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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 (Valentin Katasonov) - *کاتاسانوف والنتين
 شيری .م .ا :برگردان از

  ٢٠١٥ جون ٢٦
  

  روک بالک يا بيلدربرگ، اجالس ۀساد کنندگان شرکت از يکی ۀبار در
 
 بسياری  .گرديد برگزار ريشتا در بيلدربرگ باشگاه ۀساالن اجالس و باواريا در ٧ جی اجالس جون ماه لاوۀ نيم طی 

 ساکس، گلدمن مورگان، پی جی مانند ئیشرکتھا و بانکھاۀ مدير ھيأت نمايندگان و رؤسا ً،مثال باشگاه، اين اعضای از

 در گوگل آلکوآ، پترليوم، بريتيش شل، داچ رويال سی، بی اس اچ استاندر، بانکو ليزارد، ،المان بانک استنلی، مورگان

 اجالس کنندگان شرکت از برخی اما .ھستند زيادی وزن دارای ،٧ جی وزيران نخست و جمھور رؤسای با مقايسه

 رويال يا ساکس گلدمن به نسبت آنھا تأثير برتری وجود با اوقات گاھی که کنند، می نمايندگی را ئیساختارھا بيلدربرگ

 .گويند می سخن عمومی انظار در کمتر شل، داچ

 .کرد می ئیخودنما ريشتا اجالس امسالۀ کنند شرکت ١۴٠ ميان در روک بالک رئيس نايب ،ھيلدنبرگ فيليپ حضور

 رياست ،).ب .ان .اس( يسسو ملی بانک مديران ھيأت رياست يس،سو از پول المللی بين صندوق مديريت او ًسابقا

 گذاری سرمايه شرکت يک رئيس نايب او اکنون و .داشت عھده بر را غيره و )اس .آی .بی( المللی بين محاسبات بانک

 لحاظه ب »سياه ۀصخر« اين کنم نمی تصور وصف، اين با .است شنيده کسی کمتر را او نام که است روک بالک نامه ب

 .بماند عقب استنلی مورگان و ساکس گلدمن مورگان، پی جی مجموع از نفوذ

 استريت وال مشھور بانکھای ۀھم پشت در ...« :نويسد می »استريت وال جنگھای« عنوان تحت ای مقاله در الرينا نايل

 .کنند می مديريت را ھا دارائی که ھستند ئیکمپانيھا اينھا .دارند قرار لوکنتر از خارج و تر قوی ھم باز ساختارھای

 -دارائيھا حاضر حال در .شود می شمرده آنھا ترين ّسری و بزرگترين فينک الری رياسته ب روک بالک کمپانی

 رقم، يک ذکر با فقط .دارد قرار او رھبری زير امريکا دالر تريليون نيم و ۴ از بيش ارزش به ھا، کمپانی سھام اکثريت

 میک حدود در ۵٠٠ پی اند اس سھام احتساب با شرکت عمومی دارائی  :نمود برآورد توان می را آنۀ سلط مقياس

 یامريکا مالی ۀعرص از بزرگی بخش بر روک بالک کمپانی يعنی شود، می برآورد دالر تريليون نيم و ٣۶ از بيشتر

 .»دارد نظارت متحد

 دارائی حجم ٢٠١٣ سال پايان در .است واقع نيويورک در روک بالک المللی بين گذاری سرمايه کمپانی مرکزی دفتر

 ميزان ٢٠١۴ سال اواسط تا گزارشات، طبق .شد بالغ امريکا دالر ميليارد ۵٧٠ و تريليون ۴ به آن ولکنتر تحت ھای

 در و شد تأسيس ١٩٨٨ سال در روک بالک جوان کمپانی .يافت افزايش دالر ميليارد ٧٧٠ و تريليون ۴ تا آن ئیدارا

 ٢١ دارای حاضر الح در کمپانی اين .يافت ارتقاء ھا کمپانی ساير برای دسترس قابل غير جايگاه به کوتاھی مدت

 .باشد می جھان کشور ١٠٠ در مشتری و جھان کشور ٣٠ در نمايندگی دفتر ٧٠ گذاری، سرمايه مرکز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 صاحبان بين تعادل ،ناسداگ گزارشه ب .شود می فروش و خريد بورس بازارھای در آن سھام و است علنی روک بالک

 ،٢٠ -سرويس فاينشنال سی ان پی :)درصد ،دالر به سرمايه( بود آتی ترتيب به ٢٠١۴ سال مبردس ٣١ تا روک بالک

 ،٣ -وانگوارد ؛١۶ ،۴ -ار ام اف ؛٣٨ ،۶ -منيجمنت ولينگتن کمپانی ؛١۵ ،٧ -منيجمنت اينوستمنت بانک نورگس ؛٩٨

 .٩٨ ،١ -تراست سازمانی روک بالک کمپانی ؛۴٣ ،٣ -استريت استيت ؛٨٩

 ايالت( پيتزبورگی مالی کمپانی اين ئیدارا .است روک بالک انیسازم سھامدار بزرگترين سرويس فاينشنال سی ان پی

 پی سازمانی بزرگ گذار سرمايه پنج از گذار سرمايه سه .شد بالغ دالر ميليارد ٣۴۵ به ٢٠١۴ سال پايان در )پنسيلوانيا

 مادر کمپانی و يتاستر استيت وانگوآرد، :از عبارتند اينھا .دھند می تشکيل را »بزرگ چھار« سرويس فاينشنال سی ان

 که است اين شود، می مربوط منيجمنت ولينگتن کمپانی -سازمانی گذار سرمايه سومين به که آنچه .تراست روک بالک

 تنھا منيحمنت اينوستمنت کمپانی شايد .دارد» بزرگ چھار« در وانگوآرد مالی کمپانی با تنگاتنگی پيوستگی آن،

 تخصصی يگان وضعيت از کمپانی اين .باشد روک بالک »بزرگ چھار« نسازما سھامدار از مستقل نسبتا سھامدار

 .است برخوردار مالی بازارھای به اروین گیتسنشباز صندوق پول دادن قرار وليتؤمس با فنالند مرکزی بانک

 مسھا از درصد صدم ١۶ و ١ .ھستند روک بالک سھامداران جزو نيز کمپانيھا صاحبان ًاساسا -منفرد گذاران سرمايه

 مديريت در کليدی ھای مھره .دارد تعلق منفرد سھامداراناز  اول نفر پنج به )٢٠١۵ سال اپريل ماه تا( کمپانیۀ سرماي

 ،کاپايتو .اس روبرت اجرائی، مدير و مديره ھيأت رئيس بنيانگذار، ،فينک .د الئورنس :از عبارتند روک بالک

  .مديران ھيأت عضو و بنيانگذار ،وانگر سوزان رئيس، سطح ھم ،ھاالک چارلز رئيس، بنيانگذار

 چھار« در )٢٠١٣ سال( نفر ۵٠٠ و ھزار ١١ مجموعا -کارمند تعداد کمترين با روک بالک که است، توجه جالب

 قابل ئیدارا دالر ميليون ۴٠٠ از بيش روک بالک کارمند ھرۀ سران ئیدارا محاسبات، در .کند می فعاليت »بزرگ

 .نيست ممکن نمودار اين به امريکا مالی بخش سازمانھای و شرکتھا ساير ستيابید .شود می محسوب مديريت

 اروپا بانکھای تا کمپانی اين اشتھای .ھستند استريت وال بزرگ بانکھای ۀسرماي شرکای روک بالک و »بزرگ چھار«

 بارکاليس کمپانی ۀسرماي از دالر ميليارد نيم و ١٣ مبلغ روک بالک ٢٠٠٩ سال مبردس ماه در .است يافته گسترش نيز

 اين .دھد می نشان بارکاليس بانک با را روک بالک ۀرابط نزديکی امر اين .آورد دسته ب را اينوستورس گلوبال

  .کرد احراز را اول افتخاری جايگاه زوريخ تکنولوژیۀ دانشکد بندی رده در ضمن، در بانک،

 ٢٠٠٧ سال در که شود، گفته کافيست .بود العاده فوق جھانی مالی بحران ھنگام بارکاليس روچيلدی بانک موضع

 چيس، مورگان پی جی ،امريکا بانک مانند استريت وال کليدی بانکھای در سازمانی گذار سرمايه بزرگترين بارکاليس

 فارگو ولس امريکائی بانک در بزرگ سازمانی گذار سرمايه دومين بارکاليس .بود ملون نيويورک بانک گروپ، سيتی

ء قضا از که اين، توجه قابل .بود برخوردار ھم امريکائیغير بانکھای از تر قوی بسيار موقعيتی از بارکاليس .بود

 به روک بالک و بارکاليس سرھای که اين .اندنشسته  بانکھا ھمان خود در روک بالک کمپانی و سھامداران بزرگترين

 .نيست ساده ھاآن تبعيتی ھم از تشخيص اما، است، واضح است، بند آخور يک

 روچيلد ۀقبيل با ھمواره که را بارکاليس معروف بانک روک بالک کمپانیً اتفاقا که باورند، اين بر کارشناسان اکثريت

 رتبه اساس بر .کند می منتشر روک بالک را جھان کشورھای اعتباری بندی رتبه ضمن، در .است بلعيده بوده، مرتبط

 در فنالند و يدنسو سويس، سنگاپور، کشورھای و نخست ۀرد در اروین ،٢٠١٣ سال  جنوریماه در روک بالک بندی

 .است داده قرار پانزدھم رده در را امريکا ۀمتحد اياالت روک بالک .اند گرفته جای اعتباری قابليت بعدی ھای رده

 کشور در را مختلف ًکامال ھای عرصه کمپانيھای سھام کمپانی اين .شود نمی محدود بانکھا به تنھا روک بالک منافع

 گوگل کمپانی سھام درصد دھم ٧ و ۵ داشتن دست در با روک بالک ترتيب، بدين .آورد می دسته ب جھان مختلف ھای

 بزرگ واحد چند گذاری سرمايه فعاليتھایۀ بار در ناسداگ .باشد می جھان مشھور کمپانی اين گذار سرمايه دومين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 وليتؤمس با روک بالک گروه :از عبارتند آنھا .کند می منتشر اطالعاتی روک بالک مالی کمپانی ۀوابست ساختاری

 .١ شماره جدول به کنيد نگاه .روک بالک مشاوران بنياد روک، بالک نھادی مؤسسات کمپانی محدود،

 :)٢٠١۴ سال دسامبر ماه در( روک بالک مالی کمپانی گذاری سرمايه فعاليتھای

  

 ١ شماره جدول

                           سرمايه کيف در موجود سھام ارزش                      آنھا سھام که ئیشرکتھا تعداد      روک بالک ھای زيرمجموعه
  )                 دالر ميليارد( روک بالک گذاری                         گذاری سرمايه کيف در                                              

  دارد قرار روک بالک                                                

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ١٩٠/٤                                                    ٢/٨٨٢                     دی تی ال گروپ روک بالک

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ۶۴٠/٧                                                  ٣/٨٩۴                           روک بالک نھادی کمپانی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ۴١٣/٠                                                     ٣/٩٢٨                         روک بالک مشاوران بنياد

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :منابع

com.nasdaq; com.nasdaq; com.nasdaq. 

 اول دھک .دھيم قرار توجه مورد شاورانم بنياد يگان سيمای در را روک بالک گزاری سرمايه فعاليتھای ھای اولويت

 اپل :از است عبارت)دالر ميليارد به ٢٠١۴ مبردس ٣١ در سھام بھای( مشاوران بنياد يگان گذاری سرمايه کيف موقعيت

 -الکتريک جنرال ؛۴۴/٣ -جونسون اند جونسون ؛٩١/۴ -موبايل اکسون ؛٠٣/۵ -مايکراسوفت ؛۴۶/٩ -سی ان آی

 ؛٨٩/٢ -سی ان آی ھارثوی برکشاير ؛٩١/٢ -سی ان آی فايزر ؛٩۴/٢ -فارگو ولس ؛١١/٣ -کورپ شورون ؛٣١/٣

 .٧۵/٢ -چيس مورگان

 اين است، معلوم که ھمانطور .)٢ شماره جدول( امريکا بانکھای در روک بالک گذاری سرمايهۀ بار در ھم اين و

 .کند می تحکيم را استريت وال »بزرگ شش« ھمه ۀشالود مالی، کمپانی

 ٢ شماره جدول

 .)٢٠١۴ دسامبر ٣١ ؛دالر ميليارد( »بزرگ شش« امريکائی بانکھای در روک بالک گذاری سرمايه

  را آنھا سھام که ئیبانکھا

  کل جمع                                                روک بالک ھای زيرمجموعه                            ھای زيرمجموعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 اند خريده روک بالک 

  مشاوران بنياد نھادی کمپانی روک بالک گروه                                                 

 روک بالک                تراست روک بالک           دی تی ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٢/٢١                      ٢/٩۴                                 ٧/٠١                             ٢/٢۶                 فارگو ولس

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ١١/۶۴                         ٢/٧٥                               ۶/۶٩                                ٢/٢٠   چيس مورگان پی جی
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٧/٨٤                            ١/٨٨                              ۴/۵۴                            ١/۴٢                امريکا بانک

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   ٧/٧٢                          ١/٨٣                             ۴/٣٣                              ١/٥٦                 گروپ سيتی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     ٣/٨٩                            ٠/٩۶                            ٢/٢۵                             ٠/٦٨                ساکس گلدمن

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ٢/٦٤                             ٠/۶٨                           ١/۵٣                            ٠/٤٣             استنلی انمورگ-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    ٥٢/٩٥                        ١١/٠٤                             ٣٣/٣۶                          ٨/٥٥                      کل جمع

 :منبع

com.nasdaq; com.nasdaq; com.nasdaq.  

 نايب ،ھيلدبراند فيليپ سخنرانی بايستی می يافت، پايان ًاخيرا که بيلدربرگ باشگاه ٢٠١۵ سال اجالس کنندگان شرکت

 ُپل تأئيد اساس بر که چرا .کردند می گوش باال بسيار دقت با را روک بالک المللی بين گذاری سرمايه کمپانی رئيس

 جھان مالی کمپانی قدرتمندترين روک بالک جھان، در مطلع افراد از يکی و رزرو فدرال بانک سابق رئيس ،والکر

 .است

***** 

 :مترجم پاورقی

 جھانی مخفی دولت بودن غيرواقعی يا و واقعیۀ بار در ،)گوگلبرگ به بيلدربرگ از( قبلی ۀمنتشر مطلب ۀضميم در

 و فراماسونری محافل صھيون،، ۀکميت سيصد، ۀکميت بيلدربرگ، باشگاه از اعم آن، ھای مجموعه زير ،)جھان آقايان(

 پيمان آنھا، اقمار و ٧ جی تروريستی  -امپرياليستی دولتھای شامل آن اجرائی عناصر و عوامل به راجع ھمچنين،

 در آنھا تأثير و نقش خصوص در باالخره، و امريکا فاشيستی وریتامپرا نظامی پايگاه نھصد قريب ناتو، متجاوز

 علت و کردم سؤال ترقيخواھی مدعی شخصيتھای و سازمانھا احزاب، از بشريت، کاميھای تلخ و جھان ناگور سرنوشت

 منھای متأسفانه، حال، عين در و خوشبختانه .شدم خواستار را جھانی ّشر عامل تنھا اين عمومیً تقريبا گذاردن مسکوت

 بسياری قبرستانی سکوت باً تقريبا و نيامد در بشردوستی و خواھی دمکراسی مدعيان از کدام ھيچ چيک معدودی،ۀ عد

 .شدم مواجه بشريت نيکبختی و سعادت برای مبارزه مدعيان از

 که شد فراھم آن امکان و آوردم دسته ب انساندوستی مدعيان از بيشتری چه ھر شناخت که سبب اين به خوشبختانه

 توضيح و شوم ظاھر آنھا جلو در معلق اجل مثل جھانی، مخفی تدول ھای رسانه رھنمودھای و ھا داده نشخوار ھنگام

 چه به تاريخ، سراسر در بشری ھای بختی نگونۀ ھم عناصر و عوامل گذاران مسکوت و واقعيات منکران که بدھم

 .رقصند می چرا و رقصند می سازی

 تنھا نه ھای شوربختی تمراراس باعث بشريت، پيشآھنگی مدعيان اغلب قبرستانی سکوت که، نظر اين از متأسفانه

 رد ئیال و سکوت چوب امروز بشريت که ھمچنان .شود می نيز آن ۀآيند نسلھای بلکه، جھان، امروز بشری ۀجامع

  .خورند می را گذشتگان کردن
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 ١٣٩۴ سرطان -تير ۴

 


