
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  )Valentin Katasonov(والنتين کاتاسانوف 

 شيری.م. ا: برگردان ازمدخل و 

 ٢٠١٣ جنوری ٢١

 ١۴٧ ۀ ابرنھاد، يا کميتۀدر بار
  مدخلی برای ورود به کنه مطلب

 اقتصادی سرمايه داری، باالخص سرمايه داری امپرياليستی تحت -لسله مطالب مرتبط با سياستھای مالی سۀدر ادام

. تصادم اقتصادھا «-٣؛ )٢(»ديکتاتوری جھانی سرمايه مالی و ايران« -٢ ؛)١(»توفان سرمايه داری« -١ :عناوين

ياست نسل کشی جھانی يا س. تصادم اقتصادھا« -۴ ؛)٣(»سياست نسل کشی جھانی يا نئومالتوسيانيسم

 -٧ ؛)۶(»و بانک فدرال» پايان جھان« -۶ ؛)۵(»امريکا بنيان اقتصاد -  و جنگدالرصادرات  «-۵؛ )۴(»نئومالتوسيانيسم

 و توزيع آن بين امريکا از سوی بانک مرکزی دالر تريليون ١۶چاپ « -٨ ؛)٧(» و طالامريکايورو، رؤسای جمھور «

 ابرنھاد، يا ۀدر بار« ۀ مقالۀ، با تقديم و ارائ)١٠(»مبر سپت١١اسرار « -١٠؛ )٩(» جھانپايان«طال و «- ٩؛ )٨(»بانکھا

 دری زبان، به روشنفکران، تحليلگران، دانشمندان و -شايد بسيار معدود فارسی به جمع خوانندگان» ١۴٧ ۀکميت

 اقتصادی آن، -  و سياست مالیويژه متخصصان علم اقتصاد مخالف و حتی موافق سياستھای امپرياليسمه پژوھشگران، ب

آنھا را رقيب خود نمی شمارم و به دوئل ھم دعوت نمی کنم، بلکه، آنھا را به تأمل، تفکر، ھمفکری و ھمانديشی 

 -  معضالت و مشکالت سياسییا بتوان ريشه و منشاتپيرامون مسائل و موضوعات آتی بدين اميد فرا می خوانم، 

کمک خرد و عقالنيت جمعی شناسائی کرد و راه برون رفت از آنھا را ه انی را باجتماعی اقتصادی، مالی جوامع انس

  :نشان داد

، با برخورداری از حق »امريکا فدرال ۀنظام ذخير«نام ه  ب بانک خصوصی١٢کمپانی خصوصی متشکل از  ــ يک١

 چاپ ھر قطعه اسکناس ضرب پول، بی ھيچ حساب و کتابی به ميزان دلخواه بانکداران اسکناس چاپ می کند و برای

، )صرفنظر از نسبت کمی اسکناسھا( سنت ۶٠بدين ترتيب، يعنی با صرف . )١١( سنت ھزينه می کند١٠فقط 

بدين ترتيب، گذشته از کاربست انواع و اقسام روشھا و متدھا . ر ضرب می کندال د١٨۶=)١٠٠+۵٠+٢٠+١٠+۵+١(

:  نظام ذخيره فدرال بسيار سرسام آور استۀسنت ھزين ۶٠برای کسب سودھای نجومی ديگر، اولين سود حاصل از 

  ! برابر٣١٠ ھزار درصد و يا٣١

  :سؤال

  آيا کسی حاضر است توضيح دھد اين اقتصاد چه نام دارد؟ -١

  .رھا را می خردال نيز با چاپ اوراق قرضه و سھام بھادار و غيره، اين دامريکاــ دولت ٢

  :سؤال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  رز ملی خود محروم شده و چه نفی از آن می برد؟ از داشتن حق اامريکاچرا دولت  -٣

 ارزی جھانی تبديل می شوند و تمام مباالت تجاری جھان ھم ۀ سنتی، به ذخير۶٠دالرــ ھمين انواع قطعات اسکناس ۴

  . انجام شوددالربايد با ھمين 

ويژه، اقتصاددان پاسخ آنھا  هدر رابطه با موضع اخير ھم سؤاالتی پيش می آيد که انتظار می رود، دست اندر کاران، ب

  :را صريحا بدھند

 بر اقتصاد کشورھای مختلف جھان، نقش آن در امريکا مالی امپرياليسم - اين سياست اقتصادی) منفی يا مثبت(تأثيرات

توسعه يا سرکوب دمکراسی و حقوق بشر، در ايجاد جنگھا و تجاوز به کشورھای مختلف تاراج دارائی آنھا و باالخره، 

  ؟١۴٧؟ دولت مخفی جھانی؟ يا کميته )٣٠٠کميته (ا و اھرمھای اجرائی آن کدامند؟ کميته صھيون عاملھ

  .»اگر در خانه کس ھست، يک حرف بس است«

  »مترجم«

***  

    ابرنھاد، يا کميتهۀدر بار

ستيتوی ندان ان، صالح ديدم راجع به مطالعات گروه دانشم» فدرال چيست؟ۀ حمله به نظام ذخيرۀپشتوان «ۀدر مقال

 انتشار بيرونی يافت ٢٠١١حاصل مطالعات اين گروه در اواسط سال . يس واقع در زوريخ بنويسمتکنولوژی فدرال سو

از آن وقت تا کنون، بسياری از .  مھيج ترين موضوع سال اعالم کردندۀمثابه و رسانه ھای جمعی جھانی آن را ب

ويژه، ديويد ه ب.  ھا استناد می کنندیيس به نتيجه گيری سوماً ، دائ»رسانی پارتيزانھای اطالع«نويسندگان، ازجمله 

فعاالن جنبش تسخير . از داده ھای اين مطالعات استفاده می کند» مستبدان مالی«ولکوک در کتاب خود تحت عنوان 

می يس بھره  گروه دانشمندان سوۀنيز در تنظيم پوسترھا، اوراق تبليغاتی و جزوات خود از گنجين» وال استريت«

  ...برند

  

  اقتصاد جھانی» ھسته«کشف 

جوی پاسخ اين سؤال که اقتصاد  و  اقتصاد جھانی، در جستۀيسی با طرح و بررسی عناصر تشکيل دھنددانشمندان سو

قی بين  بی شکل است، به مجموعه ای از ارتباطات عمودی و افۀمی باشد يا يک تود»  بلورينۀھست«جھانی دارای يک 

 شراکت برخی کمپانيھا در سرمايه ھای کمپانيھای ديگر را مورد توجه ۀمسأل، يسی ھا، اساساً سو. ندکمپانی ھا دست يافت

 ميليون شرکت و سرمايه گذاران در سطح جھانی موجود در ٣٧آنھا با حجم انبوه اطالعات کامپيوتری . قرار دادند

، »ناچيزھا« کمپانيھا از انواع ۀيه مجموعناھنجار اول» پاکسازی«پس از .  مواجه شدند٢٠٠٧بانک اطالعات اوربيـس 

» ھسته« مطالعات عميق، دانشمندان به کشف يک ۀدر ادام.  ھزار کمپانی فرامليتی باقی ماند۴٣يک گروه مشتمل بر 

.  شرکتھا در بانک اطالعات به آنھا تعلق داشتۀ درصد از کل فروش ھم٢٠ کمپانی موفق شدند که ١٣١٨مرکب از 

طورمتوسط در ه ، ب»ھسته«روشن شد که ھر يک از شرکتھای جزو اين . کشف خاتمه نيافتبررسی ھا به ھمين 

 درصد توليد ناخالص جھانی ۶٠در مجموع، در حدود » ھسته«بدين ترتيب، اين.  شرکت سھيم ھستند٢٠سرمايه ھای 

  .را کنترل می کند

به ، ) کمپانی١٣١٨(» ھسته«خود اين و لذا، در داخل .  ھا تصميم گرفتند ھر چه عميق تر غوطه ور شوندیيسسو

 اين ۀيسی ھا اطالعات چندان زيادی در بارسو . کمپانی فراملی موفق شدند١۴٧کوچکتر متشکل از » ۀھست«کشف يک 

  .دست نياوردنده بکوچکتر » ۀھست«

  . کمپانی به سبب شراکت در سرمايه ھا، دارای روابط بسيار مستحکمی بين خود می باشند١۴٧، اين اوالً 
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در . را بانکھا، شرکتھای بيمه و کمپانی ھای مالی تشکيل می دھند)  درصد٧۵(»  کوچکۀھست«، بخش بزرگ ثانياً 

بانک برکليز جای گرفته و در آنجا، در سطر اول بانک برکليز، جی پی مورگان چيس، »  کوچکۀھست«ابتدای ليست 

UBS AGيعنی، ٢٠٠٧بررسی ھا، اوضاع سال . ( اند، مريل لينچ، دويچه بانک، گلدمن ساکس و سايره ذکر شده ،

  ).را انعکاس می دھدشروع بحران مالی 

 درصد سرمايه ھای بخش بانکی را ٩٠ درصد سرمايه ھای جھان، از جمله ۴٠يسی ھا، ، بر اساس ارزيابی سوثالثاً 

  .کنترل می کند»  کوچکۀھست«

يسی اطالعات داير بر وجود گروه کوچک افراد دان سو باورند که تحقيقات دانشمنبر اين» رسانی پارتيزانھای اطالع«

 ھمان و ھمچنين ثابت می کند که دقيقاً .  می کندتأئيدطور قطع ه مسلط بر امور اقتصادی، مالی و سياسی جھان را ب

 که ندعبارت دقيق تر، صاحبان آنھا، ھمان گروه توطئه گرانی اه  کمپانی، ب١۴٧متشکل از »  کوچکۀھست«

آن . صحيح نيستناميدن اين گروه »  کوچکۀھست«به باور آنھا، . با آن مبارزه می کنند» رسانی  اطالعپارتيزانھای«

را ھمسنگ »  کوچکۀھست«. ناميدامور اقتصادی، مالی و سياسی در مقياس جھانی می توان را يک ابرنھاد مسلط بر 

  . نيز می نامند١۴٧ ۀ جان کلمن، کميت٣٠٠ ۀبا کميت

  

  قتصاد جھانینگاھی مختصر بر ا

 خود ۀمنظور تبرئه انگار ب. مھيج، کمی ترسيدند» خبر«يسی، پس از انتشار اين انشمندان سوالزم به گفتن است، که د

 سخن از مسائل اقتصادی می تواند در ميان باشد نه از حاکميت -٢ باور ندارند؛ ی به ھيچ توطئه ا-١: بود که گفتند

افع بسيار پراکنده دارد و اين نيز آن را از اعمال کنترل مؤثر بر اقتصاد و  من١۴٧ ۀ کميت- ٣؛ » کوچکۀھست«سياسی 

  .سياست جھانی بازمی دارد

يسی از ظرافت اقتصادی و مالی معاصر، دليل چنين  دھم درک ضعيف گروه دانشمندان سوبه ھر حال، احتمال می

فيزيکدان است و اعضای آن، )James Glattfelder(سرپرست گروه، جيمس گالتفلدر. لغزش زبانی بوده باشد

خودی خود، بيانگر ھيچ چيز ه تمرکز قدرت، ب«: دانشمندان زوريخ می گويند .رسانی ھستند متخصص اموراطالع

ھمانطور که در سال . ھم پيوسته مربوط نمی شوده  مستحکم شرکتھای بۀولی اين موضوع به ھست. خوب يا بدی نيست

اگر يک کمپانی فرو بريزد، در پی «: جيمس گالتفلدر می گويد. »تی وجود ندارد با ثباۀ شاھد بوديم، چنين شبک٢٠٠٨

  .»آن، ديگران ھم فرومی پاشند

يسی ھا از سرمايه داری معاصر ارزيابی می کنم، حتی آن را  درک ناچيز سوۀمنزله چنين اظھاراتی را من نه تنھا ب

 اقتصاد جھانی نه فقط آسيب نديد، حتی، ۀ، ھست٢٠٠٩ -٢٠٠٨چرا که در پی بحران سالھای . فريبکاری آشکار می دانم

ليمن « می کنند، اعالم ورشکستگی بانک تأئيددرستی ه ھمانطور که کارشناسان جدی ب. ھر چه بيشتر تحکيم يافت

 بانکداران بزرگ وال ۀعمل آمده بنا به تصميم ھمه ، اقدامی از پيش برنامه ريزی شده و ب٢٠٠٨در پائيز سال » برادرز

دارائی ھای غيرمطمئن ديگر بانکھا به اين بانک منتقل شده بودند، که اجازه می داد اين بانک آخرين . ستريت بودا

  .بسيار قدرتمند تبديل شود» ۀھست«شناور باشد و بتواند به يک 

 پنھان برای اعمال ۀيسی وجود دارد و يک مبارزکشفی دانشمندان سو» ۀھست«البته، تناقضات و تنشھائی در داخل خود 

يک روياروئی جھانی ) سلسله مراتب(در باالترين سطح ھيرارشی . سلطه بر سرمايه ھا و منابع جھان در جريان است

در جايگاه بعدی، خود طرفھای روياروئی معطوف . مستمر و اعالم نشده بين خاندان روچيلدھا و راکفلرھا مشھود است

ئی امريکا) Nicholas Hagger(اين تقابل را نيکوالس ھاگر. الذکر قرار دارندبه پيوستن به يکی از دو خاندان فوق 

سنديکا، تاريخ تشکيل دولت مخفی جھانی و روشھای تأثيرگذاری آن بر سياست و اقتصاد «در کتاب خود با عنوان 
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روياروئی وليکن مشاھده و مخصوصا درک . جز و مقنع تحليل و بررسی قرار داده استؤصورت بسيار مه ب» جھان

ھيچ ابررايانه ای توانائی .  غيرممکن استيسی، مطلقاً ندان سوکمک روشھای مورد نظر دانشمه ب» ھسته«در داخل اين 

  .شناسائی آن را ندارد

عکس، ھر چه بيشتر قوام می يابد؟ داليل عينی و ذھنی فراوانی ه  باکه تجزيه نمی شود، حت نه اين» ھسته«چرا اين 

ه را ب» ھسته« موروثی بين خاندانھای مالک کمپانيھای - ا فقط ھمپيوندی مستحکم خويشاوندیدر اينج. وجود دارد

يکی از داليل عينی نيز اين است که اين قبيله ھا برای حفظ ذخاير برخی . عنوان يکی از داليل ذھنی يادآوری می کنم

اھم با سخنان کالسيکھا بيان کنم، اين است که اگر بخو. منابع آزاد در جھان و اعمال سلطه بر آنھا با ھم پيکار می کنند

زمانی که اين فاز به پايان برسد، مبارزه برای تقسيم مجدد جھان آغاز . امروز ما شاھد مبارزه برای تقسيم جھان ھستيم

  .بسرعت رشد خواھد کرد و شکاف خطرناکی در آن پديد خواھد آمد»ھسته«خواھد شد و آنگاه کشمکشھا در داخل 

 بشدت مسألهدر مطالعات دانشمندان زوريخ اين . يسی ھا ترسيم کرده اند، بسيار ساده استصويری که سوالبته، ت

 ترسيمی آنھا سرمايه ۀدر نقش.  کمپانيھا را فقط به شراکت در سرمايه ھا محدود می کنندۀچشمگير است که آنھا رابط

يگانه ابزار سلطه بر بازرگانی شمرده می ) کتی شراۀ سھام، حق، سھم در سرمايۀ عمدۀيعنی، مجموع(گذاری مستقيم 

از ميان . غيرشراکتی بازی می کندۀ در ھمين حال، در شرايط سرمايه داری معاصر، نقش اصلی را اشکال سيطر. شود

آنھا، وامھا را که منافع وام دھنده را حداقل بيش از امکان مشارکت مستقيم در تصميم گيريھای ستراتژيک، بيش از 

سيک سھامداران بزرگ تأمين می کند، می توان يادآوری کرد و وامھا، ابزارھای انحصاری در دست سھام کال

  .بانکداران شمرده می شوند

ی، بنيانھای نظری المان، پژوھشگر )١٩۴١ -١٨٧٧(،رودولف ھيلفردينگ )١٩١٠در سال (بيش از يکصد سال قبل 

در اين . تشريح نمود» مالیۀسرماي«در اثر مشھور خود بنام نقش تسلط بانکھا بر اقتصاد سرمايه داری رشديافته را 

 مرزھای ملی و سپس در ۀ در محدودءکتاب، او چنين اظھار نظر می کند، که بانکھا به مرور زمان جامعه را، ابتدا

  کاال و مصرف را بانکھا تحقق خواھندۀتوليد برنامه ريزی شده، گردش و مبادل. مقياس جھانی اداره خواھند کرد

او، چنين مدل ساختار . ھيلفردينگ مدعی شد که بدين ترتيب، جھان، از چنگال بحرانھا رھائی خواھد يافت .بخشيد

.  او، اين مدل را به يک معنی، سوسياليسم ھم می توان ناميدۀعقيده ب. ناميد» سرمايه داری سازمانيافته«اجتماعی را 

 از دالرئی و برخی بانکھای ديگر ميلياردھا و تريليونھا امريکا، در زمان آخرين بحران، ھنگامی که بانکھای ضمناً 

عنوان فرارسيدن عصر ه  آن را بامريکا دريافت کردند، در امريکا فدرال ۀ و نظام ذخيرامريکا ۀ اياالت متحدۀبودج

  .ارزيابی می کردند» سوسياليسم بانکی«

 بانکھا در اقتصاد و سياست توصيف می شود، ۀ سلطجھان کنونی، که با. امروز کمتر کسی از ھيلفردينگ نام می برد

خوانندگان اثر . ی بيش از يکصد سال قبل ترسيم کردالمانشباھت حيرت انگيزی با آن تصويری از جھان دارد، که اين 

 ۀگروھی او را نابغه می خوانند؛ گروه ديگر بر اين باورند که او، وابست. ھيلفردينگ نظر واحدی از تيزبينی او ندارند

  .را ساخت» سوسياليسم بانکی« بلند مدت اليگارشی جھانی می باشد که در سراسر قرن بيستم سرسختانه ۀبرنام

  

  ابرنھاد و ذخيره فدرال

که   قدرتمند و بی توجه به اينۀآنھا بدون استفاده از ابررايان: يسی می توان گفتتباط با نتيجه گيری دانشمندان سودر ار

 کنايه آميز، يک ضرب ۀاين گفت(»  کشف کردند را مجدداً امريکا« و بارھا کشف کرده اند،  را ديگران بارھاامريکا

. ، در زبان اصلی مقاله می باشد»!از کرامات شيخ ما چه عجب، مشت را باز کرد و گفت، وجب«: المثل معادل

تأليف »  فدرالۀرار ذخيراس«فقط کافی است به کتاب . ھمه چيز در سطح قرار دارد و آشکارا ديده می شود). مترجم
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 فدرال ۀاشاره شود که ليست سھامداران نظام ذخير) Eustace Mullinza(ئی، يوستاس مالينزاامريکاپژوھشگر 

تنھا . »نام برده اند«يسی ھا ن بانکھا خودنمائی می کند، که سودر اين ليست نيز نام ھما.  در آن اعالم شده استامريکا

 دائماً   فدرالۀ ادغام و جذب در طول چند دھه بعد از تشکيل نظام ذخيرۀکه در نتيجعنوان برخی بانکھای سھامدار 

  .تجديدسازمان يافته اند، کمی عوض شده است

 فدرال ۀاين مميزی نشان داد، که ذخير.  فدرال نيز يادآوری کردۀ نظام ذخير٢٠١١يج حسابرسی جزئی سال امی توان نت

، آن را بين بانکھای معظم داخلی و خارجی توزيع دالر تريليون ١۶غ نجومی  آخرين بحران، بعد از چاپ مبلۀدر دور

 بانکھا و مبالغ وام ۀدر اينجا، ما نيز نام اين مجموع. ليست اين بانکھا ھمراه با مبلغ تخصيصی به آنھا انتشار يافت. کرد

؛ )٢۵٠٠(سيتی گروپ :  می کنيمذکر» ()« در داخل پرانتزدالر فدرال به آنھا را به ميليارد ۀپرداختی نظام ذخير

؛ بيارسترنس )٨۶۶(؛ بارکاليس پی ال سی )١٣۴۴ (امريکا؛ بانک )١٩۴٩(؛ مريل لينچ )٢٠٠۴(مورگان استنلی 

؛ کرديت )٣۵۴ (المان؛ بانک )٣٩١(؛ چی پی مورگان )۵۴١(؛ رويال بانک اسکاتلند )٨١۴(؛ گلدمن ساکس )٨۵٣(

  ).١٧۵(؛ بی ان پی پاريباس )١٨١(؛ بانک اسکاتلند )١٨٣(؛ ليمن برادرز )٢٨٧(UBS؛ )٢۶٢(يس سو

يسی ذکر کرده اند، در ليست بانکھای بسيار خوشبخت  که دانشمندان سوئیھمانطور که ديده می شود، نام ھمان بانکھا

ه اين دانشمندان خواه از روی احتياط، خواه به علت بی خبری، حتی به اين موضوع اشاره ھم نکردند ک. نيز آمده است

  :که اين روابط بسيار ساده است در حالی.  فدرال داردۀابرنھاد چه روابطی با ذخير

  ھستند؛» فدرال رزرو«نام ه  کورپراسيونی خصوصی بۀــ بانکھای عضو ابرنھاد، سھامداران عمد١

ل مالکان  فدرال با برخورداری از حق انحصاری ضرب پول، ھمان بانکھای برگزيده را که در عين حاۀــ نظام ذخير٢

  . فدرال ھستند، با محصوالت خود، يعنی، با پولھای خود تجھيز می کندۀنظام ذخير

 مستقيم و يا غيرمستقيم از -  فدرال را بانکھای برگزيده برای خريد دارائی جھانۀاما پولھای دريافتی از نظام ذخير

  .ا، مصرف می کنندطريق کمپانيھای غيرمالی دريافت کننده وام ارزان يا حتی بی بھره از آنھ
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