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  بازگشت به دنيای پول: طال

)١(  
 

 قدرتمندی در نظام پولی جھان در حال رات تکتونيکييتغن است که آحوادث متعدد در جھان طال، يکی از عالئم  

اين حوادث در کشورھای مختلف، در عرصه ھای گوناگون نظام مالی بين المللی، در سطوح متفاوت . وقوع است

ً . اتفاق می افتد   موضوع سرمايه گذاریۀمثابه مندی به فلز زرد به  به آن، که عالقرسانه ھای جمعی جھانی اساسا

اما در پشت تصوير متلون حوادث در پيرامون طال، .  درست استاين کامالً . در جھان افزايش می يابد، توجه دارند

. خود برمی گردانده بدين معنی که طال وضعيت پول فلزی را ب.  باز ھم مھمتر تحوالت قابل رؤيت استنمودھای

 تبديل و پرداخت بدل ۀبورس به معادل ھمگانی و وسيل منتفی نيست که فردا طال از کاالی معمولی بازار مسألهاين 

  .معنی وقوع تحول بنيادی در اقتصاد و سياست جھانی خواھد بوده و اين، ب. شود

  

   پول خصوصیۀمثابه طال ب

اين بازگشت با وجود مشکالت . روشنی مشاھده می شوده ه بامروزعالئم بازگشت طال از دنيای تجارت به دنيای پول 

، ھنوز باگامھای محتاطانه امريکا ۀ بی ھيچ پشتواندالرستر حوادث جھانی در دنيای پولھای کاغذی و آشکار در ب

  .صورت می گيرد

، يکی از اولين حوادث دنيای طال در سطح خرد شمرده )e-gold(»طالی الکترونيک«تشکيل نظامھای پولی موسوم به 

به ذکر مختصر .  حاضر مربوط می شودۀ گذشته و اول سد به سالھای آخر قرناولين نظام طالی الکترونيک.  شودمی

  : برخی از مھمترين عناصر اين نظام اکتفاء می کنم

دارندگان مجوز و (زيکی فلز واقعی، که به نھادھای ويژه  وجود فۀ، بر شالود»طالی الکترونيک« پول موسوم به -ا

  سپرده می شود ، استوار است؛ ) گواھينامه

  ، انجام می گيرد؛کی، بلکه، با کمک طالی الکترونيکزيی ف اعضای نظام، نه با طال تصفيه حسابھا بين- ب

 حسابھا در داخل کشور، حتی برای پرداختھای بين ۀنه تنھا می تواند برای تصفي» طالی الکترونيک« اگر چه - ج

  .)١( کافی تنگ استۀاز استفاده کنندگان از اين نوع پول، به اندۀالمللی نيز مورد استفاده واقع شود، ولی داير
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نمی مانند و » از باال«طور کلی منتظر برخی تصميم گيريھا برای قانونی کردن پولھای طالئی ه برخی از کارآفرينان ب

آنھا بسادگی و بدون مجوز، به . خود نمی دھنده زحمت پروژه ھای پيچيده و فنی مربوط به پولھای طالئی محلی را ب

در اين باره نمونه ھای جالب توجه . شمش و ديگر اشکال قابل قبول دست می زنندشکل سکه، ه محاسبه با طال ب

، دونالد ترامپ«: گزارش داد) حقيقت جوانان کمونيست(» کامسامولسکايا پراودا «ۀ، روزناممثالً . بسياری وجود دارد

. »با طال دريافت نمايد...که،، بلدالر امالک خود را از مستأجران نه با ۀئی تصميم گرفت حق االجارامريکاميلياردر 

ويژه در آن کشورھائی که از معامالت طال و ديگر فلزات گرانبھا ماليات اخذ می شود، بخش ه تسويه پرداخت با طال، ب

بدين سبب، مبارزه برای لغو کامل چنين مالياتی از مدتھا پيش آغاز . حساب می آيده مناسبات بازاری ب» خاکستری«

يک ازکشورھای اروپای  ر، از جمله، ماليات بر ارزش افزوده در استفاده از طال در ھيچدر حال حاض. شده است

  .غربی از خيلی وقتھا پيش اخذ نمی شود

 پرداخت، ۀ ابزار محاسبه و تسويۀمثابه برخی شرکتھای خصوصی با درک نيازھا کار و کسب و شھروندان به طال ب

می نامند، بسياری از » پول آخرين مرحله «شته از آنکه طال را غالباً گذ. خود را پيشنھاد می کنند» محصوالت طالئی«

 است و دالر ١٧٠٠در حال حاضر قيمت ھر اونس آن نزديک به . سرمايه گذاران بالقوه از گرانی آن شکايت می کنند

. ی آيدحساب نمه  خواربار و خرده فروشی معمولی، يک ابزار مناسب برای مبادله بۀدر صورت قطع ناگھانی عرض

يا حتی يک دھم اونس در اين است که برای خريد چند قرص ) گرم١.٣١(دليل کمبود سکه ھای طال به وزن يک اونس 

کارت « ساختن ۀدر اين رابطه، ايد. نان، دارو يا لباس در شرايط اضطراری، نقره مناسب تر از طالی گرانقيمت است

 ۵٠اين کارت . مطرح شدوالکامبی در شرکت سوئيسی ) Combibar Gold Card(» کومبيسليتوک«با نام » طالئی

 گرمی، که می توان برای پرداختھای نسبتا کوچک ١ عيار و با قابليت تقسيم به قطعات ٩٩٩گرم وزن دارد و از طالی 

 ۀ قيمت دارد، که وسيلدالر ٣۴ھر گرم آن تقريبا مساوی با قيمت يک اونس نقره، يعنی . استفاده کرد، ساخته شده است

که در آگھی ھای شرکت سوئيسی گفته می شود،  طوریه ب. پرداخت مناسبی در خرده فروشی شمرده می شود

کارت، خيلی خوب در جيب . را می کشيدند»  دھشتناکۀدور«تصميم ساده برای آنھائی بود که انتظار » کومبيسليتوک«

گزارش والکامبی، ه ب. مراه خواھيد داشتھ» پول واقعی«شما جای می گيرد، بدين ترتيب، شما ھميشه و در ھر جا 

  . به بازار عرضه خواھد شد٢٠١٣کارت کومبيبار در سال 

  

   قانونی کردن پولھای طالئی در سطح دولتیۀبرنام

سالھای نظام مالی جھانی مقامات دولتی و کنشگران سياسی کشورھای مختلف می دانند، که اگر چه نه روزھا، اما 

 وابسته امريکاطور مستقيم يا غيرمستقيم به پول ه  نظامھای پولی بۀ و چون ھمه پايان است رو بدالر ۀمبتنی بر سلط

از جمله، راھھای مختلف سازماندھی گردش داخلی پول خود بر مبنای طال . رات آينده آماده می شوندييھستند، برای تغ

در (جود برنامه ھای ساختن دينار طالئی  خبرھائی از ودر طول چند سال اخير، دائماً . را مورد بررسی قرار می دھند

ھمچنين، . گوش ما می رسده ب) يسدر سو(و فرانک طالئی ) در چين(ی ، يوآن طالئ)تعدادی از کشورھای اسالمی

يس،  داخلی پول در کشورھائی مانند سوشاھد اظھارات مقامات درجه اول مملکتی به سود بازگشت طال به گردش

  ...ی التين بوده ايمامريکا جنوبی، ايران، تايوان، زيمبابوه و در اغلب کشورھای ایوريفريقای جنوبی، کا، ناروی

يس آخرين ، سوضمناً .  وارد کردن پولھای طالئی به گردش داخلی پيش رفته استۀ کردن برنامئیيس تا سرحد اجراسو

 زمانی که ،٢٠٠٠ه در سال اين حادث.  پولھای کاغذی با فلز را قطع کردۀکشور جھان بود، که در زمان خود، رابط

لمان، ين ا، پوند انگليس، مارک امريکا دالريس در کشور لغو گرديد و ھمه وجوه تمايز آن با محتوای طالئی فرانک سو

 سويس خالف تصويری که برخی رسانه ھای جمعی ارائه ۀالبته، برنام. ژاپن و غيره از ميان برداشته شد، اتفاق افتاد
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اين، . در ميان است» ارز موازی «ۀمثابه  انتشار فرانک طالئی بۀسخن از برنام. نيادی نيستمی دھند، آنقدرھا ھم ب

 گمرکی آن استفاده خواھد - ھمراه با اسکناسھای معمولی فرانک در خاک کشورھای سويس و ليختن شتاين، متحد پولی

 نويسندگان ۀعقيده ب. اد خواھد شدمبادله ايج) نرخ(در اين صورت، بين فرانک طالئی و کاغذی به نسبت معينی . شد

 ارزش خواھد امريکا دالر)  و سی سنتدالر ۵ (٣.۵ فرانک کنونی سويس يا ۵برنامه، در آغاز، يک فرانک طالئی، 

، نوسان  فرانک طالئی و کاغذی بسيار کمتر از، مثالً ۀارائه دھندگان پروژه باور دارند، که نوسان نرخ مبادل. داشت

  . يا يورو خواھد بودامريکا دالريس در برابر کنونی نرخ فرانک سو

. انتشار فرانک طالئی تحت نظارت شديد دولت و بانک مرکزی کشور به بانکھای خصوصی واگذار خواھد شد

 قانونی فرانک طالئی سويس ۀبنگاھھای مالی مجاز، حق ضرب سکه با عالمت رسمی خود در يک روی سکه و شناس

اين . فرانک طالئی را نبايد با سکه ھای کلکسيونی يا سرمايه گذاری اشتباه گرفت. شتدر روی ديگر آن را خواھند دا

نظر می رسد، که ماليات ه ب.  مبادله استفاده خواھد شدۀعنوان وسيله  موضوع سرمايه گذاری، بلکه بۀمثابه پول، نه ب

که  فرانک طالئی با اين. ھد شدبر ارزش افزوده و ديگر مقررات مالياتی، شامل حال فرانک طالئی در گردش نخوا

  . سرمايه گذاری ھم نيستۀمفھوم يک کاالی ساده معنی پول کالسيک نيست، ولی به ھنوز ب

ولسی () مجلس قانونگذاری(، عضو مجلس شورای ملی سويس اولريش شليويرمبتکر پارلمانی انتشار فرانک طالئی، 

اولريش شليوير ھنگام طرح . حساب می آيده ب» پول سالم « بود و آن، بخشی از کارزار)٢(، از حزب خلق سويس)جرگه

 ھزار فرانک، ۴۵قيمت امروزی ھر کيلوگرم طال در حدود «پيشنھاد خود در مجلس شورای ملی، استدالل می کند، که 

اين سياستمدار می افزايد که يک . »مردم سويس را به جلوگيری مؤثرتر از کاھش ارزش پول خود قادر می سازد

 فرانک ۴۵ گرمی، ١  طالیۀفرانک و يک سک) چھار و نيم (۵.۴طالئی جديد با وزن يک دھم گرم می تواند فرانک 

من می خواھم مردم سويس آزادانه «:  فرانک طالئی می گويدۀ، ايدئولوگ اصيلی پروژتوماس ياکوب. قيمت داشته باشد

يعنی در واقع با ھيچ چيز . امروز نظامھای پولی با تعھدات بدھی پشتيبانی می شود.  ديگری را برگزيننديک ارز کامالً 

  .»اين، ھمان موضوعی است که من می خواھم ھمه مردم بداند. پشتيبانی نمی شوند

 پارلمان برای ممنوع کردن خروج طال از کشور تالش درھمزمان با تدارک انتشار فرانک طالئی، حزب خلق سويس 

ه  اين تشبثات بۀھم. سازمان می دھد، »طالی سويسی ما را نجات دھيد«می کند و در کشور کارزاری را با شعار 

بسياری از سياستمداران خواستار نگه داشتن . منظور برقراری ممنوعيت بر فروش طال به خارج انجام می گيرد

ر سويس برای روشن کردن چرائی و چگونگی محروميت چند اکنون سياستمداران زيادی د. اندوخته ھا در کشور ھستند

که محتوای طالی فرانک لغو  پس از آن.  طالی خود سعی می کنندۀسال قبل کشور از بخش قابل توجھی از اندوخت

 آن ۀ فلز زرد خود به سرمايه راکد بدل شده است، از فروش گستردۀگرديد، بانک مرکزی سويس با اين بھانه که اندوخت

 تن طال به قيمت پائين تر از داخل، به خارج فروخته شد و ١٣٠٠، ٢٠٠۵ تا ٢٠٠٠در طول سالھای . ت کردحماي

تحقيقات بيشتر .  رسيددالر ميليارد ۶٠ضرر و زيان حاصل از کاھش قيمت، بر اساس برآورد منتقدان، در مجموع به 

اما . ی بانکھای خصوصی سويس انتقال يافته است از کشور خارج نشده، بلکه، به گاوصندوقھانشان داد که طال واقعاً 

 راه ۀھم. در صورت انتشار سکه ھای طال، در واقع مشکالت مربوط به خروج فلز گرانبھا به خارج بروز می کنند

حل پيشنھای به برقراری ديوار مستحکم گمرکی و اقتصادی در اطراف کنفدراسيون سويس خالصه می شود که  ھای

. برای انتشار فرانک طال بايد قانون اساسی سويس اصالح شود.  ھمگرائی اروپائی تناقض داردخود آن نيز با اصول

  .اگر اصالحاتی در قانون اساسی صورت نگيرد، رفراندوم برگزار خواھد شد

اين پول، . )٣(عالوه بر فرانک طالئی سويس، رسانه ھای جمعی مسائلی را در رابطه با يوآن طال نيز طرح می کنند

  . نشانه ھا از آماده شدن چين برای انتشار ارز طالئی خود گواھی می دھندۀاما ھم.  وجود نداردھنوز
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   به پول طال رأی دادندامريکا ايالت ١٣

تنھا برخی .  در مقياس کشوری، ھنوز طرح واقعی برای انتشار پول طال وجود نداردامريکا ۀدر اياالت متحد

قدرت رسيدن فرانکلين روزولت وجود داشت، ه  استاندارد طال، که تا زمان بدرخواستھای احساسی مبنی بر بازگشت به

 کنگره و منتقد مشھور بانک فدرال رزرو ۀچنين درخواستھای سياسی بارھا از زبان ران پُـل، نمايند. شنيده می شود

در واقع انتشار .  چاپ صحبت می کندیبر سر صاحبان ماشينھا» ئیافسار طال«او از ضرورت زدن . شنيده شده است

محدود )  تن فلز در زمان حاضر۵/٨١٣٣برابر  (امريکا رسمی طالی ۀذخير بايد به درصد مشخصی از مقادير دالر

، وجود دارد يا نه، ران ) عملی شد١٩٣٣ھمانطور که در سال ( برای اين تبادل آزاد اسکناس با فلز ئیآيا طرحھا. شود

  .پُـل پاسخ روشنی نمی دھد

رسانه ھای جمعی .  ايالتھای جداگانه، جنبش طرفداران انتشار پول طال به برخی موفقيتھا دست يافته استاما در مقياس

ايالت » البته«.  می نامندامريکا ۀ اياالت متحدۀدر ايالتھای تشکيل دھند» برآمد استقالل پولی«اين جنبش را اغلب 

 گذاشته ءتصويب و به اجرا» پول با پشتوانه«ت قانون  در اين ايال٢٠١١در سال . يوتا در رأس اين جنبش قرار دارد

 موسوم به عقاب امريکاسکه ھای طال و نقره سرمايه گذاری ضرب شده در ضرابخانه ھای   بر اساس اين قانون،.شد

 اونس ١وزن ه ب (امريکاو عقاب نقره ای ) دالر ۵٠ تا ۵ اونس و با ارزش اسمی ١وزن يک دھم تا ه ب (امريکا ئیطال

ارزش واقعی فلز گرانبھای ه اينک می توانند برای پرداخت در قبال ھر نوع کاال و خدمات ب) دالر ١ارزش اسمی و ب

 دالر ١۵٠٠  در آمد، قيمت ھر اونس طال تقريباً ءکه اين قانون به اجرا در زمانی. موجود در محتوای آنھا استفاده شوند

ی در تصويب قانون در ايالت يوتا اين واقعيت شمرده می شود، که يکی از نوآوريھای اصل.  بوددالر ٣٨ اونس نقره ١و 

 قانونی تسويه پرداخت شناخته می شوند و نمی توانند مشمول ماليات بندی برخی ۀچنين سکه ھائی بعد از اين وسيل«

زاری سرمايه از جمله، معامله با سکه از ماليات بر افزايش ارزش با. »قوانين مالياتی جاری در محدوده ايالت بشوند

)capital gains tax (و ماليات بر فروش در ايالت معاف خواھد بود)۴(.  

 مستقيم از سکه، خزانه ھای ايالتی طال و ۀمنظور آزاد گذاشتن مردم در استفاده پس از تصويب قانون در ايالت يوتا، ب

در اين ). را ھم موجب خواھند شدروشن است که اين خزانه ھا، ناراحتی ھای قابل مالحظه ای (نقره تشکيل گرديد 

 خود را در قبال دريافت کارت بدھکاری، که اجازه می دھد از آنھا ۀخزانه ھا شھروندان می توانند سکه ھای طال و نقر

ارزش سکه ھای طال و نقره بر اساس قيمت فلزات با . مانند سپرده گذاری پولھای معمولی استفاده کنند، نگھداری نمايند

  ).تثبيت لندن(ن می گردد،، يي، که ھمه روزه در لندن ثبت می شود، تعامريکا دالر

 سکه ھای طال ۀ بيش از ھمه به تصويب قوانينی مانند تشکيل خزان٢٠١٢  در سالميسوری و کارولينای جنوبیايالتھای 

» ٢٠١٢يسوری سال  ايالت مۀقانون پولھای با پشتوان«، در ميسوری طرح قانون پيشنھادی، مثالً . و نقره نزديک شدند

ايالتھای مونتانا، کلرادو، آيداھو، اينديانا، نيوھمپشاير، جورجيا، واشينگتن، مينه سوتا، تنسی و ويرجينيا . نامگذاری شد

 قانونی ۀعنوان وسيله رسميت شناختن سکه ھای طال و نقره به ايالتھای ديگری بودند که در آنھا وضع قانون ناظر بر ب

الزم به ذکر است، که در اکثريت ايالتھای فوق الذکر موضوع .  بحث و بررسی قرار گرفت پرداختھا موردۀتسوي

، حتی از ھمه سکه ھای خارجی پيشنھاد امريکا ۀاستفاده از نه تنھا سکه ھای سرمايه گذاری ضرب شده در ضرابخان

کمک آنھا بتوان ه که ب) ند يوتاھمان (ئیمنظور ايجاد تسھيالت در استفاده از آنھا، الزم است خزانه ھاه ب. می شود

عمل ه ارزيابی دقيق از محتوای واقعی فلز گرانبھا در سکه ھا و تنظيم ارزش فلز با احتساب قيمت آن در بازار جھانی ب

  . تشکيل شود،آورد

 پول ، که ايالتھا را به انتشار»قانون رقابت آزاد ارز« کنگره در حال حاضر از ۀحزب چای، نمايند» پدر«ران پُـل، 

 سابق ۀئی و کارفرما، نمايندامريکا، سياستمدار مشھور نيوت گينگريچخاص خود قادر می سازد، حمايت می کند؛ 
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 تشکيل کميسيونی که بتواند موضوع بازگشت کشور به استاندارد طال را مورد بررسی و مطالعه قرار ۀمسألکنگره نيز 

  .)۵(دھد، مطرح می کند

  ...ادامه دارد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ) .Gold & Silver Reserve Inc(» ذخيره طال و نقره«ئی امريکا از سوی شرکت ١٩٩۶ در سال ــ اولين نظام طالی الکترونيک)١(

ت بين المللی ھدف از ساختن اين نظام، بيمه کردن طرفھای معامال. سوی انجام تصفيه حسابھای بين المللی تشکيل گرديده  با سمتگيری بدقيقاً 

  .در مقابل مخاطرات کاھشھای ناگھانی نرخ ارزھا بود

 ٢٠٠٩، به ابتکار اين حزب در اواخر سال مثالً . شدت فعال استه ــ الزم به يادآوريست، که حزب خلق سويس، بزرگترين حزب کشور و ب)٢(

  .برگزار شد» قادر به اسالمی کردن کشور«در سويس رفرراندومی برای ممنوعيت ساخت مناره ھای 

  .در آينده نوشتار ويژه ای به اين موضوع اختصاص خواھيم داد. ــ در اينجا به موضوع يوآن طال فقط اشاره کرديم)٣(

به پشتيبانی از يوتا و ديگر ايالتھا، مانند کارولينای . ــ چنين مقررات ماليات کشوری پس از وضع قانون در ايالت يوتا، واقعا حفظ شد)۴(

، جمھورخواه از يوتا، ھمراه با )Mike Lee (مايک لیسناتور . سوی قانونی کردن وسيله پرداخت حرکت می کنده زمان حاضر بجنوبی در 

، جمھوريخواه از کنتاکی، مشغول تھيه )Rand Paul (رند پُـل، جمھوريخواه از کارولينای جنوبی و )Jim DeMint (جيم دمينتھمتای خود، 

  . قانونی پرداختھا ھستندۀ وسيلۀمثابه ر لغو مالياتھای فدرال بر سکه ھای طال و نقره بو تنظيم طرح قانون ناظر ب

  .  اينھا، آغازيست بر پايان قريب الوقع حيات امپرياليسم جھانی و نجات بشريت از چنگال عفريت سرمايه داریۀــ ھم)۵(

  

  پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه -* 

»سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب  
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