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 Economic اقتصادی

  
  )Valentin Katasonov ( -  * والنتين کاتاسونوف

  شيری. م. ا: برگردان ازپيشگفتار و 
  ٢٠١٣ مارچ ١٤

 

  »امريکا طالی ۀبازرسی ذخير«نمايشی تحت عنوان 
 

  :رداننده برگپيشگفتار

 سياسی دری و ۀدر طول چند ماه اخير، مقاالت مستند و مستدل بسياری را ترجمه و اغلب آنھا را با توضيحاتی به جامع

 - اين مقاالت کمک شايان توجھی به شناخت ساختار نظام مالیۀباور دارم که مطالع. فارسی زبان تقديم کرده ام

 اقتصادی - روشھا و متدھای مختلف کاھبرداری و حقه بازيھای مالیاين مستندات. اقتصادی کنونی جھان خواھد کرد

بانک جھانی، صندوق بين المللی پول :  آنئیو اھرمھای اجرا) عبارت ديگر، دولت مخفی جھانیه ب(مافيای جھانی پول 

  . ی دھندو سازمان تجارت جھانی در تاراج و چپاول ثروتھای مردم جھان را با وضوح کامل در انظار عموم قرار م

خصوص دوران حاضر پيرامون ه  دوره ھا، بۀاين مقاالت ھمچنين، ريشه و اساس تمام بحث و فحصھای ھم

، حقوق بشر و يکسری کامل مسائل ديگر برای به سقوط و »ديکتاتوری و ديتکتاتورھا«، »دمکراسی و دمکراتھا«

 سارقان مسلح بين ۀوسيله ئی ھای عمومی بانحطاط کشاندن جامعه و انحراف افکار عمومی از سرقت و چپاول دارا

 خود به ۀاين مقاالت نشان می دھند که بورژوازی جھانی برای دستيابی به اھداف تبھکاران. الملی را روشن می سازند

سياسی، ران و فاعالن اشگنکدام سازوکارھا دست می زند و يا با کاربست ھر شيوه و روش نامقدس بخش مھمی از ک

عدالت را به راه ھای انحرافی می کشاند، به آنان پست و مقام می دھد، با حضور آنھا سمينارھا و صلح و مبارزان 

  ...برگزار می کند) مثل کنفرانسھای استکھلم، بروکسل و پراگ(کنفرانسھا

 با  استعماری راۀمطالب مستند و مستدل پيرامون شيادی ھای مافيای بين المللی پول، علل بنيادی جنگھای اشغالگران

 تروريسم به سطح سياست رسمی دولتھای ۀکه پديد وضوح تمام روشن می سازد و نشان می دھد که چرا پس از آن

 روی داد و بھانه ای برای اشغال ٢٠٠١مبر  سپت١١ ۀ ارتقاء يافت و حادثامريکاخصوص، امپرياليسم ه امپرياليستی، ب

  . کشورھای ديگر شد افغانستان و ھمچنين، لشکرکشی بهۀنزديک به دوازده سال

تمامی و ھر تک تک مقاالت مورد نظر، اين واقعيت را ثابت می کنند که آمارھای نھادھای مالی امپرياليسم داير بر 

 اقتصاد جھان ين، بدھکارترين کشور جھان، بزرگترامريکاکه اقتصاد  رشد يا رکود اقتصادی اين يا آن کشور و يا اين

 بزرگترين امريکا مقابل اين ادعای بی پايه، می توان گفت که ۀبلکه درست در نقط. است، حرف بيھوده ای بيش نيست

  .سارق مسلح جھان است که ھيچ کشوری از خطر آن در امان نيست
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 خطرناکی برای ۀ بدھکارترين کشور جھان به ابزار و وسيلۀھمين مقاالت روشن می کنند که چگونه پول بی پشتوان

 اقتصادی آنھا ۀو محاصر» نامطلوب«ه و اعمال تحريمھای ضد انسانی عليه کشورھای تخريب اقتصاد ھر کشور دلخوا

 جنگ ارزی که از چند ماه پيش عليه کشور و مردم ايران شروع شد، مثالً . در دست سلطه جويان غربی بدل شده است

ش و فراست فوق العاده  گستاخی مافيای جھانی پول است که درک آن به ھوۀيکی از ملموس ترين و برجسته ترين نمون

 ناگھان سه برابر امريکاکس يا ھيچ ارگانی با ھيچ دليل و سندی نمی تواند ثابت کند که اقتصاد  ، ھيچمثالً . ای نياز ندارد

، موجب کاھش بيش از سه »کاھش«يا » رشد«عکس، اقتصاد ايران سه برابر کاھش يافت و اين ه رشد يافت يا ب

  . گرديدامريکا دالرمقابل برابری ارزش لایر ايران در 

 طرح اقتصادی برای مبارزه ۀ اين گفتار مختصر، الزم به يادآوری می دانم که ھر گونه برنامه ريزی و يا ارائۀدر خاتم

 و کالھبرداريھای مافيای دالر جھانی ۀبا بحران اقتصادی، تورم و کاھش سطح زندگی عمومی در شرايط سلط

  .ست استبانکسترھا، از قبل محکوم به شک

 ۀ نچندان دور، ھمۀدر ھمه حال، موضوع افشای حقه بازيھای مافيای جھانی پول کماکان ادامه خواھد يافت و در آيند

  . سياسی افغانستان و ايران تقديم خواھم کردۀآنھا را در يک دفترچه به جامع

  مترجم

***  

  

 نبود فلز زرد در گاوصندوقھا و تماالً از وجود يا اح.  امروز ورد زبان عموم استامريکاموضوع ذخاير طالی 

در عرض .  و ھم در خارج از آن نگران ھستندامريکا ۀئی، ھم در خود اياالت متحدامريکازيرزمينھای انبارھای 

 در ١٩٣۴، که از سال امريکا رسمی طالی ۀ برای بازرسی ذخيرامريکا ۀ کنگرۀ، ران پُـل نمايندسالھای طوالنی، مثالً 

  .له اما بيش از حد گيج کننده استأاين مس. ثبت است، سعی می کند) ریخزانه دا(دارائی  وزارت ۀترازنام

  

  امريکا موجودی رسمی طالی ۀــ شک و ترديدھا در بار١

 جنگ جھانی دوم به ۀ نگھداری می شود، که در آستانفورت ناکس در انبار امريکابخش اعظم موجودی رسمی طالی 

 به دولت فروختند، دالر ٢٠ ئی را که اشخاص حقيقی و حقوقی به قيمت ھر اونس تروئیطالھا. ھمين منظور ساخته شد

 طالھا را بانکھای ۀبخش عمد.  نقاط کشور به اين انبار منتقل کردندۀدستور رئيس جمھور فرانکلين روزولت از ھمه ب

 آنھا انعکاس ۀردند که در ترازنام فدرال فروختند و در مقابل آن، بانکھا گواھينامه ھای طال دريافت کۀعضو نظام ذخير

قيمت طال در پايان عمليات، .  طالھا بودۀمصادری امعنه اين امر اما ب. برخی ھا اين خريد را اجباری می نامند. يافت

  . افزايش يافتدالر ٣۵بازبينی شد و به 

پس از بستن . نگرفته استقرار جز موارد جداگانه، مورد بازرسی عادی ه ، ب١٩۵٠ از آغاز سال امريکاذخاير طالی 

، تصميماتی مبنی بر بازرسی ذخاير طال اتخاذ )دالر طال با ۀپايان دادن به مبادل(١٩٧٠در آغاز سالھای »  طالۀرچپن«

عمل آمد، ولی سپس، زير فشار بازرس کل ه  ب١٩٨۶ تا ١٩٧۴ سالھای ۀبرخی بازرسی ھای موردی در فاصل. شد

  .اده شدوزارت دارائی به آنھا نيز خاتمه د

» پادشاھی طال« امور در ۀله که ھمأ، حتی در کشورھای ديگر ھم اين مسامريکا سال اخير نه تنھا در ١۵ـ ١٠در مدت 

  : تفاسير زيادی وجود دارد. ابراز می شودئیراه است، شک و ترديدھاه رو ب

 اين طالھا بارھا موضوع که  در محل خود قرار دارد، ولی با توجه به اينامريکاـ موجودی طالی خزانه داری ١

  .، آنھا ديگر به خزانه داری تعلق ندارند)، بعنوان گرو استفاده شده اندمثالً (معامالت مختلف قرار گرفته اند 
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طور کامل ه بر اساس حسابھای وزارت دارائی، حداقل ب(ـ از ذخاير رسمی طال چيزی در انبارھا باقی نمانده است ٢

  . عمليات فروش، اجاره ای و اعتباری، از انبارھا خارج شده اندۀيجآنھا در نت). باقی نمانده است

 طالھای تقلبی قسماً  وزارت دارائی وجود دارند، ولی اين شمشھا کال يا ۀ ـ در انبارھا توده شمشھای مطابق با ترازنام٣

) ولفروم( تنگستن جای آنھا شمشھایه منظور پنھان سازی خارج کردن غيرقانونی شمشھای طالی واقعی، به ب. ھستند

  .گذاشته اند

از ھمان بانکھا که در سالھای ( رسمی طال ديگر به وزارت خزانه داری تعلق ندارد، اين طالھا به بانکھا ۀـ ذخير۴

ۀ وزارت خزانه داری بخشی از مبالغ بسيار ھنگفت بدھی دولت اياالت متحد. مسترد شده اند)  آورده شده بودند١٩٣۴

  . فدرال را با تحويل فلز زرد پرداخت کرده استۀو نظام ذخير به بانکھای عضامريکا

عبارت ه ، بامريکا به دولت  رسمی طال فقط ظاھراً ۀ فدرال تأکيد می کنند، که ذخيرۀبسياری از منتقدان نظام ذخير

ا مديريت می  بانکسترھۀواسطه ، ب فدرال و خزانه داری تعلق دارد، اما عمالً ۀصريحتر، به دو ارگان مرتبط با ھم ذخير

  ). بانکداران را معادل کانگسترھا، بانکسترھا می نامندامريکادر (شود 

  

   بازرسی طالھا را می خواھدامريکا ۀـ کنگر٢

به بازرسی ھم از :  مورد بازرسی قرار گيرد، در دو جناح عمل می کنندامريکا طالی ۀکه موفق شدند تا ذخير کسانی

، پس از موج اول »فدرال رزرو«بازديدھا از جناح .  اصرار دارندامريکاری  فدرال و ھم از خزانه داۀنظام ذخير

 قانونی مربوط به ۀ از تصويب اليحامريکا مجلس نمايندگان ٢٠١٢در اواسط سال . عمل آمده بحران مالی چند بار ب

 ئی مجلس سنا، که اھرمھادليل وجود متحدان زياد بانکداران دره اما، اين اليحه ب. بازرسی کامل از فدرال پشتبانی کرد

. ھم برای جلوگيری از تصويب قانون دارند و می توانند از بازرسی ممانعت کنند، تا کنون به قانون تبديل نشده است

 طال ۀ غيرقانونی از بخشی از ذخيرۀ در استفادامريکازيرا بيم آن دارند که اسرار ھمکاری آنھا با وزارت خزانه داری 

ئی و خارجی توسط بانک فدرال رزرو در امريکا وام به بانکھای بزرگ دالر تريليون ١۶ای و ھمچنين، داستان اعط

  .جريان آخرين بحران مالی فاش گردد

 در زمانھای اخير بی احتياطی می کند و تصميمات امريکا فدرال، حاکميت پولی ۀ برخی منتقدان نظام ذخيرۀعقيده ب

 - ٢٠٠۴در سالھای :  آنۀنمونو و اين ھم فقط يک مثال ... تخاذ نمی کندمقتضی برای اختفای عمليات غيرقانونی خود ا

 ۀذخير. ( برآورد نموددالرميليون  ٩٢۴,١٠ در حسابرسی ھای خود ارزش ذخاير طال را امريکا خزانه داری ٢٠٠۵

اما ). ی می شود ارزيابدالر ۴٢، ھر اونس تقريبا معادل ١٩٧٣ تا کنون با نرخ سال امريکا ۀرسمی طال در اياالت متحد

 دالر ميليون ٠٣۶,١١به ارزش » گواھينامه ھای طال« تلفيقی فدرال رزرو، در سطر مقابل موقعيت طال ۀدر ترازنام

» گواھينامه ھای طال« معادل ارزش حجم د رسمی طال می بايۀنبايد چنين می بود، مبلغ ارزش ذخير. قيد شده است

 ٢٠٠۶اگر چه در سال .  طال می باشدۀی تخلف از قانون ذخيرامعنه ی مشھود، بدالر ميليون ١١٢عدم تعادل . باشد

اين احساس وجود دارد، که بانکسترھا به تعادل را برقرار نمودند، ) ، متوجه اشتباه خود شده اندظاھراً ( مقامات پولی 

  .عمليات غيرقانونی با طال مشغول ھستند

ی »اسرار طال«و بازجوئی مقامات اين تشکيالت، سعی می کند برخی ران پُـل با ارسال درخواست به فدرال رزرو 

 ۀزرو به کنگرر، اسکات آلوارس، بازرس کل فدرال ٢٠١١ سال جوناز جمله، در ماه . فدرال رزرو افشاء نمايد

ک  حتی ي١٩٣٣آلوارس قسم خورد که از سال . چند پرسش مربوط به طال در مقابل او مطرح شد.  فراخوانده شدامريکا

کنجکاوی » گواھينامه ھای طال«ران پُـل در رابطه با . اونس ھم فلز زرد در اختيار بانکھای فدرال رزرو نبوده است

 اعطاء امريکاآيا آنھا رسيدھائی ھستند که به بانکھا حق درخواست و دريافت طال از خزانه داری : نشان داد و پرسيد
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ھستند که ترازنامه ھای بانکھا را منعکس می سازند، » وراق حسابداریاينھا ا«که  می کنند؟ آلوارس فقط با بيان اين

  .چيست» گواھينامه ھای طال«نتوانست جواب مشخصی بدھد، که 

 ورود بازرسان به ألۀبدين جھت، ران پُـل مس. چنين درخواستھا و بازپرسيھا نتوانستند موضوع طال را روشن سازند

در زمانھای مختلف بخشی از طالی . ت ناکس و نه فقط به آنجا را پی گرفتی خزانه داری، يعنی به فور» طالۀخزان«

و ) امريکا ۀضرابخان (دنور، به وست پوئينت، به امريکا ۀخزانه داری به انبارھای ديگر در خاک اياالت متحد

» ھای خزانه داریساير طال«اين طالھا را گاھی اوقات .  بانکھای وابسته به فدرال رزرو انتقال داده شدندیزيرزمينھا

بر اساس برخی . خود جلب می کنده طالھای واقع در انبار بانک فدرال رزرو نيويورک توجه خاصی را ب. می نامند

 مورد قسماً اگر طالی فورت ناکس . در آنجا نگھداری می شود» ساير طالھای خزانه داری«اطالعات، بخش اصلی 

تصميم . ی بانک فدرال رزرو نيويورک نگاه ھم نکرده اند» طالۀخزان«بررسی قرار گرفته است، بازرسان اما به 

  .يکی از خبرھای مھيج سال گذشته بود» خزانه ھای طال« برای بازرسی اين امريکاحاکميت 

  

  ــ زيرزمينھای مخفی طال در مانھتن٣

انبار در مانھتن در اين . لحاظ حجم خود با حجم فورت ناکس تقريبا معادل استه انبار بانک فدرال رزرو نيويورک ب

 ميليون اونس فلز متعلق به دھھا کشور ٢١۶بر اساس داده ھای موجود در منابع عمومی، . عمق چند طبقه واقع است

 رسمی طالی جھان ۀ درصد ذخير٢٢اين ميزان معادل . جھان در زيرزمينھای بانک فدرال رزرو نيويورک قرار دارد

ھمه بی . د مورد بازرسی قرار می گرفت، در اينجا نگھداری می شود ھم که بايامريکاطالی خزانه داری . است

عمل آمده، به رسانه ه  ب٢٠١٢مبر که بازرسی در ماه سپت اطالعاتی مبنی بر اين. صبرانه منتظر نتايج بازرسی بودند

سمی در مورد  رۀاما پشت سر ماندند و ھيچ اطالعي... مبربر، نوومبر، اکتماھھای سپت.  راه يافتامريکاھای جمعی 

يھا با اصرار بر درخواست خود مبنی بر المان. مکث شوم ادامه يافت.  صادر نشدامريکانتايج بازرسی از خزانه داری 

 که در زيرزمين ھمان بانک فدرال رزرو نيويورک نگھداری می شود، نفت به آتش المان طالی ۀاسترداد اندوخت

  .پاشيدند

 گزارش وزارت دارائی داير بر انجام ٢٠١٣ سال جنوریپايان رسيد و در ماه  طوالنی انتظار به ۀو باالخره، دور

 برنامه ريزی وزارت خزانه داری ۀبازرسی ادار. گزارش مميزی: و اين ھم عنوان کامل آن. بازرسی، انتشار يافت

. رت خزانه داریوزا.  کل بازرسیۀادار. ٢٠١٢مبر  سپت٣٠تاريخ ه اياالت متحده از ذخيره طالی بانک فدرال رزرو ب

  .٢٠١٣ جنوری ۴. سی. واشينگتن دی

 (  Audit Report. Audit of the Department of the Treasury’s Schedule of United States Gold 

Reserves Held by Federal Reserve Banks as of September 30, 2012. Office of Inspector 

General. Department of the Treasury. Wash., D.C., January 4, 2013.) 

  : آن چيزی است که آنھا در سند يافتندۀو اين، ھم.  اين سند مشغول شدندۀ کارشناسان به مطالعۀھم

  . صفحه١۴ـ مجموع گزارش، ١

 ۀاين گزارش شامل صفح.  اين گزارش، حاوی اطالعات بی ربط به بازرسی می باشدۀ صفح١۴ صفحه از ١٣ـ ٢

 مبنی توضيح موازين انجام امريکااوير و فھرست مطالب، صفحاتی با گزيده ھائی از قوانين حاوی عنوان با تص

  .بازرسی و ھمچنين، تشريح و توصيف وزارت دارائی می باشد

نظر می رسد خود بازرسی تنھا يک ه ، باوالً . ـ نتايج خود حسابرسی فقط در يک صفحه به خواننده ارائه می شود٣

 ۀ صدم درصد ھم٩٨ و ٩٩در گزارش گفته می شود که . ثانياً . ٢٠١٢مبر سال  سپت٣٠ - ستروز تمام طول کشيده ا
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 ئی، حجم طال در اونس تروثالثاً . در انبار بانک فدرال رزرو نيويورک نگھداری می شود» ساير طالھای خزانه داری«

 و نرخ روز ١٩٧٣نرخ سال نگھداری شده در انبار بانک فدرال رزرو نيويورک و ھمچنين قيمت واحد آن بر اساس 

 ۵٧.۴۶۶و وزن آن، ) قيمت گرده شده (دالر ميليون ٨٩٢.٢٣ ودالر ميليون ۵۶٨: ، به ترتيب)٢٠١٢مبر سال  سپت٣٠(

  .به ھيچ چيز ديگری در اين سند اشاره نشده است. تن اعالم شده است

» امريکا ۀ رسمی طالی اياالت متحدۀبازرسی ذخير«طور تخيلی ھم نمی توان ه  را حتی ب٢٠١٢مبر سال  سپت٣٠اقدام 

  :و اين ھم برخی از آنھا.  داليل کافی برای ای مدعا وجود دارد.ناميد

  .عمل آورده وزارت دارائی خود از خودش بازرسی ب. ـ در اين کار، بازرسان مستقل شرکت نداشتند١

  .ده يا دوباره گذاشته شده باشدممکن است طالی مورد بازرس در آنجا قرار داده ش. ـ بازرسی مستند انجام نشد٢

در زيرزمين بانک فدرال رزرو » ساير طالھای خزانه داری «ۀ صدم درصد ھم٩٨ و ٩٩که  ـ برای تأئيد اين٣

ه احتماال، اين ب. ضروری بود» ساير طالھای خزانه داری« انبارھای نگھداری ۀنيويورک قرار دارد، بازديد از ھم

خذ گواھی از بانک فدرال رزرو نيويورک و ديگر انبارھای نگھداری اندوخته منظور اه فقط ب» بازرسی«اصطالح 

  .عمل آمده طال ب

در پی اخذ گواھی نبوده و از انبارھای زيرزمينھای  ٢٠١٢مبر سال  سپت٣٠ امريکاحتی اگر مأموران وزارت دارائی 

نديشند، ھر چند آنھا تنگستن زراندود بوده بي» شمشھای طال«نام ه مانھتن بازديد می کردند ھم، نمی توانستند به چيزی ب

. اما مأموران در پايان بازديد خود، قيمت طال را بر اساس نرخ جاری بازار با ماشين حسابگر حساب کردند. باشند

  .خوانده می شود» بازرسی«چنين بازديدی اکنون در دنيای مالی 

شمشھای طال واقع در » مته زنی«ئی تصويری مثل امريکاعمل آمده، رسانه ھای ه برای جلب اطمينان به بازرسی ب

ھم نام برده شد و » مته زده شده«از شمار شمشھای . زيرزمينھای بانک فدرال رزرو نيويورک را ترسيم نمودند

، »بازرسی «ۀدر نتيج. ھمچنين گفته شد که حتی ميزان فلز گرانبھا در چندتائی از آنھا باالتر از حد استاندارد بود

اما من اين نوع بيانيه ھا را تنھا افسانه !  تا چند اونس، ممکن گرديدامريکا طالئی طالی ۀرقام و افزايش ذخيربازبينی ا

 ھيچ اشاره ای به انجام  حتیامريکاچرا که در گزارش رسمی وزارت دارائی . ھای روزنامه نگاری تلقی می کنم

  .زيکی طالھا نشده استبازرسی ف

، )James Turk(جيمس تورک. دارند» بازرسی طال« ھمين ارزيابی را از گزارش کارشناسان جدی طال نيز درست

معنی به ه که اين کلمه ب برای اين. کار ببرمه را ب” بازرسی “ۀمن نمی خواھم کلم«: کارشناس مشھور طال نوشت

ثبت امور مالی اوراق “آنھا فقط ... طور کلی انجام نگرفتهه بازرسی طال، ب... مسخره گرفتن بازرسی واقعی است

بلی، در اسناد گفته شده است، : که آنھا اسناد حسابداری را می بينند و می گويند يعنی اين...»را ديده اند” وزارت دارائی

 ناراحت شدم، زيرا فکر می کردم که من واقعاً «:  کالم جيمس تورکۀچکيد. » طالھا در جای خود قرار دارندۀھم«که 

 بزرگ برای فريب دادن مردم آن را ۀرسان.  اينھا زباله ھستندۀست، اما در واقعيت امر، ھمھيچ اتفاق جالبی رخ نداده ا

  .»...را وادار ساختند تا تصور کنند که طالھا در جای خود قرار دارد) و کشورھا(منتشر کرده اند 

احتماال، . طول کشيدتا انتشار گزارش حوادث، بيش از سه ماه » بازرسی«يادآوری می کنم، که از حوادث موسوم به 

که  بر سر اين» اجماع« و مديريت بانک فدرال رزرو برای امريکاسبب چنين مکث طوالنی اين بوده، که خزانه داری 

 و نظر می رسد، بعد از بحث و گفته ب. بدنام به چه شکلی به عموم ارائه شود، به چنين زمانی نياز داشتند» بازرسی«

  .»سکوت بھتر از حرف زيادی زدن است«: فق کردندگوی بسيار بر سر اين فرمول توا

 فقط يکی از تازه ترين نمونه ھای آن است که، چگونه بانکسترھا افکار عمومی را به سخره -»بازرسی طال«تعريف 

  .آنھا اين کارھا را ھر بار با وقاحت بيشتر و گستاخی ھر چه تمامتر انجام می دھند. می گيرند
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  قتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيهپروفسور، دکتر علوم ا -* 

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«بنام 

http://www.fondsk.ru/news/2013/03/07/spektakl-pod-nazvaniem-audit-zolotogo-zapasa-usa-

19421.html 

 ١٣٩١ حوت -  اسفند٢٣

 

 


