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  ابتیيژن نيب

  ٢٠١۵ جوالی ٢٢

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

١۶  

  

 بخش شانزدھم ، فدرال رزرو

 در کف با ءحاکميت سياسی از ھمان ابتدا. ديم نيست قۀ يھود به دشواری قارۀ جديد اما روند حاکميت سرمايۀدر قار

 دولت ۀبرای مافيای يھود روند استقالل و خارج شدن از زير سلط. کفايت تشکيالت فراماسونری جھانی قرار دارد

ھدف .  جديد می گذردۀمالی و به تبع آن سياسی و اقتصادی در قار" ثقل قدرت"فخيمه از کانال تبديل شدن به يک 

، ژیي تحقق اين ستراتۀالزم.  و جايگزينی آن با بريتانيای کبير استامريکاک اين مافيا تمرکز قدرت جھانی در ژييسترات

" يورک"و مرکزيت فراماسونری جھانی از" وال استريت"به " سيتی آو لندن"انتقال مرکزيت مالی بين المللی از 

 نيز يکی از الزامات امريکاراستا استقالل فراماسونری در اين . ی شمالی می باشدامريکادر" يورک"دراسکاتلند به نيو

تا تبديل اين مافيا به يک قدرت مالی .  در جھت تحقق اين ايده قرار داردًاصرفنظرناکردنی دستيابی به ھدف فوق و تمام

ھمچنان در تثبيت شده اما ، يھوديت بين المللی در طول قرن نوزدھم خدمت به دولت فخيمه و مرکزيت اسکاتلند را نيز 

  .  دستور کار خود دارد

گرايش .  را می توان مشاھده کردامريکادر جريان جنگھای استقالل و بعد از آن ، دو گرايش بارز در فراماسونری 

با محوريت خاندان سلطنتی بريتانياست و " لژ بزرگ اسکاتلند" تبعيت از مرکزيت ۀقويترھمچون گذشته، خواھان ادام

لژ " آنھا در يک لژ واحد تحت عنوان ۀی شمالی و ادغام کليامريکا استقالل لژھای فراماسونری گرايش دوم متمايل به

 ئیتوان درجريان گردھما  اين دو گرايش را میئیاولين رويارو. تحت رھبری جرج واشينگتن می باشد" امريکابزرگ 

.  مشاھده کرد١٧٨٠ بروری ف٧ی در درموريس تاون واقع در ايالت نيوجرسامريکانمايندگان لژھای اياالت مختلف 

 تحت رھبری يک امريکائیشماربسياری  از نمايندگان، جرج واشينگتن را برای نامزدی مقام استادی اعظم کليه لژھای 

 برای رأی گيری به ًا نھايتجلسهپروتکل تھيه و تنظيم شده دراين . پيشنھاد می کنند" امريکالژ بزرگ "نام ه لژ جديد ب

دليل مخالفت لژ ايالت ماساچوست ه در اين رأی گيری ، خيز گرايش استقالل ب. ياالت فرستاده می شودتمامی لژھای ا

  .  نافرجام می ماندًاعجالت

 درعين حال از باالترين اعضای گرايش مستقل امريکاجرج واشينگتن اولين و مھمترين رئيس جمھورتاريخ 

). بخشھای آتی مفصل توضيح خواھم داد رابطه با ايلوميناتھا در در. (است" ايلوميناتی"فراماسونری اياالت متحده و 

.  نيز حفظ کرده استامريکااوعضويت خود را ھمواره  و تا آخرين لحظات عمر حتی در موضع رياست جمھوری 
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در ويرجينيا " فريدريکزبورگ"طور رسمی به عضويت لژ شماره يک ه  برای اولين بار ب١٧۵٢واشينگتن که در سال 

 ٣٩ به عنوان رئيس لژ شماره ١٧٨٨ده است ، يکسال پيش از انتصابش به رياست جمھوری اياالت متحده در درآم

وابستگی واشينگتن به فراماسونری آن چنان بارز و آشکار است که خالف . ن می گرددييدر ويرجينيا تع" آلکساندرا"

تنھا چيزی که . شی به مخفی کردن اين رابطه ندارد نيازی به افشای آن نيست ، چرا که او خود تالًابه اصالموارد مش

  .   مخفی می باشد تشکيالت ايلوميناتی ھست

جرج واشينگتن از معدود موارد تاريخی است که پس از به عھده گرفتن مقام رياست جمھوری نيز خالف معمول 

 نمی دھد  و اين مقام را در اءا استعف ادامه داده  و از موضع رياست  لژ آلکساندرًاوابستگی خود به فراماسونری را علن

که واشنگتن مراسم سوگند خود را نيزدرمقابل  معنی دارتر آن!  ش حفظ می کند  اتمامی سالھای رياست جمھوری

  .  می آوردیجاه استاد اعظم لژبزرگ نيويورک ب Robert R. Livingston"روبرت آر ليوينگستون"

 به جز امريکاسای جمھور ؤ مانده است و بعد از او نيز تمامی ریجاه وز باما مھمترين سنتی که از او تا ھمين امر

سای جمھوری اياالت متحده به تورات ـ انجيل  لژ ؤ از آن پيروی کرده اند ، سوگند خوردن رءبالاستثنا" جان اف کندی"

  . شماره يک سنت جان نيويورک می باشد

ست در مراسم سوگند رياست جمھوری از سوگند به انجيل کاامريکندی که اولين و تنھا رئيس جمھور کاتوليک در 

يک مورد ديگر ھم در رابطه با عدم استفاده از . فراماسونری امتناع کرده و به انجيل خانوادگی خود سوگند می خورد

البته شخص او دراين تصميم گيری ھمانگونه که . صورت می گيرد" جرج دبليوبوش"انجيل سنت جان درمراسم سوگند

دليل بارانی بودن ھوای مراسم که در فضای ه اين اقدام در اين روز تنھا ب.  بسياری تصيم گيريھای ديگر، نقشی ندارددر

آزاد انجام می شود و برای خيس نشدن تورات ـ انجيل فراماسونری بوده است و نه چيز ديگری ، چرا که ھم او و ھم 

ِاسکال اند بانز" عضو لژ فراماسونری ھمزمانطع زمانی ھردو دراين مق" جان کری"رقيب انتخاباتی دمکراتش  ِ "

Skull & Bones    امريکاسای جمھور ؤبه جز جرج دبليو دو نفر ديگر از ر. بوده اند" جمجمه  و استخوان"به معنی 

  . يعنی بوش پدر و ويليام ھوارد تافت نيزعضو اين تشکيالت بوده اند

ان بی " تيم روسرت برنامه گذار مشھور تلويزيونۀ جداگانۀرده و به دو مصاحبدر اين رابطه بد نيست که پرانتزی باز ک

 سال ۴او. ندازيم جان کری از حزب دمکرات نگاھی بيش ابا جرج بوش  از حزب جمھوريخواه و رقيب انتخاباتی" سی

 ٢٠٠٣ت گس ا٣١ ۀمصاحب!  سالگی بر اثر يک حمله قلبی با زندگی وداع می کند ۵٨ در سن ٢٠٠٨ جون ١٣بعد  در 

 با جرج دبليو بوش بدون ھيچ ٢٠٠۴ بروری ف٩ ديگر او در ۀ با جان کری  و مصاحبTim Russert" تيم روسرت"

 بازيگران سپھر سياسی اياالت متحده را ۀ پشت صحنه و فريبکاريھای روی صحنئیشرح و توضيحی مناسبات مافيا

 مخفی جمجمه و استخوان را تکذيب ۀعضويت مشترک در حلقشان ئييک از ايندو علی رغم  لودگيھا ھيچ. نشان می دھد

  : روسرت از کری می پرسد . نمی کنند
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  گويد ؟ ما چه چيزی را میه اين ب. ِيل) دانشگاه(يک انجمن مخفی در. بوده ايد" ِاسکال اند بانز"ـ شما ھردوعضو 

  !زيرا اين يک راز است . چيز زيادی نمی گويد: جان کری 

   پنھانی  و يا يک کد مخفی وجود دارد ؟ ۀيک جور دست دادن ويژآيا : تيم روسرت 

  . کردن می داشتمءآرزو دارم که چيزی پنھانی برای افشا: جان کری 

   ، يک عدد رمزی ؟٣٢٢ عدد ًال مث:تيم روسرت 

و خطوطی اما چيزی که مخفی نيست عدم موافقت من با خط  ! انواع و اقسام راز و رمزھا وجود دارد تيم : جان کری 

ما بھتر اينکار را می کنيم  و من مصمم به . است که رئيس جمھور فعلی ، مملکت را با اتکاء به آنھا ھدايت می کند

  .انجام اينکار ھستم

  . راسرت در مصاحبه اش  با جرج  دبليو بوش  دوباره ھمين ريل را  ادامه می دھد٢٠٠۴ بروریف ٩

  !سکال اند بانز بوده ايد ِشما ھردو عضو انجمن مخفی ا: تيم روسرت 

  !اين آنقدر مخفی است که ما نمی توانيم درباره اش صحبت کنيم : جرج  دبليو بوش موذيانه جواب می دھد

  .اين برای امريکا چه مفھومی دارد ؟ معتقدان به تئوری توطئه در شرف از دست دادن تعادلند: تيم روسرت 

  . تا حاال تارنمائی را مشاھده نکرده ام!  نمی دانم !اين را مطمئنم : جرج  دبليو بوش با خنده 

   ؟٣٢٢و عدد :  تيم روسرت 

  !من ھم از اين خورسندم. حريفی  نيست) کری ( او ! ببينيد ) : لؤابدون توجه به س( جرج  دبليو بوش 

  

* * * * * * * *  

. ورت دارد که ھمان ريل دنبال گردد جديد ھم ضرۀھمانگونه که در اروپا رخ داد در قار! برمی گردم به مطلب اصلی 

دنبال تصاحب بی ه ب" واربورگھا"و " مورگانھا" ھمچون امريکااز طريق انگشتان دراز و شرکايشان در" روتشيلدھا"

مھار بانکھا و سرمايه ھای غيرخودی و در . چون وچرای قدرت مالی و حاکميت بر سيستم بانکی اياالت متحده اند

ل کامل بر پول و بازار سھام نياز به ايجاد يک مرکزيت ودست گرفتن کنتره درکردن آنان و ب بعدی از ميدان بۀمرحل

روندی که بالفاصله پس از ادای سوگند اولين رئيس جمھور آغاز . مالی مقتدر ودر عين حال مستقل از دولت فدرال دارد

ک مرکزيت مالی خصوصی تحت رھبری مطلق  راه به تأسيس يًاگرديده و پس از گذار از پستی و بلنديھای بسيار نھايت

  . برد می" فدرال رزرو" يھود موسوم به ۀکالن سرماي

 ئیوزير دارا  tonAlexander Hamil" الکساندر ھميلتون"نگتن ، به ابتکار واشکمتر از يکسال پس از انتخاب جرج  

 و با يک مجوز بيست ساله ١٧٩٠در سال " اولين بانک ملی اياالت متحده" تحت عنوانامريکاوقت اولين بانک مرکزی 

نگتن ، بنيامين فرانکلين و بسياری از چھره ھای موسوم به پدران ھميلتون ھمچون جرج واش. تأسيس می گردد

ِ، اتان "John Jay"  چھره ھای مشھوری ھمچون جان جی. تبنيانگذارعضو تشکيالت فراماسونری جھانی اس
 John" ، جان براون "Patrick Henry" ، پاتريک ھنری" Samuel Adams" ، ساموئل آدامز "Ethan Allen"آلن

Brown "و راجر شرمان  "Roger Sherman ". ويژه ه  تنگاتنگی با امپراتوری روتشيلد در اروپا بۀاو ھمچنين رابط

  .  انگليس داردۀ ماير و بانک متعلق به او يعنی شعببا ناتان

 و يکی از نقاط افتراق ھميشگی امريکا شکل گيری احزاب سياسی اوليه در ۀموجوديت اين بانک يکی از داليل عمد

 مالی بر ۀ و حاکميت بی قيد و شرط  کالن سرماي١٩٢٩گرايشات سياسی آنزمان تا مقطع بحران عظيم اقتصادی در 

کردند، جمھوريخواھان   ازتأسيس يک بانک ملی حمايت میًاکه فدراليستھا شديد درحالی. تحده بوده استاياالت م

ِرھبری توماس جفرسن با قاطعيت مخالف چنين بانکی بودند، تا آنجا که دولت جمھوريخواه دمکرات ه ب دمکرات ِ
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.  کار بانک مذکور می گرددۀه و مانع ادام مخالفت کرد١٨١١جيمزمديسون پس از پايان مجوز بيست ساله با تمديدآن در

 جديد را به زير عالمت ۀ مالی در راستای حاکميت بر قارۀ کالن سرمايۀاين مخالفت قاطعانه که می توانست کل نقش

  !  طرازنوين درجھت تصاحب قدرت سياسی و اقتصادی دردوران جديد می گردد ئیال ببرد، آغازگر يک زورآزماؤس

 جنايتکارانه از رکود اقتصادی و بحرانھای متعاقب آن به منظور تصرف گام به گام قدرت ۀ استفادیئسالح اين زورآزما

 ۀدراين مقطع ايجاد اولين بحران اقتصادی بزرگ توسط کالن سرماي. سياسی و استيالی پول بر مقدرات جامعه است

ی شود ، دولت مديسون و کنگره را  که به متزلزل شدن ارز منجر م١٨١۵مالی و رکود متعاقب آن در اواخر سال 

 بانک ۀ ديگر می کند که حاصل آن درنھايت تأسيس دوبارۀمجبور به سازش در رابطه با تمديد يک مجوز بيست سال

ن تکليف ناشده  برجا ييجنگ قدرت اما ھنوز تع.  می باشد١٨١۶در " دومين بانک اياالت متحده"اما تحت عنوان  اينبار

  .می ماند

 تمديد مجوز ۀ با وتوی مصوب١٨٣٢ در سال ئی اين زورآزماۀدر ادام" آندرو جکسون"دولت ملی گرای  سال بعد ١۶

 انحالل تدريجی آن را کليد ۀگشته و پروس" دومين بانک" کار ۀپايان می رسيد مانع ادامه  ب١٨٣۶بانک مذکور که در 

او که خود نيز مانند . باشد کرات می و بنيانگذارحزب دمامريکاآندرو جکسون ھفتمين رئيس جمھوری . می زند

 به عضويت رسمی تشکيالت مذکور درآمده ١٨٠۵ تعلق دارد، در سال امريکانگتن به گرايش مستقل فراماسونری واش

جريان منتسب به او بيشتر گرايشات . بوده است" لژ تنسی" ، استاد اعظم ١٨٣٩ و ١٨٢۴ تا ١٨٢٢ ۀو در فاصل

ھواداران او درگذشته از قدرت . ه را نمايندگی کرده و ثقل آن معضالت داخلی می باشدناسيوناليستی در اياالت متحد

 متمرکز يھود درمقطع کودتای ۀدنبال تثبيت حاکميت سرمايه  برخوردار بودند که بامريکابسياری در ساختار سياسی 

 آن ۀتدريج از توان وگستره ب، ١٩٢٩در جريان بحران ارزی "  مالی جھان وطنۀسرماي"مالی عظيم وانتقال قدرت به 

.   پس از پايان جنگ جھانی دوم  به طور کامل به حاشيه رانده می شوندًکه نھايتا  سياسی کاسته شده تا آنۀدر صحن

ران . "وجود دارد" ناسيوناليستھای جکسونی"  گرايشی از ھواداران او موسوم به امريکا ۀدرحال حاضر نيز در کنگر

اھای حزب جمھوريخواه در انتخابات دوران بوش پسر که درھمان آغاز کنار رفت متمايل به اين ، يکی از کانديد" پاول

پاول يکی از مخالفان سرسخت فدرال رزرو است که کتابھا و مقاالت متعددی  در اين رابطه منتشر کرده . جريان بود

  .است

وجود می آيند که ه ز بانکھای ملی بمصوب کنگره ، مجموعه ای ا" بانک ملیۀاليح" بر مبنای ١٨۶۴ و ١٨۶٣در 

از اين به بعد تا پايان قرن نوزدھم ، .  را چاپ و عرضه کنندئیاجازه دارند اوراق تضمين شده از سوی وزارت دارا

 زير فشار سنگينی است که ورشکستگی بانکھا و امريکااقتصاد .  بحرانھای مالی پی در پی می باشدۀاياالت متحده صحن

درسالھای گذار به قرن بيستم اين کشور وارد يکی از بزرگترين  . سيستم ارزی مسبب آن ھستندنوسانھای مستمر

  اگرچه مبانی تشکيل يک مرکزيت مالی ًااين فشارھای کمرشکن نھايت .بحرانھای اقتصادی تاريخ حيات خود می گردد

کان رھبری مالی اياالت متحده به  ميالدی را فراھم می کند اما شدت و حدت مقاومت در برابر واگذاری س١٩٠٠در 

زانو درآوردن اين مقاومت گسترده استفاده از سالح ه برای ب.  مالی ھنوز درھم شکسته نشده استۀکالن سرماي

  .بحرانھای مالی و بانکی ھمچنان در دستور کار است

 آغاز می ١٩٠٧ولتيماتوم در  اقتصادی ھدفمند، مافيای يھود تھاجم خود را با يک اۀسرانجام در شرايط يک رکود گسترد

" ياکوب شيف. "دراين سال اياالت متحده  درگير يکی ديگر از بحرانھای اقتصادی بزرگ در تاريخ خود می باشد .کند

Jacob Schiff ران ضبحران اقتصادی و به نمايندگی از سوی بانک کوھن ـ لوب ، خطاب به حا با استفاده از شرايط

  :  اتاق بازرگانی نيويورک تھديد می کندجلسۀدر 
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دست بيابيم ، آنگاه اين " تأمين وام"ل بر جريان و کنترۀاگر ما نتوانيم به يک بانک مرکزی با اختيارات مکفی در زمين" 

  ".  روخواھد شده  روبتاريخ خود حران مالی و ھرج ومرج پولی سرزمين با  سخت ترين و عميقترين ب

 که پيام را گرفته است اقدام به فراھم کردن چارچوبھای مناسب در جھت امريکا ۀبالفاصله پس از اين اولتيماتوم ، کنگر

فدرال ِآکت . "رأی می دھد" کميسيون ملی ارزی"و منعطف بانکی کرده و به تشکيل ! تأسيس يک سيستم مطمئن 

  . حاصل کار اين کميسيون است١٩١٣در " رزرو

  

  تأسيس فدرال رزرو

 مالی و صاحبان بزرگترين بانکھای جھان در محل کاخ ۀ با حضورغولھای کالن سرمايجلسه ای، ١٩١٠مبر نو٢در

در نزديکی سواحل جورجيا برگزارمی " جکيل آيلند" درJohn Pierpont Morgan" جان پيرپونت مورگان"القیئي

 مالی موسوم به ۀ نمايندگان مستقيم چھار خاندان سلطنتی کالن سرمايجلسهشرکت کنندگان در اين از  ھفت نفر. ودش

خاندانھای . ند ا زمانیۀ مالی جھان در اين برھۀھستند که صاحبان قريب به يک چھارم کل سرماي"  يھودۀکالن سرماي"

ل و يک مونوپول مالی عظيم که قرار است حاکميت و کنترۀ اوليدر اينجا طرح. روتشيلد ـ راکفلرـ واربورگ و مورگان 

  را  درپی داشته باشد ريخته میامريکا متمرکز يھود بر کل سيستم مالی، اقتصادی و به تبع آن روند سياسی در ۀسرماي

  . شود

  :اشند اعضای مافيای يھودند به شرح زير می بء مذکور که ھمگی بالاستثناجلسۀ در هھفت نفر شرکت کنند

فراماسون و سناتور از رود آيلند ، رئيس کميسيون ملی ارز و  Nelson W.  Aldrich  "نلسون  دبليو آلدريچ"ـ  ١

  "نلسون آلدريچ  راکفلر"و پدر بزرگ " ِجان  د  راکفلر يونيور"سھامدار  جی پی مورگان ، پدر زن 

   ئیه داری کل و جانشين وزير دارارئيس خزان   Abraham Piatt Andrew "آبراھام  پيات آندرو"ـ  ٢

پرزيدنت سيتی بانک نيويورک متعلق به خاندان راکفلر و    Frank A . Vanderlip  "فرانک  آ  واندرليپ" ـ ٣

   ويليام راکفلر و بانک سرمايه گذاری کوھن ـ لوب  و کمپانیۀنمايند

  ی جی پی مورگان و کمپانیسھامدار اصل   Henry Pomeroy Davison  "ھنری پومروی ديويسون" ـ ۴

  پرزيدنت اولين بانک ملی نيويورک متعلق به خاندان مورگان Charles D. Norton "چارلز دی نورتون" ـ ۵

  رئيس تراست جی پی مورگان بانک و اولين پرزيدنت فدرال رزرو Benjamin Strong" بنيامين استرانگ"ـ ۶

ِمديربانک سرمايه گذاری ام ام واربورگ و کمپانی ، شريک  Paul Moritz Warburg "پاول موريتس واربورگ" ـ٧ ِ
  فدرال رزرو  و جانشين اولين ۀت مديرأکمپانی کوھن ـ لوب، ھمسر نينا لوب، دختر سالومون لوب، اولين رئيس ھي

 به نمايندگی از سوی امپراتوری روتشيلد در انگلستان  و فرانسه" ُفدرال رزرو برد"پرزيدنت 

 يھود آماده ۀتأسيس يک مرکزيت مالی با اختيارات نامحدود و تحت حاکميت مطلق سرماي! ويس قانون  پيشنجلسهدراين 

کاربردن واژه ھای چون بانک و يا بانک مرکزی برای آن خودداری شده و نام  ه مرکزيتی که آگاھانه از ب. می گردد

  .بر آن گذاشته می شود"  سيستم ذخاير فدرال"جعلی 

                                 
  چارلز نورتون        فرانک  واندرليپ              -آندرو آبراھام پيات- نلسون  آلدريچ  - بنيامين استرانگ- پاول موريتس واربورگ
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  :  مورد زير فرموله کرد۵از ايجاد چنين نھادی را می توان به اختصار در "   يھودۀکالن سرماي"اھداف 

ل بر بخشھای مالی و اقتصادی اياالت متحده با از ميدان ودست آوردن امکان کنتره ن ھدف ، بـ اولين و مھمتري١

بنيانگذار " مايرآمشل"سالھا پيش از اين .  مالی است ۀ کالن سرمايغيرخودیبدرکردن کامل بانکھای رقيب و بخشھای 

د ، آنوقت ديگر مھم نيست که چه کسی ل بر دخاير ارزی کشور را به من بسپاريوشما کنتر: بانک روتشيلد گفته بود

به اين . محقق می گردد١٩٢٩سال بعد با ايجاد بحران عظيم اقتصادی در ١٩اين ھدف . مھارسياست را دردست دارد

  .مطلب در سطور آينده اشاره خواھم کرد

کی به منظور  بانۀ درصد بھرۀن بردن خودسرانئي ارزی ملی از طريق باال و پاۀکاھش و افزايش ذخير" حق" ــ ٢

  . ل بر سرمايه ھای مردم  و چگونگی تأمين مالی صنايع ملی وِاعمال کنتر

 ۀ بانکھا در يک مرکزيت مالی به منظور جلوگيری از خروج سرمايه ھا از حيطۀ ـ گردآوری اندوخته ھای ارزی کلي٣

  . کالن ۀل  و مقابله با موانع انباشت سرمايوکنتر

. و تأمين ھزينه و ضررھای احتمالی توسط ماليات دھندگان ! ياتھای جمع آوری شده  مالسود خصوصی از ۀ ـ استفاد۴

 در رابطه با ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ضد انسانی بارھا در شرايط بحرانھای اقتصادی و از جمله آخرين آن در سالھایۀاين شيو

برای نجات بانکھای ورشکسته در اين موارد دولتھا . کار گرفته شده ب" ِبرادران لمان"اعالم ورشکستگی بانک يھودی

ًا بدين شيوه اصطالح.  ماليات دھندگان اقدام به کمکھای ميلياردی به بانکھای مذکور می کنندۀوارد شده و ازکيس

 مالی  اگر سود کرد مال خودش ۀيعنی کالن سرماي. می گويند" اجتماعی کردن ضرر درعين خصوصی بودن سود"

  . ه استجامع! وليت ؤھست اما جبران ضررش مس

 در جھت منافع ملی  و مصالح ًا مزبور اکيدۀکه پروژ  ـ ھدف آخر باند ھفت نفره قانع کردن اعضای کنگره به اين۵

  . می باشدامريکا مردم ۀعالي

رغم يد بيضا و تارھای تنيده شده اش در تمامی زوايای مالی و  علی"  يھودۀکالن سرماي"اينھا در شرايطی است که 

به .  جامعه نداشته و دشمنان و رقبای سياسی و اقتصادی فراوان داردؤونيد ھنوز حاکميت مطلق برش جدۀاقتصادی قار

طرح مزبور می بايستی يک از جمله . اين اعتبار ضروری بود که برای موفقيت اين طرح تمھيداتی چند انديشيده شود

 ۀ توطئًان  قلمداد شود و نه صرفئيادی از پای به تقاضاھای رفرم اقتصپاسخ حکومت دولتی و به عبارتی يک ًطرح کامال

ن ضروری ا برای آماده سازی شرايط  و بستن دھان مخالف بحران اقتصادیبه ھمين دليل ايجاد يک. بخش خصوصی

 بانک  و  کارتل چون  ئی دراستفاده از واژه ھاًا و اکيدوال استريت بايد به ظاھر با اين طرح اعالم مخالفت کند. است

  . داری به عمل آيدمرکزی خود

 دانشگاه ھا و روشنفکران خودفروش تادانبه منظور پوشانيدن لباس علمی به طرح مذکور قرار می شود که در ميان اس

 و مقابله با اتھام تأسيس يک مرکزيت مالی، ئیبه يارگيری پرداخته شود و درنھايت برای تظاھر به عدم مرکزگرا

 نيويورک می ۀ رھبری کنندۀلتی طراحی می گردد که مھمترين آنھا ھمانا شعب بانک ايا١٢تشکيالت مذکور متشکل از 

ن، کانزاس سيتی، مينياپوليس، داالس، سان فرانسيسکو، کليوالند، فيالدلفيا ، وستومحل يازده بانک ديگر نيز در ب. باشد

  .ن می گرددييريچموند ، آتالنتا، شيکاگو و سنت لوئيس  تع

  

 سيس فدرال رزرونقش  وودرو ويلسون در تأ

وودرو ويلسون در کنار فرانکلين روزولت ، رونالد ريگان و جرج دبليو بوش ، يکی از سرانگشتان پراھميت مافيای 

يکی از مراکزی که توسط ( او که فارغ االتحصيل دانشگاه پرينستون . يھود در راستای تحقق حکومت واحد جھانی است

 ١٩٠٢ به عنوان استاد دانشگاه مذکورمشغول به کاراست، در سال ١٨٩٠و از بوده ) وال استريت تأمين مالی می گردد
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  و  Cleveland H. Dodge" کليولند داج"  راکفلر و حمايت مؤثر دو تن ازھمکالسيھای سابقش يعنی ۀبا اشار

زيده ، مديران سيتی بانک متعلق به راکفلر، به رياست دانشگاه برگ Cormick Cyrus Mc" سايروس مک کورميک"

 مالی ۀ علمی خود را درمعرض فروش به سرمايئیاو يکی از سلسله روشنفکرانی است که  دانش و توانا. می شود

 از يک فوند شخصی پرداخت می شود که سھامدارانش در کنار مک کورميک و ًاحقوق ويلسون مستقيم. گذاشته بودند

اولين سيتی بانک ملی "، اولين رئيس  Moses Taylor Pyne" موشه تايلور پاين"داج ، دو بانکدار وال استريت يعنی 

  .ھر دو از مؤسسان  سيتی بانک می باشند  Percy R. Pyne "پرسی پاين"و " نيويورک

پاداش .  به تبليغ ضرورت رفرم در سيستم بانکی  می پردازدًاويلسون اولين روشنفکر و استاد دانشگاھی است که علن

مشکلی .  می باشد١٩١٢ست که زمينه ساز نامزدی درانتخابات رياست جمھوری سال  او فرمانداری نيوجرسی اۀاولي

ن بودن اقبال اجتماعی ، پيروزی او ئيله در کنار پاأاين مس. که ويلسون دارد عدم کاريسما و تک بعدی بودن اوست

راه حل وال .  وارد صحنه می شوداينجاست که وال استريت دوباره.  امکان ناپذير می نمايدًادرمقابل ويليام تافت را تقريب

قرار .  را درمقطع پيش از انتخابات در اختيار دارندءاستريت تقسيم کردن آرای جمھوريخواھان است که اکثريت آرا

براين می شود که تئودور روزولت، رئيس جمھوری جمھوريخواه قبلی عليه تافت جمھوريخواه انشعاب کرده و کانديدای 

ين کار صورت می گيرد و بدين ترتيب آرای جمھوريخواھان تقسيم می گردد و ويلسون موفق به ا. حزب ترقيخواه گردد

  !به ھمين سادگی . ورود به کاخ سفيد می شود

 در حالی. جالبترين بخش شعبده بازی انتخابات مربوط به تأمين کنندگان مالی مبارزات انتخاباتی ھردو رقيب می شود

پاول " انتخاباتی ويليام تافت را متقبل شده است ، برادر ديگرش ۀتأمين ھزين Felix Warburg "فليکس واربورگ"که 

 به ھمراه ياکوب شيف تأمين مالی مبارزات انتخاباتی  وودرو ويلسون Paul Moritz Warburg"موريتس واربورگ

 ۀ ھم ھزينOtto Kahn" اوتو کان"يک شريک ديگرشان در تجارتخانه کوھن ـ لوب  و کمپانی يعنی . را برعھده دارند

در پشت صحنه نيز رشته ھای مالی و لجستيکی . رقيب سوم يعنی تئودور روزولت  را بر دوش گرفته است! مبارزات 

به ! بھتر از اين  ديگر نمی توان انتخابات کرد . کل روند انتخابات در کف با کفايت راکفلر و سيتی بانک او قرار دارد

   . اين می گويند دمکراسی ليبرال

ھمراه با او يک .  عليه او بود به کاخ سفيد می رودء درصد آرا۵٢  و در شرايطی که ء درصد آرا۴٨ويلسون با 

 يک استاد اعظم Edward Mandell House" ادوارد ماندل ھاوس."عاليجناب خاکستری ھم وارد کاخ می شود

ز اعضای مؤسس انستيتوی سلطنتی مسائل بين فراماسونری ، رفيق گرمابه و گلستان مورگان و جاسوس روتشيلدھا ، ا

 او برای مدت شش سال يعنی تا پايان جنگ جھانی اول و پايان  .(CFR)  و شورای روابط خارجی  (RIIA)المللی

او ! که دارای يک شغل رسمی باشد  مأموريتش ، ھمواره دو اتاق در ضلع شمالی کاخ سفيد را در اختيار دارد بی آن

!س جمھور در امور بين المللی بوده است  مشاور رئيًاظاھر ً   

  

                                     
    وودرو ويلسون            ادوارد ماندل ھاوس      مونتاگو نورمن            -ميلتون فريدمان      -مورای روت بارد    

رغم مخالفتھای بسيار آغاز می  فدرال رزرو علی تأسيس ۀبا ورود ويلسون به کاخ سفيد مقدمات تھيه و تنظيم اليح

 با اعمال فشار ويلسون بر اعضای کنگره به تصويب کنگره  و روز ١٩١٣مبر سپت١٨ در ئیچارچوب طرح ابتدا .گردد
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 و در ١٩١٣مبر دس٢٢  درست درساعت يازدهئی نھاۀبعد ھم به تصويب سنا می رسد و سرانجام طرح آماده شد

يسمس در راه است و برخی از نمايندگان پيشاپيش بار سفر بسته و ديگران نيز تمايل چندانی به شرايطی که تعطيالت کر

 رأی منفی در کنگره  و ۶٠ رأی مثبت در مقابل ٢٩٨طرح مذکور با . بحثھای طوالنی ندارند ، تقديم کنگره می شود

 خود میه مبرصورت قانونی ب دس٢٣ر ويلسون دۀ رأی منفی در سنا و با امضای بالواسط٢۵ رأی مثبت در مقابل ۴٣

ازاين . زند  جديد را کليد میۀ مالی درقارۀ يھود خيز بلند خود برای تصاحب واليت مطلقۀبدينترتيب کالن سرماي. گيرد

  .دھد نقطه به بعد ديگرخدمت به دولت فخيمه و آويزان شدن به ابرقدرت بريتانيا موضوعيت خود را از دست می

به وال استريت و به تبع آن عروج " سيتی آو لندن"ارباب سابق  و انتقال مرکزيت مالی جھانی از زمان برای خيانت به 

بديھی است که اين انتقال .  ابرقدرت قديم آماده می شودۀاياالت متحده به عنوان ابرقدرت نوين و سقوط انگلستان به مثاب

بدون درگرفتن يک . سادگی قابل دور زدن نخواھند بود و ابرقدرت موجود به ئیقدرتھای اروپا. قدرت آسان نخواھد بود

يک از قدرتھای  جنگ جھانی پرھزينه و پرتلفات و به خاک و خون کشيده شدن اروپا ، ابرقدرت بريتانيا به کنار، ھيچ

 جنگ جھانی اول مستقل از داليل و خواستگاه ھای متفاوت. رات عظيم نخواھند شدييموجود نيز حاضر به پذيرش اين تغ

 توده ھای اروپا مبنی بر دستيابی به يک پيروزی نظامی ۀ و آمادگی اوليه و توھم ابلھانئیاز منظر قدرتھای اروپا

گردد، در اين نقطه  ژی کالن انتقال مرکزيت قدرت مالی و تولد ابرقدرت جديد برمیيزودرس ، تا آنجا که به سترات

  !ابد يی خورد و ضرورت م است که کليد می

 اجتماعی ۀيگر مستقل از ھر تحليل و توضيحی ، جدای تمامی تلفات انسانی و ضربات روانی بر پيکربه عبارت د

 قديم به انضمام ابرقدرت انگلستان و فاتحان جنگ تا گردن در گرداب ۀ، واقعيت مستقل از ذھن ، فرو رفتن کل قاراروپا

  . در مقابل ارزھای موجود است" دالر"و درخشش   امريکاويژه در ه  مالی بۀبدھکاری به سيستم بانکی و کالن سرماي

  

    ١٩٢٩نقش فد در رابطه با بحران بزرگ 

 قدرت جھانی اشاره ۀر معادليي  و نقش آن در تغامريکا ميالدی در ١٩٢٩ گاه و بيگاه به اھميت بحران ارزی سال ًقبال

 مھم که به لحاظ ميزان تلفات ۀتن به اين واقعزمان پرداخ. کرده  و توضيح مفصلتر را ھميشه به آينده واگذار کرده بودم

 ۀن کننديينقش تع. باشد، فرا رسيده است و خسارات و گستره تأثيرات مخرب آن تنھا با يک جنگ نظامی قابل مقايسه می

 تأثيرگذاری ميزانتفاوتھا در . کس حتی مفسران رسمی نيز نفی نمی کنند فدرال رزرو در اين جنايت تاريخی را ھيچ

 اين نھاد در کليد عامليت مستقيمادعای من اما فراتر از نقش کمی يا کيفی فدرال رزرو بر . نھاد خصوصی استاين 

  .  انگشت می گذارد ١٩٢٩زدن برنامه ريزی شده  و ھدايت بحران  

لتون مي" به نامھای  درون سيستممشھورترين تئوريھا در اين رابطه متعلق  به سه اقتصاددان و نظريه پرداز رسمی 

 ھست که متعلق   و مورای روت بارد Schwartz. Anna J" آنا جاکوبسون شوارتز"،  Milton Friedman"فريدمان

 Murray"مورای روت بارد"فريدمان و شوارتز متعلق به مکتب شيکاگو و . به دو مکتب اقتصادی متفاوت می باشند

Rothbard  شايد الزم به گمانه زنی نباشد که ھرسه آنھا يھودی و نمايندگان بخش . از شاگردان مکتب اتريش می باشد

که  يعنی اين. ی و تبليغاتی اين مافيا شھرت جھانی يافته اندئ بالھای رسانه روشنفکری مافيای يھودند که طبق معمول بر

غير ه ب.  تبديل به نقد رسمی شودًانقدی ھم اگر الزم باشد که ھست بايد توسط عناصر خود سيستم اعمال گرديده و نھايت

 ۀتاريخچ"و شوارتز کتاب حاصل نظرات فريدمان . مھر می خورد" تئوری توطئه"از آن ھرچه که می ماند در کادر 

  . آمده است" امريکارکود بزرگ " تحليل مورای  روت بارد در کتاب ۀو فشرد" مالی اياالت متحده

اين .  بيرون می آيد١٩۶۴ و کتاب فريدمان و شوارتز در سال بعد يعنی ١٩۶٣که کتاب روت بارد در قابل توجه آن

 که با جان اف کندی وارد ساختارھرم قدرت امريکاسياست جديد در " ثقل قدرت"دوران مصادف است با ورود يک 
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استھای جناح ھارتر را اگرچه نيروی جديدی که بعدھا به ليبرالھای انترناسيونال معروف شده  و اينجا و آنجا سي. شده اند

بيل کلينتون و دنبال او ه پس از کندی ، جيمی کارتر و ب.  اما با نگاھی متفاوت به نقد می کشدکادر سيستم در ًکامال

  .  بارک اوباما به اين جناح تعلق دارند

 بازيگران اصلی پشت صحنه و  آماجھای ۀ وارد مقولًاھر سه اين نظريه پردازان اگرچه به گونه ای قابل فھم اساس

ا  مالی نمی شوند بۀن تکليف با بخشھای غيرخودی کالن سرماييي مبنی بر تع١٩٢٩مافيای يھود در جريان بحران عظيم 

انگشت ... ل بحران و رھا کردن بانکھای ورشکسته به حال خود وو بر نقش فدرال رزرو در عدم کنترًااين حال مستقيم

فريدمان ، بانی اقتصاد نئوليبراليست معتقد است که ھمواره اين ميزان نقدينگی موجود در جامعه است که به . گذاشته اند

 سال ٩٣ھمراه با شوارتز با ارزيابی اطالعات نقدينگی  واقتصادی  او . افت و خيز مالی و اقتصادی جھت می دھد

تاريخ اياالت متحده اين را نتيجه می گيرد که ھر زمان که ميزان نقدينگی در جامعه بيشتر بوده است ، به ھمان ميزان 

 سی ميالدی ۀپايانی دھبه اعتقاد او فدرال رزرو  در شرايط افت اقتصادی سالھای . رشد اقتصادی باالتر بوده و بالعکس

با خودداری از افزايش نقدينگی در ساختار مالی جامعه سبب شده است که افت اقتصادی مبدل به رکود شديد وازھم 

بعد از آنھم از کمک به بانکھای ورشکسته . دنبال داشته باشده گسستگی بازار بورس گرديده  و ورشستگی بانکھا را ب

قلمداد می کند و نه اشتباه بزرگ و عدم کمک فدرال رزرو به بانکھای ورشکسته را يک ا....  خودداری کرده و الی آخر

حاصل کالم او اين است که !   يھود ۀ برنامه ريزی شده برای از ميدان بدر کردن رقبای قدرتمند کالن سرمايۀيک توطئ

 ۀرا به يک فاجع)   ٢٠٠٧ن مشابه در فی المثل درمقايسه با بحرا( فدرال رزرو می توانسته جلوی تبديل يک افت ماليم 

  .اقتصادی بگيرد و نگرفته است

 حجم نقدينگی در ساختار اقتصادی جامعه ۀ بی رويافزايش مقابل نظريه فريدمان حکايت از ۀتحليل روت بارد در نقط

 معتقد است او. ی باشدانمی کند که حاصل درھم ريختگی ساختار مالی متکی به ذخاير طال در دوران پسا جنگ اول ج

که اتکاء پول به طال در اين دوران واقعی نيست  و دنيا پس از جنگ اول ديگر به استاندارد طال بازنگشته و آنچه که 

اين وضعيت به دولت و بانک مرکزی امکان می دھد که بسا بيشتر از ميزان ذخاير . بود کاريکاتوری بيش نبوده است

روت .  کرده و به تبع آن ميزان نقدينگی در جامعه به گونه ای کاذب افزايش يابدطال به چاپ اسکناس بدون پشتوانه اقدام

  را محرک اصلی فشار Montagu Norman" مونتاگو نورمن"بارد در اين رابطه بانک انگليس  و رئيس قدرتمند آن 

ليس يعنی امپراتوری که به صاحب اصلی بانک انگ بر فدرال رزرو  و رئيس آن بنيامين استرانگ می داند ، بدون آن

  .روتشيلد بپردازد

ن تکليف نشده ييبه ھر تقدير دو تحليل متفاوت  متعلق به دو مکتب اقتصادی  از دو نظريه پرداز رسمی  و يک بحث تع

ه به اجماع در زکه ھنوز پس از گذشت ھشتاد و اندی سال ، کارشناسان اين حو انبوھی تئوری  و کار تحقيقی بدون آن! 

داليل واقعی اين تحول شگرف که تبعات آن شامل يک قلم جنگی خانمانسوز در اروپا و جھان و مھمتر از آن رابطه با 

چرا که پاسخ واقعی نه ! رات بنيادی در ساختار رھبری جھان آنروز می باشد، نرسيده اند و البته نيز نخواھند رسيد ييتغ

  ! يردر کادر سيستم که در بيرون آن قابل دستيابی است و الغ

کوتاه سخن ، ورای ھر تحليل و توصيفی آنچه که واقعی است و بحث برنمی دارد ، برندگان و بازندگان بحران مالی 

يعنی در بيرون . چرا که واقعيت مستقل از ذھن ماست. اين ديگر کار تحليل و تئوری نيست.  می باشد١٩٢٩عظيم سال 

، دو امپراتوری مالی ١٩٢٩برندگان واقعی بحران ارزی !  و چه نه چه بخواھيم. ما جريان دارد ، چه بپذيريم و چه نه

امپراتوری روتشيلدھا با مرکز ثقلشان در اروپا  و امپراتوری راکفلرھا با مرکز ثقلشان . در رأس ھشت خاندان می باشند

" کوھن ـ لوب"ن ، ِ ھمراه با شش خاندان ديگر سلطنت مالی يھود ، مورگانھا ، واربورگھا ، برادران لماامريکادر 
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