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  آرم امپراتوری روتشيلد                                  بخش پانزدهم ، سرمايه متمرکز يهود 

 
 ما با دو اتفاق بسيار مهم در دو قاره اروپا و آمريکا مواجه هستيم که به بسياری از تحوالت آينده ١٧٨٩سال 

در اين سال تشکيالت فراماسونری جهانی برای اولين بار در طول تاريخ موفق به . سمت و سو می دهند
اولين " جرج واشينگتن"در آمريکا . کشور فرانسه و آمريکا می شودتصاحب قهرآميز قدرت سياسی در دو 

رئيس جمهورماسون تاريخ بدنبال پيروزی درجنگهای استقالل عليه استعمار انگليس برکرسی قدرت می نشيند 
و در فرانسه اولين انقالب ماسونی تاريخ بنام جمهور مردم به حاکميت مطلق العنان سلطنِت فئودال پايان داده 

در اين مقطع جريان .  با اعدام پادشاه و ملکه لرزه بر اندام خاندانهای سلطنتی در اروپا می اندازدو
حاکم در " نظم فئودالی"فراماسونری عليرغم اهداف پليد و ضد بشريش، بدليل خصلت بورژوايی و ضديت با 
عالوه . قيخواهانه داردسرتاسر اروپا و ارتجاع مذهبی تحت رهبری کليسای کاتوليک ، بدرجاتی خصلت تر

، ليت سياسی ، فرهنگی می رود که نزديکی و عضويت ِامالی و سياسی هم به شمار" ن قدرتکانو"يک براين 
به . می کندتر همواربسا الرفتن ازنردبان قدرت را ، راه ترقی و بانظامی و اقتصادی جوامع اروپايی درآن

" کانون قدرِت"راروپای قرون هجده و نوزده عضو اينبسياری ازمشاهير تاريخ معاصر بويژه د همين دليل
  .مخفی ، متمرکز و توطئه گر بوده اند

 

در  Joseph de La Fayett  Marie" الفايت   ژوزفماری"چهره های مشترک عضو فراماسونری همچون 
 ژوئن ٢٤ که سازماندهی نوين آن در مذکورتشکيالت . والت سکان رهبری را در دست دارندهر دوی اين تح

 اساسأ در  است شکل گرفته"لژ بزرگ انگلستان"بريتانيا تحت عنوان اولين   لژ موجود در٤ با اتحاد ١٧١٧
شاخه های اين تشکيالت بتدريج در . به مثابه ابرقدرت وقت عمل می کندفصل بريتانيای کبيرراستای منافع بال

 به مثابه تاخيمه ارتباط دارند گسترش می يابند با منافع دولت فاز انحاء تمامی کشورها و مناطقی که به نحوی 
سی و چه در خنجرخيانتی در پهلوی منافع ملی فرو رفته و همواره بمثابه ستون پنجم دشمن چه به لحاظ سيا

 و عملکردی توطئه گرانه که در ی با سلسله مراتب و مناسبات مخفیتشکيالتی هرم. ابعاد فرهنگی عمل نمايند
 .ی انگلستان  و پادشاه يا ملکه وقت قرار داردرأس آن خاندان سلطنت

 

با همان ظاهر زيبا . برادری و ، برابری آزادی. شعارهای فراماسونری همان شعارهای انقالب فرانسه هست
 اين شعارها توده های مخاطبان ، آزادی و برابری برای همه هست زيرا که در شعار. و محتوای فريبکارانه

الها و مخالفان کليسا هستند که در انقالب نقشی اگرچه ابزاری اما دی و رعايای فئودتحت ستم رژيمهای استبدا
 شعارهای مشمول عضو اين کانون توطئه گرند که به واقع" برادران"اين تنها  اما  عملدر. تعيين کننده دارند
سال گذشته با د ان فراماسونری جهانی در سيص شعارها، اهداف و مهمترازهمه مخاطبمشابهت. فوق می باشند

  . ان امروزی گلوباليسم جهانی بسا حيرت انگيز و قابل تأمل استشعارها، اهداف و مخاطب
 

  بی شکلهمان عناصر . های مردم يک نقش ابزاری صرف دارند" توده"در هر دوی اين برهه های زمانی ، 
نه در جهت منافع . ايت کردهد به سمت هدف دلخواه و بی هويتی را که می توان شکل داد ، هويت بخشيد و

ين به هم. خود اين توده ها که در راستای اهداف و منويات صاحبان قدرت و خداوندگاران زر و زور و تزوير
 توده ها تا ! نه تنها برای ضدانقالب که برای انقالبيون نيز.مقدس می شوندها " توده"دليل هم هست که اين 

به هر " توده"از آن نقطه ای که اين . رای هويت نباشند و پيروی کنندآنجا مقدسند که جهت نداشته باشند ، دا
 خود  دليل شکل می يابد، يعنی دارای نظر می شود و مطالبه حق می کند ، معصوميت خود را و بالطبع تقدس

در يک . جهت می گيرد و موضعدار می شود. می شود و طرفداری می کند" طرف" .را نيز از دست می دهد
. ميشود و درست در اين نقطه است که يا تبديل به دشمن می شود و يا موضوع  فريبکاری " روندشه"کالم 

 به سرکوب سادهنظامهای . در اين نقطه است که سرکوب می شود و در اين نقطه است که فريب داده می شود
  !  در همين جاستتفاوت ديکتاتوری و دمکراسی ليبرال.   به فريبپيچيدهعريان رو می آورند و سيستمهای 

 
١ 



بايد . را نبايد سرکوب کرد" شهروند"در دومی . بايد پيروی کنند وگرنه سرکوب می شوند" توده ها"در اولی  
" امکان"انتخاب دارد اما " حق"فقط نبايد گذاشت  بفهمد که اگرچه . انتخاب او را به رسميت شناخت" حق"

اين خيلی . می کند" ديکته"همد که اين تنها سرمايه است که نبايد بف. انتخاب اساسأ در حيطه قدرت او نيست
در دمکراسی . ديکتاتوری همه می دانند که در بندند و رويای آزادی زيباترين روياهاست در. مهم است

آدمی را که در بند کرده ای مشکل . آدمهايی که فکر می کنند آزادند حتی روياهايشان را نيز از دست می دهند
کافيست به او .  آزاد است را می توان به سادگی فريب دادفکر می کنداما آدمی را که . يب دهیمی توانی فر

 !اين احساس را منتقل کنی که اين خود اوست که در نهايت انتخاب می کند اگرچه همانی را که تو می خواهی 
 

. ترل اجتماعی استخنثی کردن تهديداتی که متوجه سيستمهای حکومتی است ، کنبرای مهمترين راهکار 
. است آدمهخواست سمت و سو دادن به و توانپيچيده ترين شکل اين کنترل، حاکميت بر ذهنيت جامعه 

اين طريق تنها از !   سياسی نيزتشکيالتشهر يا حتی يک يک کشور يا يک مديريت جوامع انسانی اعم از 
د ، با اخت، نقاط ضعف و قوت آنان را ثبت کرآدم ها را شن موفقيت در اينکار بايد ابتدابرای . ميسر می باشد

تک تک آنان را " پروفيل"يک کالم در .  و روياهايشان را تحليل کرد  نيازهاد واميال و آرزوهايشان آشنا ش
 هرچه بيشتر اين با آدمها می کند؟" فيس بوک"آيا اين همان کاری نيست که امروز! عجيب است . بدست آورد

با . تر می توان اشکال گوناگونی که بايد درمعرض انتخابش گذاشت را بدست آوردشناخته شود به" شهروند"
اين شماييد که دنبال اطالعات هستيد اما آنچه را که در صفحه اول می بينيد ديگر انتخاب " گوگل"مراجعه به
وی آن کليک ر!  بدانيد و البته که خود آزادانه  صالح استاين ديگرهمان اطالعاتی است که شما . شما نيست
 !روند پيش ...  تا صفحات ده و بيست و صد وچند نفر پيدا می شوند حال و وقتش را داشته باشند که . می کنيد

 

بهتراز فيس بوک و امثالهم چگونه ممکن بود آدمهايی که فکر می کنند آزادند و فکر می کنند که ناشناخته اند 
عد کرد که بی هيچ فشاری و بی هيچ پرسشی، تمامی گرايشات و فکرمی کنند که می توانندانتخاب کنند را متقا

سياسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی جنسی خود را  داوطلبانه در معرض ديدگان  و در اختيار کالن سرمايه 
مها پروفيل خود را چنين چگونه ممکن بود که آد! مالی  و خداوندگاران قدرت سياسی و اقتصادی قرار دهند 

هيچ را نيز بی  خود  که ميدان مبارزه سياسی چگونه ممکن بود. فاده دشمنانشان بگذارندتارزان درمعرض اس
ی و برابری وعده اين همان آزاد. دبه دنيای مجازی منتقل کننفشار و تهديدی از کف خيابان و دنيای واقعی 

. می شودی عرضه رال دمکراسی به جامعه بشرقالب ليبدرب ماسونی فرانسه هست که امروزانقالداده شده در
    ! صالح می بيند انتخاب آنچه که سيستم  برای تو به سيستم و آزادی در" عرضه اطالعات"برابری در 
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سرمايه ای که نه تنها بنبال . نيزبازمی گردد "سرمايه متمرکزيهود"با اين دو اتفاق تاريخی راه رشد و اعتالی 
درمحور . آماجهای مشخص ايدئولوژيک و سياسی را نيز دنبال می کندسود به هر قيمت هست که اهداف و 

و " مورگانها"و بعدها " واربورگها"قرارداشته که درکنار" روتشيلدها"اين سرمايه ، امپراتوری عظيم 
 .ازستونهای اصلی مافيای مزبورمی باشد" راکفلرها"
 

ه برای حفظ خود و چه با هدف پروارشدن نيز که درهمه جای اروپا چ" يهوديت بين المللی" دراين مقطع 
آويزان قدرتهای حاکم بوده است ، خود را به تمام و کمال در اختيار دولت فخيمه و به  هموارههرچه بيشترش 

بدين ترتيب مافيای يهود ، هم درجهت منافع بريتانيا عمل . تبع آن تشکيالت فراماسونری جهانی قرار می دهد
هدف ، . ی از ساختار قدرت جهانی فضای پروار شدن هرچه بيشتر می يابدمی کند و هم به مثابه بخش

. حاکميت بر شريانهای مالی و تجاری در اروپا و به تبع آن حاکميت سياسی و اقتصادی در قاره قديم است
و بانک و بازار بورس و سهام ، " ظرف تشکيالتی"برای مافيای يهود ، فراماسونری دراين شرايط بهترين 

فرهنگی و مداخله در " ابزار هدايت"مناسبترين " رسانه"سياسی و اقتصادی  و " اهرم فشار"ه ترين شايست
 .کمتر از يک سده زمان الزم است که هدف مذکور محقق گردد. تغيير ذهنيت اجتماعی می باشد

 

دد تا کالن سرمايه مالی در طول قرن نوزدهم ميالدی با يک رشد صعودی در پهنه مالی صدرنشين می گر
آنجا که با گذشت کمتر از يک قرن از انقالب ماسونی در فرانسه ، اکثريت قريب به اتفاق بانکهای مرکزی 

که بعدأ " مايرآمشل باور"قدرتهای اروپايی  بتدريج در کف با کفايت سرمايه متمرکزيهود و پسران و نوادگان 
انقالب .   تغيير می دهد قرار می گيرندMayer Amschel Rothschild" ماير آمِشل روتشيلد"نام خود را به 

فرانسه زمينه ساز تولد خاندانی می گردد که قرار است پول را جايگزين خدا و طال را بجای آرمان و 
اشرافيت اروپا با تولد اين . زشهای انسانی بر تارک دنيای سرمايه داری نشاندمناسبات کااليی را بجای ار

 . خاندان ُبعد جديدی به خود می گيرد
٢ 



متولد می شود و با خود نسلی از پارازيتهای   مالی آريستوکراسی  جديد يعنی يک آريستوکراسیخاندان با اين 
 های آينده به مکيدن خون جوامع بشری اشتغال يابند ، سده در  ارمغان می آورد که قرار است پولمدار را به

، مافيای  ، بحرانهای عظيم مالی و اقتصادی را بوجود آورند جنگهای جهانی را کليد زده و تأمين مالی کنند
فحشا و قاچاق سالح و مواد مخدر را مديريت کنند و دريک کالم بر گرده نود درصد ازانسانيت امروز 

، بنام آزادی و شأن انسانها و بنام رفاه و خواست اينها را نيز بنام انسانيت و حقوق انسانهاهمه . ی بگيرندسوار
 ! با يقه ها و دستکشهای تميز و سپيد و دستهای لطيف .انسانها به ثبت رساند

 

عين بنام انسان عليه انسان، بنام آزادی عليه آزادی و بنام جامعه باز، مستقرکننده رذيالنه ترين و در! آری 
عدها برآن آنچه که ب. حال پيچيده ترين شکل ديکتاتوری نامرئی و کنترل اجتماعی ، ديکتاتوری پنهان سرمايه

 . سازدياسيکاران را بدنبال خود روان ميخيل عظيمی از روشنفکران وسنام نهاده ميشود و" دمکراسی ليبرال"
 

 .رد و کمر نظم قديم  ضربه سختی می بيندمی خو رق در اروپا  و  تاريخ  فئوداليته  فرانسه گفتم که با انقالب 
 و بدنبال خود بورژوازی مالی  و بانکها و به تبع آن فراماسونری جهانی  تجاری دست باال را يافتهبورژوازی

همينطور اشاره بدين داشتم که انقالب  .و بطريق اولی کالن سرمايه يهود را وارد معادالت جهانی می کند
قدرتی . ی شکل گيری يک قدرت مالی جديد را در اروپای قرن نوزدهم ميالدی فراهم می کندفرانسه زمينه ها

 بدون تولد خاندان .امپراتوری روتشيلدها. که از اين پس بر بسياری از تحوالت جهانی مهر خود را خواهد زد
ه يهود بطور خاص سلطنِت مالی روتشيلد در اين مقطع زمانی بالشک کالن سرمايه مالی بطور عام  و سرماي

 . از جايگاه ويژه امروزی برخوردار نمی بودند
 

بدون تولد اين خاندان ، تولد ايدئولوژی نژادپرستانه صهيونيسم  و  روند شکل گيری رژيم جعلی اسرائيل نيز 
همينطور بدون حمايت مستمر مالی و اعمال نفوذ اين خاندان در . بی ترديد آنچنان که صورت پذيرفت نمی بود

  اينکراستای غصب حاکميت مردم فلسطين بر سرزمين خود ، جغرافيای سياسی خاورميانه نيز آنی نبود که
  .قدرتگيريشان بپردازيمبد نيست که اندکی به بنيانگذاران  و مهره های کليدی اين خاندان و شيوه های . هست

 

 ) روتشيلد ( ماير آمشل  باور 

 
 Mayer Amschel Rothschild   ـ١٧٤٤ ـ ١٨١٢                                                       

 
را برمی گزيند، بنيانگذار خاندانی است که در طول قرن نوزدهم " روتشيلد"ماير آمشل باور که بعدها نام 

اهداف سياسی و و اين قدرت عظيم را در راستای تحقق ترين قدرت مالی اروپا تبديل شده ميالدی به بزرگ
و   کوتاه مدت با ايدئولوژی راسيستی صهيونيزم در "دولت يهود"يعنی استقرار ويژه دو هدف ايدئولوژيک با 

به عبارت .  ، بگونه ای  متمرکز و سازمانيافته بکار می اندازدمدتدراز در "حکومت واحد جهانی"تحقق 
. ديگر تفاوت بنيادی ميان اين ستون اصلی سرمايه يهود با ديگر بخشهای آن در همين نقطه بارز می گردد

نبال سود بيشتر می باشد، يعنی در شرايطی که سرمايه بطور عام و سرمايه يهود بطور خاص تنها و تنها بد
بدنبال اهداف مشخص و بطور مستمر  سازمانيافته وريت امپراتوری روتشيلد،با مح" متمرکزيهودسرمايه "

 .نی بوده استايدئولوژيک ـ سياسی  و تصاحب و تمرکز قدرت  در کادر يک حکومت واحد جها
 

تلفظ می شود اما با توجه به ريشه آلمانی نام مذکور که بمعنی " روتچيلد"نام اين خاندان در زبان انگليسی 
عالوه بر اين در زبان آلمانی معنی " شيلد. "ارجهيت دارد" روتشيلد"است، استفاده از تلفظ آلمانی " سپرسرخ"

معروف و محل زندگی اجدادی ماير " کوچه يهودی" که به در گتوی يهوديان فرانکفورت. تابلو را هم دارد
آمشل بود خانه ها شماره نداشتند و بجای آن  از شغل صاحبان خانه ها و يا  رنگهای مختلف برای شناسايی 

درجاهای ديگرمناطق آلمانی نشين هم يهوديان متمولی که مورد حمايت فئودالهای محلی . استفاده می شده است
اظت ازتعرض رعايا نيزچنين سپرهايی درمقابل خانه های خود داشتند که نشان ازتحت الحمايه بودند برای حف
تابلوی جلوی خانه پدری ماير در کوچه يهوديان فرانکفورت، رنگ سرخ داشته و به خانه . بودنشان داشت

 .ده می گرددبه همين دليل هم به هنگام تغييرنام، اين اصطالح توسط ماير آمشل برگزي. سرخ معروف بود
 

٣ 



 اما خود ماير.  نيز اشتغال داردی است که به خريد و فروش اشياء، آمشل موسی ، يک صراف معمولپدر ماير
  در "تاجران درباری"  از سنتأ که  Oppenheim "ُاپنهايم" با خانواده يهودی ارتباط  را درنوجوانيش  سالهای

 شغلی که بعدها به. مناطق آلمانی نشين بوده اند می گذراند و در اين سالها با اين شغل پردرآمد آشنا می گردد
يهودی هم که عمدتأ " تاجران درباری"کاراين. می گرددخانواده او تبديل مهمترين ابزارانباشت سرمايه در

ضمن . ياز دربارهای محلی در رابطه با سکه های باستانی و اجناس لوکس و غيره بوده استبودند، تأمين ن
اينکه بعضأ به وظايفی همچون مديريت اموال و يا دادن وام درجهت تأمين نيازهای مالی درباريان  و خالصه 

 .هرچه که با پول و طال اندک رابطه ای داشته نيز اشتغال داشته اند
 

 در هانوفر Wolf Jakob Oppenheim" ولف ياکوب ُاپنهايم" سالگی درشرکت تحت مديريت ماير تا سن بيست
.   به فرانکفورت برمی گردد١٧٦٤به کار و آموزش مشغول است و سپس بدنبال فراگيری آموزشهای الزم در 

که  Gutle Schnapper "گوتله شناپر. " تشکيل خانواده می دهد١٧٧٠در! شش سال بعد با يک ازدواج منطقی 
بوده است ای  قابل توجه مبلغمان  گولدن که در آنز٢٤٠٠قلم با خود يک، ساکسونی است"تاجردربار"ريک دخت

. باشدميزنش همچون پدرباروان تاجردراين مقطع کسب عنتالش ماير در . زناشويی می کند ! را وارد معامله
برقراری ارتباط با طبقه اشراف فراهم آوردن امکان ، آنن شغل جدای از درآمدهای سرشارمهمترين ويژگی اي

 . ارزش اين ارتباطات بعضأ با ارزشتر از پول و طال می توانست باشد. و فئودالهای کوچک و بزرگ است
 

همين نوع ارتباطات زيکی ا استورفنزمان بنام ژنرال  آارتباط و آشنايی با يک کلکسيونر بزرگ سکه در
" ِهسن و کاسل"حاکم" اولويلهلم "ماير به برکت آشنايی با ژنرال استورف در ارتباط با دربار. طاليی است

صعود خاندان روتشيلد به ميزان زيادی مديون اين ارتباط  و بکارانداختن اموال و امکانات . قرار می گيرد
 با مشاور مالی و مدير اموال و امالک ويلهلم يعنی اوارتباط طاليی بعدی .  پيش روستويلهلم درسالهای

ورود ماير به دربار  نقش مهمی در بوِدروس. می باشد Carl Friedrich Buderus" سروکارل فريدريش بوِد"
طرف حساب انکدار به يگانه ب مايرتبديل شدنمهمترازهمه . برعهده داردبه او دربارتاجرو اعطای مقام ويلهلم 
بخش بزرگی از . ستبوِدروس ه محصول کار به ميزان زيادی ميدان بدرکردن بانکداران قبلیاز ودربار 

از زمان پدرش  که بدست آمده   از ميان رعايای ِهسنز طريق فروش سرباز به ارتش انگلستان اثروت ويلهلم
ِهسن را در اين سالها به يکی از ثروتمندترين دربارهای  ين دوک نشاز اين طريق  و استدهفريدريک رسم بو

ای ارتش اين سربازان در جنگهای استقالل آمريکا به عنوان مزدور بر. مناطق آلمانی زبان تبديل کرده است
ه دولت فخيمه با ب واسطگی فروش اين رعايا ه،يکی از کارهای ماير در سالهای آتي. دندبريتانيا می جنگي

  .کارشان استآمد خوبی برای روتشيلدها در آغاز که منبع درانگلستان است ناتان ماير درشسومهمکاری پسر
 

 جنگ و بحران .برای ماير آمشل يک مائده الهی استبوناپارت به مناطق آلمانی زبان ناپلئون تهاجم نظامی 
 اعضای م اين است که مه.  اين خاندان در دهه ها و سده های پيش رو خواهد بودمنابع اصلی درآمدهمواره از

  ! گرفته باشند را  ياد کسب درآمد و سودآوری   فرصت به   جنگ  و ويرانی تهديدراههای  تبديل  خانواده 
 

 ابتدا به ِشلسويگ ، ويلهلم١٨٠٥توسط ارتش فرانسه درجمله ِهسن و کاسل آلمانی نشين ازبدنبال اشغال مناطق 
و بعد به پراگ که در آنزمان تحت حاکميت ) اياالت امروز آلمانبخشی از خاک آنروز دانمارک و يکی از ( 

 موفق می شود که بخش بوِدروسدرغياب او . امپراتوری هابسبورگها در اتريش ـ هنگری است ، می گريزد
بزرگی از پولهای ويلهلم را از خطر مصادره توسط نيروهای اشغالگر حفظ کند و بدينترتيب مديريت اموال 

 ١٨٠٧ بودروس دوست قديمش ماير را از سال بدنبال آن ،.  به تمام و کمال از آن خود نمايدپرنس فراری را
سود حاصله از به کارانداختن اموال بی حد و  . ی کند يگانه بانکدار طرف حساب انتخاب مبه بعد به عنوان

يک قلم از اگ ، حساب بجا مانده از ويلهلم توسط ماير آمشل  و انتقال بخش منقول آن به شلسويگ و پر
درآمد اين خاندان در طول سالهايی که جنگهای بزرگترين بخش اما . درآمدهای ماير آمشل در اين سالهاست 

ناپلئونی جريان دارد و خود ماير آمشل در قيد حيات است ، حاصل بکارانداختن سود اوراق قرضه حکومت 
اين سود فقط در خود لندن قابل دريافت . داردبريتانيا هست که بخش بزرگی از آن در اختيار ويلهلم قرار 

خاک بريتانيا از طرف نيروی دريايی فرانسه اصره  بدليل وجود محامکان خروج اين پول از انگليس. است
به اين مطلب در سطور . وجود ندارد در برلين ١٨٠٦  نوامبردرتوسط ناپلئون بر فرمان تحريم صادره مبتنی 
 . بيشتر خواهم پرداخترش ناتان   و در بررسی زندگی پسآينده

 

نقاط کليدی قاره اروپا اقدام به ايجاد يک شبکه مالی قدرتمند نموده خود به با فرستادن پنج پسراين سالها مايردر
  درساليعنی. طريق يک شبکه ارتباطی کارآمد درارتباط با يکديگر و بصورت هماهنگ عمل ميکنندز که ا

نج شعبه از بانک روتشيلد در پنج نقطه کليدی در اروپا روبروهستيم که با پ، ما می ميردکه جناب ماير ١٨١٢
 .ماير آمشل اداره می شوندتوسط پنج پسر

 ٤ 



بزرگترين پسر او که در مناطق آلمانی فعاليت دارد ،   Amschel Mayer Rothschild" روتشيلد آمشل ماير"ـ  
  .رخاندرا می چفرانکفورت چانشين پدر است  و شاخه مرکزی در 

 

که به امپراتوری اتريش ـ هنگری   یفرزند بعد Salomon Mayer Rothschild" ساالمون ماير روتشيلد"ـ 
  . هابسبورگها خدمت می کنددر دست دارد و ظاهرأ در رکاب امپراتوری  را وينفرستاده شده است، شاخه 

 

 سومين فرزندی است که  در خدمت دولت فخيمه رکاب Nathan Mayer Rothschild  "روتشيلد ناتان ماير"ـ 
ارتقاء خاندان روتشيلد به مرتبه يک امپراتوری مالی در .  را اداره می کند لندنمی کشد و شاخه پر اهميت

 . ن يکی هستاروپای قرن نوزدهم بيش از هر کس مديون اي
 

 چهارميست که مسئوليت جنوب اروپا و پسر Carl Mayer von Rothschild" فون روتشيلد کارل ماير"ـ 
 .بوده است" کالمان"نام او پيش از تغيير. ر دست دارد را دناپلمناطق ايتاليايی نشين را برعهده دارد و شاخه 

 

  بوده  و به رتق و فتق  کوچکترين پسر خاندان است که در فرانسه انقالبزده  مستقر" ياکوب ماير روتشيلد"ـ 
 . تغييرمی دهدJames de Rothschild "روتشيلد جيمز"او بعدها نامش را به .  اشتغال داردپاريسشاخه 

 

                                                                     
 روتشيلد   جيمز          کالمان روتشيلد                     ناتان ماير روتشيلد     ساالمون ماير روتشيلد       ماير روتشيلد آمشل       
 

  و بودهنگهای دوران ناپلئون بوناپارت تمامی اروپا درگير ج که ه داشت که دراين سالهای مورد بحثبايد توج
ه بدون يک پشتوان جنگ ، تداومانسه انقالب زده بسيج گرديده اندخاندانهای سلطنتی قاره قديم همگی برعليه فر

توانسته نمی   پذيرامکان از رعايای اروپا اخاذی می شود مالی مستمر و تنها با اتکاء به ماليات کمرشکنی که
ن شاخه های بانک الزم به گمانه زنی نيست که يکی از بزرگترين تأمين کنندگان مالی اين جنگها همي. دباش

 اولين تأمين کننده مالی و بزرگترين همچون تمامی جنگهای ديگرتاريخ معاصرجهان که. روتشيلد می باشد
ی اروپا به سالخی به عبارت بهتر در شرايطی که ارتشها. سود برنده آن همين سرمايه جنايتکار بوده است

ول است و بخش ديگر ، بخشی از سرمايه خاندان روتشيلد به تآمين مالی ارتش ناپلئون مشغيکديگر مشغولند
خريد و فروش اوراق . را برعهده داردتأمين هزينه جنگ عليه فرانسه آن همزمان درسمت دشمنان بوناپارت، 

، حتی  شده به جاهای امن، نقل و انتقال اموال و سرمايه های دوک ها و پرنس های مناطق اشغالقرضه دولتی
 .پذير است انتقال پول از يک کشور به کشور دشمن نيز البته با بهره های هنگفت تنها از همين طريق امکان

 

 سودهای نجومی که يک قلم با انتقال سهام دولتی و تأمين اونيفورمهای ارتشهای اروپا و دادن وامهای پر
در حاليکه . منفعت به دولتهای درگير بدست آمده اند با پايان جنگ نيز با همان شدت و حدت ادامه می يابند

دراز است، " روتشيلد جيمز" برفاتحان جنگ دستش جلویهطرف شکست خورده برای تأمين خسارتهای وارد
 رتخانه های بزرگ را در سرزمينهایپروژه های رنگارنگ بازسازی ، تأمين مالی دولتها و تجابرادران ديگر

و  اموال دوک ها سود حاصله از استفاده ازالبته حاصل  بيشترين سود اين خاندان . برعهده دارندويران
 .می باشدئون وبکارانداختن سود اوراق قرضه آنان درلندن مناطق اشغالی توسط ارتش ناپلپرنسهای فراری در

 

دوسال پيش از مرگ ، پنج پسر خود را به عنوان  .  سالگی می ميرد٦٨ماير در سن  ١٨١٢در سپتامبر 
نيز برای اطالع ديگران به شرکای همطراز با حقوق برابر وارد جايگاه رياست خاندان کرده و نام شرکت را 

پنج بند مهم دارد که اشاره به تک تک آنها برای وصيتنامه او .  تغيير می دهد"و پسران روتشيلدماير آمشل "
انديشه يهود و و زن ستيز ، مردساالر خصلت ارتجاعی . شناخت هرچه بيشتر اين شجره خبيثه ضرورت دارد

 .ه کردماهيت توطئه گرانه فعاليتهای آتی خاندان را می توان در تمامی بندهای پنجگانه بوضوح مشاهد
 

 .ی خود را همواره حفظ کندگيکپارچ بايد شرکتـ  
 . بماند خاندانمردان  تمامی پستهای کليدی و رهبری کننده بايد در ميانـ 
 .ارنددمعامالت   اجازه انجاممردهای خاندانتنها ـ  

 .ل می کند موضع رهبری را در صورت عدم مخالفت اکثريت اشغاپسرخانواده بزرگترين فرزند ذکورـ اولين 
 . آن بايد اکيدأ احتراز گرددفشای عمومیا اموال و دارايی های خاندان و ثبت حقوقیهرگونه ـ از 

 
٥ 



مشهور و در عين حال کوتاه از ماير آمشل باور که به خودی خود بيانگر همه چيز در رابطه  يک نقل قول با
  .نگذار امپراتوری مالی روتشيلدها را می بندم با اهداف و عملکرد اين خانواده  می باشد ، بحث مربوط به بنيا

 

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

 ناتان ماير روتشيلد
 

خريد منسوجات ١٨١١وظيفه او تا سال . ، ناتان مايررا به منچستردرانگلستان می فرستد١٧٩٩ماير آمشل در 
. در اينسال  ناتان ماير وارد فعاليتهای بانکی می شود.  به مناطق آلمانی نشين استانگليسی و فرستادن آن

و با وارد کردن پنج پسرش  اليتهای مالی خود را تعيير داده يکسال پيش از اين تاريخ آمشل ماير سازماندهی فع
. روپا گسترش می دهدبه مواضع تصميم گيرنده به عنوان شرکای همطراز خود، حيطه اين فعاليتها را در کل ا

دليل وارد کردن ناتان به فعاليتهای بانکی اين بود که بخش بزرگی از سرمايه ويلهلم را اوراق قرضه حکومتی 
در اين دوران کل انگلستان در محاصره کامل دريايی توسط ناپلئون قرار دارد که در . انگلستان تشکيل می داد

. قابل پرداخت می باشداصله از اين اوراق دولتی تنها در لندن سود ح.  جريان می يابد١٨١٤ تا ١٨٠٦فاصله 
 . طول سالهای جنگ و محاصره اين سود سرشار را در خود انگلستان بکار اندازدناتان مأموريت مييابد که در

 

داستان از اين قرار . دناتان در رابطه با قراداد ويژه ايست که با ارتش انگليس می بنددرآمد هنگفت ديگر 
ق فروش اوراق قرضه حکومتی با مشکل مالی روبرو نيست اما يت که اگرچه دولت تريتانيا از طراس

ان ميسر  دارد با واحد پول خود انگلستنظامیحضوربريتانيا در کشورهايی که پرداخت حقوق نيروهای ارتش 
ريتانيا مجبور به همين دليل ب.  پذيرفته نمی شودپرتقالدر  مثلفی ال کشورهای ديگرچرا که اين ارز در. نيست

سکه های طال برای ارتش سلطنتی و تهيه اين حجم از.  طال انجام دهدمی شود که پرداختهايش را با سکه های
تهيه سکه ها و . ناتان و شرکا برعهده می گيرندزان در مناطقی که حضور دارند را پرداخت حقوق سربا

ج بويژه در پرتقال ، سود سرشاری را عايد انتقال آن به نيروهای تحت فرماندهی ژنرال ولينگتون در خار
 سررشته دار ارتش بريتانيا  John Charles Herries" جان چارلز هريس"آنان می کند که يک قلم به تخمين 
 .ميليون فرانک می شود١٣م کرده است، چيزی نزديک به که ناتان را برای اينکار استخدا

 

در روز اول مارس اينسال ناپلئون بوناپارت که .  می باشد١٨١٥اما مهمترين درآمد ناتان ماير مربوط به سال 
روتشيلدها که دوباره بوی . در جزيره آلپ در تبعيد بسر می برد، موفق به فرار و بازگشت به پاريس می شود

مشان رسيده به تصور آنکه دوباره جنگ در اروپا برای مدتی طوالنی آغاز شده است به صرافت پول به مشا
 مارس ٢٠نزديک به سه هفته بعد از بازگشت دوباره بوناپارت در . بهره برداری دوباره از جنگ می افتند

اين .  جا می زنند، روتشيلدها به منظور تأمين هزينه ارتش بريتانيا دست به خريد گسترده طال درهمه١٨١٥
يک اشتباه محاسبه بزرگيست که می توانست با پايان زودرس جنگ  و روی دست ماندن طالهای تهيه شده 

 .زيانهای مالی عظيمی را روی دست آنان بگذارد
 

ناتان ماير که با متوقف شدن پيشرويهای ناپلئون متوجه خطر شده است تصميم به تعويض طالهای تهيه شده با 
، بهای اوراق ندارد گلستان هنوزدرموقعيت برتر قراردر اين مقطع که ان. ضه دولت فخيمه می گيرداوراق قر

ناتان اقدام به خريد گسترده اين اوراق ارزان کرده و بهای آنرا نيز با طالهای . پايين استحکومتی مزبور 
عين اين داستان در سالهای . در سطورآينده مفصلتر به اين مسئله خواهم پرداخت. روی دست مانده می پردازد

 در رابطه با خريد و فروشهای ميلياردی سهام ٢٠٠١ سپتامبر ١١بعد تا همين امروز و بويژه در شعبده بازی 
پيش و پس از اتفاقاتی از اين دست رخ می دهد و سودهای نجومی را در ظرف مدت بسيار کوتاهی نصيب 

 .کالن سرمايه مالی می کند
 

يا بايد که پيشاپيش از اينگونه . ين معامالتی در بازار سهام دو راه بيشتر متصور نيستبرای موفقيت در چن
 شراکت و يا اطالعاتيعنی يا . تغيير و تحوالت اطالع داشت و يا خود رأسا در طراحی آن شرکت داشت

ای يهود و سرمايه تمامی اتفاقاتی که بدنبال عروج کالن سرمايه مالی بطورعام  و مافيدر. مستقيم يا غيرمستقيم
 سال  مالیمتمرکز آن ، اعم از جنگهای جهانی و منطقه ای  و يا بحرانهای عظيم اقتصادی همچون بحران

 . و غيره که بعدأ بدانها اشاره خواهم کرد، می توان اين روند را بوضوح مشاهده کرد١٩٢٩
 

ا امپراتور دوباره به قدرت بازگشته رويارويی اروپا ب. همين سنخ رخدادهای تاريخی استنبرد واترلو يکی از
 در روند  او دخالت.نقشی حياتی داردواترلو برای آينده ناتان نيز . ددفرانسه در واترلو تعيين تکليف می گر

 قدرت گسترش نفوذ وراه آينده را برای ،  نيروهای تحت امر ژنرال ولينگتون جنگ و کمک به پيروزی
 .روتشيلدها تضمين می کند

٦ 



پيش از اين نبرد بدليل پيشرفتهای اوليه ارتش . ز دو طريق می کوشد در روند تحوالت آتی مداخله کندناتان ا
ناتان که به . پايين استبهای اوراق حکومتی بريتانيا  ،فرانسه و اعتقاد عمومی به طوالنی شدن روند جنگها

 اند، پيش از دولت انگليس از برکت شبکه ارتباطی گسترده ای که روتشيلدها در سراسر اروپا تعبيه کرده
 . نتيجه نبرد آگاه شده است، دست به فروش اوراقی را که در دست دارد می زند

 

 حکومتیدر بازار بورس شده و بقيه نيز بسرعت دست به فروش اوراق قرضه  و ترس اينکار باعث ناامنی 
در اين نقطه ناتان ماير اقدام به . دبا اين حيله بهای اوراق مذکور به پايينترين سطح ممکن می رس. می زنند

نتيجه معلوم است پيروزی ائتالف تحت رهبری بريتانيا بهای اين . خريد گسترده تمامی اوراق موجود می کند
بی نيازی پايان جنگ و  اوراق قرضه توسط دولت بدليل عرضهعدم  .سهام را به يکباره افزايش می دهد

م  تبع آن گرانتر شدن هرچه بيشتر اوراق مزبور که حاال بخش اعظ و بهتقاضاحکومت انگليس باعث افزايش 
دوسال بعد از واترلو که ناتان تصميم به فروش  اين اوراق می گيرد ، .  می گرددآن دراختيار ناتان ماير است 

 مورخ انگليسی و Niall Ferguson" نيل فرگوسن. "را نشان می دهدی بهای آن يک افرايش چهل درصد
يک قلم ششصد ا در اين معامله را به پول امروزروتشيلدهسود   مذکور،سائل مربوط به خاندانکارشناس م

داشتن ، تنها  واترلو مانند تمامی موارد مشابهدر رابطه با نبرد .ميليون پوند انگلستان تخمين زده است
 مداخله در جريان .ست کافی نبوده ااطالعات درباره قدرت و امکانات طرفين و يا تخمين زدن نتيجه نبرد

 به گفته می شود که يکی از ژنرالهای ارتش ناپلئوندر همه جا . جنگ نيز در صورت امکان ضروری است
نويسنده  بويژه در آثار ه اين مطلب در ادبيات قرن نوزدهمب. های هنگفتی توسط ناتان خريداری شده استب

جدای صحت و سقم اين .  بسيار اشاره شده استHonoré de Balzac" بالزاک دو هاونور"بزرگ فرانسوی 
داستان اما آنچه مهم است سودی سرشاريست که حاصل تعويض طالهای روی دست مانده با اوراق قرضه 

  .دشو  می نصيب ناتان مايرايان کار ناپلئوننبرد واترلو و پحکومت بريتانياست که با پيروزی 
   

گيرد که به مانند اختاپوسی کريه ، تمامی اروپای قرن نوزدهم را ه به بعد امپراتوری نوينی شکل مياز اين نقط
. زنددرات ملتهای قاره قديم را رقم ميکند و به مثابه دولتی پنهان، مق دستها و پاهای دراز خود اسير ميدرميان
قطه تولد يک امپراتوری مالی است که قرار است اندک اندک اهرم قدرت مالی انگل صفت را جايگزين اينجا ن

شاعر و  Heinrich Heine" هاينريش هاينه"١٨٤١تا آنجا که در مارس . قدرت نظامی و اقتصادی کند
 : ويسنده بزرگ قرن نوزدهم آلمانی در وصف اين اوضاع چنين می نويسدن
 

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

صهيونيزم جهانی به . يک سده بعد اين پيامبر کاذب ، بينه و آيت خود را در معرض ديد جهانيان می گذارد
 .   مثابه فرزند خلف روتشيلدها متولد می شود
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