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  بيژن نباتی

  ٢٠١۴  مارچ٠١

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

٣ 
۵  

  بخش سوم ، صلح مسلح 

 ۀزمانی دربار  انگلستان می شودۀنير کابيرد و وزيرا می گ" سکنت سنودنيو"که بعدھا لقب اشرافی " پ سنودنيليف"

 :مان ورسای گفته بود يپ

مان ھمچون تند باد مرگی ين پيا. ستھا را راضی می ساخت يتاريليستھا  و مياليست که راھزنان ، امپريمان می باين پيا"

ک ين يا. نقش برآب کرد دار برقرار گردد ، يرد و صلح پايان پذيدھای کسانی را که انتظار داشتند جنگ پايبود  که ام

انت به دمکراسی  و سقوط  در دامان جنگ می باشد و يمان خين پيا . گراستيجنگ د کياعالن  ست بلکهيصلح ن مانيپ

  . " ان  می سازدين را  به خوبی نمايمنظورھای  متفق

برای . ت تلخ بود ي واقعکي ۀز نشاندھندياستھای استعمارکھنه، فراتر از ھر چيک کارگزارسينحرفھا از زبان يدن ايشن

" مان صلح ورسایيپ" ز بدرستیيل نين دليھم به!  ت نمی کرديک جنگ جھانی کفاي" حکومت واحد جھانی"ت يتثب

ست و يبررسی رخداده ھای ب .اد  در انتظار خود نگذاشت يا را زيجنگی که دن.  گر بوديک جنگ خانمانسوز دياعالن 

ت واقعی  روندی  يل  و آغاز رسمی جنگ دوم ، نقش عمده ای در شناخت ماھان رسمی جنگ اوي  حد فاصل  پاۀکسالي

 .ده است يدارد که جھان را به نقطه  کنونی  آن  رسان

ه داری يای سرمايدن.  ل  می کند يتحم" ن جھانیينظم نو"ت ، خود را به طراحان يک  واقعي" مان ورسایيپ"با انعقاد 

قدرت نظامی  و " ھنوز آنچه که  دست باال  را  دارد  !  را ندارد " پول"رش رھبری بالمنازع يھنوز آمادگی  پذ

  . است " اقتصادی

ای کھن ياالت متحده  و مقروض بودن  تمامی دنيرغم اقتدار بی  چون و چرای مالی ا نشان داد که علی" مان ورسایيپ"

ر می داند که  يھر چند روباه پ. ست ي نکاامريچ وجه حاضر به واگذاری رھبری به ينحال انگلستان به ھيبه او،  با ا

ن  رقاّبت  دائم ، شانس ي  درعامريکام  با يز مداوم  از شاخ به شاخ  شدن  مستقيط  تازه و گريبدون انطباق  خود با  شرا

اجتناب "  قدرت"ان  دو يدر ھر صورت تصادم م.   خود  در ابعاد جھانی  ندارد ۀچندانی  برای حفظ  منافع گسترد

 .ر بود يپذنا

 نظامی به پھنه نبرد مالی منتقل  می ۀطيجھان از ح   برامريکات  بالمنازع يت حاکمياسی برای تثبيان جنگ نبرد سيبا پا

کار  می ه  بعاً يافته بود وسيدن  به ھدفی  که  با جنگ بدان دست نيرا برای تحقق بخش" اھرم مالی "امريکادولت . شود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  تاً يالدی ، در کنار بررسی  روندی که نھايستم مي سوم قرن بۀآمار و ارقام  منتشر شده  در دھک نگاه گذرا به ي.  اندازد 

  در  کنندهتعيينبه عامل  " پول"گر منجر شد ، نشان می دھد  که چگونه يک  جنگ خانمانسوز ديبه شعله ورشدن آتش  

ژه ي وۀطبق"ن پول بوده وي آورد که صاحبان  ا  را باال  میئیتھايپارازاست جھانی مبدل می شود و ھمراه با خود يس

ژه در ي وۀن طبقيبه ا ! است  " ژه ایينژاد و" دارد  و ھم متعلق به"  ژه يدئولوژی ويا"را  شکل  می دھد  که ھم " ای

  .نده خواھم  پرداخت يسطور آ

ان يپس از پا.  وپا بدھکار بود  به اردالرارد  يلي مبلغی حدود سه تا پنج  مامريکا، " جنگ جھانی اول"ش از شروع يپ

االت متحده  از اروپای يا"  بانکداران" ز طلبي ندالرارد يليک قلم ده مين  بدھی ھا پرداخت شده اند که يجنگ  نه تنھا ا

ز گذشته ي  ندالرارد  يلي م٢۵از  اروپا  از مرز " ورکيويبانکداران ن"ھشت سال بعد ، مطالبات . ران شده  می باشد يو

 را المانس و يابد و تا حدودی جای بازرگانی انگليز در دوران جنگ توسعه می ي  نامريکا  بازرگانی  خارجی .است 

ر ھنگفتی  اسناد  وامھای دولتی  و اوراق  بھادار کشورھای مختلف ي  و مقاددوسوم طالی جھانن  يھمچن. رد يمی گ

  .     جمع می شود امريکاا  در يدن

عنی در ي سال  ١۵  تنھا  در ظرف مدت  امريکا  ثروت  ملی  ۀ نشان می دھد که مجموع١٩٢٧آمار مربوط  به سال 

ون  يلي م١٨٧٢٣٩،  از ١٩١٧ژه از مقطع سال يوه نه ھای جنگ بين ھزيمأرغم  ت  ، علی١٩٢٧  تا  ١٩١٢سالھای 

 ١٩٢۶ن که در سال يی التامريکا   فقط  درۀاالت متحديه گذاری ايسرما.  افته است يش ي افزادالرارد يلي م۴٠٠ به دالر

ن يدرھم.  می رسد ١٩٢٩  در سال دالرارد يليم مي بوده است پس از تنھا سه سال  به پنج و ندالرارد يلي  م۴زی حدود يچ

 ذغال سنگ ۀ درصد مجموع۴٣   و اي درصد نفت دن٧١ل ھای جھان ، ي درصد اتومب٨٧ ئیاالت متحده به تنھايدوران ا

  .  کند می ديجھان را تول

ه ن گونه بسته می شد که قدرتھای فاتح  اروپا  بازپرداخت  وامھای ھنگفتی را که بي مالی دوران پس از جنگ بدۀچرخ

پرداخت شده توسط  دول  ستی که از محل غرامات جنگیي گرفته بودند ، می باامريکاانی جنگ از يژه در دوران پايو

.  پرداخت غرامات جنگی را نداشتند ئیچ وجه تواناي  کشورھای مغلوب به ھنجا بود کهيمشکل ا. ند ين  نمايمأمغلوب ، ت

ل شد ي نشده بود اما در کنفرانس ھای بعدی که تشکتعيينن غرامات يقی  برای ايچ رقم دقيدر قرارداد صلح  ورسای ھ

 کردند که می يينتعنگ را به عنوان خسارت وغرامت جنگی ي استرلۀريون  ليليارد  و ششصد  ميليمبلغ نجومی شش م

 مغلوب و المانسر نبود و برای ين مبلغ ھنگفتی ميچ کشوری پرداخت چنيبرای ھ. يانه پرداخت شودست در اقساط ساليبا

نبار پرداخت  وام به طرف مغلوب  يورک  وارد شده  و ايوينجا  دوباره  بانکداران  نيدرا!  ق اولی يطره ران شده بيو

 . را آغاز می کنند 

صورت انتقال  اسناد  و در ه بلکه تنھا ب. ا طال  نبود ي دادن  و وام گرفتن  به صورت  پرداخت  پول نقد  و ن  واميا

ز ي نالمان قائل می شد و المان  مبلغی  اعتبار برای امريکاعنی دولت ي! رفت يروکراسی  اداری انجام می پذويک بکادر 

چ کجا  ي  درھعمالً .   انتقال می دادند امريکارا به بانکداران   ز دوباره آنين منتقل می کرد و آنھا نين اعتبار را به متفقيا

 ۀک چرخيق ين طريازا! د يفقط  مقداری ارقام در دفاتر و اسناد  وارد  و خارج می گرد.  جا  نمی شده پولی جاب

وند  می زند ي  پريکائیامطانی مالی بسته می شود که  سرنوشت غالب و مغلوب جنگ  را به  سرنوشت  بانکداران  يش

ھم عرض با  قدرت نظامی  و اقتصادی ، به  ن المللی  می شود  کهيدی  وارد  معادالت  بي ،  پارامتر جدن نقطهياز ا.  

  . تحوالت جھانی  سمت و سو می دھد 

۶ 
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  ۀرا  در آستانس  يدولت انگل"  اھرم مالی"ا با اتکاء به يتانياالت متحده برای عقب راندن امپراتوری بريفشار ا

. ن می گردد ي باعث وقفه در پرداخت غرامات دولت مذکور به متفقالمانقطع موقتی وام به . ورشکستگی  قرار می دھد 

  .  متوقف می شود امريکائین به بانکداران يمتعاقب آن بازپرداخت  وامھای متفق

دگی يمات جنگی مربوط سازند  و خواھان  رسدند  تا  موضوع  وامھا را  با  پرداخت غرايکوش ی مئیکشورھای اروپا

ن امر ي  واضح با ال کامالً يداله  بامريکادر مقابل دولت . گر بودند يد کين دو مقوله در ارتباط با يمشترک  به ا

ه  در اروپا خشم فراوانی  را  بامريکان روش يا. مخالفت می کرد  و مصرانه خواھان بازپرداخت پول خود می شد 

ده  و ي برای منظور مشترک جنگ  صرف گردامريکادر فرانسه گفته می شد که پولھای قرض شده از. ورد وجود  می آ

، رباخوار " لوکيش" به امريکا می رسد که ئیدر انگلستان کار به جا.  د  به مثابه  قرض عادی تلقی  گردد ي  نبااصالً 

جای وامی ه لوک بيشنامه ،  شين نمايدر ا.   می شود هير تشبيام شکسپيلياثرمعروف و" زیيتاجر ون" شنامهيھودی نماي

د يک پوند گوشت  بدن وی  را می نمايب از او گرفته  و  توان باز پرداخت آنرا نداشت ،  تقاضای يک بازرگان رقيکه 

!  

ر د" رور "ۀ ،  منطقجيمروھای نظامی فرانسه و  بلي در واکنش  نسبت  به عدم پرداخت غرامات ، ن١٩٢٣ جنوریدر 

از . ن اشغال شده بود يمان ورسای از جانب متفقيز بر طبق پين" ندلن يرا"ۀ ش از آن منطقيپ.  را اشغال می کنند المان

رد  و به تبع آن  پرداخت غرامات يگ ی را از سر مالمان  پرداخت وام به امريکا، " سيوي دۀبرنام"دنبال ه ب ١٩٢۴سال 

در .  ه  می کنند يرا  تخل" رور " ۀ  منطقجيم فرانسه  و  بل١٩٢۵عد ھم  در سال ب کي.  ز روی روال عادی می افتد ين

مت سابقش به ي مجبور می شود که ارزش پوند را با ھمان قامريکا ۀس در مقابل تھاجم ھمه جانبين سال دولت انگليھم

 مقطع جنگ جھانی دوم ا  نبود اما تايتانيک درجھت منافع بريژيطور ستراته نکارھرچند بيا. نسبت طال حفظ کند 

 ع  داخلی انگلستان ، عجالتاً يمت گزاف ضربه به  صنايحفظ کرده و به ق" تخت پولی جھانيپا "ۀت لندن را به مثابيموقع

  .رد يرا  می گ" ورکيوين"جلوی انتقال مرکز مالی جھان  به 

  

  اِنفاِلسيون  و ِدفِالسيون     

محدود را  "  ونيانفالس" است ياری از  کشورھا  سي می شود  که  بسکاھش ارزش پول  در اروپای بعد از جنگ باعث 

ش باعث يک دولت در پرداخت ھاي ئیعدم توانا. دن خرج به دخل يعنی چربيبه زبان ساده " ونيانفالس." رند يش گيدر پ

ش دست يخرجھاب  به تعادلی در دخل و ين ترتي اسکناس بزند  و به اۀمی شود  که  دولت مذکور دست به چاپ گسترد

ل اداری خود را می پردازد و ھم قادر به باز يض و طوي کارمندان دستگاه عرۀنکارھم حقوق ھای معوقيبا ا. ابد يمی 

ارزانتر شدن بھای صادرات بخش  گر باياز سوی د. ستم بانکی داخلی می شود يھای  خود به سيپرداخت بدھکار

باره روند  کيزان فروش کاالھای صادراتی به ي می باشد ، من آمدن  ارزش پول آن کشورئيصنعتی  که حاصل پا

ن وضع  باعث می شود که درآمد  دولت باال ي اۀادام. ع  داخلی منجر می شود ي صناوفائیيدا کرده و به شکصعودی پ

" ازد  که يگری دست می ياست دين صورت دولت به سيدرا.  ان  دخل  و خرج  برقرار گردد يرفته  و تعادلی م

  . ت ارزش  واحد پول به نسبت طال  می باشد يده می شود  و آن  تثبينام" ونيِدوالس"ا ي" ونيفالسدِ 

فرانسه  " فرانک"باعث سقوط  ارزش " ونيانفالس"است يا ، سيتاليروز در جنگ مانند فرانسه و ايان کشورھای  پيدرم

  ٢٧۵سی  به يک  پوند انگلي فرانک در مقابل ٢۵ ارزش واحد پول فرانسه از ھر ءابتدا.  ا می شود يتاليا" ريل"و 

تورم  "١٩٢٣ و ١٩٢٢عکس در سالھای ه   بالماندر . ت می گردد ي فرانک تثب١٢٠ده  و بعد ھم در رقم يفرانک  رس

 متوسط  ، خود را از شر ۀمت  نابودی طبقيق آن دولت موفق می شود که به قيد که از طريوجود می آه ب" نا محدود

  .د يش  راحت  نما ایخلبدھی ھای دا
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  کمکھای خود را به انگلستان قطع می کند ، امريکاپس از جنگ وقتی که .  عکس است ه در انگلستان وضع ب

ست يا می باي.  ا  وجود  دارد يتانيدر سالھای پس از جنگ دو راه در مقابل دولت  بر.  د ين می آئيز پاين"  پوند"ارزش

راه حل اول به بھای صرفنظرکردن از . را حفظ  کند  مت سابق آنيزور قه ا  بيرد  و يپذن آمدن ارزش پوند را  بئيکه پا

ورک بود  و راه حل دوم ، حفظ يويدر ن" تيوال استر"به " تی آو لندنيس"رھبری مالی جھان وانتقال مرکز آن از

کاری  و ي  ذغال سنگ  و بعيب رسانی به صنايژه آسيوه ع  انگلستان  بيرھبری مالی جھان به بھای فلج شدن صنا

  . ن بخش بود ي  کارگران اۀياخراج  بی رو

ن راه حل اعتصاب يانتخاب ا. ع خود را فدای بانکداران می کند يند  و صنايا راه حل دوم را  برمی گزيتانيدولت بر

با " ه ھاي اتحادۀکنگر"دنبال  دارد که البته با ساخت وپاخت رھبران ه  را ب١٩٢۶  کارگران معدن در ماه مه  ۀگسترد

ب کارگران يشکستی  که نه تنھا نص.  ع  ذغال سنگ ،  پس از چند ماه  به شکست  منتھی می شود يصاحبان صنا

ابد  و يل می ياز آن پس در موارد مختلف مزدھا تقل. ا می گردد يتانيمعادن ذغال سنگ که  شامل تمام کارگران بر

ه ف  قدرت جنبش کارگری بين تازه ای در جھت تضعيروزی ، قوانين پياده از اساعات کارباال می رود و دولت با استف

  .ب  می رساند ينده  به  تصويری  از اعتصابات  عمومی آيژه  برای جلوگيو

  

  رکود بزرگ  و  بحران جھانی  

" ژهي وۀقطب"ک يو  تولد " پول" علنی ئیسال قدرتنما. ه داری  است ي عطف در جھان سرماۀک نقطي ،  ١٩٢٩سال 

 را به ناگھان متوقف می المانورک ،  پرداخت  وام به يوين سال بانکداران نيدرا.  می باشد " صاحبان پول"است که 

اری از يدنبال آن  بسه  ، بالفاصله موجب بروز بحران در آن کشورشده و بالمانمتوقف شدن پرداخت وام به . کنند 

ان پرداخت غرامات جنگی ، بحران به کشورھای فاتح جنگ يقف شدن جربا متو. ی ورشکست  می شوند المانبانکھای 

  .زد يھم می ره  مالی دوران پس از جنگ بۀب چرخين ترتيدر اروپا منتقل می شود و بد

٧ 

بھای سھام  " ات ھماھنگيعمل"ک يش از آن در يپ. ورک  درھم می شکند يوي ، بازار بورس  ن١٩٢٩ اکتوبرھمزمان در

را عناصر  شناخته شده ای  بر دوش می کشند  !  ن رسالتيا. عی  و نامتناسب  باال برده می شود يرطبيغ به شکلی کامالً 

گر يا به عبارت دينی  و يش بيتھا  پين پارازيکار ا.  معروف ھستند " کوال نتھا ياسپ"نام ه که  در بازاربورس و سھام ب

.  ز است يدو چ"  کوالنتھا ياسپ"مبنای کار .  می باشد مت سھام  در بازار بورسين رفتن قئي باال  و پائیشگويپ

   . اطالعات  و تخصص

ن يت در کارشان به ايستی که برای موفقيمی با" کوالنتھاياسپ"برمی گردد ، تمامی " تخصص "ۀ که به مقولئیتا آنجا

ل ھم ھمانطور که در  ين دليبه ھم.  گر ي حرفه ھا  و مشاغل اقتصادی و اجتماعی دۀيدرست مثل  بق. سالح مجھز باشند 

ن امور ھنری مراجعه می شود ،  در بازارھای اا  مشاورين  امور مالی  و اا ھنری به  مشاوري امور مالی  و ۀنيزم

 ئیشگويزانی  که  پين رابطه به ميدر ا. ن عناصر رجوع  می گردد يد  و فروش سھام  به اي  خرۀنيبورس ھم  در  زم

  . آنھا  باالتر می رود " ونيکوالسياسپ"ر اعتبازان  يد  به ھمان مياينان  درست  دربيھای  ا

ار آن يکی  تنھا  در اختين ياست که ا" اطالعات" کننده  دارد ، تعييننقش " ونيکوالسياسپ"و اما آنچه که در درستی 

اری يست که بسيادفی نتص. قرار دارند " صاحبان پول"ک با ي ارگانۀک رابطيمی باشد که در " کوالنتھاياسپ"بخش از 

س يرئ" گليپاول اشپ!  "شغل اصلی .  اشتغال دارند !  ف ين شغل شري به اامريکاھود در اروپا  و يسای جوامع ؤاز ر

  .....م  يبگذر!  ن است ي ھم  به اعتراف خودش ھمالماندر "  ان يھوديشورای مرکزی  "فعلی 
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ن المللی انجام می ي خارجی  و معامالت مھمی که  در سطح  ب  مربوط  به امور صنعتی  و بازرگانیاطالعاتتمامی 

د يدستشان می رسه آنھا از روی اعتبارات اسناد  و اوراق مبادالتی که ب! ار بانکداران بزرگ بوده و ھست يشد ، در اخت

 کرده  و تعيين خود   برای کاال ھایمتیيچه قا بازرگانان فالن کشور يی  و المان  بازرگانان با خبر می شدند  که مثالً 

ست  که ين  بانکھا در سراسر جھان می بايھای ايندگيشعبات  و نما.    فروخته است چه کسی  و به کجاآنھا را در 

 اسی  آنان در کشور مربوطه يزان  نفوذ سي ھای اقتصادی  و مئیسسات صنعتی و بازرگانی و تواناؤ  تمام مۀدربار

اسی  در جھت  سمت  و سو دادن به روند  تحوالت يکه  جدا از مقاصد  مشخص سچرا . ند يه نماي  مکفی تھاطالعات

س ،  يا  ، فی المثل  توسط  بانک انگلي  دنۀ ناشناس  در فالن  گوشۀسسؤرش اعتبار فالن ميدر کشورھای مربوطه ،  پذ

  .ر  نبود ين اطالعات از  اساس امکان پذيبدون  ا

ک يری  ي رشد خود  به شکل گۀدر  پروس" اطالعات " و " پول " صر ن  ضرورت  و ھمبستگی  ذاتی  دو عنيا

که در خدمت کشورھای  متبوع خود   ش از آنين المللی  می انجامد  که اعضای آن  بيب" ژه يسازمان اطالعاتی  و"

  . نام  دارد"   ھود يزرساالران " ای ھستند  که " ژهيطبقه و"ت يم حاکميقرار داشته باشند ، ابزار تحک

ون يلي م٣٠ک  قلم يکاری ي ، که  به ب١٣٢٩  اقتصادی در سال  ۀم جھانی  و رکود  بی سابقيتنھا برندگان بحران عظ

 اقتصادی و فقر و ؤسسۀو ورشکستگی صدھا بانک و م) به کنار ئیايکشورھای آس(امريکا نفر تنھا  در اروپا  و  

در يک کالم ، رکود . می باشد " ژهي وۀطبق"ن يت ھمي در نھازيد ، نيونھا  نفر در سراسر جھان  انجاميليگرسنگی  م

عليه کل "  متمرکز يھودۀسرماي  "ۀ ، حاصل کودتای جنايتکاران١٩٢٩بزرگ اقتصادی و بحران عظيم جھانی در سال 

نی اندک اندک دست باال را در تعادل قوای جھا"  مالیۀسرماي"از اين نقطه به بعد . سرمايه داری جھانی بوده است 

. منتقل می گردد " قدرت مالی"به " قدرت نظامی"آرام آرام از " منشاء قدرت"از اين نقطه به بعد . تصاحب می کند 

اثرات اين کودتای مالی در اروپا  ابعاد وحشتناکی به . را به خدمت خود در می آورد پول بر جای سالح می نشيند و آن

  .خود می گيرد 

دنبال  ه ه ھای خرد و متوسط ھزاران ورشکستگی بانکی را بيبا سرما"  کالنۀياسرم"ه حساب ي تصفامريکادرخود 

از  ! اده يجوی کار و لقمه ای نان با پای پ و کار و گرسنه که برای جستيان مردان و زنان و کودکان بيصف بی پا. دارد

ی سالھای پس از بحران مريکاا ۀزند ، چھريا خود را به قطارھای باری کندرو می آويگرمی روند و يشھری به شھر د

  .ر می کشديرا به تصو

 ھنگفتی ئی مواد غذاۀز انھدام گسترديش نفرت انگيگر سکه نمايروی د.   بحران جھانی است ۀک روی سکينھا تنھا يا

وه ھا يم. خرمن ھا  درو نمی شوند  و در مزارع  می پوسند . رد يدور از چشم مردم گرسنه صورت می پذه است که ب

ری از يکه فقط تصو برای آن.  گر نابود می شوند يزھای ديرھنگفتی گندم  و پنبه  و چيمقاد! نند ي درختان نمی چرا از

  .ت کند يد کفايک نمونه شايد، ذکر ي داشته باشافتهيت سازمانيجنان يا

 تن وزن داشت ون يليک ميک به يل که نزدي برزۀسه قھويون کيلي م١۴ش از ي، ب١٩٣٣ فبروری تا  ١٩٣١ جوناز ماه 

لو قھوه نه يم کيم  می کردند ،  به ھر نفر نيان تمام مردم جھان تقسين قھوه را درمياگر ا!  خته  می شود يا ري، به در

 فارسی ۀن رابطه  شعری سروده بود که  ترجميشاعر بزرگ ترک در ا"  ناظم  حکمت. "د يچندان ارزان  می رس

  :ن مضمون است يزی بديبخشی از آن چ

  م   ي  زندگی  می کنئیاي در  دنما 

  رندي                                                  که  انسانھا  از  گرسنگی  می م

  !                                                                                                          و  ماھی ھا   قھوه  می خورند 
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در  Sir Henry Strakosch" ِسرِھنری اِستراُکسک"نام ه ز کالن سرمايه داران يھود و بانکدارمشھورانگلستان بکی اي

م اقتصاد جھانی طی يک اظھارنظر وقيحانه اعتراف کرده بود ين سال بحران و رکود عظيعنی دردومي ١٩٣١ جوالی

ا  می توانند درھمان سطح  زندگی که داشته اند  بدون يدنکه در  بازارھای جھان آنقدر کاال  موجود است که تمام  مردم  

  !گر ھم زندگی کنند ي  ، تا  دو سال و سه ماه دگری انجام دھنديکار د چيھکه  آن

٨ 

ن المللی ، ياست بي سۀدی است در صحني جدئیه داری صف آرايگر سرماي مالی با بخشھای دۀي سرمائیحاصل زورآزما

  .ھمه جا  به روی صحنه می آورد    را  درندگان خودي مالی  نماۀيسرما

ضاحی  يکه  طرح است نيبدون ا.  بی  دارد ي شکل عج١٩٣١ اگستسقوط  ناگھانی حکومت حزب کارگر انگلستان در 

ر حزب کارگر با ينخست وز" رمزی مک دونالد "ان يانه ميدنبال مذاکرات مخفه ان باشد ، بيدر مجلس عوام در جر

ل می شود که يدی تشکي جدۀني کابدار شاه می روند  و متعاقباً يگر به  ديد کي،  ھمگی به اتفاق گر يرھبران  احزاب د

  !رند يق  روزنامه ھا می گين بار از طريرا اول  سابق و خود حزب کارگر خبر آنۀنياری از اعضای کابيبس

ر از احزاب  يد شراکت چند وزدی می دھد که با  وجوينسان حکومت حزب کارگر شبانه جای خود را به حکومت جديبد

ز ين" رمزی مک دونالد.  "ده  می شود ينام" حکومت ملی "ت را حزب محافطه کار دارا بوده  ويبرال  و کارگر، اکثريل

ر باقی می ماند و پارلمانی ھم که از ينحال ھمچنان نخست وزيکه از حزب کارگر اخراج می شود ، با ا رغم آن علی

  !ی اعتماد می دھد أ او رۀنيل شده بود ، به کابيشکباالی سرش حکومت ملی ت

ستم  پول متکی يخاطر محقق کردن آنھم طراحی شده بود ، رھا کردن  سه که در اساس ب"  حکومت ملی"ن رسالت ياول

 اشاره کردم ، به بھای ، ھمانگونه که قبالً ١٩٢۵بار در سال  کيامری که .  می باشد ١٩٣١سپتمبر ٢٣به طال در

  . کارگری ، جلو آن گرفته شده بود ۀس  و اعتصابات گسترديع داخلی انگلي صناضربه به

ن امر آن بود که يمفھوم ا. ار مھمی است ي بسۀا واقعيتانيت جھانی امپراتوری بريل ارزش پوند ، به لحاظ موقعين تقليا

خ  مرکز  پولی  و يتا آن  تارطور موقت ھم که شده رھبری مالی جھان را رھا می کند  و  لندن  که  ه انگلستان  ب

  .ت سابق خود  را ندارد يگر موقعيتخت  مالی جھان است ،  ديپا

 به ١٩٣١ سپتمبر ٢٣خ ير می گردد و تاريا تعبيتانيان امپراتوری  برين  واقعه  در سراسر جھان  به معنای آغاز پايا

االت متحده يھنوز زمان انتقال قطعی قدرت  به انحال يبا ا.  ابد يت فراوان می يخی اھمين ماجرای تاريعنوان آغاز ا

رھنگفتی  طال  از ي ھند و  مصر، مقادۀرحمانير موفق می شود که با استثمار بيدر سالھای بعد روباه پ.   ده است ينرس

ن ئيز با پايا  نيتانيع  بريگر صناياز سوی د.  ده و بر بحران خود مسلط گردد يرون کشي  خود بۀن  دو کشور مستعمريا

مراتب  بھتر ه ت خود را بي  در خارجه ،  موفق می شود  که  وضعيسدات انگليمت پوند  و ارزانترشدن  توليآمدن ق

    .کند

نده يوجود  آورده است ، نماه می  که خود بيموفق می شود که از دل بحران عظ"  مالیۀيسرما" ، ١٩٣٣سال 

 ١٣٣٢مبر نواست جمھوری يدر انتخابات ر! ت برساند ي به حاکمامريکا" ناجی" گاهيخود را در جا" رسول"و

 . االت متحده  می شود يدنت محبوب ايمنفور ، پرز" دنت ھووريپرز"روزی بر يبا  پ" ن روزولتيفرانکل"

ه وضع کشور را در موقعی که او ب چند ھفته بعد روزولت. د می شود يدنت روزولت وارد کاخ سفي، پرز١٩٣٣مارچ ۴

درست !  ف می کند يتوص"  سوی مرگ می رفته وجب به وجب ب"صورت  کشوری که ه د  بياست جمھوری رسير

ک رھبر يا ،  يگر دنيدر آن سوی د!    تصادفی   به گونه ای کامالً ١٩٣٣ جنوری ٣٠ن دريش از اياندک زمانی پ

  ئیصف آرا.   رسد  ک  به  حکومت  میي  دمکرات  و به صورت کامالً المان  درصد  مردم ۵٢گر  با آرای يمحبوب د
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  بلوغ  خود ۀگر به مرحليبی وطن  از سوی  د"   فراملیۀيسرما"   و ئیاز سو!  ھن پرست  يم"   ملیۀيسرما"ان يم

  ! ده  است يرس

فراماسونھا  !    را  به  نام  مشخص  می کند الماندر  آغاز  زمامداری  خود  به  صراحت   دشمنان  "  تلريآدولف ھ" 

ونال  و  در چشم يک  وجه  مشترک  اساسی   دارند  ،  ھر سه  انترناسيھر سه  آنھا  .....  ان  يھوديا   و  ستھي،  کمون

  ! ، توطئه گرانی  بی وطن ھستند المانپيشوای جديد 

  ١٣٨٣بھشت  ي ارد١۶ان  بخش  سوم  ، يپا                                                                

 


