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 )٢(جھان مالی موازی 
   گذاری مترجم-گله

  م تخم مرغيـوجه و امسال گشتــار بوديم جــپ

  گر بمانيم، سال ديگر می رويم در بطن مرغ

»...«  

، ترجمه ھا و سياه مشقھايم را بيش از ١٣٨٨ سال ]جوزا[در اواخر خرداد ماه» سبز«تا شروع انقالب رنگی نافرجام 

ات انقالب«اما پس از اين دوره، طبعا، در پاسخ طبيعی به مواضعم در قبال .  وب سايت و وبالگ درج می کردند٨٠

: ، شمار اينگونه وب سايتھا و وبالگھا صرفنظر از اينکه تعدادی از آنھا، مثالً »انقالب سبز ايران«، از جمله »رنگی

 وابسته به اين قبيل سايتھا عمدتاً . تعطيل شدند، تقريبا به نصف کاھش يافت... و » فرھنگ توسعه«، »سالم دمکرات«

پای » حقوق بشر«و » آزادی بيان«، »دمکراسی« که بيش از ھمه بر آن گروه از احزاب يا سازمانھای سياسی بودند

  ... می فشردند

 بانکداران یکه که به ترجمه و نشر اسناد و مقاالت مستند راجع به حقه بازی ھای مافيا تا ھمين چند ماه پيش، تا زمانی

خاطر کشف ه البته، ب.  تقليل پيدا کردو پول اقدام کردم، شمار ناشران اين آثار، يک بار ديگر به تقريبا کمتر از نصف

 در نتيجه، مجموعاً . نوعی جويا شدمه علت و شايد از سر کنجکاوی، از برخی از آنھا، سبب حذف چنين مطالبی را ب

  :سه دسته جواب گرفتم

  ؛... تارنمای ما، مطالب منتشره در سايتھای ديگر را درج نمی کند،- الف

اسامی (بعضی قسمتھا .  يا انتھای مقاالت اضافه می کنيدءحات در ابتدا، تفاسير و توضي)يعنی، من( شما - ب

  ؛...را برجسته می کنيد) غيرفارسی

  ... نمی خواھيم سايت ما در زير ذره بين مافيای پول قرار بگيرد- ج

 با اين . من و آنھا بوده و ھستۀچرا که اين داليل، روال کار چندين سال. پاسخھای الف و ب با واقعيت منطبق نبود

البته يکی از (برای رفع ابھام، به ايرادات آنھا پاسخ مثبت دادم، ولی نتيجه ھمان بود ، وجود، خالف روال کار ھميشگی

الی اخبار ورزشی درج ه را در الب» پايان جھان و بانک فدرال «اين سايتھا، برای اثبات مدعيات خود، عنوان مقاله

 بھانه ای برای گريز از ديدن واقعيات جھان مالی و بيل ايرادگيريھا، اساساً بدين ترتيب، معلوم شد که اين ق. نمود
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، صريحترين و صادق )صرفنظر از ھمه چيز(، »بخش ج« سوم پاسخ ھا، ۀبرخورد به آن بوده است و نشان داد که دست

  ...ترين بوده است

مندانی که بخش نخست مقاله را با ه  عالقدوستان و. »جھان مالی موازی «ۀبه ھر حال، اين ھم بخش دوم و پايانی مقال

  . حاضر رجوع نمايندۀ، به نشانی مندرج در پايان مقالايميل دريافت نکرده اند، برای مطالعه آن، لطفاً 

. است١٣۵۶ مردم تبريز در سال ۀبھمن، سی و پنجمين سالگرد خيزش قھرمانان ٢٩اما، مھم تر از ھمه، فردا يکشنبه، 

ارزان استخالص مردم و ميھن از زير استبداد و ديکتاتوری تبريک و تھنيت گفته، ياد و نام  مبۀاين روز را به ھم

  .قھرمانان و از جان گذشتگان اين خيزش مردمی را گرامی می دارم

  .رنگ آبی در متن مقاله از مترجم استه  کلمات، عبارات و جمالت بۀھم

***  

 جعلی به ارزش اسمی صدھا ۀ اوراق قرضۀصر در مورد مصادر با صدور بيانيه ھای مختامريکامقامات رسمی آری، 

برايان ليری، سخنگوی مطبوعاتی سرويس مخفی وزارت .  در سراسر جھان بسنده می کننددالرميليون، حتی ميلياردھا 

اين  «: با تصوير رئيس جمھور ويلسون گفتدالر ميليارد ١ اوراق بھادار به ارزش ۀ در بارامريکاۀ دارائی اياالت متحد

  .»کاغذ پاره ھا، که در روی آنھا چيزی نوشته شده، ھيچ ارزشی ندارند

***  

، »تقلبات« وقوع چنين ۀتفصيل روشن سازند و انگيزه اما کارشناسان مستقل تالش می کنند جزئيات اين وقايع را ب

را ... امريکار الی متکی بر د در ھم شکستن نظام مالی کنونۀيعنی، تمايل گروھی از افراد برای ثروت اندوزی تا برنام

 من شخصاً .  نمی خواھد آنھا را تأديه کندامريکابسياريھا اعتقاد دارند که اوراق بھادار جعلی نيستند، ولی . توضيح دھند

 اين ۀ تصور می کنم که ھم.).م. گر نباشد چيزکی، مردم نگويند چيزھا(بر اين باورم، که دود از آتش برمی خيزد 

ئی و صاحبان سرمايه ھای مالی با پشتيبانی امريکارا بانکداران » جعلی« وجود اوراق ۀو در بارکارزار پر ھياھ

 به تنابھی اوراق جعلی را متناوباً عآنھا مقادير م. سازمان سيا و ديگر سازمانھای امنيتی طراحی و سازماندھی کرده اند

 ۀد، در پشت پرد نمی خواھد پرداخت نمايامريکا و ھچيوجه جعلی نيستنده جريان می اندازند تا وجود اوراقی را که ب

  .اين سروصدا کتمان کنند

 ۀاما يک دفترچ. کارشناسان در طول فقط چند ھفته توانستند تصديق نمايند که اين اوراق بسيار ماھرانه جعل شده اند

می اوراق بھادار راھنما ھم وجود دارد، که بر اساس آن می توان در عرض چند دقيقه روشن ساخت، که ارزش اس

ن آن، حتی يياما برای تع.  در سالھای مختلف چقدر بوده استامريکامنتشره از سوی بانک فدرال رزرو و خزانه داری 

لحاظ نظری ھم نمی توانست وجود ه  حتی ب١٩٣۴ در سال دالر ميليارد ١ارزش اسمی .  راھنما نيستۀنيازی به دفترچ

 بوده دالر دھم ميليارد ۶ و ۴ الی ٢ در محدوده ١٩٣۴ از جنگ جھانی اول تا سال  پسامريکا ۀ ساالنۀبودج. داشته باشد

او، ھزينه ھای بودجه افزايش يافتند و اين ھزينه ھا در » مشی جديد«قدرت رسيدن روزولت و کاربست ه با ب. است

يعنی .  افزايش يافتدالرد  جنگ چند ميليارۀکسری بودجه در آستان.  رسيددالر دھم ميليارد ٢ و ٨ به ١٩٣۶سال مالی 

بنا بر اين، اوراقی با اين ارزش .  الزم بودامريکا فدرال ۀبودج» بستن سورخھای«ھر سال فقط چند ورق کاغذ برای 

نمی خواھم بگويم که ھيچ کس چنين . اسمی را ھيچ کس حتی در صورت تمايل شديد در آن سالھا نمی توانست بخرد

قدرت رسيدن ه ئی، پس از بامريکابانکداران . ج جنگ، ھمه به پول نقد احتياج داشتندبرای تأمين مخار. تمايلی نداشت

، وام به او » مورگنتاۀقرض« موسوم به ۀ، مبلغ بی سابقه در آن سالھا، معادل يک برگ قرضدالر ميليارد ١ھيتلر، 

توجه .  برآورد می شوددالرد  ميليار١٠٠، امروز ارزش چنين اوراق قرضه حداقل دالربا احتساب کاھش ارزش . دادند

  در شرايط امروزی، آيا کسی حاضر می شود چنين کاغذی را بخرد؟ حداقل، داوطلبانه؟: کنيد
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***  

صاحب . زور تپانچه يا تفنگه دست آورد و ھم به واقعيت اين است، که پول و اوراق بھادار را ھم می توان داوطلبانه ب

دن کاغذھای مختلف به ازای غصب دارائی قربانی خود، يک اقدام راھزنانه را  می خواھد با داعمالً ) يا تفنگ(تپانچه 

کشورھای .  اقتصادی معاصر جھان، دقيقا با اين روش ساخته می شود-نظام مالی.  متمدنانه وانمود کندۀجای معامله ب

صادر می کنند » رھای طالئیميليارد «ۀی التين نفت، غله، خواربار، کاالھای ساخته شده به منطقامريکافريقا، اآسيا، 

اين . ناميده می شود، چاپ کنند»  ارزیۀذخير«اصطالح ه  را که بئیو در عوض، به آنھا اجازه می دھند کاغذھا

 با پشتيبانی فقط می توانند افزايش يابند، ولی از ترس مرگ نمی توان آنھا را خرج کرد و ترس، معموالً » ذخيره ھا«

ئی و امريکاھای دالر ۀبمبھا و موشکھا، مطمئن ترين پشتوان.  تقويت می شودامريکا ششم بمب افکنھا و ناوگان دريائی

 جنگ و در جريان آن، با بسياری از ۀھيتلر در آستان. حساب می آينده  بامريکا خزانه داری اياالت متحده ۀاوراق قرض

لمان در تسويه حسابھای ا منفی ۀمکيد، موازنمضاء کرد، منابع آنھا را ا نقل و انتقال بانکی ۀکشورھای اروپا توافق نام

دھی ھايش به وقت به فکر بازپرداخت ب ، ھيچ" فاشيستھاماما"با اين وجود، . طور مداوم افزايش يافته بانکی ب

  .فتادکشورھای تيول خود ني

 جنگ ۀنمنظور به چنگ آوردن تکه ھای بزرگ کيک، از تنش ھای نظامی در آستاه  ھم بدون اتالف وقت، بامريکا

ته  قيمتی چين بود که در طول سده ھا انباشیيکی از اين تکه ھای چاق، طال و ديگر اشيا. جھانی دوم بھره گيری کرد

ان کای شک، رھبر رژيم کومين تانگھا، بخش اعظم طال و ديگر ثروتھای کشور را ، چ١٩٣٠در سالھای . شده بودند

دست آوردن اين ه  برای بامريکا.  بر اين ثروتھا افتاده بودجاپانی و امريکائیدر کنترل خود داشت و چشم بانکداران 

 خود امريکادر چنين شرايطی، . ثروتھا، بازی را شروع کرد و کشور آفتاب تابان را برای حمله به چين ترغيب نمود

ان چ" را به طال و ديگر قيمتی ھای چين» نگھداری«نظير » خدماتی«به تبع آن، . را دوست و مدافع چين قلمداد کرد

ئی امريکانظر برسد، در عوض آنھا، بانکداران ه که ھمه چيز معقول و منطقی ب برای اين.  پيشنھاد کرد"کای شک

قابل درک است که چون بانکداران از ھمان اول قصد . اوراق بھادار با ارزش اسمی بسيار بزرگ خود را ارائه دادند

 بسيار خوب "ان کای شکچ"البته، . ی اوراق بھادار نبودندنگران ارزش اسماسترداد قيمتی ھا به چين را نداشتند، زياد 

به او پيشنھاد کرده اند، ولی وی را در چنان در تنگنائی قرار داده بودند که نمی » خدماتی«می فھميد، که بانکداران چه 

 ، مجموعاً دالر ميليون ٢۵می در نتيجه، او اوراق بھادار ھر قطعه به ارزش اس. توانست با اين معامله مخالفت بکند

در عوض، بانکداران بانک نظام . حساب می آمده اين مبلغ، آنوقتھا يک رقم ھنگفت ب.  دريافت نموددالر ميليون ١٠٠

 عظيم طال، نقره، ۀ ميليون تن طال، بلکه، يک مجموع٢، نه »کارشناسان« فدرال، البته خالف ادعای برخی ۀذخير

اصطالح پولی ه طبق يکسری برآوردھا، طالی ب.  ھنر چينی و جواھرات دريافت نمودندسنگھای قيمتی، صنايع مختلف

.  آن، شامل جواھرات، اشيای عتيقه، صنايع ھنری چين و غيره بوده استۀ تن بوده و بقي١٠٠، )شمشھای استاندارد(

 را تخفيف داد و امريکا  رھبر چين، سنگينی رکود اقتصادیۀسخاوتمندان» ۀھدي«ھيچ ترديدی وجود ندارد، که چنين 

  .و ھمچنين سازماندھی اقتصاد برای جنگ جھانی گرديد» مشی جديد«الھامبخش روزولت در پيشبرد 

عقيده من، تفسير آرتور اشترن ه ب. تفاسير ديگری از آن، که اين معامالت در چه شرايطی انجام گرفته است، وجود دارد

ه را مورد بررسی قرار داده، بيشتر از ھمه واقع بينانه ب» اوراق جعلی «ق واقعيتلمانی، که عما حقوقدان ،)يا استرن(

 مدت اعتبار اوراق - اوراق قرضه نه به نام، بلکه در وجه حامل نوشته شده بودند؛ ب- الف: او می نويسد. نظر می رسد

 اوراق قرضه ۀ دارند-؛ ج) اتفاق می افتاد١٩۶۴ در سال يعنی، تأديه اوراق می بايست(ن شده بود يي سال تع٣٠قرضه 

برخوردار نبود، ) عبارت صحيح تر، بازگرداندن طالھا و ديگر اشيای قيمتیه ب(از حق تقاضای تأديه پيش از موعد 

 از ھر برگ اوراق دالر ميليون ۴يعنی، (عنوان حق االجاره دريافت می کرد ه  درصد ارزش اسمی آن را ب۴ولی، 
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 ی از درصد،عنوان تنھا فرد صاحب اوراق قرضه، حتی يک بار ھمه  ب"ان کای شکچ" قابل تأمل است که ).اربھاد

  .آنھا را دريافت نکرد

گويا آنھا از «:  بودند، چنين می گويد"ان کای شکچ"رنوشت اوراق قرضه ای که در دست آرتور اشترن در مورد س

ئيھا امريکاکه در قبال اين کاغذھا نمی توان از  ستالين با درک اين. ددست ستالين می رسنه دست رھبر کومين تانگھا ب

 اشترن، اين کار بالفاصله پس از امضای معاھده بين اتحاد ۀعقيده ب. پشيزی بازپس گرفت، آنھا را به ھيتلر اھداء کرد

ئی برگرداند، امريکانکداران به باور اشترن، ھيتلر سعی کرد اوراق را به با.  اتفاق افتاد١٩٣٩لمان در سال اشوروی و 

بدين سبب، اين اوراق تا پايان جنگ در گاوصندوق بانک رايش نگھداری . ولی با امتناع سخت و اکيد آنھا مواجه شد

شايد باور به داستان پليسی اشترن الزم نباشد، اما در . »می شد، ولی پس از آن به ارتش اتحاد شوروی اھداء گرديد

 يک حقه بازی ١٩٣۴ سال ۀنمون» سّری «ۀواقعيت اين است که، اوراق قرض.  حق با اوستکامالً  آن، ۀمورد مبداء اولي

 ۀواقعی بود و ھنری مورگنتای کوچک، وزير دارائی و برنارد باروخ، ميلياردر و مشاور رئيس جمھور اياالت متحد

  . مھره ھای کليدی آن بوده اندامريکا

***  

 جعلی و  قطعاً ۀقعی ھستد يا جعلی؟ البته، در ميان آنھا، انواع اوراق قرض وا١٩٣۴در ھر حال، اوراق قرضه سال 

يکسری عالئمی ھستند که با کمک آنھا . تقلبی و حتی در ميان آنھائی که در زمان حاضر چاپ می شوند، وجود دارند

ال راحت می توان به  را با خيدالر ميليارد ١، اوراق قرضه با ارزش اسمی مثالً . می توان تقلبی ھا را تشخيص داد

 در  در مقايسه با اوراقی که واقعاً ١ به ١٠امروزه اوراق بھادار تقلبی زيادی، تقريبا به نسبت . سطل زباله انداخت

  . جنگ جھانی دوم منتشر شده اند، وجود دارندۀآستان

ھم توسط بانکداران و سرمايه  اما در رابطه با اوراق بھادار پيش از جنگ چه می توان گفت؟ آنھا بدين معنی، که واقعاً 

، ارگانھای امريکا ۀاما بدين مفھوم که مخفيانه، بدون اطالع مردم و کنگر.  چاپ شده اند، واقعی ھستندامريکاگذاران 

زبان ه چنين اوراق قرضه را، اگر بخواھيم ب. تنظيم کننده و نظارتی مالی منتشر شده اند، جعلی محسوب می شوند

آنھا از اين لحاظ، که بانکداران و سرمايه . می توان در رديف خارج از ترازنامه حساب کردحسابداری بيان کنيم، 

کارشناس بازار مالی و اوراق . نداشته اند، جعلی شمرده می شوندرا  آنھا ۀ قصد تأديءئی از ھمان ابتداامريکاگذاران 

 ، خود من شخصاً ٢٠٠٠ن است، که در سال واقعيت اما اي«: بھادار روسيه، ميخائيل چکواليف بدين مناسبت می گويد

آنھا را با استفاده از وثيقه يا طرحھای مشتق، مورد ) پرداخت(دست گرفتم و حتی راھھای کاربرد ه چنين اوراقی را ب

وجه نمی توانست به  ھيچه که ب...  آنھا در آن زمان يک سازمان بسيار محترم اجتماعی بودۀدارند. مطالعه قرار دادم

گونه بيانيه ای در   ھيچامريکاعالوه بر آن، نه سيستم فدرال رزرو و نه وزارت دارائی . عل پول دست بزندعمليات ج

 ھم، ھيچ کسی، نه از سوی مقامات دولتی، نه واقعاً .  جعلی بودن اوراق قرضه در پاسخ به درخواستھا از آنھا ندادندۀبار

  .»... آنھا تمايلی نداشتۀگو در بار و  به بحث و گفتاز طرف بانکداران و نه از جانب مؤسسات سرمايه گذاری

فقط يک متخصص کھنه کار «: ی بازار مالی می گويدئدر ادامه ميخائيل چکواليف با ارزيابی ديگر شرکت کننده حرفه 

و ” ند با خود ندارند، پوچ ھستیاين اوراق، حقوقی و واقعی ھستند، اما آنھا چيز“:  چنين گفتبازار اوراق قرضه دقيقاً 

 با - طور کلی نمی توان سخن گفته البته، در مورد بازپرداخت اوراق ب. ”آنھا بوی تعفن می دھند“: دھد سپس ادامه می

  .»راحتی تاراج می شوده وجود چنين اوراقی، نه تنھا ثروتھای افراد جداگانه، حتی ثروتھای تمام کشورھا بدون تأديه، ب

اين معامله، قبل از ھر چيز، يک .  معمولی نبودۀار سيستم فدرال رزرو، يک معامل گرانبھا با اوراق بھادۀ گنجينۀمبادل

مناسبات شخصی .  مخفيانه عناصر مثبت و منفی وجود دارندۀحقه بازی سياسی، البته، در پرده بود و در بطن ھر معامل

بگذارند، گله و » کاله«ر تو در اين معامله اگر برس. آن محسوب می شود نه چيز بيشتر» ۀوثيق«بين طرفھای معامله 
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 ھم با درک اين واقعيت شکايت نکرد و ناچار بود تا آخر "ان کای شکچ". بی مورد است و اغلب ممکن نيستشکايت 

اھيت  مۀھم«: در اين جا، باز ھم به سخنان آرتور اشترن استناد می کنيم. عمر در مورد اين حادثه سکوت اختيار کند

نام حامل نوشته شده ه ب« با روزولت خالصه می شد، و، ھر چند وثيقه "ان کای شکچ" اين معامله در روابط شخصی

ه اين، اقدامی بود برای نجات يک کشور ب.  روشن بود که حامل نمی تواند پول دريافت کندء، اما از ھمان ابتدا»بود

 را "ان کای شکچ"با »  ابدیدوستی«، حفظ اسرار و عالمت قدردانیه  بامريکا ۀحساب کشور ديگر، و، اياالت متحد

 در صورت تأئيد "ان کای شکچ"يعنی، فقط خويشاوندان يا وکالی بنابراين، ھر حامل اين اوراق بھادار، . تضمين کرد

 ظاھری ۀذکر عبارت در وجه حامل در روی اوراق بھادار بانکی، جنب. وثيقه می توانست پول دريافت کند» صاحب«

بدين ترتيب که، از .  مزخرف نيز رخ دادۀ پنھانی، يک حادثۀدر جريان معامل. نمی کرد ھيچ نقشی بازی داشت و عمالً 

از نظر قانونی، اينھا .  تضمين کردامريکا ۀ فدرال اياالت متحدۀ نظام ذخيرمنظر قانونی، اھميت اين اوراق را، ظاھراً 

ين  اۀ تأديء از ھمان ابتداامريکا ۀتحداما اياالت م. حساب می آمدنده اوراق بھادار صد در صد واقعی و سند رسمی ب

له را منتفی نمی دانم، که أمن اين مس.  او برنامه ريزی نکرد يا وکيل"ان کای شکچ"اوراق را با ھيچ کس، غير از 

دم در صورت ع.  ھم نمی توانست چيزی دريافت کند"ان کای شکچ"ستالين ضبط نمی کرد، خود اگر اين وثيقه ھا را 

به ھمين سبب، . له واقف بودأاو بر اين مس.  مرجعی شکايت بکند نمی توانست به ھيچ"ان کای شکچ"استرداد طال، 

رئيس کومين تانگھا با پيروی از برنامه ھای . معنی خيانت به کشور ارزيابی می شونده ، بتمام اقدامات او، صريحاً 

باريس يلتسين، رئيس جمھور دمکرات (. »ردفرد کشور خود را به سرقت به  گرانبھا و منحصر بۀ خود، گنجينۀمتکبران

.  فرستادامريکا ارميتاژ لنينگراد را برای نمايش به ۀ موزۀ اشيای عتيق١٩٩٠و دائم الخمر روسيه نيز در اواسط سالھای 

 سرقت جواھرات و ۀ در ادامامريکا. ، تاکنون بی نتيجه مانده استامريکاتالشھای دولت روسيه برای بازگراندن آنھا از 

  ).ھم آورد... ، مصر وااشيای عتيقه، بالئی بدتر از اين را بر سر يوگسالوی، افغانستان، عراق، ليبي

  

  استنتاجھا

 از مدتھا پيش با عمليات مرتبط با غارت کشورھا و امريکا ۀ فدرال اياالت متحدۀ بانکداران نظام ذخيرۀــ پروند١

مھم نيست اين کاغذھا .  گرانبھا با کاغذیخاير واقعی، کاالھا، اشيا ذۀمبادل: متد ھمان است. خلقھای مختلف انباشته است

و » امريکاھای دالر«، »امريکا خزانه داری ۀاوراق قرض«، » فدرالۀاوراق بھادار نظام ذخير «- چه ناميده می شوند

 و ھم امريکاداری ھم خزانه . آگاھانه نمی خواھد تعھدات خود را تأديه نمايد)  منتشر کننده اوراقۀمؤسس(ناشر. غيره

در ھر دو صورت، در پشت اين سازمانھا، ھمان افراد، يعنی . بانک فدرال رزرو می توانند ناشر اوراق بھادار باشند

  . کشورھا و خلقھا ايستاده اندۀبانکداران سارقان ثروتھای طبيعی، طال و ديگر اشيای گرانبھای ھم

ل بخش مرئی، بلکه، بخش نامرئی نيز می باشد، که شرايط ــ درک اين واقعيت، که جھان مالی، نه تنھا شام٢

می توان با اين نتيجه گيری . رمزگشائی بسياری از اسرار سياست جھانی و مناسبات بين المللی را فراھم می سازد

  جديدی از تاريخ جنگ جھانی دوم و ساختار کامالً ۀلمانی موافق بود، که چنين درکی، منظراآرتور اشترن، کارشناس 

  .جھان بعد از جنگ را در مقابل چشم نمايان می سازد

 نزديک به عمليات مختلف برای سرپيچی از ۀ فدرال در آيندۀــ می توان انتظار داشت، که بانکداران نظام ذخير٣

ن منظور دامه قبل از ھر چيز، آنھا ب.  فدرال ادامه خواھند دادۀنظام ذخير» سّری«اجرای تعھدات خود در مقابل اوراق 

 اوراق قرضه با ارزش اسمی ھنگفت تقلبی ھستند، جھان را از اوراق بھادار ۀزدن به اين تصور در جامعه که ھم

جو و خنثی  و عالوه بر آن، آنھا با کمک سازمانھای امنيتی به جست. جعلی با ارزش اسمی نجومی خواھند انباشت

در زبان سازمانھای امنيتی » خنثی سازی«. مه خواھند داد فدرال اداۀنظام ذخير» واقعی«سازی دارندگان اوراق بھادار 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

با اين نمونه، ).  درصد ارزش اسمی١، به بھای مثالً ( اوراق به مبلغ سمبوليک ۀمفھوم تأديه معنی قتل است و يا به يا ب

لت حل می کنند، وصھم اتفاق ه را چگونه ب» سّری« اوراق بھادار ألۀ فدرال و سازمان سيا مسۀکه نظام ذخير

  . مشھود استدقت اتفاق افتاد، کامالً ه چقدر ب» شواليه ھای قباپوش و خنجر به کمر«رباخواران با 

ده تر کارزار و صاحبان آنھا، بخش گستر» سّری «ۀ فدرال برای خنثی کردن اوراق قرضۀ صاحبان نظام ذخيرۀمبارز

 اين کارزار عبارت است ستراتيژيکھدف . آيدحساب می ه  جھان بۀگونه تعھدات خود در مقابل ھمامتناع از انجام ھر

 از راه انباشتن نظام مالی بين امريکا ۀ فدرال و خزانه داری اياالت متحدۀ انواع تعھدات بانکھای نظام ذخيرۀلغو ھم: از

  .دالر فدرال، يعنی، با ۀالمللی با محصوالت ماشين چاپ نظام ذخير
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