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 امريکا فدرال ۀراجع به ضرورت ملی کردن نظام ذخير
  

  ئی کيست؟امريکاصاحب پول 

 بانک مرکزی اين ۀوظيف.  تنھا کشور جھان است که از حق چاپ پول خاص خود محروم شده استامريکا ۀالت متحدايا

 بانک فدرال می ١٢ فدرال يک شرکت سھامی خاص متشکل از ۀنظام ذخير( عھده دارد ه فدرال بۀکشور را نظام ذخير

  ).کشوری تشکيل يافته اندباشد که ھر يک از آنھا نيز از بانکھای تجاری بر اساس تقسيمات 

 ۀنظام ذخير. خود، اوراق قرضه انتشار می دھد» ارز ملی«منظور خريد ه  پول خاص خود را ندارد و بامريکادولت 

سپس، دولت . ، اسکناس چاپ می کند و از راه خريد اوراق قرضه، آن پول را به دولت به قرض می دھدامريکافدرال 

بدين .  فدرال باز می گرددۀ درصد آن به نظام ذخيرۀاضافه ين ترتيب، پول ب خود را می خرد، و بدۀاوراق قرض

ه  فدرال بۀ توليد اسکناس و ارزش اسمی آن، منبع اصلی درآمد نظام ذخيرۀترتيب، حق الضرب، يعنی تفاوت بين ھزين

ناسی ھنگام چاپ،  سنت باشد، حق الضرب چنين اسک١٠ی، دالر توليد يک قطعه اسکناس صد ۀاگر ھزين. حساب می آيد

عنوان يک عامل بانک ھای خصوصی، نه تنھا از فروش ه  فدرال بۀنظام ذخير.  سنت خواھد بود٩٠ و دالر ٩٩

، بلکه، از راه درصد پرداخت به ازای اوراق سھام خزانه داری، درآمدھای حاصل از امريکا به دولت دالراسکناسھای 

  .دست می آورده  بھادار نيز سود بپرداختھای معامالت، سپرده ھا، دادوستد اوراق

شکل از اجزاء خصوصی، مشتمل ، فدرال رزرو يک نھاد دولتی مت»امريکا ۀ فدرال اياالت متحدۀذخير«بر اساس قانون 

ی ئ بانک منطقه ١٢ فدرال بازار آزاد، ۀ، کميتامريکا فدرال از سوی رئيس جمھور ۀ انتصابی نظام ذخيرۀت مديرأبر ھي

 سھام سودآور غيرقابل انتقال و مقطوع بانکھای فدرال به ازای سرمايه ۀھای خصوصی دريافت کنندفدرال رزرو، بانک

  .ايجاد شده و يکسری شوراھای مشورتی، محسوب می شود

ت أ، رئيس ھياوالً :  فدرال داردۀ تأثير بسيار محدودی بر روی فعاليت نظام ذخير،در واقعيت امر، دولت به چند دليل

الزم به يادآوری است که، .  سال با حق تمديد اختيارات منصوب می شود١۴ فدرال برای مدت ۀ نظام ذخيرۀمدير

 سال می توانند در اين پست انجام ٨مدت ه  برای مدت چھار سال انتخاب می شوند و حداکثر بامريکارؤسای جمھور 

 فدرال باقی می ۀکانداران نظام ذخيرھمانطور که معلوم است، رؤسای جمھور می آيند و می روند، ولی س. وظيفه نمايند

 سال در اين پست باقی ماند و رئيس کنونی آن، بن برنانکه، که ١٩ فدرال، ۀآلن گرينسپن، رئيس سابق نظام ذخير. مانند

 رياست جمھوری ۀ، به انجام وظيفه مشغول است، يک رئيس جمھور را بدرقه کرده و با دومين دور٢٠٠۶از سال 
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 فدرال، باالترين ۀ، سيستم ذخيرثانياً . بنا بر اين، قدرت متمرکز در اينجاست نه در کاخ سفيد. تدومی نيز ھمدوره اس

 را تشخيص دھد و اين، نه تنھا امکانات خارج از کنترلی دالرحساب می آيد که می تواند صحت اسکناسھای ه نھادی ب

ی را حتی اگر واقعا ھم توسط فدرال رزرو را برای چاپ آن فراھم می آورد، بلکه، اجازه می دھد ھر گونه اسکناس

  . چاپ شده باشد، جعلی بشناسدامريکا ۀاياالت متحد

استقالل مرکز انتشار پول از دولت با ضرورت ممانعت از احتمال استفاده از انتشار پول . و باالخره، از ھمه جالب تر

به سخن ديگر، منع دولت از . توجيه می شود، برای جبران کسری بودجه  مثالً امريکابه سود منافع کوتاه مدت دولت 

  .چاپ پول و کاربست سياست اقتصادی مستقل خود از بانکھا

  

  ھنر توليد بحران

به تناسب . دست می آورنده اگر سود اقتصاد واقعی از فروش محصول حاصل می شود، بانکھا با اعطای وام سود ب

درآمد خالص نظام .  فدرال نيز افزوده می شودۀ نظام ذخير، به ميزان درآمدھایامريکا ۀافزايش بدھی اياالت متحد

 بود دالر ميليارد و ھفتصد ميليون ٨١، ٢٠١٠، در سال دالر ميليارد و دويست ميليون ٣۴، ٢٠٠۶ فدرال در سال ۀذخير

 ۀ که ھمبا اين وجود، فعال.  رسيددالر ميليارد و چھارصد ميليون ٧٧ درصد کاھش، به ۶ با ٢٠١١و اما در پايان سال 

 درصد افزايش ٢٣٨ سخن می گويد، درآمدھای بانکھای فدرال در مجموع، امريکاجھان از احتمال فروپاشی اقتصاد 

  .يافته است

، بدان منجر شد که سيستم فدرال رزرو توانست با بھره گيری از امکانات ١٩٠٧ايجاد بحران مصنوعی متمادی در سال 

 فدرال را ۀ نظام ذخيرامريکابسياری از کارشناسان اقتصادی . اقتصاد دامن بزند، مرتبا به از ھم پاشيدن »ماشين چاپ«

 ١٩٧١ -١٩۶٩، ١٩۶١ -١٩۶٠، ١٩۵٨ -١٩۵٧، ١٩۵۴ - ١٩۵٣، ١٩۴٩ - ١٩۴٨درستی مقصر بحرانھای سالھای ه ب

  . می شناسندامريکا ١٩٧۵ -١٩٧٣و 

 سياست ۀ بالواسطۀ به صفر گرديد، نتيج وامھای بانکھای تجاریۀ، که موجب کاھش بھر٢٠٠٧بحران وام مسکن سال 

 خانه ھای احداثی در آينده، به شکل ۀ را سيل نقدينگی ارزان که بدون تضمين و با وثيقامريکا.  فدرال استۀنظام ذخير

 بھای مسکن در ۀدر نتيجه، ضرب آھنگ رشد ساالن. وام مسکن به ھر کس فاقد درآمد و بيکار داده شد، در ھم نورديد

 درصد ٩٨ تا ١٩٩۵ درصد در سال ۶٣حجم بدھی ھای وام مسکن از .  به عدد دو رقمی رسيد٢٠٠۶ تا ٢٠٠٠سالھای 

ھر کسی که کمترين آشنائی با مسائل اقتصادی دارد، می داند که اين ھرم اقتصادی نمی .  افزايش يافت٢٠٠۵در سال 

  .توانست پايدار بماند

 اطالع يافت که بحران وام مسکن امريکافدرال روی مردم ۀ م ذخيربشريت جھان تنھا زمانی از آزمايشات خطرناک نظا

بحران بورس کمتر .  به بحران مالی جھانی که ما ھنوز ھم در چنگال آن گرفتاريم، فراروئيدامريکا ۀدر اياالت متحد

ا در ئيھای عادی گرديد که تمام اندوخته ھای خود رامريکا، باعث خودکشی آن دسته از ٢٠٠٠ سال ۀشناخته شد

  .سوداگريھای بورس از دست دادند

 فدرال، قانون مربوط به ۀ، به ابتکار آلن گرينسپن، رئيس وقت نظام ذخيردالرمنظور کاھش فشار تورم وارده به ه ب

 - خود، قانون گالسۀکنگره با اين مصوب.  تصويب شد١٩٩٩در سال »  باليلی- ليچا-گرام«نوسازی نظام اقتصادی 

 ناظر بر اعمال محدوديت بر ادغام موجودی بانکھا و وجوه ١٩٣٢، مصوب سال ).م Glass-Steagall Act(استيگال 

نمی توانست ) .م. اوراق سھام منظور است(قيمت کاغذ . تضمينی شرکتھای بيمه و ساير کمپانی ھا را لغو کرد

در روند ) سھام(زار بورس خودسرانه از سوی ناشران يا بانکھای پشتيبان آنھا اعالم شود، بلکه، می بايست در با

بدين منوال، بانکھا ضمن تضمين وجوه سھام و ديگر تعھدات کمپانی ھای خصوصی، از امکان . ن می شدييدادوستد تع
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 باعث افزايش بسيار زياد قيمت سھام شرکتھای ١٩٩٩رفع اين محدوديت در سال . محروم شدند» باد کردن حبابھا«

  .ئی نسبت به ارزش آنھا گرديدامريکا

مأموران مالی بالفاصله از فرصت ايجاد شده برای سوداگری سھام به کمک تکنولوژی جديد تجارت با فرکانس بلند 

حجم انبوھی از اطالعات بازار را در يک آن تکنولوژی نوين تجارت به معامله گران اجازه می داد تا . استفاده کردند

تا (تجزيه تحليل نموده، معامالت بزرگ زيادی را در يک روز تجاری انجام دھند، موقعيت را فقط برای مدت کوتاھی 

  .ر نامحسوس در نرخ اوراق سھام، در کسب سود رکورد بزنندييباز کنند و با اولين تغ) چند ثانيه

ه  بخت شرکتھای انترنتی مشغول به تجارت با فرکانس بلند بۀ، ساعت درخشش ستار٢٠٠٠ تا بھار سال ١٩٩٩سال 

يک .  تجاوز کرددالرحساب اندوخته ھای مردم در يک آن از مرز دھھا ميليارد ه  آنھا بۀحساب می آيد که تأمين سرماي

پس از يک سال ھمه به . ديد آمد با فرکانس بلند برای تجارت سھام پبی نام و نشان الکترونيک»  کام- تدا«شبه ھزاران 

ئی را در زير خود امريکايکی بعد از ديگری ترکيدند و اندوخته ھای ميليونھا » حبابھای اينترنتی«.  خود بازگشتندۀداير

  .دفن کردند

 واقعی برای فروريختن سھام ھر کمپانی و ۀ با فرکانس بلند به يک اسلحتجارت.  کارھا به ھمينجا ختم نشدۀولی ھم

 دقيقه از بازار سھام ٢٠ در عرض دالر ميليارد ٨۶٢که  ، زمانی٢٠١٠ ماه مه سال ۶روز . ار سھام بدل گرديدباز

منظور اجرای عمليات در بازارھای سھام، جايگزين پرداخت، اعم ه ب.  بسيار جالب توجھی استۀ ناپديد شد، نمونامريکا

 حساب مجازی و غيره ساخته شده توسط ناشران ۀاس، شمار بانکداری اينترنتی، کارت اينترنتی ناشنۀاز بسط و توسع

حساب » تنظيم مجدد «ۀاين نيز باعث افزايش حجم پول مجازی ثبت نشده گرديد و زمين. خصوصی راه اندازی شد

  .متقاضيان درآمدھای سريع در بازارھای بورس را بالفاصله فراھم ساخت

بازارھای . ، ھيچ شانسی برای موفقيت نداشتندتجارت الکترونيکن به کسب سود در منداه سرمايه گذاران ُخرد، عالق

می » برگزيده« عمومی را پيش از ديگران در اختيار مشتريان ۀ، درخواستھای وارده به پايانتبورس در قبال اخذ رشو

 و دھھا  عبارت بودند از گلدمن ساکس، مورگان استنلیامريکامھره ھای کليدی تجارت با فرکانس بلند در . گذاشتند

که اين مشتريان  تصور اين.  درصد حجم معامالت روزانه با فرکانس بلند را تأمين می کردند٧٠بانک بزرگ، که 

  . کيستند، مشکل نيست» برگزيده«

 فدرال ۀمنتشره توسط نظام ذخير» رسمی «دالر و ھمچنين، اعتماد به امريکادر نگاه اول، سوداگری اينترنتی، اقتصاد 

با اين حال، نام بانکھای سوداگر را که ضمنا .  فدرال غيرقابل قبول بودۀرد، و اين نيز، برای ذخيررا تحليل می ب

 فدرال ۀعالوه بر آن، نظام ذخير.  فدرال و وابسته به مديران آن می باشند، يادآوری می کنيمۀسرمايه گذاران نظام ذخير

برآمدگی « وزن ھام را تحريک می کرد و بدين منوال، عمالً انتقال مقادير متنابھی پول آزاد از بازار پول به بازار س

  .با آن خريداری می شد» آی تی« آوار گرديد که سھام کمپانی ھای دالربر سر ھمان » تورمی

، دالر تريليون ١۴ امريکا ۀدرآمد ناخالص ملی اياالت متحد. امريکا ۀ ملی اياالت متحدۀاين است ايد: زندگانی با قرض

 دو برابر امريکا ۀ اياالت متحدۀصد درآمد ناخالص ملی جھان را تشکيل می دھد، حجم مصرف ساالن در٢٠در واقع 

  . درصد مصرف جھانی را شامل می شود۴٠بيشتر از ميزان توليد ناخالص آن است و 

بار در آخرين .  در حدود صد برابر افزايش يافته است١٩۴٠ از سال امريکا ۀحد باالی بدھی ھای دولتی اياالت متحد

 به افزايش بدھی امريکا پيش از احتمال اعالم تأخير در بازپرداختھا، مجلس سنای ی ساعت١٢، ٢٠١١ ماه اوت ٢تاريخ 

 به ٢٠١٢مبر سال  دس١٧ تا امريکاحجم بدھی ھای .  رأی داددالرتريليون ) شانزده وھفت دھم (٧/١۶ تا امريکا

، ٢٠١١ ماه اوت سال ٣اما پيش از آن، در تاريخ .  سيددالرون تريلي) شانزده مميز سيصد و ھشتاد و دو ((٣٨٢/١۶

  . بر توليد ناخالص داخلی آن تفوق يافته بودامريکابدھی دولتی اياالت متحده 
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بدھی ايالتھا، بدھی ھای دولتی در بخش بيمه ھای .  نيستامريکا ۀتوجه داشته باشيد که اين، ھمه بدھی ھای اياالت متحد

تگی، بدھی کمپانی ھا، بدھی ھای حاصل از اخذ وام برای پرداخت حقوق بيکاری، مستخدمين پزشکی، حقوق بازنشس

 وام اين مبلغ می ۀ صرف خدمات بھردالر تريليون ۵ -۴ساالنه .  استدالر تريليون ١١۵ ، مجموعاً ينخانگی و ساير

  .دھی ھا بصورت تصاعدی افزايش می يابنده ب. شود

 می گرديد، در زمانھای اخير، تأثيرگذاری افزايش امريکا موجب رشد اقتصادی قد قبالً عالوه بر اين، اگر تزريق پول ن

خصوص در شرايطی که برای حفظ سطح متعارف فعال شدن اقتصادی ضرورت دارد، کاھش می يابد که ه بدھی ھا، ب

  .خود آن ھم می تواند باعث تسريع ازدياد بدھی ھای عمومی شود

 ۀره برداری دولت از انتشار پول به سود منافع کوتاه مدت، يکی از وظايف نظام ذخيرھمانطور که گفته شد، منع بھ

 ۀ فدرال نه فقط از ابتکارات اراده گرايانۀدر واقعيت امر نيز سرمايه گذاران خصوصی نظام ذخير. فدرال می باشد

حصر خارج از کنترل توليد ھای بی حد و دالرعمل نمی آورند، حتی برای تأمين منافع خاص خود، ه دولت ممانعت ب

  .می کنند

، نشان داد که ھنگام بحران سال ٢٠١٢ فدرال در سال ۀعمل آمده در تاريخ موجوديت نظام ذخيره اولين حسابرسی ب

از . توزيع نمود» خود« پول چاپ کرد و آن را بين بانکھای دالر تريليون ١۶ و پس از آن، اين کمپانی خصوصی ٢٠٠٨

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

 به دالرتريليون ] ٣/١[ به مورگان استنلی، يک و سه دھم دالرتريليون ] ٢[، دو »سيتی گروپ« به دالرتريليون ] ٢/۵[

. پرداخت شد) دويچه بانک(لمان ا به بانک دالريليارد  م۵٠٠ به رؤيال بانک اسکاتلند و دالر ميليارد ۵٠٠، امريکابانک 

 مبنی بر منع اکيد اعطای کمک مالی به بانکھای خارجی، بانکھای امريکااين واقعيت که خالف نص صريح قوانين 

  .خارجی ھم جزو دريافت کنندگان اين کمکھای مالی ھستند، بسيار جالب توجه است

 بشود، بلکه، امريکا ۀنھا می تواند موجب رشد سريع تورم در داخل اياالت متحد نه تدالرچاپ و انتشار بی حد و حساب 

 را تھديد امريکااما آن خطر اصلی که .  ارزی جھانی نيز منجر خواھد شدۀمثابه ذخيره  بدالربه از دست رفتن موقعيت 

 را امريکاپشتوانه، اتفاقا دولت ھای بی ھيچ دالر نظام ذخيره فدرال در توزيع ئیمی کند، عبارت از اين است که خودرأ

. ول است، مقروض تر می سازدؤ، روسيه و اتحاديه اروپا مسجاپانکه با تمام دارائی ھايش در مقابل وام دھندگان چين، 

 از ميزان دارائيھای آن بيشتر است، خود اين امريکا ۀکه حجم بدھی ھای اياالت متحد علت اينه در واقع، ھم اکنون ب

  .ه به دولت تعلق دارد و نه به مردم آنکشور، ديگر ن

  

   مبارزهۀسابق:  فدرالۀئيھا در مقابل نظام ذخيرامريکا

 مھمترين ۀ از خطر احالامريکا ۀ فدرال، نمايندگان جامعۀ نظام ذخيرۀاز ھمان روز اول ظھور نقشه ھای حقه بازان

  . دولت به کارتل بانکداران خصوصی آگاه بودندۀوظيف

 ۀعھده  بامريکا ۀنظام مالی اياالت متحد«:  ليندبرگ، جمھوريخواه از ايالت مينه سوتا، چنين گفت چالز١٩٢٣در سال 

منظور کسب حداکثر سود از ه اين يک کمپانی خصوصی است که فقط ب.  فدرال سپرده شده استۀشورای مديران ذخير

  .»پول ديگران تأسيس شده است

  ماکفدن. م
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