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  فھرست مقاالت

  و بانک فدرال» پايان جھان«ــ ١

  »پايان جھان«ــ طال و ٢

  »ناتوی اقتصادی«ــ رسوائی جاسوسی و چشم انداز ٣

   و بانکھاامريکاــ جھان زير کالھک آژانسھای امنيتی ۴

  یدالرــ باجگير ۵

  »IIIبازل «ــ شور و شوق طالئی در اطراف ۶

  ، يا تسليحات مالی کشتار جمعیــ مبادله وامھای معوقه٧

  بازگشت به دنيای پول : ــ طال٨

  است چينی ــ بُردار طالئی سي٩

 در انتظار تحول بزرگ: ــ بازيھای پشت صحنه با طال١٠

   سوداگری بانکی بين المللی ۀــ اطالعات تکاندھنده در بار١١

  چشم انداز جھانیۀ مثابه  سپرده ھای بانکی بۀــ مصادر١٢

   آرامۀتاريخ مصادر: ــ طالی بانکھای مرکزی١٣

  ــ نظام بانکداری جھانی در حال احتضار١۴

  »امريکا طالی ۀبازرسی ذخير« نمايشی تحت عنوان ــ١۵

  )بخش نخست(ــ چاله ھای سياه اقتصاد جھانی ١۶

  بانکھای مرکزی» طالئی«شيادی : ت اطالعات از صندوق بين المللی پولأــ نش١٧

  ــ مافيای جھانی مواد مخدر و بانکھا١٨

  ــ سياستھای بزرگ و مواد مخدر١٩

   بانکداران جھانۀو افسونگری متواضعان» فوربس« رتبه بندی ۀــ در بار٢٠

  ــ جھان مالی موازی٢١

  ١۴٧ ابرنھاد، يا کميته ۀــ در بار٢٢

  امريکا فدرال ۀــ راجع به ضرورت ملی کردن نظام ذخير٢٣

  بھترين دفاع، حمله است: جنگ اقتصادیــ ٢۴

  مبر سپت١١ر اسراــ ٢۵

  جنگ اقتصادی برای نظم جديد جھانیــ ٢۶

   اقيانوس آرامۀنوسازی خانسوی ه بــ ٢٧

   و توزيع آن بين بانکھاامريکا از سوی بانک مرکزی دالر تريليون ١۶چاپ ــ ٢٨

  ديکتاتوری مالی جھانی و ايرانــ ٢٩

  امريکا بنيان اقتصاد -  و جنگدالرصادرات ــ ٣٠

   جھانی سازیۀدو افسانــ ٣١

  اتحاديه بدھکارانــ ٣٢

  ال و طامريکايورو، رؤسای جمھور ــ ٣٣
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  !بازار، سکه ای دو روــ ٣۴

 عفريت سرمايه داری در چنگال بحرانــ ٣۵

   پرتگاهۀــ سرمايه داری در لب٣۶

  ــ اقتصاد قمارخانه ای٣٧

  ــ سرمايه داری برای سالمتی زيان آور است٣٨

  حباب سرمايه داری ترکيدــ ٣٩

  زير کالھک الکترونی» آزاد«تجارت :  اتحاديه اروپا- امريکاــ ۴٠

  سياست نسل کشی جھانی يا نئومالتوسيانيسم. تصادم اقتصادھا ــ۴١

  وفان سرمايه داریطــ ۴٢

  کودتای بانکدارانــ ۴٣

   يا تسليحات مالی کشتار جمعی، وامھای معوقهۀمبادلــ ۴۴

  بيچاره دئريپاسکــ ۴۵

  

  

  )١(و بانک فدرال» پايان جھان«

مبر سال  دس٢١ن جھان انتشار يافته و حتی يک بودن پايادر ماھھای اخيردر رسانه ھای جمعی مطالبی راجع به نزد

 ۀ سال٩٩ ۀگويا مدت اجار:  اين پيامھا يک معنی دارندۀھم). ١٢ /٢١/١٢( را تاريخ مشخص آن اعالم می کنند ٢٠١٢

  ... در اين روز به پايان می رسدامريکاماشينھای چاپ از سوی بانک فدرال 

  

  بانک فدرال راجع به ١٩١٣ قانون مصوب سال ۀلأمس

 قانون بانک فدرال داير  بر تشکيل بانک امريکا ۀ، ھنگامی که کنگر١٩١٣مبر سال  دس٢١مدت اجاره از تاريخ 

تصويب کرد و صالحيت انتشار پول در کشور را به آن » امريکابانک فدرال اياالت متحده «مرکزی را تحت عنوان 

 به مفروضات زير »١٢ /٢١/١٢«ويسندگان مطالب راجع به به ھمين سبب، ن.  آن واگذار نمود، حساب می شودۀعھد

  :تکيه می کنند

  بانک فدرال کار خود را متوقف می کنند؛» ماشينھای چاپ پول«ــ در روز موعود، ١

مواجه می شوند؛ ) پول( وابسته ھستند، با کمبود نقدينگیدالر و جھان که ھمگی به امريکاــ در مدت کوتاھی اقتصاد ٢

   سطوح زندگی، افت سريع توليد و مصرف، تشديد تنشھای اجتماعی می گردد؛ۀ اختالل در ھماين نيز موجب

ــ بر اساس تضادھای اقتصادی و تنشھای اجتماعی، مناقشات مسلحانه درتمام سطوح آغاز می شود؛ جنگ جھانی با ٣

  .کاربرد تسليحات کشتار جمعی در مقياس جھان اجتناب ناپذير می گردد

 رويدادھای منتھی به آخر الزمان شروع می شود، و چندی بعد، پايان جھان فرا می ۀمبر زنجير دس٢١، عبارت ديگره ب

  .رسد

 يعنی چه؟ اگر از واژگان دقيق تر استفاده کنيم، اين است که در امريکا بانک فدرال ۀواسطه ب»  ماشينھای چاپۀاجار«

اما موضوع .  به اين نھاد خصوصی به پايان می رسدامريکا ۀمدت کمتر از سه ماه، مھلت مجوز يا امتياز تفويضی کنگر

 ألۀسعی می کنم مس.  می باشدامريکا دالراصلی و اساسی اين صالحيتھا عبارت از حق انتشار ابزار قانونی مبادله ــ 

  . اين نھاد را بيان نمايمۀمدت صالحيت بانک فدرال را روشن سازم و در عين حال، ارزيابی خود نسبت به آيند
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. تصويب شد) Federal Reserve Act of 1913(، قانون بانک فدرال ١٩١٣مبر سال الزم به ذکر است که در ماه دس

  :در ضمن، گاھشناسی وقايع بدين شرح است

   قانونی را تصويب کرد؛ۀ اين اليحامريکا، مجلس نمايندگان ١٩١٣مبر سال  دس٢٢ ــ در الف

  ز آن را تصويب کرد؛ مجلس سنا ني١٩١٣مبر سال  دس٢٣ ــ در ب

 پس از امضاء توسط رئيس –)  يک ساعت پس از تصويب در سنادقيقاً  (١٩١٣مبر سال  دس٢٣ ــ در ھمان روز ج

  .، حکم قانونی يافتوودرو ويلسون امريکاجمھور 

 می گمان. مبر تأکيد می شود، معلوم نيست دس٢١به روز » پايان جھان «ۀکه چرا در مطالب منتشره در بار علت اين

  .نظر می رسده اسرارآميز ب. لف بوده استؤخوشايند م، »١٢ /٢١/١٢ «شود که ھمگونی و تلفيق رقمھای

  

  »ماشينھای چاپ اسکناس «رۀمدت االجا

، ) بانک١٢متشکل از (، صالحيت بانک فدرال ) تصويب شد١٩١٣به ترتيبی که در سال ( چھار قانون مذکور ۀدر ماد

 قانون امريکابدين ترتيب گفته می شود، که اگر مجلس سنای .  شده استتعيين ١٩٣٣ان  سال، يعنی، تا پاي٢٠مدت ه ب

 تخلف نمايد، صالحيت آن پيش از موعود مقرر سلب ١٩١٣ويژه ای تصويب کند و يا بانک فدرال از قانون مصوب 

  .خواھد شد

علت نقض ه قانون مصوب کنگره يا بکه بر اساس   سال تا وقتی٢٠در مدت «]اين قانون: [در متن اصلی چنين آمده است

  .»قوانين لغو نگرديده، معتبر است

  . ساله نشده است٩٩ ۀ ھيچ اشاره ای به اجار١٩١٣در قانون سال 

به بانک )  امتياز-منشور، اساسنامه( در ھنگام تأسيس بانک فدرال تمايل معينی برای دادن مجوزامريکادر تاريخ 

 بود و پس از آن اولين بانک امريکا بانک مرکزی، بانک ۀ اوليۀنمون. د آمده بودوجوه  سال ب٢٠مدت ه  بامريکامرکزی 

 متوجه خطراتی  مجوز گرفت، اما پدران مؤسس فوراً ١٧٨١ در سال امريکابانک . امريکا و سپس بانک دوم امريکا

اولين بانک . ود را باطل کردند می تواند به اين نھاد وارد آورد، بعد از چھار سال  جواز خامريکاشدند که انقالب پيروز 

باالخره، . اما مدت اعتبار جواز تمديد نشد.  جواز گرفت و بيست سال به فعاليت خود ادامه داد١٧٩١ در سال امريکا

 ء ملغا١٨٣۴ کشور مجوز گرفت، اما اين مجوز ھم خيلی زود، در سال ۀ از کنگر١٨١۶ در سال امريکادومين بانک 

ه  بامريکاپس از آن، .  اندرو جکسون ميسر شدامريکاا زحمت و خطر زندگی رئيس جمھور انجام اين امر، ب. گرديد

مدت ھشتاد سال بدون بانک مرکزی به حيات خود ادامه داد، با وجود اين، بانکداران در تمام اين مدت تالشھای بی وقفه 

نابع، در اين باره گفته می شود، که بانک در بسياری از م. عمل آوردنده  بامريکاای را برای تحميل اين نھاد به مردم 

 دائم ۀولی اغلب اوقات، زمان گذار بانک فدرال به اجار. فدرال از بسياری وقتھا پيش صالحيت ابدی گرفته است

 چند قرن موجوديت بانک بدين سبب ھم در اين باره که درطول تقريباً .  نمی شودتعيينطور دقيق ه ماشينھای چاپ پول ب

 به تصويب رسيده است، کار جدی ١٩١٣ مورد متمم و اصالحيه در قانون سال ٢٠، مجموعا در حدود اامريکفدرال 

 وجود دارد امريکا ۀ مجموعه ای از قوانين تحت عنوان قوانين اياالت متحدامريکا ۀدر اياالت متحد. انجام نمی گيرد

)United States Code -U.S.C.( اصالحيه ھا و قوانين متمم مصوبه ۀاضافه  بامريکا و در آن تمامی قوانين جاری 

  . تا امروز معتبر قانون بانک فدرال بازتاب يافته استۀدر زمانھای مختلف، از جمله، نسخ

اغلب با راه يافتن فرانکلين روزولت، رئيس » اجاره دائم ماشينھای چاپ«معلوم نيست چرا زمان گذار بانک فدرال به 

، اولين ظاھراً ).  کاخ سفيد را تحويل گرفت١٩٣٣ سال جنوریاو در ( زده می شود  به کاخ سفيد پيوندامريکاجمھور 

متممی را به تصويب رساند که بر اساس آن صالحيت )  مخفیۀدر جلس(کاری که او انجام داد، با اعمال فشار به کنگره 
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تشکيل آن، تاريخچه و  -بانک فدرال« تحت عنوان واين کرائوتکرامر ۀمقال. دائم به بانک فدرال تفويض گرديد

 سرنوشت ۀاو در اين مقاله در بار. ، يکی از مشھورترين مطالب توطئه گرانه از اين نوع می باشد»ژی فعلیيسترات

که از سوی کنگره لغو نشود يا  مدت اعتبار اين قانون، در صورتی: ٢، بخش ٣۴١بند «:  می نويسد١٩١٣قانون سال 

 سال، يعنی ٢٠ فعاليت بانک فدرال ۀطول دور.  سال است٢٠انين ملغا نگردد،علت نقض قوه اگر مجوز بانک فدرال ب

. در اين دوره چه کسی عھده دار مقام رياست جمھوری بود؟ البته، فرانکلين روزولت!  شده استتعيين ١٩٣٣تا سال 

  .»فتادايان فعاليت بانک فدرال اتفاق نياما، پ

 ١٩٢٧ ھم در سال اگر چه واقعاً . بان بانک فدرال بسيار سخن می گويند فرانکلين روزولت به صاحۀاما از خدمات ناکرد

در متن اصلی . قانونی به تصويب رسيد که بر اساس آن، محدوديت موقتی امتياز بانک فدرال برای چاپ پول لغو گرديد

علت تخلف از ه  تا زمانی که طبق قانون مصوب کنگره يا ب١٩٢٧ بروری ف٢۵اين قانون پس از «: قانون گفته می شود

 بسيار شبيه ١٩٣٣، به قانون »مدت بيست ساله ب«اين فرمولبندی، منھای عبارت . »قوانين لغو نگرديده، معتبر است

  ). منعکس شده استامريکا ۀ قوانين اياالت متحدۀاين مصوبه در مجموع(است 

  

  ھيجانات کنونی پيرامون بانک فدرال

 برای لغو امتياز بانک فدرال به يکی از امريکا ۀوط به بانک فدرال، حق کنگراين واقعيت اھميت دارد که در قانون مرب

  :دو دليل زير لحاظ شده است

  ؛)حتی در صورت اجرای تمامی الزامات قانون بانک فدرال(چنين لغوی ۀ  ــ قانون مصوب کنگره در بارالف

  .١٩١٣ ــ تخلف بانک فدرال از قانون مصوب سال ب

 از مدتھا پيش می بايست امريکاعلت نقض فاحش قوانين ه دراين باره ندارم، که بانک فدرال ب ھيچ ترديدی من شخصاً 

 بحران ۀ اعطای وامھای کالن به بانکھای خصوصی معظم در دورۀ عمليات مخفيان.از صالحيت خود محروم می گرديد

فدرال نشان داد که مقدار چنين مميزی جزئی بانک . حساب می آيده اخير، يکی از نمونه ھای بسيار قابل مالحظه ب

جالب توجه است که بخش بزرگی از وام گيرندگان، بانکھای .  می رسددالر تريليون ١۶وامھائی به بيش از 

ھمچنين . در صورتی که بانک فدرال فقط با موافقت کنگره می تواند به نھادھای خارجی وام بدھد. ئی ھستندامريکاغير

ــ نمايندگان و سناتورھاــ اعطاء شده » خادمان مردم«طور مخفيانه و بدون اطالع ه ينھا ب اۀ توجه اين است که ھمۀشايست

.  پايان گذاشته نشده استۀبه حسابرسی نقط) االن ديگر يک سال از درج نتايج اين حسابرسی گذشته است(تا کنون . است

  . ارائه نداده است ھم ھيچ توضيح معقولی در مورد عمليات مخفیبن برنانکهرئيس بانک فدرال، 

شدت ه  بامريکاجا دارد بانکداران جھانی و ملت . ھيچ رمز و راز خاصی در مورد فعاليت ھای بانک فدرال وجود ندارد

 موجوديت ۀ دورۀ باند فاسد بانکداران در ھمۀ راھزنان اگر چه نارضايتی مردم در قبال فعاليت ھای علناً .مخالفت نمايند

تابستان . به اوج خود رسيده است، اما بانکداران ھنوز می توانند موقعيت خود را حفظ کنند ١٩١٣بانک فدرال از سال 

 طرح جوالی ٢۵ در تاريخ امريکا ۀکنگر«:  رسانه ھای جھانی انتشار يافتۀ اين خبر حيرت آور در ھم٢٠١٢سال 

 رأی موافق در مقابل ٣٢٧ل را با  نامدار کنگره، ران پل ناظر بر حسابرسی بانک فدراۀقانونی تھيه شده توسط نمايند

  . رأی مخالف، تصويب کرد٩٨

 قانونی حسابرسی کامل بانک فدرال، از آن جمله، انطباق وضعيت حقوقی اين نھاد با قانون ۀالزم به تأکيد است که اليح

نحصاری  حق چاپ پول، جزء حقوق اامريکايادآوری می کنم که طبق قانون اساسی .  را در نظر داردامريکااساسی 

اين واقعيت » کشف« به امريکا مردم ۀصحيح است، امروز اکثريت قابل مالحظ.  منتخب آنھاستۀ و کنگرامريکامردم 

 امريکاغير از اين، مردم .  سال پيش، حق چاپ پول به يک شرکت خصوصی به اجاره داده شده است٩٩: نائل شده اند
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، يوستاس مولينسمثال، (عده ای از پژوھشگران نکته سنج . ھنوز ھم نمی دانند چه کسی از اين حق برخوردار است

  .ئی جزء سھامداران اصلی بانک فدرال ھستندامريکاثابت می کنند که بانکھای غير) »اسرار بانک فدرال«مؤلف کتاب 

 ۀله را که مھلت اجارأن مسی و سرسخت بانک فدرال يک بار ھم ايئ و نه ديگر مخالفان حرفه ران پل، نه ءاز قضا

می پندارم که آنھا بر تمام .  يادآوری نکرده اندامريکا ۀدر پايان سال جاری به اتمام می رسد، به کنگر» ماشينھای چاپ«

 قانونی حسابرسی بانک فدرال ھنوز ھم اعتبار قانونی نيافته ۀاليح. نقطه و ويرگولھای قانون فدرال رزرو اشعار دارند

ھم اکنون آنھا برای (صوصی پايداری بيشتری از خود نشان می دھند بدين ترتيب سھامداران اين شرکت خ. است

با اين وجود، رأی گيری در کنگره، حادثه ای بسيار ).  کوشش می کنندامريکا ۀ قانونی در کنگرۀھمين اليح» تدفين«

  .شمرده می شود) و حتی جھان (امريکادر حيات » ١٢ /٢١/١٢«مھمتر از رقم موھوم 

 ۀلأ، برای حل مس)»شورای خبرگان«(از  و شورای عمليات فدرال بانک در بازار ببن برناکهت که آيا به ھمين علت نيس

شتاب بخشيده اند؟ ، بانک فدرال در پشت اين اصطالح و تحت » کاھش کمی سوم«اصطالح ه  سوم بۀشروع مرحل

رھنی » ۀزبال«صورت خريد اوراق  ه بدالر )٢( ميليارد۴٠ماھانه (مبالغ ھنگفتی را » مبارزه با بيکاری«پوشش ھياھوی 

بانکداران کوشش می . ئی در وال استريت توزيع می کندامريکادر بين بانکھای خصوصی )  از اوراق بھادار بانکھا

را از آنھا » ماشينھا «ۀاما، جالب اين است که اگر فردا حق اجار. بچکانند» ماشينھای چاپ«کنند آخرين قطرات را از 

   می دھد؟سلب نمايند، چه روی

 ئی ماجراجوۀروحي.  بنيادی نجات خود می گردندیبانکداران بانک فدرال در عين حال ديوانه وار به دنبال يافتن راھھا

 مھمترين حرکت امريکابرافروختن آتش جنگ در خارج از . شدت رشد می کنده و پرخاشگری در ميان آنھا ب

 از بانک فدرال امريکائی و مردم امريکاوجه و خشم قانونگذاران  آنھا، موجب انحراف تۀژيک آنھاست که به عقيديسترات

 اجاره در شرايط ۀبانکداران ادام. می گردد) تروريستھا، اسالمگرايان، ديکتاتورھا و امثالھم(به سمت حوادث ديگر 

ک فدرال،  فوق الذکر صاحبان بانۀاجرای برنام. جنگھای مداوم با بقيه جھان را بھترين روش کسب سود می شمارند

  .حساب می آيده يک راه سرراست به طرف جنگ جھانی ب

، حتی طبق امريکا، نه تنھا بر اساس قوانين »١٢ /٢١/١٢«سلب اختيارات بانک فدرال، بی توجه به تاريخ موھوم 

 End(» پايان بانک فدرال«ران پل اين موضوع را در کتاب خود تحت عنوان . نص صريح آن، ممکن و ضروری است

the Fed( پايان دادن به بانک فدرال نه تنھا . طرز متقاعد کننده ای توضيح می دھده ، بامريکا، پرفروش ترين کتاب

  ... جھان استۀسود ھمه ، حتی بامريکابه نفع مردم 

  

  :توضيحات مترجم

يافته  بانک خصوصی تشکيل ١٢ست  که از اتحاد امريکافدرال رزو، عنوان رسمی بانک مرکزی  - بانک فدرال-)١(

 :، در اين نشانی»امريکا و جنگ، بنيان اقتصاد دالرصادرات «:  تحت عنوانمارتين کوکشا ۀرجوع شود به مقال. است
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د و آن را به ارز واحد جھانی تبديل را در انحصار خود دارن) دالر(که يک عده بانکدار صالحيت چاپ پول   وقتی-)٢(

صحبت کند؛ » ديکتاتورھا«، از »حقوق بشر«و » دموکراسی«کرده اند، بگذار ھر کسی ھر قدر دلش می خواھد، از 

را علت » آزادی بيان«و » دموکراسی«دفاع کند؛ بگذار فقدان » دموکراسی« برای صدور امريکابگذار از جنگھای 
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 ادامه دارد


