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 )١(جھان مالی موازی 
  

 مالی -آنھا مصمم اند دنيای پولی. می کنند و خالقوام دھندگان جھانی از مدتھا پيش خود را خدايان تصور 

بدين ترتيب در کنار جھان پيدای مالی، جھان مالی ناپيدا، . پول بسازند» از باد«خود را از ھيچ بيافرينند و 

  .موازی پديد آمد

***  

 بانکھای تجاری، صندوقھا، شرکتھای سرمايه گذاری، بانکھای مرکزی، ۀجھان مرئی مالی، از مجموع

اوراق قرضه، (، ابزارھای مالی ) اعتباری، بيمه- سھام، ارز، پولی(زارتخانه ھای دارائی؛ بازارھای مالیو

جھان پيدای مالی در . و نظائر آنھا تشکيل يافته است) سھام، مشتقات و انواع ديگر کاغذھای بھادار

دگان مالی، مجالس حسابرسی ھای مختلف و آمارھای مالی تظاھر می يابد، در ميدان ديد تنظيم کنن

عملکرد جھان . قانونگذاری، ديوان محاسباتی، رسانه ھای جمعی، جامعه متخصصان و غيره قرار دارد

  . قوانين اساسی، قانونھا و توافقات بين المللی تنظم می شودۀواسطه مرئی مالی ب

اين بخش، . ی ندارندطور کلی ھيچ تصوره  وجود جھان نامرئی مالی، اکثريت قريب به اتفاق مردم بۀدر بار

قبل از ھمه، بخش سايه ای نظام مالی بين المللی، آن دسته از مؤسسات مالی و عمليات مالی را شامل می 

بانکھای مرکزی، وزارتخانه ھای (شود، که تحت پوشش پيرامونی ھا قرار دارند و از چشم تنظيم کنندگان 

در مورد ابعاد بخش نامرئی مالی فقط می توان . انندپنھان می م) دارائی، کميته ھای اوراق بھادار و سايره

که ساکنان اين دنيای تاريک در مقابل تنظيم کنندگان پاسخگو نيستند و گزارشھای آماری  حدس زد، برای اين

 مرتبط با ۀساکنان اين دنيا را گروھھای جنايتکاران سازمانيافت. نفع دولتی تقديم نمی کنند نيز به ارگانھای ذی

، »خاکستری«اين دنيای حتی نه . واد مخدر، تجار اسلحه، تاجران برده و غيره تشکيل می دھندقاچاق م

گردش مالی آن، بر اساس برآورد . اقتصاد، ھمه موازين حقوقی جزائی را نقض می کند» سياه«بلکه، 

ه به فعاليت عالوه بر آن، يکسری مؤسسات مختلف، ک... کارشناسان، ساالنه به چندين تريليون دالر می رسد

ً . مخفی روی نمی آورند، به بخش سايه ای وارد می شوند ، انواع خدمات خود را به بسياری از آنھا، علنا
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با (مثال، صندوقھای تأمينی به انواع دادوستدھا، يا بانکھای معتبر. اشخاص حقيقی و حقوقی پيشنھاد می کنند

چنين . به بانکداری خصوصی مشغول می شوند، )قرار دادن سپرده ھای مشتريان در حوزه ھای پيرامونی

 ۀراحتی از حوزه آنھا ب.  جمعی تبليغ می کنندۀمؤسساتی، خود و خدمات مشکوک خود را ھمواره در رسان

قوانين و نظارت مالی خارج می شوند و نه تنھا از قوانين مدنی عمومی و موازين حقوق بين المللی پيروی 

 آخرين بحران مالی که ۀعمق بسيار و ابعاد گسترد.  خود تبعيت می کنندنمی نمايند، بلکه، از خط مشی خاص

به . دليل رشد نجومی بخش نامرئی مالی، تداوم قابل مالحظه ای يافته  تمام جھان را در ھم نورديد، بعمالً 

  .اول بحران بوده و ھنوز پايان نيافته است» موج« بسياری از کارشناسان، اين فقط ۀعقيد

برخی بخشھای آن را می توان مخفی . محدود نمی شود» بخش سايه«يا موازی مالی، فقط به جھان نامرئی 

اين دنيا، مجموعه ای از . دنيای مخفی مالی بسيار متنوع است و تماميت آن بر کسی معلوم نيست. ناميد

اری، نھادھای مناسبات و توافق نامه ھای مختلف مالی را که در خفا و به دور از چشم مردم، مجالس قانونگذ

موافقت نامه ھای سّری بين . رسمی مالی و سازمانھای بين المللی تنظيم می شود، در خود جمع کرده است

مريکا، ا مالی بين اياالت متحده ۀجمله، موافقت نام من(برخی از آنھا . آن می باشدۀدولتھا، بارزترين نمون

ه ھای بسياری از توافقات سّری بيشمار بين مؤسسات و نمون) قدرت رسيدن ھيتلره لمان پس از باانگلستان با 

طور سنتی و خالف قوانين ضد انحصاری، ه عنوان مثال، بانکھا به ب. خصوصی امروزه افشاء شده اند

در اين باره، . ی ادامه می دھندئ و به امضای چنين موافقت نامه ھاموافقت نامه ھای کارتلی انعقاد کردند

 بين بانکی ۀ، که نرخ بھر٢٠١٢ پنھانی بين بانکھای بزرگ در سال ۀتيجه توطئيادآوری بروز سروصدا در ن

  .را دستکاری کردند، کفايت می کند)LIBOR(لندن 

در معامالت سّری مشخص و توافق نامه ھا معموال خواص شرکت می کنند و شاھدان غيرضروری يا 

يلی وقتھا پيش شکل گرفته و نه تنھا اين دنيای مخفی مالی از خ. ، بيدرنگ حذف می شوند»خواص«تصادفی 

بر روی اقتصاد جھانی و مالی بين المللی، حتی بر روی سياستھای بسياری از کشورھا و مناسبات بين المللی 

  .تأثير بسيار قوی گذاشته و به اين تأثيرگذاری ھمچنان ادامه می دھد

***  

ھم ه بحث مرکزی آنھا را دو موضوع ب. امروز در اينترنت مدارک زياد مربوط به اسرار مالی وجود دارد

  .مرتبط تشکيل می دھد

منظور از آن، فلز زردی است که در گاوصندوقھا و زيرزمينھای يکسری .»سياه«طالی : موضوع اول

احتمال می رود که . بانکھای مرکزی، بانکھای خصوصی جھانی و ديگر مؤسسات مالی نگھداری می شود

تر از ميزان طالی اندوخته در ھمه کشورھای جھان باشد؛ طبيعی است، که مقدار اين فلز چندين برابر بيش

ھيچوجه در ترازنامه ھا يا آمارھا نشان ه  خيلی محرمانه محسوب می شود و بۀ، اندوخت»سياه«اين طالی 

  .داده نمی شود

ی باشد  فدرال مۀمريکا و نظام ذخيرا مرموز خزانه داری ۀعبارت از بسته ھای اوراق قرض: موضوع دوم

بھای اسمی اوراق : رقم نجومی آن اعجازانگيز است. که به سالھای بين دو جنگ جھانی مربوط می شود

  .ر سر می زندالر، و مبلغ کل بسته ھای اوراق قرضه اعالم شده، به تريليونھا دالقرضه به صدھا ميليون د
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مريکا در ا فدرال و خزانه داری ۀجمله، نظام ذخير قدرتھای پولی، من .ھر دو موضوع بسيار مغشوش است

 ً در . طور کامل سکوت می کننده ب مورد حوادث مرتبط با اوراق قرضه و طالی دنيای نامرئی مالی، تقريبا

  .ھر حال، اين ھم مختصری از گاه شمار پيدايش اوراق بھادار مخفی با صفرھای فراوان

بر سال و اکت٢٨رخ ؤ انگليسی ايندی پندنت مۀده سال پيش، من برای اولين بار با اين موضوع که در روزنام

 اين روزنامه از تالش گراھام ھالکسورت، کارشناس حقوقی انگليس، ۀنوشت.  چاپ شده بود، آشنا شدم٢٠٠٣

 ۀمقيم کانادا، چند اوراق قرض) يوگسالوی سابقۀتبع( سعی کرد ھمراه با مايکل سالماج، ٢٠١١که در سال 

، »قالب کند«ريکا را به بانک بازرگانی امپريال کانادا در تورنتو ما خزانه داری ١٩٣۴ سال ۀنمون

ھر دو بازداشت شدند، تحقيقات نشان داد، که آنھا بسته ھای اوراق قرضه به ارزش . اطالعاتی در بر داشت

 پرونده به دادگاه .مريکائی اين اوراق را جعلی اعالم کردندامقامات .  و نيم تريليون دالر در دست داشتند٢

اصطالح نسخه ھای اوراق قرضه را مورگنتا ه  دادگاه، متھمان منبع اوليه بۀلندن ارجاع شد و در جلس

)Morgenthau(اين دو متھم، آنھا را وابسته به طالی .  اعالم کردند)مريکا ادانستند که مقامات پولی ) سياه

  .)١( بازتاب گسترده ای نيافتاين موضوع در رسانه ھای جمعی جھان. از چيان کای شک در چين خريده اند

واقع در نزديکی مرز  در ايتاليا، در ايستگاه کوچک راه آھن چياسو ٢٠٠٩ سال جون ٣بار دوم در تاريخ 

مريکائی به ا ۀ را که برای انتقال غيرقانونی اوراق قرضجاپانليس ايتاليا دو تبعه وپ. يس اتفاق افتادسو

ليس، اين دو نفر اوراق وگزارش په ب .ردند، بازداشت کرديس سعی می کبه سور ال ميليارد د١٣۴ارزش 

 اين دو فرد مظنون مجموعاً . قرضه را در چمدان جاسازی کرده بودند، که در جريان بازرسی کشف شد

 ١۴٩ر و الميليارد د) يک (١ آنھا، ھر کدام ۀارزش اسمی ده قطع.  قطعه اوراق بھادار ھمراه داشتند٢۵٩

اين حادثه که مسائل عجيب و مرموز بسياری را در بطن خود . يليون دالر بود م۵٠٠ بقيه، ھر يک ۀقطع

اين اوراق قرضه را واقعی شناخت، ) ايتاليا (ء، ابتدامثالً . داشت، خالف مورد اول، بازتاب گسترده ای يافت

 کلی ناپديد طوره  ھم بجاپانیدو متھم . آنھا را جعلی اعالم کردند) مريکائیابا استناد به منابع (ولی سپس 

  .شدند

ً ۀحادث پوشش رسانه ای اين .  ھا در چياسو، در اسپانيا روی دادجاپانی دو ماه پس از دستگيری  سوم، دقيقا

 اوراق بھادار به ارزش يک ۀگزارشھا از سرقت و مصادر.  قبلی، بسيار محدود بودۀحادثه، خالف حادث

رسانه ھای اسپانيا . مات اسپانيا خبر می داد توسط مقا)١۶۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(ر ال ميليارد د۶۴٠تريليون و 

  .م کردنداعال»  فدرالۀ بانک ذخيرۀاسناد قرض«آنھا را 

در اين باره، قبل از ھمه، . چھارمين، بزرگترين و پر سروصداترين حادثه يک سال پيش اتفاق افتاد

 ۶دار به ارزش  در گزارشی داير بر سرقت اوراق بھا٢٠١٢ سال بروری ف١٧خبرگزاری آسوشيتدپرس در 

جالب است که به  .خبر داد، ولی نام بانک اعالم نشد) زوريخ(يس ر از يکی از بانکھای سوالتريليون د

. زودی جزئيات چندی روشن شده ب .يس، پليس ايتاليا مشغول شدليات کشف اوراق بھادار در خاک سوعم

 از ھنگ کنگ به ٢٠٠٧و در سال   منتشر شده١٩٣۴رسانه ھای جمعی خبر دادند، که اين اوراق در سال 

ۀ اوراق قرض«نامھای مختلفی مانند ه الزم به ذکر است، که رسانه ھا اين اوراق را ب. يس آورده شده اندسو

بليط ھای خزانه «، » بانک فدرال رزروۀاوراق قرض«، »مريکاا خزانه داری ۀاوراق قرض«، »مريکاا

، منابع مختلف ارزش اسمی اوراق را از مثالً . اھده شددر سوی ديگر، تناقضات بزرگی مش. ناميدند »داری
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مريکائی با قاطعيت اعالم کردند، که بسياری از امقامات . ر ذکر کردندال ميليون د١٠٠ ميليارد تا ١

  .مکشوفات در زوريخ، اوراق جعلی ھستند

 تا کنونی ۀ اندوختو ميزان» سياه« پيدايش طالی ۀ اطالعات مربوط به تاريخچۀاضافه اتفاقات فوق الذکر ب

» تقلبی«مريکا به اوراق ا سازمانھای امنيتی ۀمندی ويژه  عالقۀآن و ھمچنين، اطالعات ھشداردھنده در بار

عمليات تعقيب دارندگان اوراق قرضه )پيش از ھمه، سازمان سيا(مريکا اسازمانھای امنيتی . تکميل می شوند

له، کارول آدلر، مدير انتشارات أدر رابطه با اين مس. ازمان دادندقبل از جنگ و ضبط اوراق آنھا را س

يک مطلب ) ٢٠٠٣بر سال و اکت٣١(، در حدود ده سال قبل )Dandellion Books(»داندليون بوکس«

که او، درج نمود، » com.rense«مطبوعاتی راجع به تماس خود با يک مأمور سازمان سيا در سايت 

  . )٢(جو و ضبط اوراق بھادار را توضيح می داد و و عمليات جست» اقتصاد غيبی«

له اعالم أموده و ارزيابی خود را از اين مسسعی می کنيم اين سيل قدرتمند و گل آلود اطالعات را بررسی ن

ا صفرھای زياد که اوراق ب مريکا مبنی بر ايناکنيم، که واقعا چقدر می توان به اظھارات رسمی مقامات 

  .تقلبی ھستند، باور کرد

  ...ادامه دارد

  زير نويسھا

، ١٩۴۵ تا ١٩٣۴ سالھای ۀاو در فاصل. نام ھنری مورگنتای کوچک ناميده می شدنده اين اوراق بــ  )١(

  .مريکا بودا ماليه رياست جمھوری فرانکلين روزولت، وزير ۀيعنی در دور

اپ کتابی را تدارک می ديد که در آن، مأمور مورد نظر قصد ــ انتشارات مورد اشاره، مقدمات چ )٢(

را به » مخفی«مريکا در رابطه با شناسائی باند اوراق اداشت، جزئيات فعاليتھای سازمانھای امنيتی 

  .طور ناگھانی ُمرد و دستويس کتاب وی به شکل مروزی ناپديد شده اما او ب. خوانندگان توضيح دھد
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