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 Political تاريخی

  
  تیبابيژن ني

  ٢٠١۵ می ٣١

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

١۵ 

  

  آرم امپراتوری روتشيلد

  تمرکز يھود مۀبخش پانزدھم ، سرماي

 مواجه ھستيم که به بسياری از تحوالت آينده سمت و امريکا اروپا و ۀ ما با دو اتفاق بسيار مھم در دو قار١٧٨٩سال 

در اين سال تشکيالت فراماسونری جھانی برای اولين بار در طول تاريخ موفق به تصاحب قھرآميز قدرت . سو می دھند

دنبال ه اولين رئيس جمھورماسون تاريخ ب" جرج واشينگتن "امريکادر .  شود میامريکاسياسی در دو کشور فرانسه و 

ه پيروزی درجنگھای استقالل عليه استعمار انگليس برکرسی قدرت می نشيند و در فرانسه اولين انقالب ماسونی تاريخ ب

ملکه لرزه بر اندام خاندانھای ِنام جمھور مردم به حاکميت مطلق العنان سلطنت فئودال پايان داده و با اعدام پادشاه و 

دليل خصلت ه ش، ب ارغم اھداف پليد و ضد بشری در اين مقطع جريان فراماسونری علی. سلطنتی در اروپا می اندازد

ه حاکم در سرتاسر اروپا و ارتجاع مذھبی تحت رھبری کليسای کاتوليک ، ب" نظم فئودالی" و ضديت با ئیبورژوا

مالی و سياسی ھم به شمارمی رود که نزديکی و " کانون قدرت"عالوه براين يک . رددرجاتی خصلت ترقيخواھانه دا

 درآن، راه ترقی و باالرفتن ازنردبان قدرت را ئیِعضويت اليت سياسی ، فرھنگی ، نظامی و اقتصادی جوامع اروپا

ون ھجده و نوزده عضو ويژه دراروپای قره به ھمين دليل بسياری ازمشاھير تاريخ معاصر ب. بسا ھموارتر می کند

  . مخفی ، متمرکز و توطئه گر بوده اند" ِکانون قدرت"اين

 در ھر Joseph de La Fayett  Marie" ماری ژوزف  الفايت"چھره ھای مشترک عضو فراماسونری ھمچون 

ا  ب١٧١٧ جون ٢۴تشکيالت مذکور که سازماندھی نوين آن در . دوی اين تحوالت سکان رھبری را در دست دارند

 در راستای منافع ًاشکل گرفته است اساس" لژ بزرگ انگلستان" لژ موجود در بريتانيا تحت عنوان اولين ۴اتحاد 

تدريج در تمامی کشورھا و ه شاخه ھای اين تشکيالت ب. بالفصل بريتانيای کبيربه مثابه ابرقدرت وقت عمل می کند

اط دارند گسترش می يابند تا به مثابه خنجرخيانتی در پھلوی مناطقی که به نحوی از انحاء با منافع دولت فخيمه ارتب
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. مثابه ستون پنجم دشمن چه به لحاظ سياسی و چه در ابعاد فرھنگی عمل نماينده منافع ملی فرو رفته و ھمواره ب

تان  تشکيالتی ھرمی با سلسله مراتب و مناسبات مخفی و عملکردی توطئه گرانه که در رأس آن خاندان سلطنتی انگلس

  . وقت قرار داردۀو پادشاه يا ملک

با ھمان ظاھر زيبا و محتوای . آزادی ، برابری و برادری. شعارھای فراماسونری ھمان شعارھای انقالب فرانسه ھست

 اين شعارھا توده ھای تحت ستم رژيمھای مخاطبان ، آزادی و برابری برای ھمه ھست زيرا که در شعار. فريبکارانه

  اما درعمل.  کننده دارندتعيينيای فئودالھا و مخالفان کليسا ھستند که در انقالب نقشی اگرچه ابزاری اما استبدادی و رعا

مشابھت شعارھا، اھداف .  شعارھای فوق می باشندمشمولعضو اين کانون توطئه گرند که به واقع " برادران"اين تنھا 

شته با شعارھا، اھداف و مخاطبان امروزی گلوباليسم و مھمترازھمه مخاطبان فراماسونری جھانی در سيصد سال گذ

  .  جھانی بسا حيرت انگيز و قابل تأمل است

  و بی بی شکلھمان عناصر . ھای مردم يک نقش ابزاری صرف دارند" توده"در ھر دوی اين برھه ھای زمانی ، 

نه در جھت منافع خود اين توده ھا . ھويتی را که می توان شکل داد ، ھويت بخشيد و به سمت ھدف دلخواه ھدايت کرد

به ھمين دليل ھم ھست که اين . که در راستای اھداف و منويات صاحبان قدرت و خداوندگاران زر و زور و تزوير

، آنجا مقدسند که جھت نداشته باشند توده ھا تا !نه تنھا برای ضدانقالب که برای انقالبيون نيز. ھا مقدس می شوند" توده"

به ھر دليل شکل می يابد، يعنی دارای نظر می شود و " توده"از آن نقطه ای که اين . باشند و پيروی کننددارای ھويت ن

می شود و طرفداری " طرف. " حق می کند ، معصوميت خود را و بالطبع تقدس  خود را نيز از دست می دھدۀمطالب

ود و درست در اين نقطه است که يا تبديل ش می" شھروند"در يک کالم . جھت می گيرد و موضعدار می شود. می کند

در اين نقطه است که سرکوب می شود و در اين نقطه است که فريب داده . به دشمن می شود و يا موضوع  فريبکاری 

تفاوت ديکتاتوری و دمکراسی .   به فريبپيچيده به سرکوب عريان رو می آورند و سيستمھای سادهنظامھای . می شود

   ! جاستليبرال در ھمين 

" حق"بايد . را نبايد سرکوب کرد" شھروند"در دومی . بايد پيروی کنند وگرنه سرکوب می شوند" توده ھا"در اولی 

انتخاب اساسأ در " امکان"انتخاب دارد اما " حق"فقط نبايد گذاشت  بفھمد که اگرچه . انتخاب او را به رسميت شناخت

در ديکتاتوری ھمه . اين خيلی مھم است. می کند" ديکته"ھا سرمايه است که نبايد بفھمد که اين تن.  قدرت او نيستۀحيط

 که فکر می کنند آزادند حتی ئیدر دمکراسی آدمھا. ياھاستؤيای آزادی زيباترين رؤمی دانند که در بندند و ر

دمی را که فکر می اما آ. آدمی را که در بند کرده ای مشکل می توانی فريب دھی. ياھايشان را نيز از دست می دھندؤر

کافيست به او اين احساس را منتقل کنی که اين خود اوست که در نھايت . کند آزاد است می توان به سادگی فريب داد

  !انتخاب می کند اگرچه ھمانی را که تو می خواھی 

 پيچيده ترين .ل اجتماعی استومھمترين راھکار برای خنثی کردن تھديداتی که متوجه سيستمھای حکومتی است ، کنتر

مديريت جوامع انسانی اعم . ل، حاکميت بر ذھنيت جامعه و توان سمت و سو دادن به خواست آدمھاستوشکل اين کنتر

برای موفقيت در اينکار . تنھا از اين طريق ميسر می باشد! از يک کشور يا يک شھر يا حتی يک تشکيالت سياسی نيز 

و قوت آنان را ثبت کرد ، با اميال و آرزوھايشان آشنا شد و نيازھا  و  آدم ھا را شناخت، نقاط ضعف ءبايد ابتدا

آيا اين ! عجيب است . دست آورده  تک تک آنان را ب] ھويت- نيم رخ["پروفيل"در يک کالم . ياھايشان را تحليل کردؤر

بھتر می توان شناخته شود " شھروند"با آدمھا می کند؟ ھرچه بيشتر اين " فيس بوک"ھمان کاری نيست که امروز

د که دنبال ئياين شما" گوگل"با مراجعه به. دست آورده  را ب،اشکال گوناگونی که بايد درمعرض انتخابش گذاشت

اين ديگرھمان اطالعاتی است که شما .  اول می بينيد ديگر انتخاب شما نيستۀاطالعات ھستيد اما آنچه را که در صفح
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چند نفر پيدا می شوند حال و وقتش را داشته باشند . روی آن کليک می کنيد! ه  بدانيد و البته که خود آزادان صالح است

  !پيش روند ... که تا صفحات ده و بيست و صد و 

 که فکر می کنند آزادند و فکر می کنند که ناشناخته اند و فکرمی ئیبھتراز فيس بوک و امثالھم چگونه ممکن بود آدمھا

متقاعد کرد که بی ھيچ فشاری و بی ھيچ پرسشی، تمامی گرايشات سياسی، اجتماعی، کنند که می توانندانتخاب کنند را 

 مالی  و خداوندگاران قدرت ۀفرھنگی و حتی جنسی خود را  داوطلبانه در معرض ديدگان  و در اختيار کالن سرماي

 دشمنانشان ۀض استفادچگونه ممکن بود که آدمھا پروفيل خود را چنين ارزان درمعر! سياسی و اقتصادی قرار دھند 

 سياسی  خود را نيز بی ھيچ فشار و تھديدی از کف خيابان و دنيای واقعی ۀچگونه ممکن بود که ميدان مبارز. بگذارند

اين ھمان آزادی و برابری وعده داده شده درانقالب ماسونی فرانسه ھست که امروزدرقالب . به دنيای مجازی منتقل کنند

به سيستم و آزادی در انتخاب آنچه "  اطالعاتۀعرض"برابری در .  بشری عرضه می شودۀليبرال دمکراسی به جامع

     ! که سيستم  برای تو صالح می بيند

* * * * * * * 

نبال سود ه  دسرمايه ای که نه تنھا ب. نيزبازمی گردد"  متمرکزيھودۀسرماي"با اين دو اتفاق تاريخی راه رشد و اعتالی 

درمحور اين سرمايه ، . داف و آماجھای مشخص ايدئولوژيک و سياسی را نيز دنبال می کندبه ھر قيمت ھست که اھ

ازستونھای اصلی " راکفلرھا"و " مورگانھا"و بعدھا " واربورگھا"قرارداشته که درکنار" روتشيلدھا"امپراتوری عظيم 

  .مافيای مزبورمی باشد

پا چه برای حفظ خود و چه با ھدف پروارشدن ھرچه بيشترش نيز که درھمه جای ارو" يھوديت بين المللی"دراين مقطع 

آويزان قدرتھای حاکم بوده است ، خود را به تمام و کمال در اختيار دولت فخيمه و به تبع آن تشکيالت  ھمواره

 بخشی بدين ترتيب مافيای يھود ، ھم درجھت منافع بريتانيا عمل می کند و ھم به مثابه. فراماسونری جھانی قرار می دھد

ھدف ، حاکميت بر شريانھای مالی و تجاری در اروپا . از ساختار قدرت جھانی فضای پروار شدن ھرچه بيشتر می يابد

برای مافيای يھود ، فراماسونری دراين شرايط بھترين .  قديم استۀو به تبع آن حاکميت سياسی و اقتصادی در قار

" رسانه"سياسی و اقتصادی  و " اھرم فشار"ايسته ترين و بانک و بازار بورس و سھام ، ش" ظرف تشکيالتی"

کمتر از يک سده زمان الزم است که .  ذھنيت اجتماعی می باشدتغييرفرھنگی و مداخله در " ابزار ھدايت"مناسبترين 

  .ھدف مذکور محقق گردد

گردد تا آنجا که با  مالی صدرنشين می ۀزدھم ميالدی با يک رشد صعودی در پھن مالی در طول قرن نۀکالن سرماي

ه   بئیگذشت کمتر از يک قرن از انقالب ماسونی در فرانسه ، اکثريت قريب به اتفاق بانکھای مرکزی قدرتھای اروپا

ِماير آمشل " نام خود را به ًاکه بعد" مايرآمشل باور" متمرکزيھود و پسران و نوادگان ۀتدريج در کف با کفايت سرماي
انقالب فرانسه زمينه ساز تولد خاندانی .  می دھد قرار می گيرندتغيير  Mayer Amschel Rothschild" روتشيلد

جای ارزشھای انسانی بر ه ب را ئیجای آرمان و مناسبات کااله می گردد که قرار است پول را جايگزين خدا و طال را ب

 . ُاشرافيت اروپا با تولد اين خاندان بعد جديدی به خود می گيرد. تارک دنيای سرمايه داری نشاند

  متولد می شود و با خود نسلی از پارازيتھای پولمدار مالیبا اين  خاندان يک آريستوکراسی جديد يعنی آريستوکراسی 

سده ھای آينده به مکيدن خون جوامع بشری اشتغال يابند ، جنگھای جھانی را  در را به ارمغان می آورد که قرار است 

 و قاچاق سالح و مواد ء، مافيای فحشا وجود آورنده ، بحرانھای عظيم مالی و اقتصادی را ب کليد زده و تأمين مالی کنند

نام ه  اينھا را نيز بۀھم. يرند نود درصد ازانسانيت امروز سواری بگۀمخدر را مديريت کنند و دريک کالم بر گرد

با يقه ھا و . نام رفاه و خواست انسانھا به ثبت رسانده نام آزادی و شأن انسانھا و به انسانيت و حقوق انسانھا، ب

  !دستکشھای تميز و سپيد و دستھای لطيف 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 رذيالنه ترين و درعين حال ۀند باز، مستقرکنۀنام جامعه نام آزادی عليه آزادی و به نام انسان عليه انسان، به ب! آری 

دمکراسی "آنچه که بعدھا برآن . ل اجتماعی ، ديکتاتوری پنھان سرمايهوپيچيده ترين شکل ديکتاتوری نامرئی و کنتر

  . سازد دنبال خود روان میه شود وخيل عظيمی از روشنفکران وسياسيکاران را ب نام نھاده می" ليبرال

.  سختی می بيندۀخ  فئوداليته  در اروپا  ورق  می خورد و کمر نظم قديم  ضربگفتم که با انقالب  فرانسه  تاري

ه دنبال خود بورژوازی مالی  و بانکھا و به تبع آن فراماسونری جھانی و به بورژوازی تجاری دست باال را يافته و ب

شتم که انقالب فرانسه زمينه ھمينطور اشاره بدين دا.  يھود را وارد معادالت جھانی می کندۀطريق اولی کالن سرماي

قدرتی که از اين پس بر بسياری . زدھم ميالدی فراھم می کندرت مالی جديد را در اروپای قرن نھای شکل گيری يک قد

ِبدون تولد خاندان سلطنت مالی روتشيلد در اين مقطع . امپراتوری روتشيلدھا. از تحوالت جھانی مھر خود را خواھد زد
 امروزی برخوردار نمی ۀطور خاص از جايگاه ويژه  يھود بۀطور عام  و سرمايه  مالی بۀرمايزمانی بالشک کالن س

  . بودند

 صھيونيسم  و  روند شکل گيری رژيم جعلی اسرائيل نيز بی ترديد ۀبدون تولد اين خاندان ، تولد ايدئولوژی نژادپرستان

مالی و اعمال نفوذ اين خاندان در راستای غصب ھمينطور بدون حمايت مستمر .  نمی بود،آنچنان که صورت پذيرفت

بد نيست که اندکی . حاکميت مردم فلسطين بر سرزمين خود ، جغرافيای سياسی خاورميانه نيز آنی نبود که اينک ھست

  . شان بپردازيم به بنيانگذاران  و مھره ھای کليدی اين خاندان و شيوه ھای قدرتگيری

  

  ) روتشيلد ( ماير آمشل  باور 

  
  Mayer Amschel Rothschild   ـ١٧۴۴ ـ ١٨١٢

زدھم ميالدی به ذار خاندانی است که در طول قرن نرا برمی گزيند، بنيانگ" روتشيلد"ماير آمشل باور که بعدھا نام 

بزرگترين قدرت مالی اروپا تبديل شده و اين قدرت عظيم را در راستای تحقق اھداف سياسی و ايدئولوژيک با دو ھدف 

در " حکومت واحد جھانی"  و تحقق کوتاه مدتبا ايدئولوژی راسيستی صھيونيزم در " دولت يھود"نی استقرار ويژه يع

به عبارت ديگر تفاوت بنيادی ميان اين ستون اصلی . کار می اندازده گونه ای  متمرکز و سازمانيافته به  ، بدرازمدت

 ۀطور عام و سرمايه يعنی در شرايطی که سرمايه ب. دد يھود با ديگر بخشھای آن در ھمين نقطه بارز می گرۀسرماي

با محوريت امپراتوری روتشيلد، "  متمرکزيھودۀسرماي"دنبال سود بيشتر می باشد، ه طور خاص تنھا و تنھا به يھود ب

دنبال اھداف مشخص ايدئولوژيک ـ سياسی  و تصاحب و تمرکز قدرت  در کادر يک ه طور مستمر به سازمانيافته و ب

  .ومت واحد جھانی بوده استحک

ی امعنه ی نام مذکور که بالمان ۀتلفظ می شود اما با توجه به ريش" روتچيلد"نام اين خاندان در زبان انگليسی 

ی معنی تابلو را المانعالوه بر اين در زبان " شيلد. "يت داردحارج" روتشيلد"ی الماناست، استفاده از تلفظ " سپرسرخ"

معروف و محل زندگی اجدادی ماير آمشل بود خانه ھا "  يھودیۀکوچ"ديان فرانکفورت که به در گتوی يھو. ھم دارد

.  استفاده می شده استئیجای آن  از شغل صاحبان خانه ھا و يا  رنگھای مختلف برای شناساه شماره نداشتند و ب

لی بودند برای حفاظت ازتعرض ی نشين ھم يھوديان متمولی که مورد حمايت فئودالھای محالماندرجاھای ديگرمناطق 
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 ۀتابلوی جلوی خان.  درمقابل خانه ھای خود داشتند که نشان ازتحت الحمايه بودنشان داشتئیرعايا نيزچنين سپرھا

به ھمين دليل ھم به ھنگام .  سرخ معروف بودۀ يھوديان فرانکفورت، رنگ سرخ داشته و به خانۀپدری ماير در کوچ

 . ماير آمشل برگزيده می گرددنام، اين اصطالح توسطتغيير

 اما سالھای خود ماير. پدر ماير، آمشل موسی ، يک صراف معمولی است که به خريد و فروش اشياء نيز اشتغال دارد

ی المانمناطق   در "تاجران درباری"  ازًاسنت که  Oppenheim" ُاپنھايم"  يھودیۀبا خانواد ارتباط  ش را در انوجوانی

شغلی که بعدھا به مھمترين ابزارانباشت . نشين بوده اند می گذراند و در اين سالھا با اين شغل پردرآمد آشنا می گردد

ی بودند، تأمين نياز دربارھای محلی  ھم يھودًاکه عمدت" تاجران درباری"کاراين.  او تبديل می گرددۀسرمايه درخانواد

 به وظايفی ھمچون مديريت اموال ًاکه بعض ضمن اين. در رابطه با سکه ھای باستانی و اجناس لوکس و غيره بوده است

 نيز ،و يا دادن وام درجھت تأمين نيازھای مالی درباريان  و خالصه ھرچه که با پول و طال اندک رابطه ای داشته

  .داشتغال داشته ان

 در ھانوفر به Wolf Jakob Oppenheim" ُولف ياکوب اپنھايم"ماير تا سن بيست سالگی درشرکت تحت مديريت 

شش سال .   به فرانکفورت برمی گردد١٧۶۴دنبال فراگيری آموزشھای الزم در ه کار و آموزش مشغول است و سپس ب

که دختريک  Gutle Schnapper "ه شناپرگوتل. " تشکيل خانواده می دھد١٧٧٠در! بعد با يک ازدواج منطقی 

 ! ۀی بوده است را وارد معامل قابل توجھ گولدن که در آنزمان مبلغ٢۴٠٠قلم  ساکسونی است، با خود يک"تاجردربار"

مھمترين ويژگی اين شغل . باشد طع کسب عنوان تاجردربارھمچون پدرزنش میتالش ماير در اين مق.  می کندئیزناشو

.  اشراف و فئودالھای کوچک و بزرگ استۀجدا از درآمدھای سرشارآن، فراھم آوردن امکان برقراری ارتباط با طبق

   . با ارزشتر از پول و طال می توانست باشدًاارزش اين ارتباطات بعض

 ئینام ژنرال استورف يکی ازھمين نوع ارتباطات طاله سيونر بزرگ سکه در آنزمان ب با يک کلکئیارتباط و آشنا

. قرار می گيرد" سلِھسن و ک"حاکم" اولويلھلم "نرال استورف در ارتباط با دربارج با ئیماير به برکت آشنا. است

مکانات ويلھلم درسالھای پيش کارانداختن اموال و اه صعود خاندان روتشيلد به ميزان زيادی مديون اين ارتباط  و ب

 Carl" ِکارل فريدريش بودروس" بعدی او با مشاور مالی و مدير اموال و امالک ويلھلم يعنی ئیارتباط طال. روست

Friedrich Buderus ِبودروس نقش مھمی در ورود ماير به دربار ويلھلم و اعطای مقام تاجردرباربه او . می باشد
ديل شدن مايربه يگانه بانکدار طرف حساب دربار و ازميدان بدرکردن بانکداران قبلی به مھمترازھمه تب. برعھده دارد

بخش بزرگی از ثروت ويلھلم از طريق فروش سرباز به ارتش انگلستان از . ِميزان زيادی محصول کار بودروس ھست

ِريق دوک نشين ھسن را در دست آمده  که از زمان پدرش فريدريک رسم بوده است  واز اين طه ِميان رعايای ھسن ب
اين سربازان در جنگھای استقالل . ی زبان تبديل کرده استالماناين سالھا به يکی از ثروتمندترين دربارھای مناطق 

يکی از کارھای ماير در سالھای آتيه، واسطگی فروش اين .  به عنوان مزدور برای ارتش بريتانيا می جنگيدندامريکا

ه دولت فخيمه با ھمکاری پسرسومش ناتان ماير درانگلستان است که منبع درآمد خوبی برای روتشيلدھا در رعايا ب

  . آغازکارشان است

جنگ و بحران ھمواره . ی زبان برای ماير آمشل يک مائده الھی استالمانتھاجم نظامی ناپلئون بوناپارت به مناطق 

مھم اين است که  اعضای خانواده راھھای  . سده ھای پيش رو خواھد بودازمنابع اصلی درآمد اين خاندان در دھه ھا و 

  !   کسب درآمد و سودآوری را  ياد گرفته باشند  فرصت  جنگ  و ويرانی  به تھديدتبديل  

ِ به شلسويگ ء، ويلھلم ابتدا١٨٠۵سل توسط ارتش فرانسه درِجمله ھسن و کی نشين ازالماندنبال اشغال مناطق ه ب
و بعد به پراگ که در آنزمان تحت حاکميت امپراتوری ) الماننمارک و يکی از اياالت امروز خاک آنروز دبخشی از (

ِدرغياب او بودروس موفق می شود که بخش بزرگی از پولھای . ھابسبورگھا در اتريش ـ ھنگری است ، می گريزد
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مديريت اموال پرنس فراری را به تمام و ويلھلم را از خطر مصادره توسط نيروھای اشغالگر حفظ کند و بدينترتيب 

 به بعد به عنوان يگانه بانکدار ١٨٠٧دنبال آن ، بودروس دوست قديمش ماير را از سال ه ب. کمال از آن خود نمايد

 مانده از ويلھلم توسط ماير یجاه سود حاصله از به کارانداختن اموال بی حد و حساب ب.  طرف حساب انتخاب می کند

اما بزرگترين . قال بخش منقول آن به شلسويگ و پراگ ، يک قلم از درآمدھای ماير آمشل در اين سالھاست آمشل  و انت

 که جنگھای ناپلئونی جريان دارد و خود ماير آمشل در قيد حيات است ، حاصل ئیبخش درآمد اين خاندان در طول سالھا

اين سود . زرگی از آن در اختيار ويلھلم قرار دارد حکومت بريتانيا ھست که بخش بۀکارانداختن سود اوراق قرضه ب

 خاک بريتانيا از طرف ۀدليل وجود محاصره امکان خروج اين پول از انگليس ب. فقط در خود لندن قابل دريافت است

به اين .  در برلين وجود ندارد١٨٠۶مبر  نو فرانسه مبتنی بر فرمان تحريم صادره توسط ناپلئون درئینيروی دريا

  .در سطور آينده  و در بررسی زندگی پسرش ناتان  بيشتر خواھم پرداختمطلب 

 مالی قدرتمند نموده که از ۀ اروپا اقدام به ايجاد يک شبکۀبا فرستادن پنج پسرخود به نقاط کليدی قار دراين سالھا ماير

 که ١٨١٢نی درسال يع. کنند صورت ھماھنگ عمل میه ديگر و ب  ارتباطی کارآمد درارتباط با يکۀطريق يک شبک

روھستيم که توسط پنج پسرماير ه  کليدی در اروپا روبۀجناب مايرمی ميرد، ما با پنج شعبه از بانک روتشيلد در پنج نقط

  .آمشل اداره می شوند

ی فعاليت دارد ، المانبزرگترين پسر او که در مناطق   Amschel Mayer Rothschild" آمشل ماير روتشيلد"ـ 

  . را می چرخاندفرانکفورت  مرکزی در ۀت  و شاخچانشين پدر اس

فرزند بعدی  که به امپراتوری اتريش ـ ھنگری فرستاده   RothschildMayerSalomon " ساالمون ماير روتشيلد"ـ 

   . در رکاب امپراتوری ھابسبورگھا خدمت می کندًا دست دارد و ظاھر  را دروين ۀشده است، شاخ

 سومين فرزندی است که  در خدمت دولت فخيمه رکاب می Nathan Mayer Rothschild  "ناتان ماير روتشيلد"ـ 

ای قرن  امپراتوری مالی در اروپ يکۀارتقاء خاندان روتشيلد به مرتب.  را اداره می کند لندن پر اھميتۀکشد و شاخ

  . زدھم بيش از ھر کس مديون اين يکی ھستن

وليت جنوب اروپا و مناطق ؤپسر چھارميست که مس Carl Mayer von Rothschild" فون روتشيلد کارل ماير"ـ 

  .بوده است" المانک"تغييرنام او پيش از .  را در دست داردناپل ۀن را برعھده دارد و شاخ نشيئیايتاليا

 ۀشاخ  بوده  و به رتق و فتق   انقالبزده  مستقرۀکوچکترين پسر خاندان است که در فرانس" ياکوب ماير روتشيلد"ـ 

  .می دھدتغيير James de Rothschild "روتشيلد جيمز"او بعدھا نامش را به .  اشتغال داردپاريس

  

                                                                     

  روتشيلد  روتشيلد                جيمزالمان  ناتان ماير روتشيلد         کآمشل  ماير روتشيلد   ساالمون ماير روتشيلد   

بايد توجه داشت که دراين سالھای مورد بحث که تمامی اروپا درگير جنگھای دوران ناپلئون بوناپارت بوده  و خاندانھای 

 مالی مستمر و تنھا با ۀن يک پشتوان انقالب زده بسيج گرديده اند، تداوم جنگ بدوۀ قديم ھمگی عليه فرانسۀسلطنتی قار

الزم به گمانه زنی نيست . اتکاء به ماليات کمرشکنی که از رعايای اروپا اخاذی می شود امکان پذير نمی توانسته باشد

ھمچون تمامی جنگھای . که يکی از بزرگترين تأمين کنندگان مالی اين جنگھا ھمين شاخه ھای بانک روتشيلد می باشد

به .  جنايتکار بوده استۀ آن ھمين سرمايۀ مالی و بزرگترين سود برندۀعاصرجھان که اولين تأمين کنندديگرتاريخ م
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مين أ خاندان روتشيلد به تۀديگر مشغولند، بخشی از سرماي عبارت بھتر در شرايطی که ارتشھای اروپا به سالخی يک

 جنگ عليه فرانسه را ۀن بوناپارت، تأمين ھزينمالی ارتش ناپلئون مشغول است و بخش ديگر آن ھمزمان درسمت دشمنا

 دولتی، نقل و انتقال اموال و سرمايه ھای دوک ھا و پرنس ھای مناطق ۀخريد و فروش اوراق قرض. برعھده دارد

اشغال شده به جاھای امن، حتی انتقال پول از يک کشور به کشور دشمن نيز البته با بھره ھای ھنگفت تنھا از ھمين 

  . پذير استطريق امکان

سودھای نجومی که يک قلم با انتقال سھام دولتی و تأمين اونيفورمھای ارتشھای اروپا و دادن وامھای پر منفعت به 

که طرف شکست  در حالی. دست آمده اند با پايان جنگ نيز با ھمان شدت و حدت ادامه می يابنده دولتھای درگير ب

دراز است، برادران ديگرپروژه " جيمز روتشيلد" جنگ دستش جلویخورده برای تأمين خسارتھای وارده برفاتحان

 بيشترين .ھای رنگارنگ بازسازی ، تأمين مالی دولتھا و تجارتخانه ھای بزرگ را در سرزمينھای ويران برعھده دارند

توسط ارتش سود اين خاندان البته حاصل سود حاصله از استفاده از اموال دوک ھا و پرنسھای فراری درمناطق اشغالی 

  . آنان درلندن می باشدۀکارانداختن سود اوراق قرضه ناپلئون وب

دوسال پيش از مرگ ، پنج پسر خود را به عنوان شرکای .   سالگی می ميرد۶٨ ماير در سن ١٨١٢مبر در سپت

ير آمشل ما"ھمطراز با حقوق برابر وارد جايگاه رياست خاندان کرده و نام شرکت را نيز برای اطالع ديگران به 

 او پنج بند مھم دارد که اشاره به تک تک آنھا برای شناخت ھرچه بيشتر ۀوصيتنام.  می دھدتغيير" روتشيلد و پسران

 فعاليتھای ۀ يھود و ماھيت توطئه گرانۀخصلت ارتجاعی ، مردساالر و زن ستيز انديش.  خبيثه ضرورت داردۀاين شجر

  .وضوح مشاھده کرده جگانه بآتی خاندان را می توان در تمامی بندھای پن

  .ی خود را ھمواره حفظ کنديکپارچگـ  شرکت بايد 

  . بماندمردان خاندانـ  تمامی پستھای کليدی و رھبری کننده بايد در ميان 

  . انجام معامالت دارندۀ اجازتنھا مردھای خاندانـ  

  .الفت اکثريت اشغال می کند موضع رھبری را در صورت عدم مخپسرخانواده بزرگترين فرزند ذکورـ اولين 

  . احتراز گرددًا آن بايد اکيدافشای عمومی ھای خاندان و ئی اموال و داراھرگونه ثبت حقوقیـ از 

با يک نقل قول مشھور و در عين حال کوتاه از ماير آمشل باور که به خودی خود بيانگر ھمه چيز در رابطه با اھداف و 

  .  مربوط به بنيانگذار امپراتوری مالی روتشيلدھا را می بندم عملکرد اين خانواده  می باشد ، بحث

  !کنترل ارز يک ملت را به من بسپاريد ، ديگر مھم نيست که قانونگذاری با کيست 

  

  ناتان ماير روتشيلد

 خريد منسوجات انگليسی١٨١١ او تا سال ۀوظيف. را به منچستردرانگلستان می فرستد ، ناتان ماير١٧٩٩ماير آمشل در 

سال پيش از اين  يک. در اينسال  ناتان ماير وارد فعاليتھای بانکی می شود. ی نشين استالمانو فرستادن آن به مناطق 

ر داده و با وارد کردن پنج پسرش  به مواضع تصميم گيرنده به يغيتاريخ آمشل ماير سازماندھی فعاليتھای مالی خود را ت

دليل وارد کردن ناتان به فعاليتھای . تھا را در کل اروپا گسترش می دھد اين فعاليۀراز خود، حيطتعنوان شرکای ھم

در اين دوران کل .  حکومتی انگلستان تشکيل می دادۀ ويلھلم را اوراق قرضۀبانکی اين بود که بخش بزرگی از سرماي

سود حاصله . می يابد جريان ١٨١۴ تا ١٨٠۶ ۀ توسط ناپلئون قرار دارد که در فاصلئی کامل درياۀانگلستان در محاصر

ابد که درطول سالھای جنگ و محاصره يی ناتان مأموريت م. از اين اوراق دولتی تنھا در لندن قابل پرداخت می باشد

  . کار اندازده اين سود سرشار را در خود انگلستان ب
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ن از اين قرار است که داستا. درآمد ھنگفت ديگر ناتان در رابطه با قراداد ويژه ايست که با ارتش انگليس می بندد

رو نيست اما پرداخت حقوق نيروھای ه  حکومتی با مشکل مالی روبۀاگرچه دولت بريتانيا از طريق فروش اوراق قرض

چرا که اين ارز .  که بريتانيا حضورنظامی دارد با واحد پول خود انگلستان ميسر نيستئیارتش در کشورھا

به ھمين دليل بريتانيا مجبور می شود که پرداختھايش را با . ته نمی شودال پذيرفگدرکشورھای ديگر فی المثل در پرت

 اين حجم ازسکه ھای طال برای ارتش سلطنتی و پرداخت حقوق سربازان در مناطقی که ۀتھي. سکه ھای طال انجام دھد

نرال جاندھی  سکه ھا و انتقال آن به نيروھای تحت فرمۀتھي.  برعھده می گيرندءحضور دارند را ناتان و شرکا

" جان چارلز ھريس"ال ، سود سرشاری را عايد آنان می کند که يک قلم به تخمين گويژه در پرته ولينگتون در خارج ب

John Charles Herries ه ناتان را برای اينکار استخدام کرده است، چيزی نزديک به  سررشته دار ارتش بريتانيا ک

  .ميليون فرانک می شود١٣

سال ناپلئون بوناپارت که در   اينچدر روز اول مار.  می باشد١٨١۵اما مھمترين درآمد ناتان ماير مربوط به سال 

شيلدھا که دوباره بوی پول به روت. سر می برد، موفق به فرار و بازگشت به پاريس می شوده  آلپ در تبعيد بۀجزير

که دوباره جنگ در اروپا برای مدتی طوالنی آغاز شده است به صرافت بھره برداری  مشامشان رسيده به تصور آن

، روتشيلدھا به ١٨١۵ چ مار٢٠ بوناپارت در ۀنزديک به سه ھفته بعد از بازگشت دوبار. دوباره از جنگ می افتند

 بزرگيست که ۀاين يک اشتباه محاسب.  طال درھمه جا می زنندۀنيا دست به خريد گسترد ارتش بريتاۀمنظور تأمين ھزين

می توانست با پايان زودرس جنگ  و روی دست ماندن طالھای تھيه شده زيانھای مالی عظيمی را روی دست آنان 

  .بگذارد

ويض طالھای تھيه شده با اوراق ناتان ماير که با متوقف شدن پيشرويھای ناپلئون متوجه خطر شده است تصميم به تع

در اين مقطع که انگلستان ھنوزدرموقعيت برتر قرارندارد ، بھای اوراق حکومتی مزبور .  دولت فخيمه می گيردۀقرض

را نيز با طالھای روی دست مانده می   اين اوراق ارزان کرده و بھای آنۀناتان اقدام به خريد گسترد. ن استئيپا

ويژه ه عين اين داستان در سالھای بعد تا ھمين امروز و ب. له خواھم پرداختأمفصلتر به اين مسدر سطورآينده . پردازد

 در رابطه با خريد و فروشھای ميلياردی سھام پيش و پس از اتفاقاتی از اين دست رخ ٢٠٠١مبر  سپت١١در شعبده بازی 

  . مالی می کندۀمی دھد و سودھای نجومی را در ظرف مدت بسيار کوتاھی نصيب کالن سرماي

 و تغييريا بايد که پيشاپيش از اينگونه . برای موفقيت در چنين معامالتی در بازار سھام دو راه بيشتر متصور نيست

.  مستقيم يا غيرمستقيمشراکت و يا اطالعاتيعنی يا .  در طراحی آن شرکت داشتًتحوالت اطالع داشت و يا خود رأسا

 متمرکز آن ، اعم از ۀطورعام  و مافيای يھود و سرمايه  مالی بۀوج کالن سرمايدنبال عره درتمامی اتفاقاتی که ب

 بدانھا ًا و غيره که بعد١٩٢٩ی  و يا بحرانھای عظيم اقتصادی ھمچون بحران مالی سال ئجنگھای جھانی و منطقه 

  .وضوح مشاھده کرده اشاره خواھم کرد، می توان اين روند را ب

 فرانسه در ۀ اروپا با امپراتور دوباره به قدرت بازگشتئیرويارو. خ رخدادھای تاريخی استنبرد واترلو يکی ازھمين سن

دخالت او در روند جنگ و کمک به .  ناتان نيز نقشی حياتی داردۀواترلو برای آيند.  تکليف می گرددتعيينواترلو 

  . قدرت روتشيلدھا تضمين می کندنرال ولينگتون ، راه آينده را برای گسترش نفوذ وجپيروزی نيروھای تحت امر 

 ارتش فرانسه و ۀدليل پيشرفتھای اوليه پيش از اين نبرد ب. ناتان از دو طريق می کوشد در روند تحوالت آتی مداخله کند

 ارتباطی ۀناتان که به برکت شبک. ن استئياعتقاد عمومی به طوالنی شدن روند جنگھا، بھای اوراق حکومتی بريتانيا پا

 نبرد آگاه شده است، دست به ۀ که روتشيلدھا در سراسر اروپا تعبيه کرده اند، پيش از دولت انگليس از نتيجگسترده ای

  .  می زند،فروش اوراقی را که در دست دارد
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.  حکومتی می زنندۀسرعت دست به فروش اوراق قرضه اينکار باعث ناامنی  و ترس در بازار بورس شده و بقيه نيز ب

 تمامی ۀدر اين نقطه ناتان ماير اقدام به خريد گسترد. نترين سطح ممکن می رسدئيی اوراق مذکور به پابا اين حيله بھا

نتيجه معلوم است پيروزی ائتالف تحت رھبری بريتانيا بھای اين سھام را به يکباره افزايش می . اوراق موجود می کند

 و به تقاضای نيازی حکومت انگليس باعث افزايش دليل پايان جنگ و به  اوراق قرضه توسط دولت بۀعرض عدم .دھد

دوسال بعد .   می گردد،تبع آن گرانتر شدن ھرچه بيشتر اوراق مزبور که حاال بخش اعظم آن دراختيار ناتان ماير است

نيل . "ايش چھل درصدی را نشان می دھدزاز واترلو که ناتان تصميم به فروش  اين اوراق می گيرد ، بھای آن يک اف

رخ انگليسی و کارشناس مسائل مربوط به خاندان مذکور، سود روتشيلدھا در اين ؤ مNiall Ferguson" وسنفرگ

در رابطه با نبرد واترلو مانند تمامی . معامله را به پول امروزيک قلم ششصد ميليون پوند انگلستان تخمين زده است

مداخله .  نبرد کافی نبوده استۀين و يا تخمين زدن نتيج قدرت و امکانات طرفۀموارد مشابه، تنھا داشتن اطالعات دربار

نرالھای ارتش ناپلئون به جدر ھمه جا گفته می شود که يکی از . در جريان جنگ نيز در صورت امکان ضروری است

 بزرگ ۀويژه در آثار نويسنده زدھم به اين مطلب در ادبيات قرن نب. بھای ھنگفتی توسط ناتان خريداری شده است

جدای صحت و سقم اين داستان اما آنچه .  بسيار اشاره شده استHonoré de Balzac" اونوره دو بالزاک"سوی فران

حکومت بريتانياست که با  ۀمھم است سودی سرشاريست که حاصل تعويض طالھای روی دست مانده با اوراق قرض

 . پيروزی نبرد واترلو و پايان کار ناپلئون نصيب ناتان ماير می شود

زدھم را درميان اپوسی کريه ، تمامی اروپای قرن نگيرد که به مانند اخت  از اين نقطه به بعد امپراتوری نوينی شکل می 

 تولد ۀاينجا نقط. زند  قديم را رقم میۀمقدرات ملتھای قارکند و به مثابه دولتی پنھان،  دستھا و پاھای دراز خود اسير می

يک امپراتوری مالی است که قرار است اندک اندک اھرم قدرت مالی انگل صفت را جايگزين قدرت نظامی و اقتصادی 

ی در المانزدھم  بزرگ قرن نۀشاعر و نويسند Heinrich Heine" ھاينريش ھاينه"١٨۴١ چتا آنجا که در مار. کند

  : وصف اين اوضاع چنين می نويسد

  . امروز، پول خدای زمانه ما  و روتشيلد پيامبر آن است

 فرزند ۀثابصھيونيزم جھانی به م. يک سده بعد اين پيامبر کاذب ، بينه و آيت خود را در معرض ديد جھانيان می گذارد

  .   خلف روتشيلدھا متولد می شود

  

   ١٣٩۴ ]جوزا[پايان بخش پانزدھم ، ششم خرداد

  

  

  

 


