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در رابطه با این رفت وآمدهای سیاسی – اقتصادی نام یک بانوی ایرانی به میان آمده است. بانویی که به نوشته نشریه «ابسسیون»

مردان اهل سیاست و تجارت، حسرت دسترسی به دفتر تلفن و ارتباطات او را دارند، بانوی ایرانیای که در ضیافتهای مجلل اروپا

هرجا که حاضر است چشمها را متوجه خود میکند.

https://www.etelanews.com/fa/news/62497/%D8%A8%DB%8C (شاه پری زنگنه این بانوی ایرانی کیست؟ نام این بانوی ایرانی «

%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%B2

%D9%86%DA%AF%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%DA%86%DB%8C( .است که به «الهه تجارت» شهره شده است «

روزسوم فوریه هواپیمای اختصاصیای که عازم تهران بود با خود مهمترین سرمایه داران، صاحبان صنایع و کارفرمایان فرانسه را

همراه داشت. هرچند که شاه پری زنگنه در میان این غولهای سرمایه داری فرانسه در هواپیما حضور نداشت، 

ولی اکثریت قریب به اتفاق این مدیران قبل از پرواز به ایران از مشورتهای شاه پری برخوردار شده بودند. زیرا شاه پری جزو

چهره های نادر سرشناس فرانسه است که در ایرانزاده شده و همچنان روابط نزدیکی با محافل ایرانی دارد.

 همسر ایرانی خاشقچی/بیوگرافی شاه پری زنگنه 

در ماههای اخیر، با ملموس تر شدن احتمال رفع تحریمها، هیئتهای اقتصادی و سیاسی کشورهای اروپایی عازم ایران شدند تا

زمینه را برای از سرگیری مبادالت تجاری آماده سازند که یکی از این موارد هیئت یک صد نفره فرانسه بود که طی اقامت خود در

تهران به بررسی نیازهای صنعتی ایران، به ویژه در زمینه صنایع خودروسازی پرداخت.
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 دو ماه مانده به سفر صاحبان صنایع فرانسه به ایران، همه این مدیران برجستٔه ثروت ساز به دنبال شماره تلفن دستی شاه پری

مینویسد:  ُابسسیون  اش  سعودی  همسر  کنار  در  زنگنه  پری  شاه  ازمیگشتند.  یکی  عنوان  به  پیش  سال  بیست  از  پری  شاه 

برجستهترین کارشناسان صنایع و سرمایه گزاری برای صاحبان صنایع فرانسه میان پاریس و خاورمیانه در رفت و آمد است. 

اوعالوه بر چهره ی متفاوتش، از چنان قدرتی در تحلیلهای اقتصادی برخوردار است که اکثر کارفرمایان بزرگ، اطالعات و نظرات او

را با ورق زر می خرند و نظرگاههای او را به دقت میشنوند. شاه پری زنگنه از دوران کودکی میان میالن و تهران در سفر بوده و

زندگی شاه پریان را داشته است. 

تصادف شاه پری زنگنه
شاه پری در اوائل دهه هفتاد میالدی، در حالی که کودکی بیش نبود، تصادف وحشتناک مادرش در یک سانحه رانندگی را تجربه

کرد که به بهای از دست دادن بینائی و نهایتًا پایان کار مادرش در اپرا شد. 

پری زنگنه، به دنبال از دست دادن بینائی، به موسیقی سنتی ایران روی آورد و از این طریق به صورت درخشانی به حیات هنری

خود ادامه داد در پاریس نسل دوم زنگنهها از جمله شاه پری، زندگی تازهای را بنا نهادند که عالوه برشاه پری از دو تن دیگر، لیال

اعظم زنگنه تحلیلگر و تاریخ نگار و امیرا سزار هنر پیشه سینما میتوان نام برد. 

پری زنگنه پس از انقالب ترجیح داد در ایران بماند و به کار موسیقی ادامه دهد. وی در سالهای اخیر از کار کناره گرفته ولی

 در حالی۱۹۸۹همچنان در ایران باقی مانده است. ُابسسیون در ادامه به زندگی شاه پری می پردازد و مینویسد: شاه پری درسال 

که بیست و چهار سال بیشتر نداشت، در یکی از سواحل پر جالل و جبروت اسپانیا با عدنان خاشوقی میلیاردر عربستان سعودی

آشنا شد که این آشنائی یک سال بعد به ازدواج کشید و مراسم ازدواج در شهر مکه برگزار شد. عدنان خاشوقی پنجاه و پنج ساله

با دو همسر انگلیسی و ایتالیائی عاشق شاه پری شده بود و پیشنهاد ازدواج او ازسوی شاه پری پذیرفته شد. 

الزم به یاد آوری است که به نوشته نشریه عدنان خاشوقی ثروت هنگفت خود را از طریق میانجگیری در فروش تسلیحات

آمریکائی به کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان سعودی به دست آورده بود. ُابسسیون در ادامه به روابط شاه پری و نقش او

در تجارت میان ایران و فرانسه میپردازد و می نویسد: شاه پری در سالهای دهه دو هزار میالدی به کریستوف دو مارژوری

مدیرعامل شرکت توتال در رسیدن به قرار دادهای کالن نفتی و گرفتن سهم عظیم در ذخایر نفت و گاز در پارس جنوبی کمک کرد.

به نوشته نشریه این عملیات با کمک خانواده ی آیت اهللا هاشمی رفسنجانی امکانپذیر شد.

عکس شاه پری زنگنه بهمراه خاشقچی

نیوز اطالع - خاشقچی ایرانی ھمسر / زنگنھ پری شاه بیوگرافی https://www.etelanews.com/print/62497/

2 sur 3 24/10/2018 à 19:31



 شاه پری همچنین به شرکت عظیم فرانسوی استفاده بهینه از آب «وی واندی» کمک کرد تا در تهران ضمن آشنایی با رضا

امرالهی معاون وقت وزارت انرژی قرار داد عظیمی را با وی به امضا برساند. 

دراین قرار داد «وی واندی» تعهد کرده بود سامان دهی و سازماندهی شبکه آب شمال تهران را بر عهده بگیرد که با آغاز و تشدید

تحریمهای بین المللی عملیات اجرایی این قرارداد همچنان عقیم مانده است. 

ُابسسیون در ادامه به سفرهای شاه پری به اسپانیا و چگونگی روابط دوستانه وی با دربار اسپانیا میپردازد و مینویسد به علل

خانوادگی دربار اسپانیا از این روابط امروز چیزی باقی نمانده است.

نشریه فرانسوی با نگاهی گذرا به رکود تجارت و اقتصاد بین المللی ایران و غرب در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد مینویسد:

در سال دو هزار و سیزده میالدی حسن روحانی «میانه رو» جای احمدی نژاد را گرفت و بار دیگر امید گشوده شدن درهای تجارت

به روی صاحبان صنایع فرانسه به یک باره باال گرفت، ولی مشکل این بود که ده سال دوری از بازار ایران، همه شبکٔه تجاری

فرانسه در این کشور را دچار اختالل کرده بود و اینجاست که بار دیگر در ماههای اخیر تلفنهای شاه پری زنگنه یک لحظه هم

خاموش نمیشود.

حاال باید دید که در آینده از این زن مرموز ایرانی که گویا صاحب نظر فوق العاده ای در مسائل اقتصادی است و روابط تجاری

زیادی با ایران را فراهم کرده است می تواند دوباره خبر ساز شود یا خیر؟
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