتن و ترۀمداخل

 ٢۵ ۀبه مداخله با سرماي» مظنونان«، يکی از جورج سورسطوری که ه ب. خوريم يک صد نفر اول آن برمی

بندی  ديويد راکفلر، تنھا فرد اين طايفه که در رتبه.  فھرست ثبت شده است٢٩ در رديف دالر ميليون ٢٠٠ميليارد و 

 ميليون ٣٠٠ ميليارد و ٣» ناقابل «ۀ، با داشتن سرماي)سالگی ُمرد١٠٢ در ٢٠١٧ چ مار٢٠او در (منظور گرديده 

  . فھرست جای گرفته است۵٨١ در رديف دالر

 !خوريم ی، ما به نام ھيچ فردی از روچليدھا برنمیدالردر ميان بيش از دو ھزار ميلياردر : انگيزتر از ھمه شگفت

اما با ! بندی مجله فوربس حتی يک بار ھم در آن ثبت نشدند  رتبه سال انتشار٣١اعضای اين خاندان بزرگ در مدت 

و اين ھم . مندی به ھريک از ميلياردرھای فھرست جھانی بوده استه اين حال، توجه به روچيلدھا بيش از عالق

  . سياسی جھان حضور دارندۀصورت نامرئی در نقشه وری روچيلدھا بتگذارد، که امپرا جای ترديد باقی نمی

  .کنم وری را يادآوری میتاين امپرا» خاندان سلطنتی«ھای متعلق به اعضای  ئیدارافقط 

 تحت ١٨١١ترين بانک روچيلدھا، تأسيس در سال  قديمی). لندن(ام روچليد و پسران   بانک ان-١: بخش بانکی

 -٣. ون ديويد ِد روچيلدمديريت ھمان باره ، ب)فرانسه(اِی  آی  بانک روچيلد و سی- ٢. مديريت بارون ديويد ِد روچيلد

گذار  دی، سرمايه تی ار ال ان  بانک ج- ۴. ، تحت رياست الی روچيلد)زوريخ(جی  بانک سوئيسی روچيلد ای

  .روچيلد) ناتا(اليا  رياست ناتانه ھای روسی و اوکراينی، ب شرکت

 کشور پنج قاره ۴۵دفتر در  ۵٧اين گروه . اند ھای لندن، فرانسه و سوئيس در گروه بانکی روچيلد ادغام شده بانک

 بانکداری ۀگروه بانکی روچيلد در عرص.  ھزار نفر به کار اشتغال دارد٣در اين مؤسسات بانکی در حدود . دارد

  . ترکيب و ادغام تخصص يافته استۀخصوص در زمينه گذاری، ب سرمايه

 سرپرستی اين شرکت را نيز ھمان .وی  کمپانی کنکورديا بی-١: گذاری ھای سرمايه ھای مالی مادر و صندوق شرکت

لی وھای سھام کنتر بسته. ھای لندن و پاريس مالک مشترک آن ھستند بانک. بارون ديويد ِد روچيلد بر عھده دارد

.  را در اختيار داردامريکاھای کانادا و  و بانک» گذاری سوئيس ھای سرمايه  صندوقۀزنجير«کمپانی مادر سوئيسی 

.  کمپانی مادر بنگاه صنعتی شمال- ٣. کند ، ناتان روچيلد آن را اداره می»فيکوس کاپيتالشرکت آ «ۀ بيم  صندوق-٢

  .دالر ميليارد ١۴ صندوق تأمينی آفيکوس کاپيتال با سرمايه -۴

متخصص در استخراج زغال سنگ، آھن، مس، اورانيوم، طال، الماس و » ريو تينتو« کمپانی -١: صنعت معدن

  .امريکائی -  شرکت انگليسی-٣.  کمپانی جھانی پردازش و فروش الماس–) اولين روچيلد ( توليد آبجو- ٢. آلومينيوم

  .کند در بخش انرژی فعاليت می. وليت محدودؤ با مسونالمللی شرکت بين: انرژی

الی   درصد سھام آن به ناتان١٢. مجارستان»تريگرانت« شرکت توسعه - ١: ھا ھا و رستوران وکار، ھتل   کسبۀتوسع

ھا و   شبکه ھتل-٢. دالر ميليارد ۵گذاشته شده در امالک و مستغالت روسيه در حدود  سرمايه . د تعلق داردروچيل

  .تحت مديريت الی روچيلدام ال ارھای  رستوران

پرس ِد ال « انتشارات - ٢). اولين روچيلد( اکونوميست، ديلی تلگراف -١: ھای انتشاراتی ھای جمعی و فعاليت رسانه

رياست آن به عھده مارکوس اکيوس، داماد ادموند (سی بی ، بی»ليبراسيون«، روزنامه فرانسوی پاريس» سيته

  .ھای جمعی ديگر و رسانه) روچيلد سپرده شد

»  فيلدفرشئیمواد غذا«و » سی ال مارک ال المللی فرست ارتباطات بين «- ١: وکار ھا و اشکال کسب ديگر عرصه

آنتونی  (امريکادر » ٧موزيک اف« کمپانی موسيقی -٢).  مالک آن ھستندرلين فورست و ھمسر او، اولين روچيلد(
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 که شراب با نام تجاری شاتو موتُن توليد ئیقالع شاتو موتُن و شاتو الفيت، جا(سازی  شراب-٣). روچيلد

  . بيش از يکصد باغ و پارک در اراضی اروپا-۴).شود می

گذاری روچيلد و پسران اداره   سرمايه- شرکت مالیۀواسطه  ب روچيلدھاۀتعداد زياد و بسيار متنوع اقتصاد طايف

اين صندوق . گردد ل میو فرانسوی و انگليسی خاندان روچيلدھا کنترۀشود که آن ھم به سھم خود، از طرف شاخ می

 تأسيس گرديد و در ١٨٣٨اين شرکت در سال (شد  ناميده می» اِی سی پاريس اورلئانس اس«گذاری پيشتر  سرمايه

روچيلد و «نام کمپانی ه  اين شرکت ب٢٠١۵مبر سال  سپت٢۴در مجمع عمومی خانوادگی ). آھن بود آغاز شرکت راه

 را در اختيار ء کمپانی روچيلد و شرکاۀ درصد سھام سرماي۶٠خاندان روچيلدھا در حدود .  نام يافتتغيير» شرکا

 ءوی را روچيلد و شرکا کمپانی کنکورديا بی. وراق بھادار شناور استصورت آزاد در بورس اه بقيه سھام ب .دارد

کند و  ل میوجی روچيلدھا را کنتر گذاری اِی  منابع سرمايهۀوی نيز به سھم خود، زنجير کنکورديا بی .کند اداره می

  .کند نظارت می» گروه روچيلدھا«ھای گروه بانکی  خود آن ھم بر فعاليت

روچيلد و شرکا در سالھای اخير، بر اساس گزارشات رسمی ) فروش (ۀجمع کل دخل ساالن. تر و اما از ھمه جالب

.  ميليارد يورو سود خالص ساالنه آن است٢٠٠ تا ۵٠از .  يک تا يک و نيم ميليارد يورو متغير استۀآن، در محدود

يون يورو برآورد  ميل١ ميليارد و ٩ل صندوق وھای تحت کنتر ئی دارا٢٠١۵در سال : و اين ھم شاخص ديگر

 بوده دالر ميليارد ٢ ميليون يورو يا کمی بيش از ٨۵٠ ميليارد و ١ ءگذاری روچيلد و شرکا ميزان سرمايه. شد می

ھای  برای مقايسه، شاخص. گذاری در بازار جالب توجه نيست ل، نه سرمايهوھای تحت کنتر ئینه سود، نه دارا. است

 دھم؛ ٨ و ٢١٠ -دخل): دالربه ميليارد (دھيم   را نشان می٢٠١۶ر سال  وارن بافت داوی کمپانی برکشاير ھارت

  . دھم١ و ٣۶٠ -گذاری  دھم؛ سرمايه١ و ۵۶١ - ھا ئی دھم؛ دارا١ و ٢۴ -سود

وری ت امپراۀھای ھم نمودار مالی کمپانی ميلياردر منفرد، وارن بافت از جمع کل شاخص. ھا را ببينيد خوب، تفاوت

برای حل تضاد ! ھا برابر بيشتر است ، ده  مجتمع شدهء مالی روچيلد و شرکاۀصندوق سرمايروچيلد، که تحت عنوان 

 نامتظاھر آنھا، کارشناسان ناگزيرند با در بين شناخت تأثير واقعی روچيلدھا در سياست جھانی و جايگاه اموال کامالً 

 آنھا از آن زمان ئی اين فرض که دارانظرگرفتن ميزان ثروتی که روچيلدھا در قرن نوزده در اختيار داشتند و با

  .تاکنون کاھش نيافته، به ارقام ديگر استناد نمايند

ھای تأثير آن بر سياست و  تاريخ تشکيل دولت مخفی جھانی و روش. سنديکا« در کتاب جنجالی نيکوالس ھاگر

ن يک قاعده، اين خانواده عنواه  روچيلدھا را چگونه بايد تخمين زد؟ بئیدارا«: نويسد می» المللی اقتصاد بين

 دالر ميليارد ۶) حداقل( روچيلدھا ١٨۵٠اگر در سال . کنند ھای جھان ثبت نمی دودمانی را در فھرست ثروتمندترين

گذاری  بايست چنان سرمايه ھا می ثروت داشتند، با قبول اين واقعيت که بنيان ثروت آنھا سست نشده و اين پول

چھار  (۴٩١۴٠٩ دھم تريليون تا ٩ و ١با اين حساب، رقمی از . د ساالنه آنھا باشد درصد سو٨ تا ۴شدند، که از  می

اجازه ). يعنی، بيش از ثروت تمام جھان(آيد دست میه  بدالرتريليون ) صد و نود و يک ھزار و چھار صد و نه

 در مقام مقايسه، الزم به .دالر در حدود يک تريليون - عنوان مبنا قبول کنيمه ترين تخمين را ب کارانه بدھيد محافظه

 ٣٠٠اگر قبول کنيم که با داشتن . شد  تخمين زده میدالر ميليارد ٣٢، ٢٠٠۴گفتن است که ثروت بيل گيتس در سال 

ھای جھان را خريد، و اين واقعيت، که بدھی ملی  توان تمامی طالھای موجود ھمه بانک ، امروز میدالرميليارد 

  .»گردد  است، در اين حالت، وضعيت روچيلدھا در دنيای مالی روشن میدالرد  ميليار۵٠٠ تريليون و ٧ امريکا

با اين حال . شود  تخمين زده میدالر تريليون ٣ ۀ روچيلدھا در ادبيات معاصر اغلب در محدودئیوضعيت واقعی دارا

 قبول کرد، که وضعيت توان بسيار خوب، می.  تريليون کمتر از آنھا ثروت دارند١ راکفلرھا ۀشود، که طايف گفته می
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ل آنھا، ھمچنين در وھای تحت کنتر ھای مالی کمپانی و بانک حساب  روچيلدھا در صورتئیواقعی دارا

چيست؟ سه گزينه ودليل اين تناقض چگونه : شود سؤال مطرح می .ابديی ھای فوربس بازتاب نم بندی رتبه

  :شمارم برمی

ھای به ارث رسيده از نياکان قرن نوزده به روچيلدھای  ئیارا روچيلدھا بسيار پرجمعيت است، دۀ طايف- شق اول

 -١٧۴۴ (ماير آمشل روچيلد ھمانگونه که ايلخان،. شود  اعضای طايفه تقسيم میۀطور مساوی بين ھمه امروز ب

بايد جانب » خارجی«در رابطه با . وصيت کرد، روچيلدھا بايد خود را يک خانواده بزرگ تلقی نمايند) ١٨١٢

اقبال طايفه نبايد از يک  مقام و خوش ثروت شخصی ھر کس، حتی يک عضو عالی .و اعتدال را رعايت کننداحتياط 

  . تقسيم گردد، آنھا بايستی به نفع ديگر اعضای طايفه مجدداً »اضافات«در صورت پيدايش .  تجاوز کنددالرميليارد 

 مطمئنی برای دور ۀ دست زدند که وسيلئیھا ھا پيش به استفاده از تراست  روچيلدھا از خيلی وقت-شق دوم

 اول از چشم نھادھای مالياتی و در ۀدر وھل. آيند حساب میه ھای نامحرم ب ھا از چشم ئیھا و دارا نگھداشتن سرمايه

 بعدی از ۀدر وھل). دست آمده باشده  بئیھا به طرق جنا در صورتی که سرمايه(دوم از ارگانھای مجری قانون ۀ وھل

واضح .  گرفتن پارچه سرخ است در برابر گاوۀمثابه يون و ساير تندروانی که نام روچيلدھا در نزد آنھا بانواع انقالب

مبتکر ايجاد و مجری آنھا .  پديد آمدندامريکاصورت انبوه در ه ھا بيش از يکصد سال قبل ب است، که تراست

خصوص اطالعات جامعی ه ب.  دست نيست اطالعاتی درامريکاھا در  از آمار کلی تراست .روچيلدھای وقت بودند

 آن را ديد، که روچيلدھا چگونه ۀتوان نمون به ھر صورت، با نگاه دقيق می. در مورد مشتريان آنھا نيز وجود ندارد

 ھستند، که روچيلدھا به مديريت ئیھا فقط سرمايه- ھمين جورج سورسئی داراۀھم. کنند ھا استفاده می از تراست

 أ سپردند که در عين حال، نقش روابط عمومی روچيلدھا را ايفشوارتسناخته مجارستانی بنام معتمد يک يھودی ناش

  .کند می

 در کار خريد و فروش -وکار جھانی، اوالً   روچيلدھا در مدت دويست سال موجوديت خود در کسبۀ طايف- شق سوم

 به اين تعريف، فعاليت در سايه محسوب تجارت مواد مخدر، بنا. اند  در تجارت مواد مخدر تخصص يافته-طال، ثانياً 

آنچه که . شوند ھای مالی منعکس نمی نه خود معامالت مواد مخدر، نه نتايج مالی اين معامالت در ترازنامه. شود می

افزون بر اين، طال امروز از . چرخد شود، اين است که آن ھم در مدار اقتصاد سايه می به طال مربوط می

) روچيلدھا(»صاحبان طال« متعادل خودويژه است، که ئیاين يک دارا. شود ھا حذف می انکھای معمولی ب ترازنامه

  .کنند برای رسيدن به اھداف تجاری و سياسی خود از آن استفاده می

، الزم است ھر سه شق موضوع که مکمل »ندافقير«گمانم، برای توضيح اين که چرا روچيلدھای معاصر چنين ه ب

  . جداگانه مورد بررسی قرار دادۀ گرفته شود و ھر کدام از آنھا را بايد در مقالھمديگر ھستند، در نظر
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