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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
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 Political سياسی

 

  )Valentin Katasonov(والنتين کاتاسونوف 

  شيری. م. ا: برگردان و توضيحات از

 ٢٠١٢ اکتوبر ١۵

  )١(و بانک فدرال» پايان جھان«

  

مبر  دس٢١طالبی راجع به نزديک بودن پايان جھان انتشار يافته و حتی در ماھھای اخيردر رسانه ھای جمعی م

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

  ... در اين روز به پايان می رسدامريکا ماشينھای چاپ از سوی بانک فدرال ۀ سال٩٩

  

  . راجع به بانک فدرال١٩١٣سال  قانون مصوب ألۀمس

 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 » امريکا ۀبانک فدرال اياالت متحد«مرکزی را تحت عنوان 

 به مفروضات »١٢ /٢١/١٢«به ھمين سبب، نويسندگان مطالب راجع به . عھده آن واگذار نمود، حساب می شود

  :زير تکيه می کنند

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

مواجه می ) پول( و جھان که ھمگی به دالر وابسته ھستند، با کمبود نقدينگیامريکاــ در مدت کوتاھی اقتصاد ٢

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

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

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

 رويدادھای منتھی به آخر الزمان شروع می شود، و چندی بعد، پايان جھان ۀمبر زنجير دس٢١عبارت ديگر، ه ب

  .فرا می رسد

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

 به اين نھاد خصوصی به پايان می امريکا ۀز تفويضی کنگراست که در مدت کمتر از سه ماه، مھلت مجوز يا امتيا

.  می باشدامريکا ــ دالر ۀاما موضوع اصلی و اساسی اين صالحيتھا عبارت از حق انتشار ابزار قانونی مبادل. رسد
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  اين نھادۀ مدت صالحيت بانک فدرال را روشن سازم و در عين حال، ارزيابی خود نسبت به آيندألۀسعی می کنم مس

  .را بيان نمايم

) Federal Reserve Act of 1913(، قانون بانک فدرال ١٩١٣مبر سال م به ذکر است که در ماه دسالز

  :در ضمن، گاھشناسی وقايع بدين شرح است. تصويب شد

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

   مجلس سنا نيز آن را تصويب کرد؛١٩١٣مبر سال  دس٢٣ ــ در ب

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

  .، حکم قانونی يافتوودرو ويلسون امريکارئيس جمھور 

گمان . لوم نيستمبر تأکيد می شود، مع دس٢١به روز » پايان جھان«که چرا در مطالب منتشره در باره  علت اين

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

  »ماشينھای چاپ اسکناس«مدت االجازه 

 ١٢متشکل از (، صالحيت بانک فدرال ) تصويب شد١٩١٣به ترتيبی که در سال ( چھار قانون مذکور ۀدر ماد

بدين ترتيب گفته می شود، که اگر مجلس سنای . ن شده استيي تع١٩٣٣، يعنی، تا پايان  سال٢٠مدت ه ، ب)بانک

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

  .آن سلب صالحيت خواھد شد

ه که بر اساس قانون مصوب کنگره يا ب  وقتی سال تا٢٠در مدت «]اين قانون: [در متن اصلی چنين آمده است

  .»علت نقض قوانين لغو نگرديده، معتبر است

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

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

 بود و پس از آن امريکا بانک مرکزی، بانک ۀ اوليۀنمون. وجود آمده بوده  سال ب٢٠مدت ه  بامريکابانک مرکزی 

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

 از چھار سال جواز خود را  می تواند به اين نھاد وارد می آورد، بعدامريکامتوجه خطراتی شدند که انقالب پيروز 

اما مدت اعتبار .  جواز گرفت و بيست سال به فعاليت خود ادامه داد١٧٩١ در سال امريکااولين بانک . باطل کردند

 کشور مجوز گرفت، اما اين مجوز ھم خيلی ۀ از کنگر١٨١۶ در سال امريکاباالخره، دومين بانک . جواز تمديد نشد

 اندرو جکسون امريکاانجام اين امر، با زحمت و خطر زندگی رئيس جمھور .  ملغا گرديد١٨٣۴زود، در سال 

مدت ھشتاد سال بدون بانک مرکزی به حيات خود ادامه داد، با وجود اين، ه  بامريکاپس از آن، . ميسر شد

در . ندعمل آورده  بامريکابانکداران در تمام اين مدت تالشھای بی وقفه ای را برای تحميل اين نھاد به مردم 

.  صالحيت ابدی گرفته است،بسياری از منابع، در اين باره گفته می شود، که بانک فدرال از بسياری وقتھا پيش

بدين . ن نمی شودييطور دقيق تعه ولی اغلب اوقات، زمان گذار بانک فدرال به اجاره دائم ماشينھای چاپ پول ب

 مورد متمم و ٢٠، مجموعا در حدود امريکات بانک فدرال سبب ھم در اين باره که درطول تقريبا چند قرن موجودي

 مجموعه امريکا ۀدر اياالت متحد.  به تصويب رسيده است، کار جدی انجام نمی گيرد١٩١٣اصالحيه در قانون سال 

 و در آن ).United States Code -U.S.C( وجود دارد امريکا ۀای از قوانين تحت عنوان قوانين اياالت متحد

 تا ۀ اصالحيه ھا و قوانين متمم مصوبه در زمانھای مختلف، از جمله، نسخۀاضافه  بامريکاانين جاری تمامی قو

  .امروز معتبر قانون بانک فدرال بازتاب يافته است
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اغلب با راه يافتن فرانکلين روزولت، »  دائم ماشينھای چاپۀاجار«معلوم نيست چرا زمان گذار بانک فدرال به 

ظاھرا، ).  کاخ سفيد را تحويل گرفت١٩٣٣او در ژانويه سال ( به کاخ سفيد پيوند زده می شود امريکارئيس جمھور 

متممی را به تصويب رساند که بر اساس آن )  مخفیۀدر جلس(اولين کاری که او انجام داد، با اعمال فشار به کنگره 

 تشکيل آن، -بانک فدرال«نوان  تحت عواين کرائوتکرامرمقاله . صالحيت دائم به بانک فدرال تفويض گرديد

 ۀاو در اين مقاله در بار. ، يکی از مشھورترين مطالب توطئه گرانه از اين نوع می باشد»تاريخچه و ستراتژی فعلی

  : می نويسد١٩١٣سرنوشت قانون سال 

درال که از سوی کنگره لغو نشود يا اگر مجوز بانک ف مدت اعتبار اين قانون، در صورتی: ٢، بخش ٣۴١بند  «

ن يي تع١٩٣٣ سال، يعنی تا سال ٢٠طول دوره فعاليت بانک فدرال .  سال است٢٠علت نقض قوانين ملغا نگردد،ه ب

ايان فعاليت اما، پ. در اين دوره چه کسی عھده دار مقام رياست جمھوری بود؟ البته، فرانکلين روزولت! شده است

  .»فتادبانک فدرال اتفاق ني

 ھم در سال اگر چه واقعاً . کلين روزولت به صاحبان بانک فدرال بسيار سخن می گويند فرانۀاما از خدمات ناکرد

در .  قانونی به تصويب رسيد که بر اساس آن، محدوديت موقتی امتياز بانک فدرال برای چاپ پول لغو گرديد١٩٢٧

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

، به قانون »مدت بيست ساله ب«اين فرمولبندی، منھای عبارت . »علت تخلف از قوانين لغو نگرديده، معتبر است

  ). منعکس شده استامريکا قوانين اياالت متحده ۀاين مصوبه در مجموع( بسيار شبيه است ١٩٣٣

  

  ھيجانات کنونی پيرامون بانک فدرال

 برای لغو امتياز بانک فدرال به امريکا ۀاين واقعيت اھميت دارد که در قانون مربوط به بانک فدرال، حق کنگر

  :يکی از دو دليل زير لحاظ شده است

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

  .١٩١٣ون مصوب سال  ــ تخلف بانک فدرال از قانب

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

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

مميزی جزئی بانک فدرال نشان داد که . حساب می آيده الحظه ب بحران اخير، يکی از نمونه ھای بسيار قابل مۀدور

جالب توجه است که بخش بزرگی از وام گيرندگان، .  تريليون دالر می رسد١۶مقدار چنين وامھائی به بيش از 

در صورتی که بانک فدرال فقط با موافقت کنگره می تواند به نھادھای خارجی وام . ئی ھستندامريکابانکھای غير

ــ نمايندگان و » خادمان مردم«طور مخفيانه و بدون اطالع ه  اينھا بۀ توجه اين است که ھمۀھمچنين شايست. دبدھ

به حسابرسی ) االن ديگر يک سال از درج نتايج اين حسابرسی گذشته است(تا کنون . سناتورھاــ اعطاء شده است

م ھيچ توضيح معقولی در مورد عمليات مخفی ارائه  ھبن برنانکهرئيس بانک فدرال، .  پايان گذاشته نشده استۀنقط

  .نداده است

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

 ۀ دورۀ باند فاسد بانکداران در ھمۀ راھزنان اگر چه نارضايتی مردم در قبال فعاليت ھای علناً .شدت مخالفت نماينده ب

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

 ٢۵ در تاريخ امريکا ۀکنگر«:  رسانه ھای جھانی انتشار يافتۀ اين خبر حيرت آور در ھم٢٠١٢تابستان سال . کنند
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 رأی ٣٢٧نگره، ران پل ناظر بر حسابرسی بانک فدرال را با  نامدار کۀ طرح قانونی تھيه شده توسط نمايندجوالی

  . رأی مخالف، تصويب کرد٩٨موافق در مقابل 

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

 حق چاپ پول، جزء حقوق امريکاون اساسی يادآوری می کنم که طبق قان.  را در نظر داردامريکابا قانون اساسی 

 به امريکا مردم ۀصحيح است، امروز اکثريت قابل مالحظ.  منتخب آنھاستۀ و کنگرامريکاانحصاری مردم 

.  سال پيش، حق چاپ پول به يک شرکت خصوصی به اجاره داده شده است٩٩: اين واقعيت نائل شده اند» کشف«

عده ای از پژوھشگران نکته . می دانند چه کسی از اين حق برخوردار است ھنوز ھم نامريکاغير از اين، مردم 

ئی جزء امريکاثابت می کنند که بانکھای غير) »اسرار بانک فدرال«، مؤلف کتاب يوستاس مولينسمثال، (سنج 

  .سھامداران اصلی بانک فدرال ھستند

 را که مھلت أله يک بار ھم اين مسی و سرسخت بانک فدرالئ و نه ديگر مخالفان حرفه ران پلاز قضا، نه 

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

 قانونی حسابرسی بانک فدرال ھنوز ھم ۀاليح. آنھا بر تمام نقطه و ويرگولھای قانون فدرال رزرو اشعار دارند

ھم (بدين ترتيب سھامداران اين شرکت خصوصی پايداری بيشتری از خود نشان می دھند .  استاعتبار قانونی نيافته

با اين وجود، رأی گيری در ).  کوشش می کنندامريکا ۀ قانونی در کنگرۀھمين اليح» تدفين«اکنون آنھا برای 

  .شمرده می شود) انو حتی جھ (امريکادر حيات  »١٢ /٢١/١٢«کنگره، حادثه ای بسيار مھمتر از رقم موھوم 

، برای )»شورای خبرگان«(از  و شورای عمليات فدرال بانک در بازار ببن برناکهآيا به ھمين علت نيست که 

شتاب بخشيده اند؟ ، بانک فدرال در پشت اين » کاھش کمی سوم«اصطالح ه  سوم بۀله شروع مرحلأحل مس

صورت خريد ه  دالر ب)٢( ميليارد۴٠ماھانه (گفتی را مبالغ ھن» مبارزه با بيکاری«اصطالح و تحت پوشش ھياھوی 

. ئی در وال استريت توزيع می کندامريکادر بين بانکھای خصوصی ) رھنی از اوراق بھادار بانکھا» زباله«اوراق 

اما، جالب اين است که اگر فردا حق . بچکانند» ماشينھای چاپ«بانکداران کوشش می کنند آخرين قطرات را از 

  را از آنھا سلب نمايند، چه روی می دھد؟» شينھاما «ۀاجار

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

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

 از امريکائی و مردم امريکا آنھا، موجب انحراف توجه و خشم قانونگذاران ۀاست که به عقيدحرکت ستراتژيک آنھ

 ۀبانکداران ادام. می گردد) تروريستھا، اسالمگرايان، ديکتاتورھا و امثالھم(بانک فدرال به سمت حوادث ديگر 

 فوق الذکر ۀاجرای برنام.  جھان را بھترين روش کسب سود می شمارندۀاجاره در شرايط جنگھای مداوم با بقي

  .حساب می آيده صاحبان بانک فدرال، يک راه سرراست به طرف جنگ جھانی ب

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

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

پايان دادن به . طرز متقاعد کننده ای توضيح می دھده ، بامريکا، پرفروش ترين کتاب )End the Fed(» فدرال

  ... جھان استۀسود ھمه ، حتی بامريکابانک فدرال نه تنھا به نفع مردم 

  

  :توضيحات مترجم
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 بانک خصوصی تشکيل ١٢ت که از اتحاد سامريکافدرال رزو، عنوان رسمی بانک مرکزی  -بانک فدرال -)١(

، در اين »امريکار و جنگ، بنيان اقتصاد الدرات داص«:  تحت عنوانمارتين کوکشا ۀرجوع شود به مقال. يافته است

    :نشانی

 http://www.afgazad.com/Siasi-12/100312-T-AMS-Saaderaate-Dolar-Wa-Jang.pdf 

را در انحصار خود دارند و آن را به ارز واحد ) رالد(که يک عده بانکدار صالحيت چاپ پول   وقتی-)٢( 

، از »حقوق بشر«و » دموکراسی«جھانی تبديل کرده اند، بگذار ھر کسی ھر قدر دلش می خواھد، از 

دفاع کند؛ بگذار فقدان » دموکراسی« برای صدور امريکاد؛ بگذار از جنگھای صحبت کن» ديکتاتورھا«

را علت تخريب سوسياليسم و تجزيه اتحاد شوری و بسياری از کشورھا تعريف » آزادی بيان«و » دموکراسی«

 ...کند

 

-rezervnoj-federalnoj-i-sveta-konce-o/2012/09/28/news/ru.fondsk.www://http

html.sisteme  
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