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  )Israel Shamir(ل شاميرياسرائ

 شيری. م. ا:  و پی نوشت توسطبرگردان
  ٢٠١٢ دسمبر ١٢

 

  امريکا از سوی بانک مرکزی دالر تريليون ١۶چاپ 

   و توزيع آن بين بانکھا
 

 مبلغی، ده برابر -دالر، در عرض يک سال، شانزده تريليون )امريکا(نکداران و شعبده بازان سيستم فدرال رزو با

اين اقدام بی سابقه در .  چاپ نموده و بين دوستان و آشنايان خود توزيع کردند-بيشتر از درآمد ناخالص ملی روسيه

ھای غربی ھم با ه ن محاسباتی فاش گرديد و رسانجريان اولين حسابرسی رسمی سيستم فدرال رزرو توسط ديوا

 سکوت ۀ کوتاه، تعجب خود را از سايۀ با انتشار يک اطالعي)١(»فوربس«فقط مجله . سکوت از کنار آن گذشتند

  .حاکم بر سر نتايج خارق العاده اظھار داشت

ايستاده اند؟ سيستم فدرال ی به چه معنی است، و چه کسانی در پشت اين عمليات محيرالعقول ئاين رقم افسانه 

عبارت ديگر، اين بانک، کاغذھای ه  را بازی می کند، بامريکارزرو يا سيستم ذخاير فدرال، نقش بانک مرکزی 

اين يک .  تعلق نداردامريکااما فدرال رزرو به دولت و به ملت .  ارز بين المللی چاپ می کندۀمثابه سبزرنگی ب

 در پی تبانی پنھانی سياستمداران و بانکداران برجسته در ١٩١٣ور کمپانی خصوصی است که در سالھای د

از آن وقت تا کنون بانکھای پشتيبان سيستم فدرال رزرو سودھای کالنی .  جکيل اين وظيفه را عھده دار شدۀجزير

 از صورت وام با بھره به ديگران داده می شود وه  پرداختی آنھا بدالربدين تريب که ھر . دست می آورنده ب

 به فدرال رزرو خراج می ١٩٩١روسيه نيز از سال . درصد اين وامھا، سودھای کالنی عايد بانکھا می شود

، طرفداران فدرال رزرو را دوست ندارند و برخی از آنھا، آن را منشاء شّر جھانی می امريکامردم . پردازد

ازرا ئی، امريکاھبری شاعر و متفکر بزرگ  فوت کرد، در سالھای پنجاه زير ر که اخيراً يوستاس مالينز. شناسند

 ممنوع اعالم هکه سوزانده شد با وجود اين. را نوشت» اسرار سيستم فدرال رزرو«، کتاب )Ezra Pound(پاوند

 شکل امريکااز آنوقت تا کنون، صحبت از سيستم فدرال رزرو در . فروش رفته  آن بۀگرديد، ميليونھا نسخ

 خود تخريبی ۀی صھيون، به بھترين وسيلئ نخبگان افسانه ۀ مانند ھر صحبت در باراحمقانه پيدا کرده و تقريباً 

  .تبديل شده است

عنوان نامزد انتخابات رياست ه  که چيزی نمانده بود بران پُلاما چند سال پيش سناتور آزادگرا و مأيوس، 

بارزه با فدرال رزرو را  از حزب جمھوريخواه در آن سال برگزيده شود، بار ديگر پرچم مامريکاجمھوری 
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 از حزب دمکرات، که او نيز نيروی خود را در مبارزه برای امريکا ۀ کنگرۀ، نماينددنيس کوچينيچ. برافراشت

 از وی پشتيبانی برنی ساندرساحراز مقام رياست جمھوری مورد آزمايش قرار داد و ھمچنين، سناتور مستقل، 

، تصويب اليجه ای آلن گرينسپن و بن برنانکه اول، ۀنکداران، در وھلرغم مخالفت باه نھا موفق شدند، بآ. کردند

اولين . داير بر باز کردن دفتر محاسباتی سيستم فدرال رزرو در مقابل ديوان محاسباتی را به کنگره تحميل نمايند

جھان  در امريکاعمل آمد و انتشار رسمی نتايج آن با سکوت آزادترين مطبوعات ه  ب١٩١٣حسابرسی از سال 

 ١۶ و بعد از آن، مخفيانه ٢٠٠٨اين حسابرسی نشان داد که سيستم فدرال رزرو ھنگام بحران سال . ھمراه گرديد

ه توزيع کرده است و آنھا نيز اين مبالغ ھنگفت را ب» خود« چاپ نموده و آن را بين بانکھای دالرتريليون 

ناميد و » اعطای وام«ل رزرو اين عمليات را اگر چه سيستم فدرا. عنوان پاداش به بانکداران پرداخته اند

در مقام . صورت بی بھره اعطا گرديد، حتی يک سنت آنھا بازپرداخت نشده ھا ھم ب»وام«که  صرفنظر از اين

 تريليون ١۴، امريکا، حجم بدھی ملی دالر تريليون ١۴، امريکامقايسه يادآوری می کنيم که درآمد ناخالص ملی 

اگر چه فدرال رزرو خود را يک سازمان .  می باشددالرتريليون ) ۵/٣( سه و نيم مريکاا ساالنه ۀ، بودجدالر

دولتی تعريف می کند، اما نه کنگره، نه رئيس جمھور در جريان توزيع اين مبالغ ھنگفت نبودند و اين در حالی 

توانی در بازپرداخت خاطر ناه  شرکتھا يکی بعد از ديگری تعطيل می شوند، مردم بامريکااتفاق بود، که در 

از اين مبلغ ھنگفت، . وامھايشان از خانه ھايشان بيرون رانده می شوند و باالخره، مردم فقير، فقيرتر می شوند

] ۵/٢[، دو و نيم )Merrill Lynch( به مريل لينچ دالرتريليون ] ٢[ به گلدمن ساکس، دو دالر ميليارد ٨١۴

 به دالرتريليون ] ٣/١[ به مورگان استنلی، يک و سه دھم دالريليون تر] ٢[، دو »سيتی گروپ« به دالرتريليون 

) دويچه بانک (المان به بانک دالر ميليارد ۵٠٠يال بانک اسکاتلند و و به ردالر ميليارد ۵٠٠، امريکابانک 

  .پرداخت شد

  : خود می نويسدۀ در مقالساندرسسناتور 

شکل ه  بدالر ميليارد ٨٠٠ز بحثھا و مذاکرات طوالنی، ، پس اامريکا ۀکه بحران سر برآورد، کنگر زمانی «

اکنون معلوم گرديده که سيستم فدرال رزرو، بدون کسب اجازه از . به بانکھای آسيب ديده اختصاص داد» باج«

به ھمين . طريق دمکراتيک انتخاب شده، پولھای چندين برابر بيشتر از اين منظور چاپ کرده استه دولتی که ب

 الگو برای بسياری از ليبرالھای روسيه، ناعادله ترين نظام ۀمثابه  کنيسه واشينگتن، بۀ تحت ادارسبب در کشور

 ميليون نفر ١۵٠، از تمام دارائیامريکا نفر ثروتمندترينھای ۴٠٠ثروتھای . »توزيع درآمد و ثروت برقرار شد

ئيھا امريکا درصد ٣٠موع ثروت از مج» وال مارت« سوپر مارکت ۀئی و ثروت شش تن از وارثان زنجيرامريکا

 ۶٠ درصد از مجموع دارائی کشور را در اختيار دارد و در حدود ۴٠ئيھا،امريکادرصد ] ١[يک. بيشتر است

ھم اکنون می بينيم که آنھا اين ثروتھا را نه تنھا . درصد آنھا صاحب کمتر از دو درصد ثروتھای کشور می باشند

اينھا حاصل ھمان . دست نياورده انده اب ھوش و استعدادشان نيز بحسه حساب کار و زحمت خود، حتی به ب

 آن سرقت و کالھبرداری است که در روسيه يلتسين ھم اتفاق افتاد و عمليات لندن برزوفسکی و آبراموويچ اخيراً 

مايز  و ھمفکرانش تصور می کنند، فقظ ويژگی متناوالنئیدزدی و اختالس، آنطور که .  ما زنده کردۀرا در حافظ

  . سرمايه داری مالی معاصر استۀ پوتين نيست، بلکه وجه مشخصۀروسي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) دوازده و ھشت دھم (٨/١٢دنبال آن، رکود اقتصادی، در مجموع بيش ازه  و ب٢٠٠٨بحران مالی جھانی سال 

بتر «اين واقعيت را تحقيقات سازمان غيرانتفاعی .  گذاشتامريکا ھزينه روی دست دالرتريليون 

برای مقايسه يادآوری می شود که صندوق بين المللی پول در سال . ثابت می کند) Better Markets(»مارکتس
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ه، در  ھزينه ھای مبارزه با بحران را چه در کشورھای در حال توسعه و چه در کشورھای توسعه يافت٢٠٠٩

 امريکا ۀ، درآمد ناخالص ملی اياالت متحدبتر مارکتسبر اساس برآوردھای .  برآورد کرددالر تريليون ١١حدود 

 کاھش خواھد دالرتريليون ) ھفت و شش دھم (۶/٧ در حدود ٢٠١٨ تا ٢٠٠٨ سالھای ۀبه سبب بحران در فاصل

 دالرتريليون ) پنج و دو دھم (٢/۵ز رکود بيشتر،  ھم مجبور شد برای اجتناب اامريکاعالوه بر اين، دولت . يافت

شرکت کنندگان در اين تحقيقات اظھار می دارند که مبلغ واقعی . ش اقتصاد و بانکداری سرمايه گذاری نمايدخدر ب

در اين تحقيقات گفته می شود که برآورد آسيبھای اخالقی وارده به دھھا ميليون . ھزينه ھا بيش از اينھاست

بر اساس داده ھای بتر . حروم شده از آخرين پس اندازھا، امالک و کار خود بسيار دشوار استئی مامريکا

 درصد کاھش يافت، و در ۴٠طور متوسط ه  ب٢٠١٠ - ٢٠٠٧ئی در سالھای امريکامارکتس، درآمد خانوارھای 

به بيشترين حد در ميليون نفر، ) چھل و شش و دو دھم درصد (٢/۴۶ تا امريکا تعداد جمعيت زير فقر ٢٠١٠سال 

  .)٢(طول نيم قرن گذشته رسيد

مبر  سپت۶. کار انداخته  ماشين چاپ پولش را بامريکادنبال اروپا و ه  توکيو نيز ب٢٠١٢مبر  سپت١٩از تاريخ 

ميزان ه  اعالم کرد که تصميم دارد برای سرمايه گذاری در بازار اوراق قرضه، ببانک مرکزی اروپا نيز رسماً 

کاھش « تصميم خود راجع به دور جديد امريکايک ھفته پس از اين، سيستم فدرال رزرو . اپ کندنامحدوی پول چ

 برنامه دالر ميليارد ۴٠را اعالم کرد که در چھارچوب آن، ماھانه خريد اوراق قرضه به مبلغ ) چاپ پول(»کمی

با صراحت ) William Dudley(ھمانطور که بعدھا رئيس رزرو بانک نيويورک، ويليام دادلی . ريزی می شود

 ترميم نشده، ادامه خواھد خواھد امريکا اقتصادی ۀکه آھنگ توسع بيشتر گفت، دور سوم چاپ پول تا زمانی

  .)٣(داشت

  

  :پی نوشت مترجم

 اين واقعيتی است که تمام جھان را به فساد و تباھی کشانده و اين، ھمان واقعيت انکارناپذيری !دالرديکتاتوری 

 اقتصادی از ھيچ کوششی -ويژه، متخصصان امور مالیه فداران حفظ نظام بی نظم موجود، ب طرۀاست که ھم

سف انگيز است که اغلب احزاب، أشدت ه اين، در عين حال ب. برای فراموش کردن آن فروگذاری نمی کنند

ن، زير ظاھر مخالف نظام سرمايه داری حاکم بر جھاه سازمانھا و شخصيتھای سياسی و متخصصان اقتصادی ب

  .راحتی طفره می رونده غرب، از طرح و بررسی آن ب» حقوق بشر«و » دمکراسی «ۀشعارھای فريبند

ی که بی ھيچ حساب و کتابی فقط در عرض يک دالر تريليون ١۶البته، اين مھم نيست که تصور وزن و حجم 

 که ا حداقل پيش خودش بدھدسال چاپ شده، بسيار دشوار است، مھم اين است که ھر کسی بايد پاسخ اين پرسش ر

  . انسانی بازی می کندۀگرانه ای را در تخريب جامعاين رقم نجومی چه نقش ويران

، امريکااقتصاد « اقتصادی امروز، ياوه تر و بی مايه تر از اين ادعا نمی توان سراغ داشت که - در ادبيات سياسی

 چاپ پولھای ۀ کانگستری است که بر پاي- يستی يک اقتصاد ترورامريکااقتصاد . »بزرگترين اقتصاد جھان است

حساب تاراج عدوانی ثروتھای جھان با ھمدستی دولتھای سرمايه داری حاکم در ه عبارت دقيقتر، به بی پشتوانه، ب

مدت ه  کشورش را، حتی بۀ توانائی ادارامريکا که دولت بدون اين، يقيناً . کشورھای مختلف روی پا ايستاده است

  . رديک ماه ھم ندا

)  عناصر صھيونيستی بانک خصوصی تحت مالکيت عمدتاً ١٢متشکل از  (امريکاروشن است که فدرال رزرو 

در . خوبی می داند که بايد آنھا را به کاال تبديل نمايده اين پولھای کاغذی را پس از چاپ انبار نمی کند، بلکه ب
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 کدام راه و روشھا اين امر ممکن می استفاده ازبا  و ئیاينصورت اين سؤال پيش می آيد که به چه کاال يا کاالھا

  .گردد

ھای بی دالرتحميل نظام تک ارزی به تجارت و مبادالت بازرگانی جھان، پرداخت بھای ثروتھای بشريت با 

عنوان ه  بدالر، خريد و فروش مستقيم )فريقاا، نفت و گاز عربستان سعودی و قطر يا طال و الماس مثالً (پشتوانه 

ودآور، تأمين مخارج جنگھای استعماری، تأمين ھزينه ھای تشکيل و تسليح گروھھا و سازمانھای کاالی س

و » دمکراسی خواھی«اصطالح غيردولتی، از جمله جريانھای با تمايالت ه  سازمانھای بۀتروريستی، تأمين بودج

 ۀ آنھا، اين پولھا به چرخ ازاستفادهو بسياری اشکال ديگر، از جمله راه و روشھای ھستند که با » حقوق بشری«

  .اقتصادی جھان وارد می شود و آن را به تباھی می کشاند

امروز و ھر زمان ديگر، امر مبارزه در راه صلح، آزادی، استقالل و حقوق انسانی، بدون ھمپيوندی تنگاتنگ با 

 پيگير عليه ۀکه بدون مبارزواضح است .  مثبتی منجر شودۀ، نمی تواند به ھيچ نتيجدالرمبارزه عليه ديکتاتوری 

، مبارزه با تروريسم بين الملل، اعالم مخالفت با تحريمھای ضدانسانی عليه کشورھای مختلف، از دالرديکتاتوری 

ه جمله کشور ما ايران، تالش برای دستيابی به اقتصاد مستقل و پويا را نمی توان چيزی جز آب در ھاون کوبيدن ب

عنوان يک کاالی سودآور خريد ه  در کشورھای مختلف جھان بامريکا ۀ بی پشتوانردالکه  تا زمانی. حساب آورد

سادگی می توانند اقتصاد يک کشور را زير و زبر کنند و درست در ه و فروش می شود، چند تا صرافی ھم ب

يافتن  مالی در ھر کشور، ھمه تالشھا برای - ھر گونه سازوکاری برای مھار بحران اقتصادیۀھمين حال، ارائ

 عملی با ديکتاتوری ۀراھھای تثبيت نرخ ارز ملی، جلوگيری از افزايش مداوم تورم و نرخ کاالھا بدون مبارز

  . مثبتی در پی آوردۀ، نمی تواند کمترين نتيجدالردھشتناک 

(١)-http://www.forbes.com/sites/traceygreenstein/2011/09/20/the-feds-16-trillion-

bailouts-under-reported/ 

(٢)-http://www.lenta.ru/news/2012/09/13/cost/ 

(٣)-http://www.lenta.ru/news/2012/09/19/trillion/ 

 

http://bolshoyforum.org/forum/index.php?page=523 
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