
 

 :مستخرجی از
پیرامون توافقنامھ ھستھ ) توفان(بیانیھ تحلیلی حزب کار ایران

 )٣(ای در وین 
  جاسوسی امپریالیسم و صھیونیسم در ایران و پذیرش تحقیر مردم ایران

واقعیت این است کھ ایران حقیرانھ پروتکل الحاقی را در دوران ریاست جمھوری 
حانی نخست وزیر کنونی پذیرفتھ بود، ولی آقای خاتمی و با مدیریت ھمین آقای رو

ولی حاال . این پروتکل الحاقی ھرگز بھ تصویب مجلس فرمایشی ایران نرسیده بود
از امضایش  ١+۵ھمان پروتکل الحاقی را کھ تنھا ایران امضاء کرده و خود سران 

برای بازرسی ممالک و تاسیسات ھستھ ای شان امتناع می کنند، می خواھند بھ 
منتخب شورای نگھبان مسلما " صالحِ "نمایندگان . مجلس ایران برسانند تصویب

بھ ویژه آنکھ از ھم اکنون با یاری بخشی . قدرت مخالفت با این تسلیم نامھ را ندارند
از حاکمیت و یاران آمریکائیش در جامعھ، بوی دالرھای سرمایھ گذاریھای 

یران بھ مشام می رسد و یک نئولیبرالی آمریکائی و حذف یارانھ ھای دولتی در ا
  . پایگاه نازک اجتماعی مناسب برای این خیانت ملی نیز فراھم شده است

تصویب این پروتکل تسلیم طلبانھ الحاقی بھ قدری شرم آور بود کھ ولی فقیھ آقای 
علی خامنھ ای در نطق انتقادی خویش نسبت بھ توافقنامھ لوزانچای بھ صراحت 

اد مربوط بھ حضور سرزده و بازرسی تاسیسات نظامی اعالم کرد کھ ھرگز بھ مف
متعاقب سخنان . ایران از جانب بازرسان آژانس بین المللی ھستھ ای تن در نمی دھد

وی رھبران سپاه پاسداران نیز بھ دولت تاختند کھ مانع ورود این ھیاتھای جاسوسی 
در دل زنده می  این اظھار نظرات این امید را. بھ تاسیسات نظامی ایران می گردند

کرد کھ دولت ایران علیرغم امضای پروتکل الحاقی و تصویب آن قصد ندارد 
اختیارات بی حد و حصر بھ بازرسان آژانس بین المللی ھستھ ای برای نظارت و 
بررسی بدھد و می خواھد بازرسی آنھا را بھ ھمان حدی کھ در پیمان منع گسترش 

در سند اخیر کھ بعد از بحثھای . ود کندسالحھای ھستھ ای منظور شده است، محد
مخالفت ایران سرانجام بھ تصویب رسیده است شکل سیاسِت بازرسی تا فراوان با 

ایران  تاسیسات نظامیسند قبلی از  بر خالف در این سند. حدودی تغییر کرده است
تھتاسیسات غیر ھسو  ای تاسیسات ھستھبھ  سخن بھ میان نمی رود، بلکھ تاسیسات ایران

بازرسان آژانس بھ ھر صورت از این حق بی حد . تقسیم شده اند) توفان-بخوانید نظامی(ای
و حصر برخوردارند کھ بدون خبر بھ بازرسی تاسیسات ھستھ ای ایران بپردازند و نیازی 

کھ منظورشان  ای تاسیسات غیر ھستھولی در مورد . بھ کسب اجازه از دولت ایران ندارند
دالیلی مبنی بر مظنون بودن این راکز گاوداری یا مرغداری نیست، باید حتما تاسیسات و م

بھ این ترتیب جای . ارائھ دھند تا بتوانند از این تاسیسات بازدید بھ عمل آورند تاسیسات
تغییر داده اند تا بھ قول خودشان " ظن"عبارت تاسیسات نظامی ایران را با مراکز مورد 

با . محدود نمایند" مظنون"دود کرده و آن را فقط بھ اماکن اختیارات بازرسان اجنبی را مح
این شگرد جدید ھمان اختیاراتی را کھ ظاھرا رھبر بھ علت مخالفت مردمی مورد اعتراض 

اینکھ کدام محل . قرار داده بود، بھ نحو دیگری با ایجاد موانع و امکان تنفس کوتاه پذیرفتھ اند
کافی است تا بازرسان آژانس . بھ توافق طرفین ندارد قرار دارد ربطی" ظن"بھ دالیلی مورد

چنین ادعائی را مطرح کنند تا از ھمھ حقوق جاسوسی بی حد و حصر برخوردار باشند، 
زیرا نا گفتھ روشن است کھ رژیم جمھوری اسالمی بھ ھیچکدام از تاسیسات غیر ھستھ ای 

است کھ می تواند بھ  نیست و این آژانس بین المللی انرژی ھستھ ای" مظنون"خویش 
بودن " مظنون"روشن است کھ . تاسیسات ایران مشکوک شده و خواھان بازرسی آن شود

تصورش ھم نمی رود کھ . فقط حقی است کھ بھ بازرسان جاسوس بیگانھ تفویض شده است
در این میان این نکتھ ناروشن می ماند کھ . باشد" مظنون"دولت ایران بھ تاسیسات خودش 

ن نیز باید با ادعاھای بازرسان آژانس مبنی بر مشکوک بودن تاسیسات معینی در دولت ایرا
آنوقت این پرسش مطرح . ایران  و مدارک ارائھ شده از جانب آنان موافقت کند و یا خیر

است کھ در صورت مخالفت بازرسی تاسیسات نظامی ایران از طرف جاسوسان آژانس چھ 
باید بھ سخنان آقای اوباما فکر کرد کھ با ھمان بندھای در اینجا . عواقبی بر آن مرتب است

می بینیم کھ  دست . نامرئی اوامر مربوطھ را بر اساس بی اعتمادی بھ ایران صادر می کند
  .آمریکا در این زمینھ بسیار باز است

  

  عقب نشینی در عرصھ آموزش فنآوری و تکامل صنایع
 ۴ادامھ در صفحھ ...تھای ھستھ ای و در اصل سند بھ عقب نشینی ھای ایران در فعالی
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  دیای جھان متحد شویتارلروپ
  

  وفانت
  

  ار ایرانــزی حزب کـرکـان مــارگ

راه برون رفت از این 
ھستھ ای " بن بست"

  کدامست؟
  ھر کسی از ظن خود شد یار من

  ست اسرار مناز درون من نج
یکی از قراردادھای جھانی پر سر و صدا، 

برای . است" برجام"ھمان توافقنامھ ننگین 
حامیان استقالل و حقوق ملتھا، لوزانچای یا 
وین چای و برای مشتی خودفروختھ در 
حکومت کھ برای بقاء نظام جمھوری 
اسالمی سرتسلیم در مقابل شیطان بزرگ 

سند بھ "و " دستآورد عظیم"فرود آورده اند 
بوده " رسمیت شناختن حق مسلم مردم ایران

طیف مخالفان و موافقاِن این قرار داد . است
از منتھی الیھ راست شروع می شود بھ 
. مارکسیست لنینیستھا ختم می گردد

انسانھائی کھ از حقوق ملتھا و استقالل 
ممالک در مقابل زورگوئی و قلدرمنشی و 

الیسم و سیاستھای استیالگرانھ امپری
صھیونیسم حمایت کرده بر ضد آن بھ 

حزب کار . مبارزه بر می خیزند
  . از گروه اخیر است) توفان(ایران

این وضعیت پیچیده کھ از دیدگاھھای 
گوناگون با منافع و نیات گوناگون صورت 
می پذیرد میدان را برای عوامفریبی باز می 

دشمنان منافع ملی کشورھا و از . گذارد
در دو سوی خط با برافراشتن  جملھ ایران

پرچم اتھام سعی می کنند دھان مخاطب را 
نظریات خود را بھ اثبات " حقانیت"بستھ و 
  . برسانند

در آمریکا بھ " تی پارتی"جنبش ارتجاعی 
نمایشات اعتراضی فرا می خواند تا 

 اعالم کرده" معاملھ با ایران"مخالفتش را با 
  ٢صفحھدر ادامھ ...از یک ھولوکاست
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  ..راه برون رفت از این
آنھا ایران را با آلمان نازی . دوم جلوگیری کند

مقایسھ می کنند و بھ بلندگوی صھیونیسم بین 
یکی از سخنگویان مشھور و . الملل بدل شده اند

پرووکاتور این میتینگ کھ مملو از سفیدپوستان 
: نژادپرست آمریکائی است فریاد می زند

ا از رژیمی دفاع می کند رئیس جمھور خود م"
ببینید ما در . کھ می خواھد ھمھ ما را نابود کند

شرکت کنندگان با ". چھ کشوری زندگی می کنیم
شعارھای پایان بشریت، قارچ اتمی، بر فراز 
مانھاتان کھ بر سر دست بلند کرده اند مستمرا 

یکی از نامزدھای انتخاباتی در . شعار می دھند
اگر : "بده می کشدنشست جمھوریخواھان عر

قرارداد بھ تصویب  برسد انسانھا کشتھ می 
اروپائی ھا نابود می شوند، اسرائیلی ھا . شوند

سخنگوی این نمایش با اشاره ". بھ قتل می رسند
ھمھ این ھا : "بھ کاخ سفید مدعی می شود کھ 

در تبلیغات ضد ". دستان آلوده بھ خون دارند
اوبامای مسلمان "توافقنامھ ھستھ ای با ایران از 

صحبت می کنند کھ می خواھد آمریکا " کنیائی
شخص اوباما بعد از اینکھ در . را نابود کند

کنگره آمریکا توانست از طرح قطعنامھ 
مخالفان توافقنامھ ھستھ ای کھ در اکثریت بودند 
از طریق روشھا و کلکھای تشکیالتی جلوگیری 

نامھ اکثریت کنگره آمریکا مخالف این توافق. کند
نفر از صد نفر  ۴٠است و در سنای آمریکا تنھا 

. از این توافقنامھ تسلیم طلبانھ حمایت می کنند
آنچھ پیروزی اوباما قلمداد می شود شکست وی 
در کسب نظر اکثریت نمایندگان کنگره و سنای 
آمریکاست و بھ عبارت دیگر توافقنامھ ھستھ ای 
 با ایران مشروعیت پارلمانی در آمریکا را

ندارد و تنھا تصمیم رئیس جمھور آمریکاست 
. کھ در انتخابات بعدی بھ موئی بستھ است

امپریالیسم آمریکا کھ برای توافقنامھ ھای جھانی 
و منشور سازمان ملل کھ سیاه روی سفید 
وظایف و حقوق اعضاء و طرفین را تعیین 
کرده است پشیزی ارزش قایل نیست و آنھا را 

ند، نیازی ندارد کھ از با قلدری لگدمال می ک
زیر پا گذاردن تعھداتش با ایران بھ بھانھ 

اوباما توسط رئیس " خودکامھ"تصمیمات 
سرنوشت . جمھور بعدی شرم داشتھ باشد

توافقنامھ لوزانچای بھ موئی بستھ است کھ در 
مقابل حجم عظیم تسلیم طلبی ایران تعھد می کند 
محاصره مالی، اقتصادی و سیاسی ایران را 

  .کند" ُشل"می ک
تصویب توافقنامھ ھستھ ای با "اوباما در تاکید 

توسط اقلیت نمایندگان با کلکھای " ایران
این تصمیم یک : "پارلمانی اظھار داشت

پیروزی برای دیپلماسی و امنیت ملی آمریکا و 
توگوئی بمب اتمی ". برای امنیت جھان است

موھومی ایران امنیت آمریکا و جھان را بھ 
داختھ و صدھا بمب اتمی واقعی آمریکا خطر ان

و اسرائیل و متحدان آنھا برای امنیت جھان 
خطری ندارند؟ این ھمھ ریاکاری در دیپلماسی 

صھیونیسم اسرائیل . جھانی بی نظیر است
توسط عوامل نفوذی خود در آمریکا در میان 

کنگره آمریکا بسیار فعال " منتخب"نمایندگان 
ننگین را بھ شکست بودند تا ھمین لوزانچای 

بکشانند زیرا از این طریق بیشتر می توانستند 
از دولت آمریکا امتیاز بھ دست آورده و حتی با 
تحریک بھ جنگ در منطقھ محیطی متشنج 
بوجود آورند تا بتوانند از آب گل آلود ماھی 

آنھا نوار غزه را با تائید ھمھ ممالک . بگیرند
ند، با خاک یکسان کرد" حامی حقوق بشر"

سوریھ را بھ خاک خون کشیدند و لبنان را فلج 
این سھ کشور ممالکی بودند کھ سپر . کرده اند

بالی ایران در یک تجاوز احتمالی بھ ایران 
محسوب می شدند و اتحاد ناتو با اسرائیل، 
ایران را از حمایت این سھ کشور عمال محروم 

در دوره احمدی نژاد با دیپلماسی تحریک . کرد
گزک بھ دست دشمن دادن، شرایطی  آمیز و

فراھم کرد تا اسرائیل خود را بھ بھانھ مبارزه با 
ایران تسلیح کامل گرداند و متحدان بسیاری در 

بر این بستر . فراھم کند لک عربیامممیان 
کنگره " منتخب"صھیونیستھا افسار نمایندگان 

آمریکا را بھ کف آوردند واوباما را تحت فشار 
ایران را بھ بھترین وضعی بدوشد  قرار دادند تا

  .و لھ کند
در ایران نیز جناح امنیتی نظامی و مافیائی 
درون کشور کھ بر فراز قانون پرواز می کند و 
امنیت ایران را امنیت خودشان می داند بھ 

انگیزه مخالفت . مخالفت با این قرار داد پرداخت
این عده از ھمان آغاز . آنھا نیز روشن است

آمدن رفسنجانی بر اساس درک روی کار 
ماموریت یافتند از تمام  ،نئولیبرالی از اقتصاد

. راھھای ممکن بھ تامین بودجھ خویش بپردازند
آنھا در این روند یک دستگاه بزرگ سرکوب 
در ایران با استفاده از امکان رعب و وحشتی 
کھ بھ وجود آورده و تشکیالتی مافیائی کھ بر ھم 

سر قوه مقننھ و قضائیھ  زده بودند، بر باالی
انتصابی اسالمی ایجاد کردند و با اشغال 
فرودگاه امام خمینی، با بنای ده ھا اسکلھ ھای 
غیر قانونی دولتی کھ در داخل دولت ایجاد 
کردند، بدون نظارت عمومی، اجناس قاچاق بھ 
ایران وارد کرده و آنھا را توسط ایادی خویش 

فروش رساندند در بازار آزاد بھ بھای کالن بھ 
امنیتی - دستگاه مافیائی نظامی. و می رسانند

سرمایھ داری در ایران عمال دولتی در دولت 
است و دروازه ھای ایران بھ خارج را در ید 

حتی تجار کالن نیز نمی . اختیار خویش دارد
توانند بدون رضایت این غول مافیائی با خیال 
راحت بھ ورود کاالھای مورد نیاز عمومی 

ھر چھ مدت محاصره اقتصادی ایران . دازندبپر
طوالنی تر شود قدرت مالی این تشکیالت 

آنھا در ایران میلیونھا . مافیائی افزونتر می شود
نان خور متشکل دارند کھ نیازھای اولیھ زندگی 
آنھا بھ بھای تحمیل ظالمانھ بر اکثریت مردم 

این گروه . ایران، از این طریق تامین می شود
طبیعتا مخالف تصویب توافقنامھ ای با مافیائی 

زیرا کاھش تدریجی محاصره . آمریکاست
اقتصادی می تواند از نفوذ آنھا بکاھد و عرصھ 

از  - ولی نھ ھمھ آنھا را -ھائی از قاچاق اجناس
این کاھش قدرت . حیطھ تسلط آنھا خارج کند

مالی و اقتصادی مسلما در کاھش قدرت نظامی 
این است کھ . ر خواھد بودو امنیتی آنھا نیز موث

بھ علت اطالعات داخلی و فنی کھ توسط 

کارشناسان و ھواداران خود دارند بھ نقاط 
ضعف این توافقنامھ ھستھ ای اشاره می کنند و 

  .ماھیت تسلیم طلبانھ آنرا افشاء می نمایند
پاره ای سازمانھای اپوزیسیون خود فروختھ 

توافقنامھ ایران نیز با ھمین انگیزه ھا با چنین 
ای مخالفند زیرا عرصھ اخاذی آنھا را از 
کشورھای متجاوز و ارتجاعی منطقھ نظیر 
اسرائیل و عربستان سعودی بھ حداقل می رساند 
و حقوق بازنشستگی اعضایشان را بھ خطر می 

مجاھدین خلق و رضا پھلوی مدعی بی . اندازد
  .تاج و تخت پادشاھی ایران از این قماشند

جبھھ ارتجاعی مخالفان با توافقنامھ می بینیم کھ 
ھستھ ای لوزانچای از تل آویو و واشنگتن 
شروع می شود بھ قم و تھران می رسد و طیف 

  .وسیعی را در بر می گیرد
در مقابل این جبھھ وسیع مخالفان، جبھھ ای نیز 
از موافقان وجود دارد کھ دست کمی از مخالفان 

قاء جمھوری آنھا برای اینکھ امنیت و ب. ندارند
اسالمی را تامین کنند حاضر شده اند از تمام 
دستآوردھای مردم ایران در عرصھ کسب دانش 

آنھا . اتمی و استقالل سیاسی ایران دست بردارند
حقوق مسلمی را کھ پیمان منع گسترش 
سالحھای ھستھ ای بھ ایران داده است و حق بی 
بروبرگرد ایران است، مرتب بازگو کرده و 

صراف از استفاده از بخشی از این حقوق حتی ان
آنھا با این . را پیروزی مردم ایران جا می زنند

ھمھ ھزینھ کالنی کھ مردم ایران با فداکاری 
برای حفظ استقالل و مقاومت در مقابل 
زورگوئی امپریالیسم و صھیونیسم پرداختھ اند، 
بھ جای ارج بر آن و تکیھ بر آن، حاضر شده 

لم آنرا نادیده گرفتھ و اند با یک گردش ق
دستآوردھای فنی و علمی این مردم را بدور 
افکنده و سر تمکین در مقابل اوباما فرود آورده 
و دروازه ھای ایران را بر روی دشمن 
جھانخوار بگشایند تا ایران را ویران کند، و آن 
ھم با این توھم ابلھانھ کھ بھ سوگند امپریالیستھا 

نی رژیم آخوندھا دست مبنی بر اینکھ از سرنگو
حزب ما بارھا . بر خواھند داشت باور کرده اند

بیان کرده و آنرا تکرار می کند کسی کھ در 
معاملھ با امپریالیسم انگشتش را بدھد دستش را 

کسی کھ از موضع ضعف با . خواھد داد
امپریالیسم کاردان، ماھر، با تجربھ و ھشیار 

ده است کھ توافقنامھ امضاء کند، تنھا تائید کر
برای عقب نشینی ھای زیادتری مھیاست و این 
را امپریالیسم با شامھ تیز طبقاتی خویش و با 

. مسرت درونی فراوان، خوب درک می کند
روزی کھ امپریالیسم خود را در شرایطی ببیند 
کھ سرنگونی این رژیم را بر روی میز قرار 
دھد و یا اشغال ایران را در دستور کار خود 

، مانند صدام حسین در تلویزیون رسمی بگذارد
کشور تحت عناوین و بھانھ ھای ساختگی، این 
توافقنامھ را پاره پاره خواھد کرد، زیرا در آن 
روز قدرت سیاسی از لولھ تفنگ خارج می 
شود و تاریخ بعد از آن بر اساس قدرِت قلِم 

این . ارتجاع سیاه جھانی مجددا نوشتھ می شود
. تاریخ بشریت استدرس و تجربھ بزرگ 

امپریالیسم آمریکا ایران را بخشی از حریم 
  ٣ادامھ در صفحھ...امنیت خود اعالم

  اسالمی، بھ دست مردم ایران  رژیم سرمایھ داری جمھوری سرنگون باد 
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  ..راه برون رفت از این
کرده است و امکان ندارد استقالل و حتی  

تمامیت ارضی آنرا در زمانی کھ بھ صالحش 
تجربھ لیبی را نگاه کنید فقط . باشد تامین کند

ظ است ولی مردم امنیت در مناطق نفتی محفو
در عراق . لیبی باید در کثافات خود غرق شوند

  . نیز وضع بھ ھمین صورت است
انگیزه این بخش از حاکمیت ایران باز کردن 
دروازه ھای ایران بھ روی سرمایھ ھای 
خارجی امپریالیستی، ورود بھ سازمان تجارت 
جھانی، پذیرش اوامر بانک جھانی و صندوق 

یت از سیاستھای نئولیبرالی بین الملل پول و حما
ایران باید . جھانی سازی سرمایھ داری است

جامعھ "بخشی از نظم نوین جھانی شود و بھ 
  .کھ دربانش آمریکاست بازگردد" بین المللی

این نئولیبرالھای موافق توافقنامھ لوزانچای دو 
استدالل مھم برای فریب مردم ارائھ می دھند 

ز جنگ جلو گرفتھ اند یکی آنکھ آنھا با این کار ا
و دوم اینکھ با این کار جلوی مافیای امنیتی 
نظامی و دزدی ھا و فساد آنھا را در آینده 
خواھند گرفت و بھ آنھا ضربھ مھلکی فرود 

نفرت عمومی مردم از جناح . خواھند آورد
کھ بیان نظرات " اصولگرا"و یا " تندرو"

 اوباشان و ناقضان قانون و امنیت عمومی ھستند
بھ قدری است کھ این افسانھ ھای شیرین را کھ 
بھ گوش آنھا می خوانند می پذیرند و تصور می 

" اصالح طلبان"کنند کھ با روی کار آمدن 
زنان در "و " آب و برق مجانی می شود"مجددا 

و " اسالم بھ آزادی دست پیدا می کنند
  ... و" کمونیستھا حق فعالیت خواھند داشت"

قنامھ لوزانچای بر آرزوھا و جناح موافقان تواف
ما می پرسیم . امیال نھفتھ مردم چشم دوختھ اند

چرا باید مبارزه با فساد، مبارزه با دزدھا، 
با  مبارزه با اسکلھ ھای غیر قانونی، مبارزه

نقض امنیت عمومی و مبارزه با حکومت 
قلدرھا و اوباشان، برسمیت شناختن حقوق مدنی 

انعقاد یک قرار  و دموکراتیک مردم مشروط بھ
مگر نمی شود . داد ننگین با امپریالیسم باشد

بدوِن انعقاد این توافقنامھ ننگین با جناح مافیائی 
در حکومت بھ مبارزه پرداخت و دزدان اموال 
عمومی را شناساند؟ کسانی کھ تا بھ امروز در 
این کار اھمال کرده اند، مسلما در آینده نیز نمی 

کسانی کھ مبارزه . کنندتوانند طور دیگر عمل 
با دزدان سر گردنھ را مشروط بھ خیانت ملی 
در عرصھ ھستھ ای می کنند ھدفشان اساسا 

نجات جان خودشان . مبارزه با دزدان نیست
مبارزه با دزدان و راھزنان را نمی شود . است

از قدیم گفتھ اند چاقو . با خودفروشی تامین کرد
  .دست خودش را نمی بُرد

می شوند کھ خطر جنگ را منتفی آنھا مدعی 
کرده اند وگرنھ ممکن بود ایران بھ سرنوشت 

نخست اینکھ . عراق و لیبی و سوریھ دچار شود
خود ایران در برھم زدن جنایتکارانھ اوضاع 
لیبی دست داشت و بھ تروریستھای لیبی یاری 

دولت ایران کھ بھ نقض حقوق ملل در . رسانید
کشور  سوریھ معترض است خودش بھ حق

یوگسالوی و لیبی تجاوز کرده است تا از اسالم 

البتھ روشن است کھ خطر جنگ . دفاع کند
. ھرگز در دوران امپریالیسم منتفی نیست

امپریالیستھا ھمیشھ با تجاوز از منافع خود دفاع 
تجربھ کره، ویتنام، کامبوج، الئوس، . می کنند

الجزایر، مصر، کنگو، نیکاراگوئھ، پاناما، کوبا 
در جھان تجارب گویائی است کھ نمی توان ... و

شمشیر داموکلس جنگ . کوربینانھ از آن گذشت
بر فراز سر ملتھا ھمیشھ در نوسان است تا از 

بھ بھانھ خطر . منافع ملی خویش چشم بپوشند
جنگ نمی شود تسلیم شد و کشور را بھ بازار 
تاراج امپریالیستھا بدل کرد تا آنچھ را کھ از 

بدست نیآورده اند از راه دیگر  طریق جنگ
ھرگز در تاریخ از آن گذشتھ . بدست آورند

بشریت نشانھ ای وجود ندارد کھ ثابت کند بر 
آنھا . تھدید امپریالیستھا پایانی وجود دارد

ھیچوقت از تھدید دست بر نخواھند داشت و ھر 
در مقابل آنھا، تنھا آنھا را جری تر " نرمشی"

یف چقدر بزدل و آماده کرده ومتوجھ می کند حر
سیاست . این قانوِن سیاست است. تسلیم است
  .  یعنی زور

باید خطر جنگ را بھ حداقل  ھاطبیعتا کشور
باید از ھمھ عوامل بازدارنده جنگ و  ؟برسانند

دیپلماسی زیرکانھ برای ایجاد ائتالف، پیدا 
استفاده کنند تا از ... کردن متحد، بسیج مردم و

یا آنرا بھ تاخیر اندازند تا جنگ جلو گرفتھ و 
ولی ھرگز توجیھ  ،خود را برای مقابلھ آمده کنند

پذیر نیست کھ برای جلوگیری از جنگ  ورقھ 
این نقض غرض . تسلیم وخیانت را امضاء کرد

طبیعتا اگر ملتھای قھرمانی مانند . است
فلسطینی ھا، الجزایری ھا  ویتنامی ھا تسلیم 

شدند ھیچ جنگی بھ سلطھ امپریالیسم آمریکا می 
با این منطق می شود ھر . وقوع نمی پیوست

جنایتی را تائید کرد وبھ سیاستھای استیالگرانھ 
امپریالیستھا و استعمارگران در سراسر گیتی 

  . صحھ گذارد
البتھ در مورد ایران خطر جنگ ھنوز منتفی 

امپریالیسم آمریکا خواھان کسب . نیست
دید را ھنوز امتیازات بیشتر است و ساطور تھ

ھمھ  چیز . بر باالی گردن ایران تکان می دھد
. موقتی است بھ جز تسلیم ایران کھ قطعی است

آمریکا کھ بر توسن قلدری و زورگوئی و 
ریاکاری و دروغ سوار است ھرگز از منافع و 
مصالح خود در ایران و منطقھ دست برنخواھد 
داشت و ھر روز اراده کند بھ ایران تجاوز 

کرد و با تھدید امتیازات بیشتری از خواھد 
  .مشتی خودفروختھ درون حکومت طلب می کند

چنین است وضعیت مخالفان و موافقان  
ارتجاعی توافقنامھ ھستھ ای در عرصھ ایران و 

تشابھات استدالل و زبان واحد نباید ما را . جھان
بھ این اشتباه دچار سازد کھ ھمھ این دستجات و 

ک و انگیزه ھای واحدی گروه ھا ماھیت مشتر
  .دارند

کدام " بن بست سیاسی"راه برون رفت از این 
  است؟

حزب ما کھ مخالف توافقنامھ لوزانچای است و 
آنرا مغایر مصالح و منافع ملی ایران می داند 
از تشابھ ظاھری مواضعش با پاره ای نیروھای 
ارتجاعی کھ با انگیزه و اھداف دیگری بھ 

ھستھ ای برخاستھ اند واھمھ  مخالفت با توافقنامھ
آن را کھ حساب پاک است از محاسبھ چھ . ندارد

گرچھ ھمدستان نئولیبرالھا و آمریکا . باک است
آمریکائی در ایران آنرا " اصالح طلبان"و 

ابزاری بای توجیھ خیانت خود خواھند ساخت، 
اتھام از بیان حقایق " ترِس "ولی مجاز نیست از 

خالف ھمھ دست  حزب ما بر.  چشم پوشید
اندرکارن این بحثھای کاذب تنھا راه برون رفت 

را تکیھ بھ مردم ایران می " بن بست"از این 
اگر . داند و بارھا نیز آنرا اعالم کرده است

حکومتی بخواھد برای حفظ استقالل کشورش 
ھزینھ کند و از آن بھ دفاع برخیزد باید مردم 
کشور را برای مبارزه با تجاوزگران و 

چند تا عمامھ بھ . اھزنان بین المللی بسیج کندر
سر با شمشیرھای کج و اوراد سنگ کننده و 
طلسمھای گیج کننده و شیھھ اسبان کف بر لب 

مبارزه با . نمی توانند بھ جنگ امپریالیسم بروند
امپریالیسم تنھا با تکیھ بھ نیروی مردمی ممکن 
است مردمی کھ آگاھانھ تصمیم دارند با 

و حفظ ھویت ملی از منافع کشورشان سربلندی 
برای . بھ دفاع برخیزند و مھیای فداکاری باشند

بسیج مردم باید حقوق انسانی آنھا را بھ رسمیت 
شناخت، باید از تجاوز بھ حقوق آنھا دست 
برداشت، باید اموال دزدیده شده عمومی را بھ 
خزانھ ملت بازگرداند، باید دزدان و غارتگران 

حقوق مردم را سرکوب کرد،  و متجاوزان بھ
باید بھ احزاب و جمعیتھا و اتحادیھ ھای حرفھ 
ای و بویژه کارگری امکان فعالیت آزاد داد، باید 
حقوق زنان و مردان را یکسان شمرد و حق 

آنوقت است .. کودکان را بھ رسمیت شناخت و
کھ مردم بسیج می شوند و درک می کنند از چھ 

مپریالیستی حمایت چیز باید در مقابل تجاوز ا
آنوقت است کھ مردم محاصره اقتصادی . کنند

را بھ جان می خرند تا با تقویت تولید داخلی و 
صنایع زیربنائی امر بد را بھ امر خوب بدل 
کرده تا بتوانند در مقابل تھاجم سازمان تجارت 
جھانی و یا مناطق آزاد تجاری مقاومت کنند و 

یران فردا حتی سنگ بنای سوسیالیسم را در ا
ملتی . مردم ایران شایستھ این امر ھستند. بریزند

کھ انقالب مشروطیت نخستین انقالب 
دموکراتیک در آسیا را پشت سر دارد، ملی 
کردن نفت را بر تارک افتخارات خود نوشتھ 
است، و انقالب شکوھمند بھمن را تجربھ کرده 
است، شایستھ آن است کھ در ایرانی آزاد و 

کند و دست امپریالیسم و  مستقل زندگی
تنھا . صھیونیسم را از تعیین سرنوشتش قطع کند

با تکیھ بھ این سیاست، اجرای آن و ایمان و 
اعتقاد بھ مردم قھرمان ایران است کھ خطر 
جنگ بھ حداقل می رسد، امنیت سیاسی و 
اقتصادی تامین می شود، استقالل ایران مستمر 

ر بنائی و و پا برجا خواھد ماند و اقتصاد زی
مستقل رشد می کند، خطر گرسنگی دادن بھ 
مردم از طریق کنسرنھای امپریالیستی و 
محاصره اقتصادی ناچیز می شود و می شود 

ملتی کھ بعد از انقالب در . کوه را از جای کند
یلِی ـــمقابل تجاوز صدام حسین و جنگ تحم

بر ضد ایران کھ ھمھ ی ارتجاع منطقھ و جھان 
مقاومت کرد، مسلما قادر است  ،کردند عمل می

بدون گذاردن امضاء بھ زیر قرار داد ننگین 
لوزانچای از موجودیت و حقوق خود دفاع کند 
و از تھدیدات امپریالیستھا و صھیونیستھا باکی 

شرط تضمین استقالل آزادی . بدل راه ندھد
 . مردم و تامین حقوق دموکراتیک آنھاست

 
  

*****  

 و   امپریالیسم آمریکا تروریست، جاسوس، ناقض حقوق اساسی انسانھا
 دشمِن   شماره یک بشریت است
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  ... ر ایرانبیانیھ تحلیلی حزب کا
شده اند اشاره  لیقا رانیا یکھ برا یتھایمحدود

توافقات گفتھ  نیا حیاوباما در توض. رفتھ است
کھ مانع دست  میکرد دایدست پ یبھ توافق: "است

و در ." شود یم یا بھ سالح ھستھ رانیا یابی
 یبا فشار الب کایکھ در آمر یپاسخ بھ کسان

 ینابودو  رانیا یرانیاز موضع و یستیونیصھ
 یتوافقنامھ دست زده اند م نیا یبھ نف یرانیا

متحده،  االتیا دیکن یاگر گمان م: "آورد
از  یو شمار نیچ ھ،یفرانسھ، روس س،یانگل
نظر  نیجھان با ا یدانشمندان ھستھ ا نیبھتر

در .". موافق ھستند، آن زمان حق با شما است
اشاره  ینکتھ اساس کیاعتراِف اوباما بھ  نیا

دانشمندان برجستھ  نکھیت و آن اشده اس
وتو در جھان ھمگی بر آن ھستند کھ  یقدرتھا

چنان رشتھ ھای بازرسی و نظارت در دست 
آمریکا تنیده شده است کھ ایران نمی تواند از حد 
آن خارج شود و بھ طور مستقل از حقوق خود 

 در برخورد بھ یک  نمی توان. برخوردار باشد
از آن کارشناسانھ و  موافقتنامھ کھ بخش بزرگی

مبتنی بر داشتن دانش عمیق ھستھ ای و صنعتی 
برای این . است، غیر مسئوالنھ برخورد کرد

صفحھ توافقنامھ ھمراه با  ١٠٠کار باید تمام 
ضمایم آنرا در جزئیاتش از نظر فنی مورد 
بررسی قرار داد کھ تنھا از عھده کارشناسان 

بر این برجستھ ھستھ ای ممالک کھ احاطھ کامل 
شاید در بحثھای . مسئلھ دارند ممکن است

کارشناسانھ در ایران و در جھان بشود بھ پاره 
ای از مضرات آن پی برد و بھ ھمین جھت 
برای حزب ما روشن نیست کھ محدود کردن 
تعداد چرخھ ھای سوخت و آنھم بھ نوع کھنھ آن 
در طی ده ھا سال آینده با توجھ بھ سرعت 

مدرن در دوران کنونی چھ سرسام رشد فنآوری 
سال آینده ببار  ١۵نتایج فاجعھ باری در ده یا 

برای حزب ما روشن نیست کھ   خواھد آورد؟
تعمیرات این چرخھ ھای سوخت تا بھ چھ حد 
عملی و مقرون بھ صرفھ است؟ برای ما روشن 
نیست کھ از کار انداختن چرخھ ھای سوخت 

ھا را مدرن بھ مدت طوالنی استفاده مجدد از آن
از نظر فنی ممکن می سازد یا خیر؟ برای ما 
روشن نیست ایران از حق نوسازی، جایگزینی 
این چرخھ ھای سوخت برخوردار بوده و طول 
عمر فنی آنھا چھ مقدار می باشد؟ برای ما 
روشن نیست عدم استفاده از تاسیسات اراک و 
تعطیل بخشھائی از آن چھ عواقب فنی و 

ا ایران دارد بویژه آنکھ اقتصادی برای کشور م
مسئوالن رژیم مطالبی عنوان می کنند کھ با 
اظھارات آژانس بین المللی انرژی ھستھ ای در 

معلوم نیست کھ ایران ... تناقض روشن است و
مجاز بھ تولید آّب سنگین و آب سبک برای 
فروش در بازارھای جھانی است و یا برای این 

تولید تجارت ممنوعیت وجود دارد؟ تعطیل 
پلوتونیوم بھ این بھانھ کھ خطر ساختن بمب 
اتمی را افزایش می دھد مانند آن می ماند کھ 
پژوھش و ھر گونھ تولید و تحصیل در عرصھ 
ھستھ ای را بھ این بھانھ کھ می تواند بھ ساختن 

پلوتونیوم تنھا . بمب اتمی منجر شود ممنوع کنیم
برای ساختن بمب اتمی نیست مصارف فراوان 

گری نیز دارد کھ ایران از استفاده از آن بھ دی
نظایر چنین مسایلی . زور محروم شده است

بسیار وجود دارند کھ عواقب فنی و علمی و 
خسارت اقتصادی، فنی، علمی و ملی آن 

در کشوری کھ خفقان . بھیچوجھ روشن نیستند
حاکم است و مخالفت مردم با عواقب این 

بھ منافع ملی  موافقنامھ و خسارات ناشی از آن
ایران تاثیری در سرنوشت این توافقنامھ ندارد، 
طبیعتا یک اظھار نظر روشن و کارشناسانھ 

برای ما روشن نیست کھ . غیر مقدور است
تکلیف کادر کارشناس و دانشمندان ھستھ ای 
ایران چھ می شود؟ آیا ایران مجبورمی گردد از 
سرمایھ گذاری در این عرصھ دست بکشد و 

نی خویش را تقلیل دھد و یا حتی تا حد کادر ف
تسلیم این دانشمندان بدست تروریستھای 
اسرائیلی پیش رود و بر تعطیل صنایع ھستھ ای 

ولی یک امر برای حزب . ایران صحھ بگذارد؟
ما روشن است و آن اینکھ تمام توافقات مغایر 
حقوقی است کھ ایران در پیمان منع گسترش 

ده است و این توافق سالحھای ھستھ ای دارا بو
گردن نھادن بھ . حاکی از تسلیم ایران است

زورگوئی امپریالیستھا بھیچوجھ قابل قبول 
فراموش نکنیم کھ بعد از تعطیل و یا نیمھ . نیست

تعطیل تاسیسات ھستھ ای ایران، دانش و فنون 
در ھمھ زمینھ ھا و ھمچنین در عرصھ ھستھ 

ھ عقب ای بھ پیش می روند و این ایران است ک
می ماند، فراموش نکنیم کھ بعد از مدتی کھ 
برای تعطیل فعالیت ھستھ ای ایران در نظر 
گرفتھ شده و بھ ایران تحمیل شده است، روز از 
نو و روزی از نو خواھد بود و بعد از این 
روشن است کھ امپریالیسم و صھیونیسم بھ ادامھ 
فعالیت قانونی ایران در چارچوب توافقنامھ منع 

ترش سالحھای ھستھ ای تن در نخواھد داد و گس
بھ بھانھ ھای گوناکون جلوی پیشرفت ایران را 

سفیھانھ فکر کردن کھ بھ وعده ھای . می گیرد
توخالی امپریالیستھا می شود امید بست یا از 
روی نادانی سیاسی صورت می گیرد و یا اینکھ 

کفش دارند و بھ مصالح ملی  دراین عده ریگی 
امپریالیسم آمریکا بھ علت . اندیشندایران نمی 

مشکالتی کھ در منطقھ برایش پدید آمده بھ کسب 
زمان تنفس نیاز دارد و برای ده پانزده سال 
آینده برای خود زمان تنفس آفریده است و از ھم 
اکنون در خفا در پی دسیسھ ھای جدید است تا 
تمام تاسیسات ھستھ ای ایران را بھر نحو کھ در 

ھرگز نباید بھ . اھد داشت نابود کنداختیار خو
توافقنامھ با آمریکا در  .امپریالیسم اعتماد کرد

مسئلھ ھستھ ای دست ایران را می بندد و بھ 
آمریکا بھ ھیچ . مصالح ملی ما صدمھ می زند

قراردادی پایبند نیست و ھمھ موازین و ضوابط 
و پیمانھای برسمیت شناختھ شده جھانی را بھ 

رد بھ وعده ھای این غارتگران زیر پا می گذا
. چشم امید بستن خوشخیالی و تسلیم خفتبار است

رژیم جمھوری اسالمی در مورد این دورنما و 
عواقب علمی و فنی آتی این توافقنامھ سکوت 
می کند و یا خودش واقعا بر نتایج فاجعھ بار آن 
آگاه نیست و یا راه خیانت ملی را آگاھانھ در 

  .پیش گرفتھ است
*****  

  ...خصلت طبقاتی فاشیسم
بورژوازی امپریالیستی اروپا بھ ویژه . بیفکنیم

آلمان در شرایطی کھ بحران اقتصادی، مالی و 
سیاسی جھان غرب را فرا گرفتھ، بھ عناصر 
دست راستی و نژادپرست، بھ جریانات 
فاشیستی و نئوفاشیستی احتیاج دارد تا اینھا، و 

بھ ویژه نھ خود آنھا، نقش سرکوبی مردم 
پناھندگان را بھ عھده گرفتھ، خود از  حملھ 

بھ جاست کھ اکنون بخش . مردم در امان بمانند
کوتاھی از سخنرانی رفیق گئورگ دیمیتروف 
را کھ در کنگره ھفتم انترناسیونال 

قرائت شده، از ) ١٩٣۵دوم اوت (کمونیستی
نشریھ " انترناسیونال کمونیستی("متن آلمانی آن
انترناسیونال بین المللی شماره  کمیتھ اجرائیھ

 - Baselبازل  -١٩٣۵سپتامبر  ٢٠، ١٨/١٧
یونگھ "از روزنامھ ) ١٣٩٧- ١٣٩٩صفحات 

ترجمھ کرده در دسترس ) Junge Welt" (ولت
ھمھ مبارزان ضد امپریالیست، ضد فاشیسم و 

این تحلیل . طرفداران صلح جھان قرار دھیم
م را درخشان، نقش دوگانھ و عوامفریبانھ فاشیس

بھ دقت تحلیل کرده و از این لحاظ بھ ویژه از 
نظر سادگی بیان تزھای مطروحھ حائز اھمیت 

  .درجھ اول است
تصرف قدرت سیاسی از سوی فاشیسم ! رفقا"

را نباید چنان ساده پنداشت کھ تو گوئی کمیتھ ای 
از سرمایھ مالی تصمیم می گیرد کھ در فالن 

در . ازدروز دیکتاتوری فاشیستی را بر پا س
حقیقت فاشیسم، علی القاعده در پیکاری متقابل 
و سرسخت با احزاب بورژوائی کھنھ و یا با 
بخشی از آن ھا، حتی در مبارزه درون جبھھ 
فاشیستی کھ گاھی نیز بھ درگیری ھای مسلحانھ 

چنان چھ ما در آلمان،  - نیز کشانده می شوند
اتریش و برخی کشورھای دیگر شاھد آن بوده 

ھمھ این ھا اھمیت این . حاکم می گردد -ایم
حقیقت را نمی کاھد کھ قبل از حاکمیت 
دیکتاتوری فاشیستی، احزاب بورژوازی 
معموال از مراحل تدارکاتی گذر کرده و دست 
بھ اقدامات ارتجاعی متعددی می زنند کھ در 

. واقع تصرف قدرت فاشیستی را مھیا می سازند
علیھ کسی کھ در این دوره تدارکاتی بر 

بورژوازی و فاشیسم رشد یابنده دست بھ مبارزه 
نزند، قادر بھ جلوگیری از حاکمیت فاشیسم 

  ...نبوده و حتی آنرا تسریع می نماید
چھ چیز سرچشمھ نفوذ فاشیسم در میان توده ھا 
می باشد؟ فاشیسم از آن طریق کھ با شیوه 
تحریک، ضروری ترین نیازھا و خواست ھای 

قرار داده مطرح می سازد؛ توده ھا را مخاطب 
. قادر می شود توده ھا را بھ خود جلب نماید

فاشیسم نھ تنھا بھ لھیب پیش داوری ھای عمیق 
موجود در میان توده ھا دامن می زند، بلکھ 
بھترین احساسات توده ھا، درک و احساس 
عدالتخواھی آنھا و حتی گاھی نیز سنت ھای 

چرا  .انقالبی آنان را مخاطب قرار می دھد
فاشیستھای آلمانی این نوکران بورژوازی 
بزرگ و دشمنان سوگند خورده سوسیالیسم، در 

خودنمائی " سوسیالیسم"برابر مردم تحت لوای 
جا می " انقالب"می کنند و کسب قدرت خود را 

 ۵ادامھ در صفحھ...زنند؟ بھ این دلیل 

  دین امر خصوصی است و باید از دولت و آموزش جدا شود
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   ... خصلت طبقاتی فاشیسم
قالب و جذبھ کھ آن ھا کوشش دارند، ایمان بھ ان

سوسیالیسم را کھ در اعماق قلوب اکثریت توده 
ھای زحمتکش آلمان وجود دارد؛ مورد سوء 

  .استفاده قرار دھند
فاشیسم طبق امیال امپریالیست ھا رادیکال عمل 
می کند ولی در برابر توده ھا با نقاب پشتیبانی 
از ملت توھین شده نمایان گشتھ و احساس ملی 

بھ . ورد خطاب قرار می دھدتحقیر شده ای را م
عنوان نمونھ فاشیسم آلمان می باشد، کھ توده ھا 

قرارداد تحمیلی "(بر ضد ورسای"را با شعار 
- بھ آلمان بعد از شکست در جنگ جھانی اول

  .شیفتھ خود ساخت) توفان
فاشیسم استثمار عنان گسیختھ توده ھا را ھدف 

ولی با سیاست ضد سرمایھ . قرار می دھد
وذیانھ  و عوامفریبانھ وارد معرکھ می داری، م

گردد؛ از نفرت عمیق زحمتکشان بر علیھ 
بورژوازی چپاولگر، بر ضد بانکھا، تراست ھا 
و صاحبان پول و ثروت، سوء استفاده کرده و 
شعارش را مطرح می سازد کھ در شرایط 
خاص و برای توده ھای غیر سیاسی جذاب 

ام برتر از منافع ع: "در آلمان: ترین شعارھایند
دولت ما : "، در ایتالیا"منافع شخصی اند

سرمایھ داری نیست، بلکھ دولت جماعت 
بھ سوی یک ژاپن بدون : "، در ژاپن."است

در جھت تقسیم : "متحده ، در ایاالت"استتثمار
  ..و غیره" ثروت

فاشیسم توده ھای سرخورده از احزاب کھنھ 
بورژوازی را در جھت حفظ منافع ارتجاعی 

. گروه ھای بورژوازی جمع آوری می کند ترین
ولی فاشیسم این توده ھا را از طریق حمالت بی 
امان اش بر علیھ دولت ھای بورژوازی، آشتی 
ناپذیری اش در مقابل احزاب کھنھ بورژوازی، 

  .مجذوب خویش  می سازد
فاشیسم عوامفریبانھ با استفاده از شیوه استھزاء 

بورژوازی  و دوروئی، ھمھ شیوه ھای مبارزه
را منکوب کرده، از این طریق قادر می شود 
سیاست تحریک و عوامفریبی خود را بھ ویژگی 
ھای ملی ھر کشوری و حتی خصوصیات 
گوناگون اقشار اجتماعی ھمان کشور منطبق 

توده ھای خرده بورژوا و حتی بخشی از . سازد
طبقھ کارگر در نتیجھ احتیاج، بیکاری و عدم 

ویش، بھ دامان نا امیدی و اطمینان بھ وضع خ
تردید افتاده قربانی سیاست عوامفریبانھ و 
تحریک آمیز اجتماعی و شونیستی فاشیسم می 

  .گردند
فاشیسم بھ عنوان حزب یورش بر علیھ جنبش 
انقالبی پرولتاریا، بر علیھ جنبش در حال 
جوشش و نضج توده ای خلق، بھ قدرت می 

بھ یک لیکن کسب قدرت خویش را بھ مثا. رسد
بر علیھ بورژوازی و تحت نام " انقالبی"جنبش 

جا می " نجات ملت"و با ھدف " تمام ملت"
موسولینی بھ سوی " رژه"نگاه کنید بھ (زند

بھ ) Pilsudskis(پیلسودسکیس" رژه"روم، بھ 
ناسیونال سوسیالیستی " انقالب"سوی ورشو، و 

  ).ھیتلر در آلمان و غیره
ھره زند؛ بھ ھر ولی ھر نقابی کھ فاشیسم بر چ

شکل و شمایلی ظاھر گردد؛ از کدامین راه بھ 

  :قدرت سیاسی دست یابد
فاشیسم خشم آگین ترین یورش سرمایھ است 

  .برعلیھ زحمتکشان
فاشیسم لجام گسیختھ ترین شونیسم و جنگ 

  .غارتگرانھ است
  .فاشیسم ارتجاع و ضد انقالب خشم گین است

و ھمھ  فاشیسم ھولناک ترین دشمن طبقھ کارگر
  .زحمتکشان است

  
*****  

 
  

  ...نظام مالی جھانی امپریالیستی
برنامھ خود را تدارک دیدند و در نشست خود 

) فدرال رزرو آکت(طرح قانون بانک مرکزی
کھ توسط بانکداران کالن در نشست سری 

داده بودند، " والدریچ"نوشتھ شده بود و بھ دست 
ھا توسط رئیس جمھور بعدی آمریکا کھ عامل آن

امضاء " وودرو ویلسون"بود، یعنی آقای  
گردید و دو روز قبل از سالگرد تولد مسیح در 
غیاب بسیاری از نمایندگان کنگره کھ بھ علت 
آغاز تعطیالت کریسمس بھ خانھ ھای خویش 
رفتھ بودند بھ صورت یک کودتای مالی 

  . تصویب شد
طرحی تھیھ کرده " فدرال رزور"طراحان 

بودند کھ ھمان طرح پیشنھادی مسترد بھ کنگره 
از طرف ھمان نشستی بود کھ در منطقھ 

در سال " مورگان"استراحت متعلق بھ خانواده 
توسط " جکیل ایسلند"یعنی در جزیره  ١٩١٠

. نمایندگان ده بانک دیگر بھ تصویب رسیده بود
" آلدریچ. نلسون و"حاال این طرح در اختیار 

رئیس کمیسیون ملی برای پژوھش و رفع 
مشکالت مالی گذارده می شد تا بھ کنگره 

  . آمریکا تقدیم کند
چھ کسی بود و " والدریچ"ولی این آقای 
  ماھیتش چھ بود؟

، داماِد "جکل ایسلند"میزبان نشست در جزیره 
جان "یعنی آقای " آلدریچ. نلسون و"

تنھا پسر ) John D. Rockefeller"(راکفلر
ثروتمندترین مرد جھان آقای راکفلِر پدر در آن 

را در " آلدریچ. نلسون و"روزھا بود کھ دختر 
. بھ ھمسری اختیار کرده بود ١٩٠١سال 

" مورگان"یک ھمکار معامالتی آقای " آلدریچ"
. و فرد با نفوذ کنگره آمریکا محسوب می شد

ی آقا" آلدریچ. نلسون و"یک پسر دیگر آقای 
 .Winthrop W"(آلدریچ. وینتروپ و"

Aldrich ( بانک چیس "رئیس
و ) Chase Manhattan Bank"(مانھاتان

ذخیره . "سفیر آمریکا در انگلستان شد
) بانک مرکزی آمریکا/ فدرال رزور"(فدرال

محصول چنین زاد و ولد و روابط گسترده ای 
  .  بود کھ توسط بانکھا تدارک دیده شده بود

 Benjamin"(بنیامین استرانگ" فورا آقای
Strong ( جی پی مورگان"رئیس تراست "
" فدرال رزرو"بھ عنوان اولین رئیس  بانک و

پاول موریتس "آمریکا انتخاب شد و آقای 
مدیر ) Paul Moritz Warburg"(واربورگ

ِام ِام واربورگ و "بانک سرمایھ گذاری 

، داماد "کوھن ـ لوب"، شریک کمپانی "کمپانی
، اولین رئیس ھیئت "مون لوبسالو"

و جانشین اولین رئیس   "فدرال رزرو"  مدیره
بھ نمایندگی از سوی " فدرال رزرو بُرد"

و فرانسھ   در انگلستان" روتشیلد"امپراتوری 
  .بھ این مقام دست یافت

بھ این ترتیب بود کھ در آمریکا، بانک ھا در 
صورت یافتند و بھ  استقالل ١٩١٣سال 

عمل  ی مستقل از دولتشرکتھای خصوص
بھ " بانک مرکزی آمریکا"بدین گونھ، . کردند

کارتلی از بانک ھای خصوصی مبدل گردید کھ 
ماموریت آن اعتبار بخشیدن بھ اقتصاد آمریکا 

 این کارتل آنقدر تالش کرد تا سرانجام بھ . بود
آزادی عمل مد نظر خود دست یافت و زمام 

یقت ھمھ این حق. امور کشور را بھ دست گرفت
آن کس کھ پول را در جیب دارد، : دانستھ است

بنابراین، پول دیگر . قدرت را نیز صاحب است
در صندوق ھای دولت موجود نیست، و اگر 

. چنین است در اختیار شھروندان نیز قرار ندارد
بدین سان، توانایی چاپ پول و تعیین نرخ بھره 
وام ھا بھ سرمایھ گذارانی واگذار گردید کھ 

ش بی پایان برای کسب ھرچھ بیشتر منافع، تال
. بھ ھیچ روی وجدان آنان را آزرده نمی ساخت

تعداد این بانکھا بھ عنوان سھامداران بانک 
بانک ایالتی رسید کھ  ١٢مرکزی آمریکا بھ 

را  موسسھ سھامیشکل ظاھری و عوامفریبانھ 
  .بھ بانک مرکزی آمریکا ببخشند

یک ” ال رزروفدر“باید مجددا تاکید کرد کھ 
محسوب می  بانک مرکزی مستقل و خصوصی

شود، زیرا الزم نیست کھ تصمیمات این نھاد از 
سوی رئیس جمھور، و یا فرد دیگری در قوه 

کنگره   با این حال، . مجریھ تصویب بشود
آمریکا مسولیت نظارت بر  ایاالت متحده 

. را بر عھده دارد” سیستم فدرال رزرو”
ست در چارچوب موظف ا" فدرال رزرو"

اھداف کلی اقتصادی و سیاست ھای مالی کھ 
بنابر این، . توسط دولت تدوین می شود عمل کند
مستقل در “می توان از آن بھ عنوان یک نھاد 

  . نام برد ”درون دولت
در اسناد کتبی انتشار یافتھ ی منابع متعدد در 

فدرال رزرو : "توصیف این وضعیت می آید
پولی است کھ  ھای مسؤل اجرای سیاست

کننده اھداف سیاست مالی دولت است،   برآورده 
عنوان سیاست گذاری پولی و  اما ھنوز ھم بھ 

وجود ) بانک مستقل مرکزی(نقش بانک مرکزی
ھای  گیری  کند کھ تصمیم دارد کھ تضمین می

شده توسط فدرال رزرو ھمچون  پولی گرفتھ 
مدت، بھ تأیید  تنظیم نرخ بھره کوتاه 

مھور یا سایر اعضای شاخھ اجرایی ج رئیس 
با وجود توانایی . دولت آمریکا نیاز ندارند

ھای پولی  فدرال رزرو برای اجرای سیاست
بدون نیاز بھ تأیید خاص، ھنوز این سیستم در 

بررسی منظم فدرال . معرض نظارت است
گیرد کھ قادر است  رزرو توسط کنگره انجام می

ز طریق تغییر مسؤولیت کلی فدرال رزرو ا
رود کھ  ھمچنین انتظار می. قانون تحمیل کند

ھایی برای  وضوح دستورالعمل  بانک فدرال بھ
 ۶ ادامھ در صفحھ...حمایت اھداف

صھیونیسم . تجاوزگراِن استعمارگر، باید خاک عراق و افغانستان را بی قید و شرط ترک کنند
 دشمن بشریت و قاتل ملت فلسطین است
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  ...نظام مالی جھانی امپریالیستی
روشن .". اقتصادی و مالی دولت را اعمال کند 

است کھ بخشی از این ادعاھا برای خاک پاشیدن 
  .بھ چشم مردم است

تھ روشن است نھادی کھ خودش بر دولت نا گف
نظارت دارد و تابع تصمیمات دولت نیست و 
قدرت مالی را در دست دارد، نمی تواند زیر 

کنگره آمریکا برای . نظارت دولت قرار بگیرد
کھ یک بانک خصوصی است " فدرال رزرو"

بودجھ ای تصویب نمی کند کھ بر مصرف و 
برای فریب البتھ . ھزینھ آن قانونا نظارت کند

مردم و خالی نبودن عریضھ، ھمھ اعضاء 
منتخب بازرسی و نظارت دولتی کھ ھر چند 
سال یکبار برای رھبری و نظارت بر این 
موسسھ جا عوض می کنند، از ماموران خود 
بانک ھستند کھ توسط دولت منصوب و یا توسط 

 .کنگره انتخاب می شوند
برای درک این مطلب بھتر است بھ زمان 

. نظری بیاندازیم" فدرال رزرو"یس تاس
را تصویب " فدرال رزرو"کھ قانون  ھنگامی 
داشتن  یک شرط اصلی برای دور نگاهکردند، 

از فشارھای سیاسی روزانھ " فدرال رزرو"
عالوه بر . الزم بود دولتی و مسئوالن سیاسی

" فدرال رزرو"ھای سیاسی  گیری کھ تصمیم این 
دولت قابل اجرا بدون نیاز بھ تأیید مستقیم 

ھستند، این قانون مقرراتی را برای بانک فدرال 
بودجھ اش را ایاالت متحده فراھم آورد تا 

و خود کفا  خودبودجھخودش تعیین کند یعنی 
وسیلھ نیازمند منابع مالی کنگره  باشد و بدین 

نظارت بر آمریکا برای تصویب بودجھ و 
این امر، . آمریکا نباشد بودجھ مصوب کنگره

ھای کنگره آمریکا  باعث حذف بررسی ھزینھ
کھ " فدرال رزرو"برای رسیدگی بھ وضعیت 

گردد و  ھا باید با آن مواجھ شوند، می سایر دولت
  .دست نمایندگان را در نظارت می بندد

بخش وسیعی از درآمد خود را " فدرال رزرو"
گذاری در  از طریق منافع حاصل از سرمایھ

ده در بازار آزاد کسب اوراق بھادار ایاالت متح
گذاری  این بانک ھمچنین سود سرمایھ. کند می

شده توسط  ھای پرداخت  خارجی، ھزینھ
گذاری برای پرداخت خدمات از  مؤسسات سپرده

ھا  قبیل پرداخت چک، انتقال بودجھ، و بھره وام
گذاری را نیز دریافت  بھ مؤسسات سپرده

ع پس ھرگونھ سود باقیمانده از این مناب. کند می
ھای  کھ بانک فدرال ایاالت متحده ھزینھ از این 

عملیاتی خود را کھ خودش تعیین و محاسبھ می 
داری  کند، پرداخت کرد، بھ وزارت خزانھ

کھ در ابتدا  ھنگامی . شود آمریکا واریز می
را بررسی " فدرال رزرو"کنگره ایجاد سیستم 

ھای اصلی اطمینان از  کرد، یکی از اولویت می
 .مناطق کشور بود دگی آن در تمامی نماین

فدرال "بھ این ترتیب بانکدارن خصوصی طرح 
را با یاری عمال خود در کنگره " رزرو

آمریکا بھ تصویب رساندند و نظارت واقعی و 
پشت پرده را بر سیاستھای روسای جمھور 

آنھا فورا دست بھ کار . آمریکا ِاعمال کردند
یوالی شدند تا قدرت خود را مانند یک ھ

در روی دالر کھ تا قبل . ترسناک گسترش دھند
" قابل تبدیل بھ طال"نوشتھ بودند  ١٩٣٣از سال 

عبارت جدیدی خلق کردند و آنرا بھ صورت 
" وسیلھ قانونی پرداخت: "زیر جایگزین کردند

یعنی ورق پاره ای بدون پشتوانھ و بی اعتبار 
کھ ھر لحظھ می تواند از زیر بار مسئولیت 

الی کند و دالرھای پرداختی بھ بانک را شانھ خ
رئیس جمھور آمریکا . با طال معاوضھ ننماید

آقای ریچارد نیکسون بعد از بحران مالی ناشی 
از جنگ ویتنام آب پاکی روی دست ھمھ ریخت 
و دالر را شناور ساخت و از طال رسما جدا 

  .کرد
اما این بانک مرکزی خصوصی چھ رابطھ ای 

  رد؟  با دولت آمریکا دا
فدرال "(ِفد"باید صدھا بار تکرار کرد کھ 

یک موسسھ خصوصی و بر خالف ) رزرو
تصور عمومی غیر دولتی است کھ از طریق 

ھمھ قدرت را در ایاالت ) دالر(نظارت بر پول
متحده آمریکا در دست دارد و بھ نفع خودش 
قانون می نویسد و مانند اصل اساسی نظام 

د حداکثر سرمایھ داری بر اساس کسب سو
این موسسھ . شرکت خود را می گرداند

خصوصی است و نھ عمومی و ملی، آنھا بھ 
 این موسسھ. می دھند بھره وامدولت آمریکا با 

پول یک ملت را نشر می دھد و دارای دو 
نظارت بر حجم پول در : اختیار اساسی است

) فدرال رزرو"(ِفد. "گردش و تعیین نرخ بھره
مسئول تامین پول  بھ عنوان موسسھ خصوصی

الزم برای جامعھ نیست، بلکھ در مقابل دریافِت 
بھره، وام بھ دولت و بانکھای خصوصی دیگر 

پس بانک مرکزی آمریکا یک . می دھد
رباخوار بھ تمام معناست و از دادن وام بھ دولت 

پس ھر چھ دولت آمریکا بھ . سود می برد

مقروض تر باشد سود این بانک " فدرال رزرو"
  .صی بیشتر استخصو

قدرت بانک مرکزی آمریکا قدرتی پوشیده است 
. و بھ نقش آن مردم عادی نمی توانند پی ببرند

بانک مرکزی، مردم را توسط اندیشمندان و 
حقوق بگیران اطاقھای فکری خویش در نادانی 

بانک مرکزی با افزایش و . مطلق نگاه می دارد
کاھش مقدار اسکناس در گردش، ارزش پول را 

افزایش اسکناس در بازار کھ . ھدایت می کند
پول بدون پشتوانھ است و منطبق بر تولید واقعی 
کاال نیست، منجر بھ افزایش قیمت کاالھا شده 
گرانی بھ بار آورده و دسترنج مردم را غارت 
می کند و کاھش اسکناس بھ افزایش قیمت 

بانک مرکزی بھ نشر . کاالھا منجر می گردد
زند و در مقابل وام آن بھره اسکناس دست می 

. می گیرد کھ بھ افزایش پول منتھی می شود
بانک مرکزی باید برای دریافت بھره ی وام کھ 
خودش مقداری بیش از حجم اولیھ اسکناس وام 
داده شده است، مجدد بھ نشر اسکناس بپردازد و 
این بازی کھ یک دور و تسلسل شیطانی است 

س برای دادن وام چاپ اسکنا. ھمیشھ ادامھ دارد
و چاپ اسکناس برای دریافت اصل وام ھمراه 

روشن است کھ سرگردانی . با اضافھ بھره آن
در این دور باطل مفھومی جز بردگی و اسارت 
بشر کھ مرتب کار می کند و مالیات می دھد و 

انسانھا برای . بھره می پردازد نخواھد داشت
حفظ توازن و حفظ سطح روز زندگی خود، باید 
بیشتر و بیشتر کار کنند تا ھمیشھ بتوانند این 
سطح را حفظ نمایند و این سیاسِت غارت، توان 
اجتماعی را کاھش داده بھ بینوائی و بی خانمانی 
میلیونھا انسان و سرانجام روزی بھ بربریت 

  .کامل منجر می شود
آمریکا کھ امتیاز چاپ پول ) فدرال رزرو"(ِفد"

متعلق بھ دولت  آمریکا را بھ عھده دارد و
آمریکا نیست، ماال تابع تصمیمات دولت نیز 

آنھا از مصونیت کامل برخوردار . نمی باشد
ھستند و مرکز ناموس مقدس آمریکا محسوب 

نھ رئیس جمھور، نھ کنگره، نھ دادگاه . می شوند
عالی، نھ وزیر دادگستری نھ ارتش و 
سازمانھای امنیتی محق نیستند متعرض وی 

یک بانک ) فدرال رزرو"(فِد"زیرا . شوند
خصوصی  با سھام داران خصوصی است و 

. مالکیت خصوصی بر پول مقدس است
کھ قدرت انحصاری نشر و ) فدرال رزرو"(ِفد"

نظارت بر چاپ اسکناس را دارد بھ سایر 
بانکھای خصوصی کھ با سرمایھ داران و مردم 
عادی در تماس اند و این پول را توزیع می 

م می دھد و اصل آنرا با بھره کنند، پول وا
فدرال "(ِفد. "مربوطھ از آنھا پس می گیرد

بھ دولت آمریکا کھ طبیعتا بھ پول نیاز ) رزرو
دارد نیز وام داده و بھره دریافت می کند کھ این 

از این گذشتھ . بھره محصول مالیات مردم است
این موسسھ قادر است با چاپ اسکناس و ایجاد 

دالر اقدام کرده و با ایجاد تورم بھ کاھش ارزش 
تورم ثروتھای مردم را نیز برباید و این کاری 

  .است کھ می کند
 ٧ادامھ در صفحھ...دولت آمریکا ھر وقت 

حاکمیت رویزیونیسم، دیکتاتوری بورژوائی است و نھ دیکتاتوری 
 پرولتاریا

 



   ،  

   ٧صفحھ                                                            توفان ارگان مرکزی حزب کار ایران                                ١٣٩۴ماه  مھر – ١٨٧شماره    

 
 

  ...نظام مالی جھانی امپریالیستی
بھ پول نیاز پیدا کرد باید نیازھای مالی خود را 

اطالع دھد و آنھا چون ) فدرال رزرو"(ِفد"بھ 
صویب شده نامبرده از حق بر اساس قانون ت

امتیاز چاپ اسکناس برخوردارند و انحصار 
آنرا بھ صورت خصوصی در دست دارند بھ 
چاپ آن اقدام کرده و حجم مورد نیاز دولت را 
بھ وی وام می دھند و بعد از الغاء مدت اصل و 

بھ این ترتیب . فرع آن را تحویل می گیرند
نکھ روشن است کھ دولت آمریکا صرفنظر از ای

متعلق بھ کدام حزب باشد وابستھ کامل بھ 
و کوچکترین . سرمایھ مالی در آمریکاست

  . نظارت بر حجم اسکناس چاپ شده ندارد
در اینجا خوب است بھ دو بازگوئی از 
سیاستمداران آمریکائی در تقویت نظرات بیان 

  .شده اشاره کنیم
) Woodrow Wilson" (وودرو ویلسون"

ھ بعدھا بھ نتایج فاجعھ رئیس جمھور آمریکا ک
کشور : "ای کھ آفریده بود پی برد اظھار داشت

بی نظیر صنعتی ما اکنون از طرف یک نظام 
نظام اعتباری ما در . اعتباری کنترل می شود

 بھ این جھت. دستھای خصوصی متمرکز است
رشد ملی و فعالیتھایمان  در دستان مردان کمی 

حدودیتھای کھ بھ اجبار بھ علت م... قرار دارد
خودشان آزادی واقعی اقتصادی را محدود کرده 

بدین ترتیب کشور ما بھ . کنترل و نابود می کنند
یکی از بدترین، تحت بیشترین نظارت و 

. بیشترین تسلط در دنیای متمدن تبدیل شده است
ما دیگر فاقد حکومتی ھستیم کھ مبتنی بر آزادی 

بلکھ  عقیده بر باورھا و تصمیمات اکثریت باشد،
بیشتر حکومتی است کھ تابع نظریات و 
فشارھای گروه اقلیتی از مردان تعیین کنده می 

  ."باشد
 )Louis McFadden"(لوئیس مک فادن"

سناتور کنگره آمریکا پس از تصویب این قانون 
در اینجا یک نظام جھانی بانکی : "بیان کرد

یک دولت مافوق کھ توسط ... خلق شده است
آنھا با ... لمللی پائیده می شوندبانکداران بین ا

یکدیگر ھمکاری می کنند تا دنیا را بر اساس 
") فدرال رزرو("ِفد. منافع خود بھ بردگی بکشند

بھ صورت غیر قانونی بر دولت مسلط شده 
در مقابل " لوئیس مک فادن"مقاومت .". است

بھ بھای جانش " فدرال رزرو"پیدایش و نفوذ 
و روشنگر در  تمام شد و این صدای معترض

مطبوعات . کنگره آمریکا بھ خاموشی گرائید
آمریکا بر ضد وی نوشتند کھ یک ھوادار ھیتلر 
و یک نازی بوده است و بھ ھمین جھت با 

" فدرال رزرو"بانکدارن بزرگ یھودی تبار کھ 
بر . را در دست دارند بھ مخالفت برخاستھ است

اساس ادعای مطبوعات آمریکا مک فادن حتی 

دیدار با ھیتلر بھ آلمان سفر کرده بوده برای 
ناگفتھ نماند کھ امپریالیسم آمریکا در . است

سالھای نخست برای مبارزه با بلشویسم خودش 
از حامیان ھیتلر بود تا با روی کار آوردن و 
حمایت مستمر مالی و فنی از وی توسط 
کارخانھ ھای ژنرال موتور و  اوپل و دریافت 

اوگان ھوائی و سوخت سوخت ھواپیما برای ن
کامیونھای و تانکھای آلمانی بھ اتحاد جماھیر 

 .شوروی حملھ کند
  
 

 
  سپاسگزاری از کمکھای مالی

 
 یورو ١٥٠  رفیقی در ھامبورک آلمان

  یورو ۵٠٠کمک بھ خانواده زندانیان سیاسی 
  یورو ١٠٠کمک بھ خانواده زندانیان سیاسی 

  کرون ٥٠٠٠رفیق امین از سوئد 
  یورو ٥٠رفیق رضا 

  یورو ٥٠. رفیق ف
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خصلت طبقاتی 
  فاشیسم

فاشیسم را نمی توان در بیان شعارھای 
روز آن و حتی طرح مواضعی کھ گاه 

ه نیز با بھ میان مترقی بھ نظر می آیند و گا
کشاندن برخی خواست ھای توده ھائی کھ 
از بورژوازی و سیاستھای او بیزار گشتھ 

فاشیسم ھمواره طراح و . اند باز شناخت
مھندس دستگاه گستاخ ترین سرکوبی ھا و 
اجرای برنامھ ھای فاشیستی بھ سود 
سرمایھ بزرگ مالی و بھ زیان توده ھای 

نھای زحمتکش مردم، بھ ویژه در زما
بحران اقتصادی و سیاسی بوده و ھمواره 

  .خواھد ماند
ھم اکنون کھ فاشیسم در برخی از 
کشورھای اروپا جا باز کرده و غیر 
مستقیم مورد تشویق بورژوازی 
امپریالیستی اروپا قرار می گیرد؛ جا دارد 
کھ توجھ بیشتر خود را بھ خطر 
نژادپرستی و فاشیسم در اروپا و حتی 

  ۴ادامھ در صفحھ ...جھان کنونی 

حزب واحد طبقھ کارگر ایران " حزب کارایران"نشریھ " توفان. "نشریھ ای کھ در دست دارید زبان مارکسیست لنینیستھای ایران است: سخنی با خوانندگان
نظریات و پیشنھادات خودرا برای ما . اتر شدن بھ یاری ھمھ کمونیستھای صدیق، چھ از نظر مادی و چھ معنوی نیاز دارداین زبان برای ھرچھ رس. است

بھ ما کمک مالی . ما را در جمع آوری اخبار، اسناد و اطالعات از ایران و جھان یاری رسانید و از تشکل نھضت کمونیستی حمایت کنید. ارسال دارید
در توزیع این نشریھ ما را یاری رسانید، . تنھا با اتکاء بر نیروی خود پابرجائیم و بھ این مساعدت ھا، ھر چند ھم کھ جزیی باشند نیازمندیم برسانید، زیرا ما

 .ھزینھ گزاف پستی مانع از آن است کھ بتوانیم آن را بدست ھمگان برسانیم

نظام مالی جھانی امپریالیستی غربی در 
  )۶(حال فروپاشی

  "فدرال رزرو"دالر  و بانک مرکزی آمریکا 
بانکداران مھم جھان پس تالشھای اولیھ ناموفق برای در دست گرفتن اقتصاد آمریکا 

ومت روسای جمھور توسط یک بانک خصوصی متعلق بھ بانکداران، کھ در اثر مقا
وقت آمریکا، آقایان جفرسون و جکسون با شکست روبرو شد، از تالش باز نایستادند و 

"  مورگان. پی. جی"در طی یک نشست سّری در امالک خصوصی  ١٩١٠در سال 
در سواحل جرجیا  Island  Jekyll"ایسلند  ِجکل"بانکدار مشھور آمریکائی در جزیره 

و بھ نتایجی رسیدند و تصمیماتی گرفتند کھ برای آینده  طرح خود را بھ بحث گذارده
  . جھان نقش مھمی ایفاء کرد

آنھا از یک موقعیت بحرانی و روانی در آمریکا برای پیشبرد نیات زھرآگین خویش 
در سیاست بانکی نقدینگی کوتاه مدت، زمانی کھ بانک ھا با برداشت . استفاده کردند

در طول یک دوران وحشت مالی روبرو ھستند، از ھای غیر منتظره و گسترده مردم 
اگر مردم ھجوم آورند تا پولھای . اھمیت زیادی برای ادامھ حیات آنھا برخوردار است

این . خویش را از بانکھا خارج کنند، این امر بھ ورشکستگی بانکھا منجر می شود
جود آمد و میالدی در آمریکا بو ١٩٠٧وضعیت بطور ویژه، در بحران شدید مالی سال 

باعث شد کھ کنگره ایاالت متحده آمریکا کھ در مقابل نظارت بانکھا بر سیاست دولت 
مبادرت ورزد تا پیشنھادھایی " کمیسیون ملی پولی"مقاومت می کرد بھ ایجاد یک 

بمنظور ایجاد نھادی کھ بتواند از بروز چنین اختالالت مالی در آینده پیشگیری کند، 
نلسون "تجربھ ی تلخ، کنگره آمریکا کمیسیونی بھ مدیریت  پس از این.  دست بزند

بوجود آورد کھ با پژوھش و چاره اندیشی خود ) Nelson W. Aldrich"(آلدریچ.و
  .  مانع تکرار چنین بحرانی شود

تاریخ نویسان برآنند کھ با ایجاد ورشکستگی عمدی در بانک نیویورک توسط اِعمال 
یژه ای در عرصھ مالی برخوردار بود و از ظرفیتھای نفوذ آقای مورگان کھ از نفوذ و

مالی آمریکا محسوب شده و ھمھ روی حرفش حساب می کردند، بحران بانکی مصنوعا 
ایجاد شد و در اقتصاد و عرصھ مالی وضعیتی بوجود آمد کھ زمینھ را برای توجیھ 

  . م آوردایجاد یک بانک مرکزی زیر کنترِل خصوصِی سرمایھ داران بزرگ مالی فراھ
در  ١٩٠٧در بحران بورس سال  (John Pierpont Morgan)جی پیرپونت مورگان

راس یک گروه سرمایھ گزاران، حجم بزرگی اوراق بھادار دولتی را خرید و دولت 
  .آمریکا را از خطر ورشکستگی نجات داد و از نفوذ فراوان برخوردار شد

خفی متشکل از شش و بھ روایتی ھمانگونھ کھ گفتھ شد سرمایھ داران در یک نشست م
. تا ده نفر با اسامی مستعار شرکت داشتند تا طرحی در این زمینھ تھیھ کنند ٧از 

صاحب نفت آمریکا، " جان دیویس راکفلر"، "جان پیرپونت مورگان"مشھورترین آنھا 
  .محسوب می شدند" پال موریتس واربورگ"و " بارون روتشیلد"

در بحثھای درونی " کمیسیون ملی پولی"یعنی ھمان  کمیسیون منتخب کنگره آمریکا
کھ عامل بانکداران بود، تصمیم گرفت یک بانک " والدریچ"خود بر اساس طرح آقای 
بوجود بیاورد کھ ھمھ فکر کنند بانِک ملی " فدرال رزرو"مرکزی خصوصی بھ نام 

  ۵در صفحھ ادامھ  ...١٩١٣دسامبر ٢٣آنھا در. و برای مردم آمریکاست) دولتی(آمریکا
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