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   جوزف واتسونپاول

  یريش. م. ا: ترجمه

  ٢٠١١اول دسمبر 

  

   بانکدارانیکودتا
  .»ردي گیدست مه  ساکس در اروپا قدرت را بگلدمن«

  

 نکي ا،ی اقتصادیول ورشکستگؤ مسی اقتصادیستھاي ترورني خود ھمم،ي مدت ھشدار دادني که ما در اھمانطور

گلدمن « خدمتکاران ،یعني بانکداران ی نموده، کودتای معرفی از بحران، خود را ناجیري کنند با بھره گیتالش م

  .نند کی را در کنترل خود دارند، سرپرستپا اروی و ھم بانک مرکزايتالي ایرا که اکنون، ھم بانک مرکز» ساکس

 ی ساختن ابرقدرت فدرال اروپا می برایمثابه ابزاره  بوروي ی پولۀ منطقی از کودتا، استفاده از بحران بدھھدف

 پروسه را با ني سازان ایجھان. اوردي کنترل بروکسل در بري را به زی نظارت بر منافع ملیايباشد که بتواند بقا

  . آغاز کردندايتالي و اوناني ی انتخابنراي با نخست وزضيمنظور تعوه انتخاب دو خدمتکار ب

 در سر راه ی مانعی او، برلسکونزي تنفرانگیگذشته از خصلتھا.  بودی اروپا سرھنگ قذافی برای برلسکونويلويس

 یھاي با اقدام خود،»مزيتا« از ھمکاران س،ي فرونيقول استه  خلق، بلکه، بۀسرعت، البته نه با اراده کودتا بود و ب

  .ديارھا از مقام خود برکنار گردمسلط بر باز

 ني سومی توان رھبری نمگري گرفتند که دني بر ای مبنی جمعمي رسد، تصمینظر مه  گذاران، بهي دوشنبه سرماروز

 شي افزای را تا سطح بحرانايتالي ای استقراض براۀني را به او اعتماد کرد و ھزوروي ی پولۀاقتصاد بزرگ منطق

 او خاتمه ني انتخاب جانشی انتخابات برای برگزارۀدي به خود ای حت،ی برلسکونألۀتنھا به مس ھفته نه انيتا پا. دادند

 مفھوم را ھرمان وان نيھم.  آنھا نبودندي خوشای عمومی مراجعه به آراۀديبازارھا حرف خود را زدند و ا. داده شد

 کشور انجام اصالحات الزم یبرا «: کرداني بني خود از رم چنۀ روز جمعداري اروپا در دی شوراسي رئ،یرومپو

  .»است نه انتخابات

گلدمن « اروپا، مشاور ی سابق شوراسري کم،ی مونتوي سازان، ماری آل جھاندهي اۀ گماشت،ی برلسکوننيجانش

 ،یمونت.  باشدی ملدربرگي عضو رھبر گروه بني راکفلر و ھمچنديوي سه جانبه دونيسي اروپا در کمۀندي، نما»ساکس
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 ی براوروي ی پولۀ از بحران منطقکه یمان زیعني بانکداران، ی کودتای بعدۀ است که در مرحلیئندو دست مطم

  . بحران شدند، استفاده خواھد شدني باعث اءمھا که از ھمان ابتداد قدرت در دست ھمان آشتريتمرکز ب

 ،ی برلسکونۀ خانواد وابسته بهیالني مۀ، روزنام)Il Giornale(» ژورنالليا«ري سردب،یوستي سالالکساندرو

 توان از یچگونه م.  گرفتار کردندی مالۀ ما را به فاجعتکاران،ي گروه جنانيا«:  کندی مري تصونياوضاع را چن

  .»... فرونشاندن آتش را کردیآتش افروزان تقاضا

 د،ي نمای نظرخواھوناني از مردم ی رفراندومی پاپاندرو در صدد برآمد طوسي گئورگونان،ي ري نخست وزکه یزمان

 ی سابق بانک مرکزسي رئبي رفتار نموده و در عرض چند روز، لوکاس پاپادموس، نایطرز مشابھه  بزيبا او ن

  . او نشاندندیجاه  رزرو بوستون را بدرال بانک فنيشياروپا، استاد مدعو دانشگاه ھاروارد و اقتصاددان ارشد پ

 باز ھم در سي برگمارده شدند که آنھا، ھمانطور که فربرمنتخيعنوان رھبران غه  بدان جھت بی و مونتپاپادموس

  .»ستندي مردم نی پاسخگوماَ يمستق «د،ي گوی اروپا مهي اتحادکيردمکراتي و غیکتاتوري دیانگذاري بنتي کلليتحل

 ۀ جھان با سقوط منطقعي سراني بر ارتباط پای مبنی لفظني که چگونه حمالت آتشمي کرددي جمعه ما بر آن تأکروز

 آن ی اروپا و تالشھاۀي قدرت در دست اتحادشتري تمرکز ھر چه بی براگري دی حقه بازکي تواند ی موروي یپول

  . کندکتهي عضو دی خود را به ھمه کشورھاماتي اروپا باشد که بتواند تصمی مرکزی دولت اقتصادلي تشکیبرا

 »وروي ۀمنطق «دي کنند که بایا اعالم م ری سازمانلي تشکنکي اروپا ای مرکزی رفت بانکھای که انتظار مھمانطور

  . نجات دھداي فرانسه و اسپانا،يتالي ای مالی کمکھاقيرا از طر

 یگري فرد شخص دني کردند؟ ایمعرف»  اروپایناج« کرده و نيي اروپا تعی بانک مرکزاستي را به ری اما چه کسو

  د؟ي کنیله توجه مأبه روند مس. ستي ن»وناليگلدمن ساکس انترناس« سابق سي رئبي نا،ی دراگويجز مار

 روزي ھمانطور که د،یعني.  خواستندی شود که اوروکراتھا از اول می می نجات اتفاقا بدان منتھني اطي شراالبته،

 قدرت کي به گر،ي به سخن دا،ي، »اتحاد ھر چه محکمتر «کيبه : لمان اظھار داشتاآنگال مرکل صدر اعظم 

  .دي را در دست بروکسل متمرکز نمایوپائ اری دولتھای ملتيستقالل و حاکم ایايبزرگ فدرال که بتواند بقا

 یستھاي خود ترورحي تسلی شده برادهيشي اندري بانکداران، ھمان تدبی جنجالی کودتایعني اروپا، ی بحران بدھۀھم

  .اھم آوردند فر٢٠٠٨ سقوط را در سال ني وام از بازار، موجبات اولیتنابھع باشد که با اخذ مقدار می میمال

 ی سازند که برای می خود قھرماناناني از منکي ادند،ي بازار مسکن را ترکانی که حبابھای و مجرمانتکارانيجنا

 شي منصرف از اعمال کنترل بر اقتصاد کشور خويی اروپایحساب دولتھاه  بی جھانیکمک به حل بحران اقتصاد

  . باروزه فرستاده اندئل و ژوزه مانویو مثل ھرمان وان رومپیرانتخابي غیکتاتورھايبه نفع د
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