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 بانکھای مرکزی» طالئی«شيادی : ت اطالعات از صندوق بين المللی پولشأن

  

  »کارتل طال«باره اقدام عليه انحصار طال و در 

: يعنی.  بيستم حتی فاسدترين کارشناسان متوجه شدند که حقه بازيھائی در بازارھای طال روی می دھدۀدر اواخر سد

حتی اگر قيمت اين فلز زرد کاھش ھم نيابد، در ھر حال بھای آن از آھنگ رشد پويای قيمت ديگر کاالھا در بازار 

ھمچنين، قيمت طال در متن شاخصھای بازارھای سھام در مقايسه با نرخ امالک و مستغالت و . می ماندجھانی عقب 

کاھش نرخ . فتادند آسمان ھم سنگھای طال به زمين نيدر اين مدت ھيچ معدن بزرگ طال کشف نشد و از. غيره پائين آمد

 معما، مقامات چندين شرکت فعال در اين منظور حله . فلز زرد برای شرکتھای صنعتی استخراج طال دردناک بود

. ساعاط: بعد از اين() Gold Anti-Trust Action(» اقدام عليه انحصار طال«، ۀمعنی دقيق کلمه عرصه، سازمانی ب

ھمانطور که از نام اين سازمان برمی آيد، مؤسسان ساعاط متوجه شدند که در بازارھای جھانی طال .  تشکيل دادند)م

سازمان . ت کاھش آن، دستکاری می کنندجھ در يک تراست فعاليت می کنند که قيمت طال را در گروھھای متحده

تدريج ه تعيين اعضای اصلی اين کارتل ب. در نشريات خود استفاده می کرد» کارتل طال«ساعاط اغلب از اصطالح 

 بانک فدرال ١٢ين بانک از ميان عمده تر(مريکا، بانک فدرال نيويورک ااز ميان آنھا از خزانه داری . ممکن گرديد

، بانک مرکزی انگليس، يکسری بانکھای معظم تجاری و سرمايه گذاری اياالت )مريکاا نظام ذخيره فدرال ۀتشکيل دھند

، يکی از بانکھای سرمايه گذاری وال ستريت »گلدمن ساکس«در اينجا (مريکا و اروپای غربی نام برده می شود امتحده 

با گذشت زمان، سازمانھای ديگر شريک در عمليات کارتل، . اين است ھسته کارتل). ه می شودطور خاصی برجسته ب

  .اعاط ظاھر شدندساز جمله، بانک مرکزی برخی کشورھا نيز در ميدان ديد 

عبارت صريحتر، ه ب. مريکا در بازار جھانی سرمايه بودا ۀ فعاليت اياالت متحدۀ شديدترين دور١٩٩٠سالھای 

سازمان دادند، و برای انجام ) جمله در روسيه من(خصوصی سازی مؤسسات دولتی را در سراسر جھان مريکائيھا ا

قيمت طال ھر : کارشناسان مالی و سوداگران بسيار خوب بر اين قاعده ساده واقفند. ر قدرتمند ضروری بودالآن، وجود د

 ارزی ۀر، اين ذخيرالطور آشکار و نھان با ده ، که ب»فلز زرد«قيمت » فشردن«. ر قوی ترالچه پائين تر، ھمانقدر د

قيمت، بايد بتوانند اين فلز را به بازار » فشردن«اما برای . رقابت می کند و ساده ترين و ارزانتر روش تقويت آن است

ته طال را داشتند، نگاه خود را به ذخيره بيشمار طالی انباش» کاھش نرخ«کسانی که قصد بازی با . جھانی عرضه نمايند

 ارزی - نظام پولی١٩٧٠اين ذخيره ھا تا زمانيکه در سالھای . در زيرزمينھای خزانه داری و بانکھای مرکزی دوختند
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ه  ارزی جامائيکائی ب-طال موقعيت خود را در نظام پولی. برتون وودز سقوط کرد، در آنجا بيحرکت خوابيده بودند

  .بازارھای بورس، مانند نفت، گندم يا موز شناخته شد يکی از کاالھای ۀمثابه عنوان پول از دست داد و ب

  

  روشھای تقلبات طالئی بانکھای مرکزی

  چگونه می توان از طال برای دستکاری قيمتھا استفاده کرد؟

برای . محرمانه نگه داشتن موجودی واقعی فلز زرد و ھمه معامالت مقامات پولی با آن، اولين و مھمترين شرط است

، ارگانھای کنترل مالی و ديگر عناصر کنجکاو در کار اين نھادھا، بايد وضعيت »منتخبان مردم«ه جلوگيری از مداخل

در . راه يابند» قفس ھای طال«حسابرسان دولتی نبايد به . مستقل بانکھای مرکزی ھر چه بيشتر افزايش می يافت

ال قبل، از موجودی رسمی طال در فورت  س۶٠آخرين بار) ديوان محاسباتی کنگره( کل حسابرسی ۀ، ادارمريکا، مثالً ا

  . بازديد کردند)Fort knox( ناکس

اما نبايد آن را فروخت، بلکه، بايد آن را با ثبت . پس از آن، مبادله طال را می توان تحت پوشش رازداری آغاز کرد

ی مختلف گذاشت در اختيار ساختارھای خصوص» موقتاً «يکسری معامالت تحت عنوان قرض يا اجاره دادن فلز زرد، 

عنوان ه جای شمش ھای طال، کاغذھائی در انبارھا نگھداری کرد که از نقطه نظر حسابداری و حقوقی به و ب

يعنی، در ترازنامه بانک مرکزی طال نه به . و سايره محسوب می شوند» گواھی تأئيد«، »قبض رسيد«، »درخواست«

از اين » مردم«ثبت می شود و لزومی ندارد ) رونيکيا حتی الکت( کاغذی - مجازیصورته شکل فلز، بلکه، ب

جلب شوند، می توان » حقه بازی طالئی«بدين ترتيب، اگر دھھا بانک مرکزی ديگر ھم به اين . موضوع مطلع بشوند

  . ساالنه صدھا تن فلز قيمتی به بازار را تأمين کرد و قيمت آن را کاھش دادۀعرض

 ۀ توطۀکه ھمه اينھا نه يک داستان، بلکه، نتيج  به شواھد فراوانی در تأئيد اين)جمله کارشناسان ساعاط من(کارشناسان 

در اينجا بالفاصله اين . ھمراه بانکداران خصوصی و سوداگران می باشند، دست يافتنده جنايتکارانه بانکھای مرکزی ب

آيا اين طالھا به گاوصندوقھای بانکھای مرکزی طالھا را در اختيار چه کسانی قرار دادند؟ : سؤال مطرح می شود که

بانکھای مرکزی برگردانده شدند؟ آيا اين حقه بازيھا پايان يافته است؟ چه ميزان از موجودی طال در انبارھای بانکھای 

  باقی مانده است؟) و خزانه داری دولتی(مرکزی 

ران، کنشگران اجتماعی الزم به يادآوری است که يکسری تالشھا از سوی برخی نمايندگان پارلمان، سياستمدا

که، آمار رسمی طال چقدر با واقعيت آن   رسمی طال، از اينۀکشورھای مختلف برای روشن کردن تصورات از اندوخت

مريکا، ران ا، در اياالت متحده مثالً . عمل می آيده مطابقت دارد و چه کسی و چگونه موجودی طال را اداره می کند، ب

د و ساعاط نيز بطور منظم چنين درخواستھائی را نرتبا به چنين تالشھائی دست می زمريکا ماپُـل، نماينده کنگره 

  .درمقابل مراجع مختلف مطرح می کند

ذخاير طالی «قدرتھای پولی يا سکوت را ترجيح دادند يا پاسخھا بسيار مختصر آنھا به اين خالصه می شدند که 

 فعاالنه به اتفاقاً (ن المللی مانند بانک محاسبات بين المللی سازمانھای مالی بي. »کشورھا در جای امنی قرار دارند

، بانک جھانی، صندوق بين المللی )مظنون می باشد» کارتل طال«سوداگری با فلز زرد مشغول است و به عضويت در 

  .، چنين موضعی اتخاذ کردند)آغاز شد» کارتل طال«از زمانی که بحثھا در باره ( سال ١۵نيز در طول 

  

  اطالعات از صندوق بين المللیت أنش

 در سايت ساعاط درج ٢٠١٢سخن بر سر گزارشی است که در ماه دسامبر سال . و اين ھم آخرين خبرھا از اين عرصه

ه  ساله اخير صندوق بين المللی پول ب١٣اين مطلب را که يکی از کارشناسان ساعاط از بررسيھای محرمانه . شده بود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

اگر .  مربوط می شود١٩٩٩ طال و نقش بانکھای مرکزی در معامالت اين بازار در سال دست آورده، به بازار جھانی

خود اجازه داده تا ھمه واقعيت را در باره عمليات بانکھای مرکزی ه  آن بۀچه اين گزارش محرمانه بوده، ولی نويسند

  .بنويسد

يکی از نمونه ھای بارز «طالعات در گزارش گفته می شود که اطالعات مربوط به بازار ناھمگون است و اين ا

فروش طال عالوه بر تعداد کمی معامالت باز در بازار سھام، معامالت فرابورسی . نھانکاری در دادوستد می باشد

 ھيچ عمالً ... ت می کند، در خود منعکس می سازدأمحرمانه را که اطالعات بسيار محدودی در باره آنھا به بيرون نش

  .»وام دادن طال در دست نيستاطالعات رسمی در باره 

 درصد ١۵ بانک مرکزی ٨٠ بيش از ١٩٩٩در سال . اينھم حقايق و ارقام کليدی از گزارش صندوق بين المللی پول

منظور ارزش تعھدات معوقه ديون طال می (صورت وام در اختيار بازار قرار دادند ه موجودی رسمی طالی خود را ب

رکزی استراليا و بانکھای مرکزی يس، بانک مرکزی انگليس، بانک ملی سوان، بانک ملمابانک مرکزی ). باشد

  .ئال از سری بانکھای مرکزی بودند که طال را به قرض دادندوريش، پرتقال و ونزتا

... «: بدين ترتيب که. در بازار بازی کردند» کاھش قيمت «ألۀمسھمين بررسی ھا تأئيد می کنند، که بانکھای مرکزی با 

زيرا، . ی بسيج ذخاير بانک مرکزی از راه عمليات اعتباری با طال، تأثير کاھنده بر قيمت نقدی طال گذاشتدرجه باال

  .»قرض مجدد طال معموال به خريد و فروش طال در بازار نقدی بستگی دارد

ی را به تشديد فعاليت در وام دادن طال، بانکھای مرکز«در ادامه بررسی ھای صندوق بين المللی پول گفته می شود، که 

بازار مشتقات مالی مصنوعات طال واداشت، تا آنجا که بانکھا در معامالت فلزات گرانبھا و توليدکنندگان طال، از راه 

بانکھا به سھم خود، با مشارکت در معامالت فلزات . پيش فروش طال در معامالت و ترجيحات، در آن مشارکت می کنند

  .» را برای تحکيم و تقويت مناسبات ديرينه با بانکھای مرکزی بکار گرفتندقيمتی، ھمه تالشھايشان

سھم کشورھای پيشرفته صنعتی در ھمه بازار رسمی وام دھی «: اين ھم يک گزيده ديگر از سند صندوق بين المللی پول

 بانکھای مرکزی  افزايش يافت، چرا که برخی١٩٩٨ درصد تا آخر سال ۴٠ به ١٩٩۵ درصد در پايان سال ٣٣طال از 

کشورھای صنعتی سطح وام دھی را افزايش دادند؛ در عين حال، بستانکاران جديد، منجمله بانک فدرال و بانک ملی 

  .»سوئيس به بازار وارد شدند

با وجود اين، تعداد قابل مالحظه ای از بانکھای مرکزی طالھا «: اما تفسير کارشناس ساعاط نويسنده مطلب فوق الذکر

انه به آن مؤسسات مالی به قرض می دھند که ھيچ استعدادی، ھمانطور که می توان در زمانھای اخيرديد، جز را مخفي

کالھبرداری بازاری ندارند و آيا کسانی غير از عوامل معمولی جعل اطالعات می توانند انکار کنند که بازار طال را 

  » می کنند؟بمنظور بازداشتن ھمه جھان از استفاده بازار آزاد انحصاری

  .خواھيم بود» طالئی«جديد و ھيجانات » طالئی«، در انتظار رسوائی ھای ٢٠١٣سال 

 بانک روچيلدھای لندن خروج ٢٠٠۴در سال .  ھستنددالربسياريھا از مدتھا پيش در انتظار افشای اسرار وحشتناک 

منطقه ( در محفل کوچکی در لندن سيتی ، بعبارت واضحتر، از رويه ساالنه تعيين نرخ فلز زرد»تثبيت طال«خود را از 

خود روچيلدھا به جھان اعالم کردند که .  اعالم کرد)ای در شھر لندن که پايتخت امپراتوری مالی جھان شاخته می شود

آنھا . اما اين فقط يک ژست جذاب بود. آنھا از تجارت طالئی، که در طول دو سده مشغول بوده اند، خارج می شوند

با احساس خطر از . ا نه تنھا ترک نگفتند، بلکه تحت پوشش مؤسسات ديگر، به اين کار ادامه دادندتجارت طالئی ر

  ...، اين محافل اليگارشی تصميم گرفتند از مرکز انفجار احتمالی بموقع دور شوند»کارتل طال«رسوائی افشای 

معلوم شد . شمگيری شدت گرفت بطرز چ٢٠١٢تحريک جامعه و سياستمداران در باره موجودی رسمی طال در سال 

اگر چه ( وسيعا دادوستد می شود )تنگستن(که در بازار جھانی طالھای تقلبی به صورت شمش ھای زر اندود ولفروم 
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 در رسانه ھای ٢٠٠۴ از اين موضوع مطلع شدند، ولی شيپور اين کالھبرداری از سال ٢٠٠۴کارشناسان در سال 

 در زيرزمينھای بانکھای )تنگستن(ائی بوجود امد، که انبوھی از ولفروم شک و ترديدھ). جمعی جھان نواخته شد

ران پُـل به انجام بازرسی گزينشی بر روی ميله ھای فلز موجود در . مرکزی و خزانه داری نگھداری می شود

) فدرالبانک (آلمان استرداد اندوخته رسمی طالی . زيرزمينھای فورت ناکس و بانک فدرال رزرو نيويورک موفق شد

را که در زيرزمينھای بانک فدرال نيويورک نگھداری می شود، از اياالت متحده آمريکا تقاضا کرد، اما، با مقاومت 

تقاضای آلمان بدان منجر گرديد، که بن . سرسختانه خزانه داری و نظام ذخيره فدرال اياالت متحده آمريکا مواجه شد

ھيچ راه . موجب نابودی طالی آلمان گرديده است...  که طوفان اخير سندیبرنانکه، رئيس نظام ذخيره فدرال اعالم کرد

ھمه اينھا نظر کسانی را که از مدتھا پيش نظام ذخيره فدرال و ديگر بانکھای مرکزی را . بھتر اين به عقل او نمی رسيد

  .به کالھبرداری در کار طال متھم می کنند، تأئيد کردند

مثال، ھمه بی صبرانه منتظر .  به مسئله حادی تبديل خواھد شد٢٠١٣زی در سال بگمانم موضوع طالی بانکھای مرک

مقامات در آغاز سال . اعالم نتايج بازرسی فيزيکی شمشھای طالی واقع در صندوقھای خزانه داری آمريکا ھستند

اره ناپديد شدن مرموز ھمه با دقت منتظر واکنش آلمان به اظھارات بن برناکه در ب.  اعالم نتيجه را وعده کردند٢٠١٣

  .طالی آلمان ھستند

سؤاالتی نيز در ارتباط با بانک محاسبات بين المللی مطرح است که ھم با طالھای خود و ھم با طالھای سپرده بانکھای 

گزارشات بانک محاسبات بين المللی در . مرکزی يا اعطائی بصورت وام، فعاالنه به دادوستد فلز زرد مشغول می شود

ن عمليات بسيار مختصر است و ھيچ تصوری از جزئيات معامالت، پيمانکاران و طرفھای ذينفع نھائی آن ايجاد مورد اي

  .نمی کند

صندوق بين المللی پول به درخواست خود از چين داير بر اعالم اطالعات واقعی از ذخيره رسمی طال مصرانه ادامه 

 درصد افزايش يافته و به ٧۶ه ذخيره طالی آن بالفاصله  بانک خلق چين اعالم کرد، ک٢٠٠٩در سال . خواھد داد

کمتر کسی باور می کند . مقدار رسمی اندوخته طالی بانک خلق چين از آنوقت تغيير نيافته است.  تن رسيده است١٠۵۴

محدود تصور می شود که مقامات پولی چين با تبديل بخشی از ذخيره ارزی نا. که اين ارقام با واقعيت امر مطابقت دارد

  .خود به فلز زرد، رقمھا را بشدت کمتر اعالم می کنند

انتظار می رود کنگره اياالت متحده آمريکا اين مسئله را که آيا نظام ذخيره فدرال در طول يک قرن موجوديت خود 

ام اگر چنين بازرسی در ھر حال انج. برای اولين بار مورد بازرسی جدی قرار خواھد گرفت، بطور نھائی حل بکند

تقريبا ھمه کارشناسان . بشود، در آن صورت بازرسی کامل بايد ھمه عمليات نظام ذخيره فدرال با طال را در بر بگيرد

  .جدی در انتظار يک افشاگری جنجالی از اين بازرسی می باشند

  

  تبريک و چند يادآوری مترجم

 ١٣۴٩ بھمن ١٩ سرخ ۀان ھديه، سالگرد حماسعنوه ــ ترجمه اين مطلب را دستمايه خود قرار داده و با تقديم آن ب*

 کوشندگان راه آزادی و استقالل ميھن از قيد و بند ۀ خلقھای ايران را، به ھم١٣۵٧ بھمن ٢٢سياھکل و انقالب پرشکوه 

و ستم سرمايه و مافيای سرمايه مالی، به ھمه کنشگران و فعاالن رھائی بشريت از استبداد و استثمار سرمايه صميمانه 

يک می گويم و نام ياد ھمه آن بزرگوارانی را که جانھای عزيزشان را، عمر يکباره شان را در راه دفاع از تبر

آرمانھای واالی حماسه سرخ سياھکل، در راه انقالب مردم ايران، باميد برقراری عدالت اجتماعی، برابری و مساوات 

  .در طبق اخالص نھادند گرامی می دارم
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تالش برای  «ۀدھد برکناری دومينيک ستراوس کان رئيس سابق صندوق بين المللی پول به بھانــ مترجم احتمال می *

  . مالی جھانی ارتباط داشته داشته استۀت اطالعات از اين مؤسسأ، در واقع با نش»تجاوز جنسی

تحاد شوروی ــ برخی موضوعات مطروحه در اين مقاله، مشاھداتم از وضعيت بازار طال در جمھوريھای منشعب از ا*

که تقريبا ھمه و يا  ، ھمزمان با آن»اعطای استقالل« اين جمھوريھا بعد از ۀ ھمدر تقريباً . خاطرم آورده را بار ديگر ب

طور کلی ه  تخريب و ب٩٠اکثريت بزرگ کارخانجات و مؤسسات توليدی در عرض چند ماه در ھمان اوايل سالھای 

شد و ھر جمھوری » افتتاح« کوچک و بزرگ يکی بعد از ديگری ۀھای مکارتعطيل گرديد، دکاکين و مغازه ھا و بازار

 مردم کاری جز دستفروشی، ۀوجود آمده، برای عامه  بزرگ تبديل گرديد، در شرايط بۀدر واقع به يک بازار مکار

در اين . دفروشندگی در مؤسسات تازه تأسيس و يا کار نوکری، کنيزی و رانندگی در شرکتھای تازه وارد خارجی نمان

، يکی به جواھر فروشی اختصاص يافت و حتی » جديد التأسيسۀمؤسس«دوره و بعد از آن تا چند سال، از ھر سه 

نام مصنوعات طال به قيمت مناسب به ه بسياری از بقالی ھا در کنار اجناس ديگر، در يک جعبه، زينت آالت را ب

 اول بازار دوبی و در نوبت بعدی، جمھوری ۀ در وھلمنشاء ورود اين مصنوعات. مشتريان خود عرضه می کردند

 آنھا طالی ۀفروش رفت، معلوم شد که ھمه بدين ترتيب، پس از آنکه مقدار فوق العاده متنابھی زينت آالت ب. ترکيه بود

  .تقلبی بوده است

  .ــ ھمه کلمات و يا عبارات برنگ آبی در متن، افزوده مترجم است*

 

  صاد، مدير انجمن مطالعات اقتصادی روسيه پروفسور، دکتر علوم اقت*

http://www.fondsk.ru/news/2013/02/06/utechka-informacii-iz-mvf-zolotoe-

moshennichestvo-centralnyh-bankov-18998.html 

http://eb1384.wordpress.com/2013/02/09/ 
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