
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 *کاتاسانوف والنتين

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ نومبر ٢٩

  

 داریسرمايه انقالب موفقيت اوج و اصلی فرزند مرکزی بانک
 انقالب اصلی ھایذينفع و سازمانگران مبتکران، کنندمی ادعا که باشم فقموا تاريخ درسی ھایکتاب با توانمنمی من

 مخفی" علته ب آنھا .بودند چنين خواراننزول ھمه از قبل نه، .بودند کشاورزان و تجار صنعتگران، داریسرمايه

 و پول دادن با رابطه در ھائیممنوعيت حتی سخت، ھایمحدوديت مسيحيت عالم در زيرا، بودند، دلتنگ خود "کاری

 .دارد وجود بھره ازایه ب اموال ديگر

 انقالبۀ بالواسط و اصلیۀ نتيج ًمعموال را دموکراسی نھاد ۀمثابه ب پارلمان تشکيل و پادشاھی حاکميت انحالل يا الغاء

 برای .مخالفم مھ نظريه اين با من اما موافقند، نظريه اين با ھمه چه اگر است، انگيزحيرت .کنندمی تلقی داریسرمايه

 در منظم طوره ب مرکزی ھایبانک موضوع .بودند داریسرمايه انقالب از برآمده اصلی نھاد ملی ھایبانک که، اين

 اعتراف محرمانه ھایبحث در پروفسورھا ً،واقعا .است شده وارد حقوق و دولت تئوری يا سياسی علوم درسی ھایکتاب

 حاکم غيررسمی نھاد اين البته، ."غيررسمی" طوره ب اما ھستند، حاکم نھادھای جزو نيز مرکزی ھایبانک که کنند،می

 .داد قرار پنجم جايگاه در حاکميت، چھارم رکن عنوانه ب جمعی ھایرسانه و "رسمی"ۀ قو سه از پس توانمی ًفعال را

 نھاد، اين .باشم موافق توانمنمی د،کنمی تلقی پنجم حاکميتۀ مثابه ب فقط را مرکزی بانک که ھم مدعا اين با حال، اين با

 و است اول قدرت نھاد، اين .گيردمی قرار اول جايگاه در اجتماعی زندگی در اثرگذاری لحاظه ب و اھميت منظر از

 پوشیپرده برای نادر استثنائات از بخشی فقط غيره و دوما رادا، ملی، مجمع کنگره، قبيل از عنوان و نام ھر با مجلس

 .آيندمی حسابه ب

 نھاد باالترين مرکزی ھایبانک که شود،می گفته اوقات برخی .نامندمی ھم پول ناشر نھاد را مرکزی ھایبانک

 که خوانيد،نمی سندی ھيچ در شما حال، اين با .ھستند نيز مالی معظم ۀکنند تنظيم و بانکی نظارت سازمان يک اعتباری،

 باالترين ،ھستند بانکی ھایکارتل مديريت مرکز ،)نامندمی بانکداران را ودخ آنھا امروزه( رباخواران کل ستادھای اين

 در و .کنندمی مديريت را قضائيه ۀقو ھم و را مجريه ۀقو ھم را، مقننهۀ قو ھم آنھا، ديگر، عبارت به .ھستند قدرت رکن

 را )١٨١٢ -١٧۴۴( روچيلد ماير زشت سخنان دارد یجا .ھستند نيز جمعی ھایرسانه مديريت دارعھده حال، عين

 ."ندارد اھميتی من نظر از نويسد،می را قانون کسی چه که اين بدھيد، من به را کشور پول مديريت" :کنيم يادآوری

 کنند،می اداره بانکداران واقع در را کشورھا که دھد،می دسته ب باره اين در شماریبی شواھد اخير قرن دو تاريخ

 .کنندمی تعيين را حوادث روند سوی و سمت المللیبين مناسبات ۀعرص در اندازند،می راه ھاجنگ
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 انگلستان

 .گرديد آغاز ١۶۴٠ سال در ).م .انگلستان قديم نام(آلودمه آلبيون جزاير در داریسرمايه انقالب که است اين بر تصور

ه ب "شکوھمند انقالب" اصطالحه ب .تياف خاتمه ١۶٨٩ -١۶٨٨ ھایسال در انقالبی روند داشت، ادامه طوالنی ھایسال

 کرده، اخراج کشور از را دوم ياکوف گرفت تصميم درآمد، رباخواران لوکنتر تحت که انگليس پارلمان .پيوست وقوع

 مراسم ١۶٨٩ سال در .آورد عمله ب دعوت لنداھ تپروتستان حاکم ،ُاورانج ويلھلم از تحت و تاج تصاحب برای

 مورد را اخير روز چند در پارلمان مصوب سند دو به خود وفاداری وی مراسم اين در و دگردي برگزار او گذاریتاج

 کردن زندانی و بازداشت از اطمينان منظور به دادگاه به احضار قانون از بودند عبارت سند دو اين .داد قرار تأکيد

 .)بود شده تنظيم باخوارانر ۀديکت اساس بر آنھا دوی ھر( حقوقی ۀاليح و (Habeas Corpus act) متھم شخص

 .)است شده حفظ تاکنون نام اين( ناميدند انگليس بانک را آن .افتاد اتفاق ويلھلم ۀدور در ھم مرکزی بانک تشکيل قضا از

 .١۶٩۴ سال جوالی ٢٧ :مرکزی بانک دقيق تولد تاريخ

 در مرکزی بانک اولين انگليس کبان .گذشت سال پنج مجموع در انگليس بانک ايجاد تا انقالب پايان ۀلحظ از يعنی

 بانک اولين عنوانه ب گرديد، تأسيس ١۶۶٨ سال در که را سوئيس مرکزی بانک ھابرخی ً،واقعا .شودمی شمرده جھان

 ھم کالسيک مرکزی بانک يک و نبود برخوردار پول ضرب مطلق انحصاری حق از آن اما کنند،می تصور مرکزی

 .کردند تأسيس را خود مرکزی بانک انگليس، بانکۀ تجرب از گيریبھره با اکشورھ ساير اين، بر اضافه .نبود

  

 فرانسه

 فرمان بناپارت ناپلئون ١٨٠٠ سال در .پيوست وقوعه ب ١٧٩٩ -١٧٨٩ ھایسال ۀفاصل در بورژوازی انقالب اينجا در

 اتفاق فرانسه انقالب پايان از پس سال يک مرکزی بانک تأسيس که شودمی معلوم .کرد امضاء را فرانسه بانک تأسيس

 فرانسه مالی انحصار و مؤسسه اين بر نظارت حق از کردند،می حمايت انقالب از که فرانسوی بزرگ بانک ١۵ .افتاد

 .کرد چاپ پول فرانسه کل برای نوزده قرن اواسط در مرکزی بانک .شدند برخوردار

  

 روسيه

 دھقانان آزاديبخش عنوانه ب او از .گرفت قرار داریسرمايه ۀتوسع راه در دوم الکساندر ورتامپرا ۀدور در روسيه

 اصول یالغا بر عالوه اما کنند،می ياد ١٨۶١ سال )چمار ٣( بروریف ١٩ مشھور مانيفست مبتکر ،)ھاسرف( مملوک

 ارتش، عالی، و متوسطه آموزش( مختلف ھایعرصه در ديگر اصالحات يکسری ورتامپرا اينۀ پروند در سرواژ،

 سوی به فئودالی ۀروسي غيرانقالبی نرم، چرخش اين، .است شده ثبت )مالی شھری، خودگردانی قضائی، محلی، راتادا

 اتمام به را روسيه داریسرمايه پااليش فقط ١٩١٧ سال بروریف و ١٩٠٧ -١٩٠۵ ھایسال انقالب .بود داریسرمايه

 .رساندند

 تأسيس کشور در مرکزی بانک بود، داریسرمايه سوی به روسيه چرخش آن ھدف که اصالحات ابتدای ھمان در و

 بانک مجدد سازماندھی مبنای بر ١٨۶٠ سال در مرکزی بانک .گرفت نام روسيه وریتامپرا دولتی بانک آن، .گرديد

ه ب دوم الکساندر فرمان با دولتی بانک ۀاساسنام و مجدد سازماندھی روند اصلی مفاد .شد نھاده بنيان دولتی تجاری

 با سھامی شرکت روسيه در مرکزی بانک که شد،می تصور ءابتدا در .شدند تصويب ١٨۶٠ سال مه ٣١ ريختا

 ناميده دولتی مرکزی بانک گزينه، اين گذاشتن کنار با خوشبختانه اما، .بود خواھد خارجی و داخلی بانکداران مشارکت
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 شرکت به مرکزی بانک تبديل جھت در اقداماتی بعدھا .بود يافته سازمان دارائی وزارت نفوذ ۀحوز در زيرا شد،

 .نبودند آميزموفقيت اقدامات آن اما آمد، عمله ب خصوصی سھامی

  

 جاپان

 نام )فرھنگ با زمامداری( "ميدزی انقالب" آن، .١٨۶٨ سال :است دقيق آسيائی کشور اين در بورژوائی انقالب تاريخ

 ين .نمودمی منتشر  جاپانبانک که آمد، پديد ين ھنگام آن در .يدگرد تأسيس ١٨٨٢ سال در  جاپانمرکزی بانک .گرفت

 مرکزی بانک تشکيل تا انقالب زمان از .دادندمی انتشار محلی ھاینشينسلطان که گرديد ایپراکنده ارزھای جايگزين

 .کشيد طول سال ١۴ جاپان در

  

 امريکا ۀمتحد اياالت

 در نبرد اين .افتاد اتفاق انگلستان از استقالل برای مبارزه آنجا در نداد، روی آنچنانی داریسرمايه انقالب امريکا در

 استقالل کسب از پس بالفاصله بايستمی آنجا در مرکزی بانک که رسد،می نظر به .رسيد پيروزی به ١٧٧۶ سال

 به را کشور بودند يلما آنھا پيروان و امريکا بنيانگذاران پدران .يافت توسعه خاصی روش به امريکا اما شود، تأسيس

 اين .نبود آنھا خوشآيند داشت، وجود ھيجده قرن ٧٠ ھایسال در که طرحی مرکزی، بانک اما .دربياورند خود تملک

 توانستمی مرکزی بانک چنين تأسيس .بود اروپائی رباخواران و بانکداران حمايت مورد که بود مرکزی بانک طرح،

 ۀعرص در بلکه، نظامی، و سياسی بخش در نه توانستمی آن .شود طلبانهقاللاست ھایجنگ در امريکا پيروزی مانع

 .باشد).م .اروپا( قديم دنيای به وابسته مالی

 از .بود انگليس بانک شبيه ساختاری لحاظه ب که گرديد، تأسيس شمالی یامريکا بانک ١٧٨١ سال در وجود، اين با

 ھابانک ساير و شدمی پذيرفته امريکا دولتی ادارات ۀھم توسطه یارزش منظر از که پرداخت پولی چاپ به ١٧٨٢ سال

 بر عالوه .شد سپرده شمالی امريکای بانک به کنگره دارائی ۀھم .بودند محروم حق اين از امريکا اراضی ۀمحدود در

 مرکزی بانک ۀمثابه ب خود فعالت به بانک ١٧٨٣ سال پايان در .کرد خريداری را دولت ۀقرض اوراق بانک اين،

 .شد داده تنزل خصوصی تجاری بانک سطح تا آن حقوقی وضعيت داد، خاتمه

 متحده اياالت بانک اولين ١٧٩١ سال در .شد برداشته ھيجدھم قرن اواخر در مرکزی بانک تأسيس برای دوم گام

 ۀنمايند و وقت یئاراد وزير ،ھاميلتون الکساندر .داد ادامه خود موجوديت به ١٨١١ سال تا سال، بيست و گرديد تأسيس

 سھم درصد ٢٠ با خصوصی بانک تأسيس او .بود بانک اولين اصلی حامی قديم دنيای رباخواران و بانکداران منافع

 اسمی طوره ب ھمچنين، و باشد الزم حد در فلزی ھایپول به تقسيم قابل بايد بانکی ھایاسکناس .نمود پيشنھاد را دولتی

 اولين .می نمود نگھداری بانک اين در را خود ھایپول بايستمی مرکزی دولت .شود فتهپذير ھاماليات پرداخت برای

 بانک نارضايتی .يافت افزايش بسرعت دولت ھایبدھی پرداخت، دولتی اعتبارات تأمين به فعاالنه تشکيل، از پس بانک

 بانک اولين به رقيبی ۀديد به آنھا .گرديد تأسيس زيادی تجاری خصوصی ھایبانک امريکا در ھنگام اين در .شد آغاز

 قانون ۀاليح سنا و نمايندگان مجلس ١٨١١ سال در .کردمی ايجاد مزاحمت آنھا وکارکسب برای زيرا، .نگريستندمی

 .کردند رد را بانک مجوز تمديد با مرتبط

 سال تا و گرديد يستأس متحده اياالت دوم بانک .آمد عمله ب ١٨١۶ سال در مرکزی بانک تأسيس برای سوم اقدام

 موعد از قبل دوم بانک مجوز جکسون اندرو وقت، جمھور رئيس ھایتالش اثر در .داد ادامه خود فعاليت به ١٨٣٣
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 امريکا (!)سال ٨٠ مدت در ادامه، در و .شد تسويه دولتی ديون و شد، خارج بانک از داریخزانه ھایپول .گرديد لغو

 .داد ادامه ودخ زندگی به مرکزی بانک داشتن بدون

 ٢٣ .شد ميسر آن و .آمد عمل به امريکا مرکزی بانک تأسيس برای جدی اقدامات بار چھارمين برای بيستمۀ سد آغاز در

 ۀنمون متحده اياالت ديگر، سخن به .کرد تصويب را امريکا فدرال ۀذخير نظام قانون امريکا ۀکنگر ١٩١٣ سال مبردس

 نظام عوض، در .يافت توسعه مرکزی بانک مانند نھادی داشتن بدون دير، لیخي داریسرمايه که است کشورھائی آن

 از بسياری حتی را، امريکا ۀمتحد اياالت تنھا نه توانست که باشد،می مرکزی بانک چنان ۀنمون فدرال، ۀذخير

 .دربياورد خود ۀسيطر تحت است، دالر به وابسته اقتصادشان که را جھان کشورھای

 آن تعطيلی خواھان و دھندمی قرار انتقاد مورد را فدرال ۀذخير نظام زيادی سياستمداران امريکا در امروز ضمن، در

 .است مخالف ًکامال متحده اياالت اساسی قانون با خصوصی شرکت يک عنوانه ب فدرال ۀذخير نظام عملکرد .ھستند

 سال قانون .باشد می امريکا ۀمتحد ياالتا ۀکنگر اختيار در پول نشر و ضرب که کندمی تصريح امريکا اساسی قانون

 جمھور رئيس توسط آن امضای و کنگره در آن تصويب و نيست قانونی شرايط واجد فدرال ۀذخير با رابطه در ١٩١٣

 دست از را خود استقالل امريکا ھنگام آن از .شودمی ارزشيابی دولتی کودتای ۀمثابه ب ويلسون وودرو امريکا، وقت

  .داد
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