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پول بر جهـان حکومـت میکند! 
چه کسانی بر پول حکومت میکنند؟

ثروتمندان همیشه ثروتمند تر و فقرا فقیر تر میشوند. در این مورد فکر 
کرده اید چرا؟ علت این بی عدالتی در سیستم بانکی ما میباشد، که در واقع 

سیستم ما نیست، بلکه سیستم بدترین جنایت کاران این جهان است.

فردا  همین  می آوردند،  در  سر  بانکی  سیستم  از  مردم  اگر   "
شورش میکردند"  

هانری فورد

چیزی  از  امریکا  در  تولید  و  تجارت  بزرگ  مردان  از  تعدادی 
بقدری  دارد،  وجود  قدرتی  یک  که  میدانند  آنها  می ترسند. 
متشکل، دقیق و پیچیده، پخش و فراگیر، که ترجیح دارد وقتی 

بر علیه آنها صحبت میکنی پچ پچ کنی
  ودرو ویلسن رئیس جمهور امریکا        

و  نو  اعتبار و پول قرض میدهد، پول  بانک  بار که یک    هر 
جدیدی ایجاد میشود    

گراهام تائر، رئیس بانک کانادا     
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 نحوه ای که بانکها پول ابداع میکنند به حدی ساده است که 
عقل انسان آنرا درک نمیکند

جان کنت گالبرایت، اقتصاد دا ن

نیست چه  بدهید، دیگز مهم  رابمن  بانکی یک کشور  سیستم 
کسی حکومت  یا  قانون گذاری میکند

آمشل مایر روتشیلد                                        

با کاالها و مستقیم مبادله می شدند، مثال   ، در گذشته های دور کاالها 
نوع داد و ستد  این  ابزار. ولی  یا شیر در مقابل  نان  سیب زمینی در مقابل 
تعدادی مسئله داشت،  مثال چند تا سیب زمینی برای یک قرص نان باید 
داد؟ حال اگر طرف سیب زمینی نخواست  چه؟   حال یک کاالی ارزش 
داری میتوانست داد و ستد را آسان تر کند این کاال میتوانست صدف، دندان 
حیوانات یا سنگ های کمیاب باشند ولی میبایست سه شرط را داشته باشند 
تا  به عنوان وسیله تبادل کاال مورد قبول واقع شوند. آنها باید دارای ارزش 
کاالیی، کمیاب و مورد اعتماد باشند. به سرعت طال و نقره  که این شروط 
را داشتند و زوال ناپذیر هم بودند به عنوان وسیله تبادل کاال جا گرفتند و 
از آن ها سکه ها تولید شدند و هزاران سال به عنوان وسیله تبادل کاال بکار 
رفتند. طال و نقره نیاز به حفاظت داشتند که برای آن ها بانک ها بو جود آمدند 
تا هر کس بتواند سکه ها ی خودش را در قبال رسید با ن جا بسپرد و این 
رسید ها حق دریافت سکه های سپرده شده بودند. به این ترتیب پول کاغذی 

متولد شد.
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پول سازی با  ایجاد قرض

دو ِر ا ز بز رگ، زندگی ما را تعیین میکنند: عشق و پول. آن چیزی که 
عشق است بطور کامل در تاریخ ها، آوازها، کتاب ها، فیلم و تلویزیون ها بیان 
شده است. این را ولی نمیشود در مورد پول گفت. آیا  تعجب انگیز نیست که 
تئوری پول نه تنها روی پرده های سینما نیامده،  بلکه حتی در مد ارسی که 
ما در آن ها درس میخوانیم هم بآن اشاره ای نمیشود. برای تمام کسانی که 
فکر میکنند پول از کجا میاید، در ذهنشان تصویر ضراب خانه تداعی میشود 
که در آن سکه ها و پول چاپ میشوند و همه هم تصور میکنند این دولت 

است که پول را تولید میکند..

این درست است ولی فقط  خشی از واقعرت است

پول  را  آن  ما  که  کاغذی  روی  سمبل های  و  سکه ها  ارزش  و  انداره 
می نا میم واقعا توسط یک ارگان دولتی تعیین  می شوند، ولی بخش عمده 
بلکه روزانه و در حجم های هنگفتی  ارگان دولتی نمی آیند،  این  از  پول ها 
میشوند.                                  تولید  می نامند،  بانک  را  خود  که  خصوصی  شرکت های  توسط 
پو  از  میدهند  قرض  که  را  یی  پول ها  بانک ها  که  میکنیم  تصور  ما  اکثر 
ل هایی است که مردم با اعتماد به بانک ها در آن جا به ودیعه گذاشته اند. 
این تصوری راحت است ولی واقعیت نیست. در واقع بانک ها پول هایی را 
که قرض میدهند نه از سرمایه خود و نه از ودیعه و پول صاحبان حساب ها 
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باز پرداخت آن  از قولی که قرض گیرنده پول برای  برداشت میکنند، بلکه 
میدهد، پول را ایجاد و خلق میکنند. امضا قرض گیرنده در پای سند وام، او 
را قانونا موظف میکند این پول را بعالوه ربح ان به بانک بپردازد، یا خانه، 
بدهد.                                                                                                                                  از دست  را  برای ضمانت گرو گذاشته است  را که  ماشین و کاالیی 
میکنند؟                                                                               موظف  چیز  چه  به  را  خود  امضا  این  دریافت   با  ولی  بانک ها 
مقروض  بحساب  و  کرده  جادو  و  سحر  را  اعتبار  این  دارند  اجازه  بانک ها 

کارسازی کنند!

 غرر ممبن   لظر مررسوپ کمرتااکو  قرقت  اشو............ک
ولی همرلطار است

برای اینکه نشان دهیم که چگونه این "معجزه“ با نک داری مدرن بو 
جود آمده است، به“ قصه  زرگر“ توجه کنیم.  

در گذشته ها تقریبا همه چیز به عنوان پول مورد استفاده قرار میگرفت. 
آنها می بایست در دسترس و برای مردم دارای ارزش باشند و از ان ها بشود به 
عنوان وسیله  مبادله کاال،  مثال برای تهیه خوراک، پوشاک و سر پناه استفاده 
کرد. صدف، دانه های کاکائو، سنگهای زیبا و حتی پر ها در گذشته های دور 
به عنوان پول استفاده میشده اند. .طال و نقره دارای جذابیت بودند، نرم و 
براحتی قا بل فرم دادن، باین خاطر تعدادی فرهنگ ها از کار با این فلزات 
تجربه بد ست آوردند و زرگرها  این فلزات را با ریخته گری  بفرم سکه در 
آوردند و با تعیین اندازه، مقیاس و وزن برای آنها کار ها را آ سان کردند.... ولی 
برای حفاظت از طالها،  زرگر نیاز به گاو صندوق دا شت. حاال مردم در جلوی 
در زرگر صف کشیده اند تا محلی را در کاو صندوق او برای نگهداری و حفظ  
طالها یشان اجاره کنند. باین ترتیب زرگر همه محلهای خالی در کاو صندوق 
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خود را کرایه داد و از  بابت این کرایه ها،  مقداری هم درآمد بدست آورد.

ساک ها سپری شوکو

در این بین نیرنگی توجه  زرگر را جلب کرد. او متوجه شد که صاحبان 
طالها خیلی کم برای دریافت طالهایشان رجوع میکنند و هرگز همه با هم 
و یکجا نمی آیند چون آنها با سندی که او به عنوان رسید دریافت طالهایشان  
به آنها داده است را در بازار معامالت، انگار که طالهای خودشان است، خرج 
سکه های  از  تر  عملی  خیلی  کاغذی  پول  همان   یا  رسید ها  این  میکنند. 
سنگین بودند و حساب کتاب با آنها هم راحت تر از شمارش و پرداخت با  

تک تک سکه ها بود.

در این بین زرگر دوباره یک روش دیگری را در پیش گرفت: او طالها 
را در قبال ربح قرض داد و بعد از آن که این رسید ها یعنی پول های کاغذی 
به جریان افتادند، بسیاری مردم تقاضای قرض  پول کاغذی بجای سکه و 
فلزات را کردند. بتدریج هم که اقتصاد رشد بیشتری کرد، تعداد بیشتری از 
مردم متقاضی قرض از زرگر شدند. در این مرحله باز یک فکر و ایده بهتری 
به فکر زرگر رسید: او میدانست که تعداد بسیار کمی از صاحبان طالها برای 
میتواند  که  افتاد  فکر  باین  او  لذا   کرد  خواهند  رجوع  برداشت طالهایشان 
براحتی  بر اساس طالهای آنها رسید اضافه بر موجودی طالها صادر کند 
یعنی که مقدار طالی موجود مال آن ها یی که رسید اضافی و بدون وجود 
طال گرفته اند، هم هست. تا زمانیکه این قرض گیرندگان قرض ها ی خود 
را  بپردازند، مشتریان و صاحبان طال ها متوجه آن نمیشوند و او خسارتی هم 
ندارد. بدین صورت زرگر و حاال بانک داران می توانند از این طریق  سودهای 
کالن تری را بدست آوردند تا این که فقط بر اساس طالهای  موجود رسید 
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صادر کنند:  بعنی که پول بیشتری تولید کنند.

سالها زرگر در خفا درآمد خوبی از بابت گرفتن ربح با قرض دادن طالهای 
خودش بعالوه  طالهای ودیعه گذاشته مردم بدست میآورد و او بعنوان پول 
قرض دهنده عمده، دائما نسبت به سایر مردم ثروتمند تر میشد که مردم آن 

را مشاهده میکردند.

یعنی  پولها  زرگر  نکند   که  آمد  پیش  توهم   این  مردم  برای  بتدریج 
طالهای ان ها را خرج میکند که توانسته این سطح زندگی باال را داشته باشد، 
ناگهان همه هجوم آوردند تا طالهایشان را پس بگیرند. با وجود بازی دوگانه، 
این برای زرگر مسئله و یا فاجعه نبود، زیرا طرح هایش خوب عمل میکردند 
و صاحبان طالها چیزی را از دست نداده بودند و طالها یشان مطمئن و  در 
از زرگر  گاو صندوق بودند. صاحبان طال ها بجای پس گرفتن طالهایشان 
)بانک دار( تقاضای مشارکت کردند، یعنی که در قبال گذاشتن  طالهایشان 

نزد او، به آنها سود و ربح بدهد.

این شروع  اکک داری و سردتم  اکبواری است

بانک دار با دریافت پول مردم و پرداخت ربح جزیی برای آن، این پول ها  
را با ربح باالتر به دیگران قرض میداد  و مایه  تفاوت آن ها،  هزینه های 
بانک و سود او را پوشش میداد. منطق این سیستم ساده است و راه قا بل 

قبولی برای پوشش اعتبارات و قرض دادن ها بنظر میرسد.

ولی این راه و روشی کردت !چ امروزه سردتم  اکبی عمل مربلو

زرگر )بانک دار( ما از مقدار در آمد ش راضی نبود چون مجبور شده بود  
درآمدش را با دادن ربح به صاحبان طال ها با آنها تقسیم کند. در این زمان 
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تقاضا برای وام بخاطر رشد اقتصادی بشدت باال گرفته بود ولی دادن  وام و 
قرض  بخاطر محد ود بودن حجم طالها در گاو صندوق،  میسرنبود. لذا او 

یک ایده و نیرنگ بیشرمانه ای  به فکرش رسید:

از آن جایی که بجز او هیچکس نمیدانست چه مقدار طال در گاو صندوق 
است، پس او میتواند رسید و چک هایی بکشد که توسط طالها پوشش نشوند 
یعنی در قبال آن رسید، اصال طالیی وجود نداشته باشد. و تا زمانی هم که 
دریافت  برای  همزمان  و  دارند  اختیار  در  را   رسید ها  این  که  آنهایی  همه 

طالهایشان رجوع نکنند، کسی متوجه نخواهد شد.

این کلک و توطئه جدید بخوبی جا افتاد و بانک داران در حد غیر قابل 
تصوری با دریافت ربح برای طالهایی که اصال وجود نداشتند، ثروتمند شدند.

این فکر که بانک داران میتوانند از هیچ پول ایجاد کنند، برای اغلب مردم 
غیر واقعی بنظر میرسید تا بتوانند باور کنند و تا مدتها بفکر کسی نمی آمد. 
ولی داشتن این امکان که پول ابداع بکنی، به مخیله بانک دار رسید تا این 

که انسان بتواند تصور کند

و  بی حد  ثروت  و  داده شد  اعتبارات  و  از قرض  بتدریج حجم عظیمی 
حصر بانک داران باعث شک و شبهه شد و تعدادی از وام گیرندگان بجای 
رسید و پول کاغذی، خواهان دریافت طالهایشان  شدند و شایعات گسترده 
شد و ناگهان صاحبان ثروتمند و دارای طال های عمده،  آمد ند و خواستار 
طالهایشان شدند. بازی دیگر به انتها رسیه بود. توده عظیمی از رسید و چک 
بدست ها در توی خیابان و در جلوی در بسته بانک جمع شدند.  متاسفانه 
بانک دار بانداره کافی طال و نقره ندارد که برای این همه کاغذ و رسید که 
برای مردم صادر کرده، به آنها بدهد. اسم این: "هجوم به بانک است“ و آن 

چیزی است که هر بانک داری از آن وحشت دارد..


