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  بازگشت به دنيای پول: طال

)٢( 
  دروغھا عليه معمر قذافی

 مبتکر ليبيارھبر .  پرداختھای بين المللی، دينار طالئی معمر قذافی بودۀتبديل طال به ابزار تسوي ۀبرجسته ترين نمون

 را به تسويه پرداخت با ارز ئیافريقا - او جھان عرب.  و يورو بوددالراصلی امتناع از تسويه پرداختھای بين المللی با 

 ميليونی ٢٠٠گ قذافی پيشنھاد تشکيل دولت واحد جمعيت بر ھمين مبنا سرھن. نام دينار طالئی فرامی خوانده واحد ب

ئی در يک ساختار قدرتمند فدرال افريقا واحد و اتحاد کشورھای ئیايده ساختن ارز طال.  را مطرح کردئیافريقا - عرب

 عرب با ۀی جنوبی و اتحاديافريقاجمھوری .  مورد پشتيبانی قرار گرفت،از سوی بسياری از کشورھای توسعه يافته

توصيه .  مواجه شدئیشدت منفی در ميان برخی کشورھای اروپاه  با واکنش بليبياابتکار .  او مخالفت کردندۀاين ايد

 و استفاده از دينار طال افريقا ۀقذافی گامھای تازه تری در جھت تشکيل اتحادي:  نتيجه ای ندادليبياھای رھبر انقالب 

، ساختگی ليبيا، يعنی دفاع از حقوق بشر و تالش برای تصاحب نفت ليبيا اصلی در حمله به ۀھر دو بھان. برداشت

 اسکناس و ۀ ژنرال دوگل در خروج از منطقۀواقعيت اما عبارت از اين بود که معمر قذافی شھامت تکرار تجرب. بودند

  يک شرکتۀبه سخن ديگر، به حريم قدرت صاحبان ماشينھای چاپ، سھامداران عمد. بازگشت به طال را داشت

  ...دست درازی کرد» امريکا ۀ فدرال اياالت متحدۀنظام ذخير«نام ه خصوصی ب

اين واقعيت قبل از ھمه .  به استفاده از طال در تسويه پرداختھای بين المللی روی می آورندبدون مجوزبرخی کشورھا 

 ۀ از نپال، که دو سوم ھمعنوان مثال، می توانه ب. مصداق دارد» خاکستری«به استفاده از طال در تجارت قاچاق يا 

وارد کنندگان نپالی . بھای کاالھا با طال پرداخت می شود. واردات خود را از ھند ھمسايه دريافت می کند، نام برد

می خرند و به ھمين ميزان ھم از طريق کانالھای )  کيلوگرم١۵روزانه تقريبا (بخشی از طال را از بانکھای محلی 

ه  ھزار روپيه ھند ب٨٠٠ ميليون و ۴ھر کيلوگرم، (ه در آنجا طال ارزانتر از ھند است غيرقانونی از چين ھمسايه ک

 ۀعنوان وسيله بدين صورت، دليل اصلی استفاده از فلز زرد ب. دست می آورنده ب)  ھزار روپيه۵٠ ميليون ۵جای 

  .کوشش برای کسب سود از تفاوتھا در بھای طال اولويت پيدا می کند تسويه پرداختھا،

ايران مشخص ترين . با اين حال، داليل ديگر ھم در رابطه با سازماندھی تحريمھا عليه برخی کشورھا وجود دارد

 آن است که غرب تحريمھای اقتصادی گسترده ای را عليه اين کشور اعمال کرد و بانکھا را ھم از انجام عمليات ۀنمون
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 در نتيجه، ترکيه مجبور شد بھای گاز طبيعی وارداتی خود .صادرات و واردات ايران منع کردي  پرداختھاۀبرای تسوي

 ۀتسوي«: گزارش داد» وال استريت ژورنال اويروپ ايد «ۀدر اين باره روزنام. از ايران را با طال پرداخت نمايد

 از دالرپرداخت بھای گاز ايران، باعث آن شده است که در زمانھای اخير مقادير ھنگفت طال به ارزش ميلياردھا 

 دو کشور از طال برای تسويه پرداخت بھای گاز وارداتی از ايران، پيامد تحريمھای ۀاستفاد... اقتصاد ترکيه خارج شود

. » در تجارت با تھران با اقدامات تنبھی سخت تھديد می کنددالرست که کشور ثالث را در صورت استفاده از امريکا

. واشينگتن در امان بماند» مجازات« به آنکارا فرصت داد تا از استفاده از طال«: اين روزنامه در ادامه می نويسد

ميزان خروج طال از . »حساب نمی آيده زيرا، چنين روش تجاری، تخلف از نظام تحريمھای بين المللی عليه ايران ب

 ميليون ۴٠٠ ميليارد و ۶.  رسيددالر ميليون ٧٠٠ ميليارد و ١٠ به مبلغ رکورد ٢٠١٢ ماه اول سال ٩ترکيه در عرض 

  . از اين کشور به ايران وارد شددالر

  

  جنگ پنھان در اطراف طال، يا راکفلرھا و روچيلدھا

 ۀدر واقعيت امر اما، ھم. حوادث مختلف در دنيای طال، در نگاه اول اتفاقی و بی ارتباط با ھمديگر به نظر می رسند

 اين گروھھا در ۀدر مجموع، ھم.  را بازتاب می دھند پنھانی منافع گروھھای مختلف اليگارشی مالی جھانۀآنھا مبارز

 ۀ اردوگاه متشکل از مدافعان وضع موجود، يعنی طرفداران پولھای کاغذی، که بر شالود-١: دو اردوگاه جای می گيرند

  . اردوگاه طرفداران بازگشت به پول طالئی- ٢ بی ھيچ پشتوانه استوار است؛ دالر

، و ھمچنين، بانکھائی که روابط تنگاتنگی با امريکا فدرال ۀای چاپ پول نظام ذخيرماشينھ) سھامداران اصلی(صاحبان 

و جزو گيرندگان ممتاز توليدات کاغذی آنھا )  فدرالۀبانکھای ھمان سھامداران نظام ذخير( فدرال دارند ۀنظام ذخير

. حساب می آيده  بدالر خطرناک از نگاه نمايندگان اين اردوگاه، طال رقيب. ھستند، در اردوگاه اول جای می گيرند

منظور طوالنی کردن کار ماشينھای چاپ پول، به ھر کاری، حتی درگير کردن ه اليگارشی مالی وابسته به اين شاخه، ب

 کمتر شناخته ۀ راکفلرھا و چند خانوادۀ اول از خانوادۀاعضای اين اردوگاه در وھل. جنگھای بزرگ دست خواھد زد

 را امريکاو مجتمع صنايع نظامی » طالی سياه« فدرال، بازار جھانی ۀھای چاپ پول نظام ذخيرشده که عالوه بر ماشين

  .تحت کنترل خود دارند، تشکيل يافته است

 ۀبخشی از اليگارشی مالی جھان، که رابط. اردوگاه دوم، اردوگاه حاميان طال، بسيار متنوع تر و گسترده تر است

 طال را ۀميزان قابل توجھی از اندوخته اين اردوگاه ب. ، در اين اردوگاه جای گرفته اند فدرال نداردۀچندانی با نظام ذخير

اين اردوگاه برای متوقف ساختن . در اختيار دارد و استخراج و بازار جھانی فلز زرد را نيز تحت کنترل خود دارد

شی از اليگارشی جھان را، پيش از ھمه، اين بخ. ماشينھای کنونی چاپ پول و جايگزينی آن با استاندارد طال آماده است

الزم به ذکر است که چون . وابستگان به خاندان روچيلدھا و برخی خاندانھای کوچکتر متمايل به اروپا تشکيل می دھند

جھان، طرفدران خود را بی ھيچ » ئیطال«تبار کرده است، اليگارشی مالی ع چنان خودش را بی ادالرسيستم کنونی 

متنوع ترين اليه ھای اجتماعی اجير می کنند و به ھمين سبب، از پايگاه اجتماعی گسترده ای در مشکلی از ميان 

 تيز ۀرا به ياد بياوريد که در واقع قرار بود لب» جنبش تسخير وال استريت«کافيست . سراسر جھان برخوردار ھستند

وری ت امپراۀمثابه دژ و پشت جبھه فدرال، ب ۀ عليه نظام ذخيربلکه خود را نه فقط عليه بانکھای وال استريت، ۀحمل

  .راکفلرھا باشد

اما راکفلرھا ھر گونه .  پول فلزی روچيلدھا ايستاده اندۀمثابه در پشت بسياری از تشبثات برای قانونی کردن طال ب

با » ی طالئۀجبھ«مبارزه بين روچيلدھا و راکفلرھا در .  متقابل پاسخ می دھندۀ عملی روچيلدھا را با ضربۀضرب

. مثال، ارزش دارد که کارزار قانونی کردن فرانک طالئی سويس مورد توجه قرار داده شود. موفقيت متغير توأم است
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ما ھيچ اطالعی در اين باره . ھمراه نداشته استه اين کارزار، بيش از دو سال قبل آغاز گرديد، اما تا کنون موفقيتی ب

رسانه ھای سويس و .  منتشر نشد٢٠١٢در سال » موازی«ه، پول طالئی دست نداريم، که چرا بر اساس طرح اوليدر 

گمان می . را متوقف کردند» فرانک طالئی«که با يک دستور، چاپ ھر گونه مطلب راجع به  جھان، درست مثل اين

ا به چانه احتمال دارد، خاندان روچيلدھا با خاندان راکفلرھ. رود، که راکفلرھا از اجرائی شدن پروژه ممانعت کردند

متھم کردن اين (عليه بانکھای سويس » حمالت« به امريکا، حاکميت زنی پرداخته و چنين سازش کرده باشند، که مثالً 

پايان بدھد و در مقابل، سويس نيز از اجرای طرح انتشار پول ) و غيره» ديکتاتورھا«بانکھا به پنھان کردن پولھای 

  .صرفنظر بکند» موازی«طالئی 

پس از موفقيت استفاده از پول طال در ايالت يوتا، ابتکارات .  اشاره شدامريکا ايالت ١٣» طالئی« ابتکارات در باال به

 خطری برای ۀمثابه من اطمينان دارم که خاندان راکفلرھا اين ابتکارات را ب.  ايالت ديگر متوقف شدند١٢مشابه در 

  .اقتصادی و سياسی را کشيدند» ترمزھای «ۀ فدرال ارزيابی کردند و ھمۀنظام ذخير

ه ھمچنين اعمال محدوديتھای مختلف در خريد و فروش طال، گاھی در اين کشور، گاھی در آن يکی، چندان اتفاقی ب

طال، مناسبترين وسيله (پولھای کثيف » شستن« ضرورت مبارزه با ۀمعموال چنين محدوديتھائی با انگيز. نظر نمی رسد

 ٢٠١١تابستان سال .  خواری و امثالھم توضيح داده می شودت تروريسم، رشوۀ، تأمين بودج) است»پولشوئی«برای 

 اونس به قيمت ١١بيش از  (دالر ١۵٠٠٠در اتريش آرام و متمدن بانکھا را از فروش فلزات قيمتی به ارزش بيش از 

 آن با ۀ در مبارزامريکاواقع ھمکاری با دولت اتريش اعالم کرد که خود اين کار، در . به يک دست منع کردند) آن روز

 فرانسه با ٢٠١١مبر سال الگوی اتريش را در ماه سپت.  شود فراملی شمرده میۀتروريسم بين المللی و جرايم سازمانيافت

 حتی امريکاوضعيت در برخی ايالتھای . اعمال محدوديت بر خريد طال از بانکھا توسط اشخاص حقيقی پی گرفت

 سند در ۀشھرھائی مثل ھيوستون در ايالت تکزاش، ارائدر ، از جمله امريکابسياری از شھرھای . سخت تر ھم شد

عالوه بر خود بانکھا، سازمانھای امنيتی وزارتخانه ھای دارائی، . ھنگام خريد يا فروش فلزات گرانبھا الزامی اعالم شد

 کارزار ۀمی پندارم که شروع دوبار. می کردند فدرال و وزارت امنيت داخلی بر معامالت با طال نظارت ۀنظام ذخير

آنھا با توسل به آن، از . بزرگنمائی خطر تروريسم بين المللی، قبل از ھر چيز، زير سر خاندان راکفلرھا بوده است

  . پول فلزی جلوگيری کردندۀمثابه کاربست طال ب

  

   و فلزدالر يک استدالل در جدال ۀمثابه جنگ ب

 توازن نيروھای می بايدی کنونی به استاندارد طال، دالرز گذار نظام مالی جھانی از استاندارد برای ارزيابی چشم اندا

يادآوری .  استفاده از نيروی نظامی توسط خاندان راکفلرھا در نظر گرفته شودۀنظامی در جھان، امکانات و محدود

حرف به عمل روی آوردند، يعنی از که رھبران اين کشورھا از  ھنگامی.  بسيار مفيد استليبياحوادث عراق و 

 امريکا ۀ نفت و ديگر کاالھای صادراتی خود امتناع کردند، اياالت متحدی پرداختھاۀ در تسويامريکا دالرکاربست 

 برای استفاده از دينار طال از سوی خاندان ليبياتالشھای قذافی، رھبر . را بيدرنگ آغاز کرد» ديکتاتورھا«جنگ عليه 

. برخی واقعيتھای کمتر علنی شده گواه اين مدعاست. تقويت گرديد» پياپی«پشتيبانی قرار گرفت و روچيلدھا مورد 

 ۀ او از ايد٢٠١١در سال .  مخلوق روچيلدھا بوددومينيک استروسکان، رئيس سابق صندوق بين المللی پول، مثالً 

 به استروسکان و پس از او به ءابتدا:  دادند متقابل پاسخۀخاندان راکفلرھا با ضرب. انتشار دينار طالئی پشتيبانی کرد

 ۀ ظھور تضادھای عميق در محافل اليگارشی جھانی در رابطه با چگونگی ادامۀداستان استروسکان نمود فشرد. ليبيا

روشنی از آن بخش اليگارشی مالی ه  استروسکان ب٢٠٠٩از پائيز سال .  آينده نظام مالی بين المللی استۀراه توسع

رئيس وقت صندوق بين المللی پول از آن .  ارز بين المللی بودۀمثابه  بدالرع کرد، که آرزومند لغو حقوق جھانی دفا
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 را مورد امريکا ۀ اياالت متحددالرجھانی ۀ  سلطۀ اصول تضمين کنندۀ ديگر، مجموعتعباره جمله، اجماع واشينگتن، ب

  .انتقاد قرار داد

.  به تھديدات عليه منافع راکفلرھا ارزبابی می شودامريکا واکنش ۀمثابه تجاوزات نظامی و اشعال کشورھای مختلف ب

 دوم، ۀو در وھل( فدرال ۀماشين چاپ نظام ذخير» محصوالت« امتناع از ۀھدف آنھا، سرکوب کردن ھر نوع روي

 سيا، پنتاگون  با کمک سازمانامريکا که دالر ۀجھان اما مدتھاست از سلط. است) »طالی سياه«اعمال کنترل بر ذخاير 

 تھی به شکل کاغذ سبز ۀ ناراضيان از قبول برگۀ ھمامريکااما . زور بر آن تحميل کرده، به تنگ آمده استه و ناتو ب

با . تعريف می کند و تھاجم نظامی و تحريمھای اقتصادی عليه آنھا را سازمان می دھد» مرکز تروريسم«واشينگتن را 

 پول ۀئی در سراسر جھان برای پيشبرد پروژامريکا رو به تزايد ضد ۀد از روحياين حال، خاندان روچيلدھا توانستن

  .طالئی خود سوءاستفاده نمايند

  

  مؤخره مختصر مترجم

 و ناتو به اقصا نقاط جھان از امريکاتمام اسناد و مستدالت گواھی از آن می دھند که تجاوزات نظامی و لشکرکشی 

 صھيونيست، مافيای مواد مخدر و  جھانی متشکل از بانکسترھای عمدتاً  تا امروز به سفارش دولت مخفیءابتدا

ه که تمام اقدامات و تجاوزات غرب عليه ديگران، ب فرماسونری صورت می گيرد و ھمه بحث و جدلھا بر سر اين

ائی ھستند،  دمکراسی، حقوق بشر و مبارزه با ديکتاتورھاست يا خير، بحثھۀمفھوم مبارزه با تروريسم بين الملل، توسع

  . صھيونيستی به محافل و مجامع سياسی القاء می کنند- اتاقھای فکر امپرياليستیۀواسطه که سارقان مسلح جھانی ب

 و ناتو به افغانستان و اشغال نظامی اين امريکا، امروز ديگر ھيچ انسان بی غرضی باور نمی کند که علت حمله مثالً 

چه که، ھمان . دفاع اين کشور، جنگ با تروريسم بوده است دکان بیخصوص زنان و کوه کشور و کشتار مستمر ب

 جنگ با آنھا افغانستان را اشغال کردند، نه تنھا ۀبھانه مھاجمان و اشغالگران از مدتھا پيش با ھمان تروريستھا که ب

ائی افغانستان در ، حتی رئيس جمھور دست نشانده و کذ) ناتوچی ھا با گروه طالبان در پاريسجلسۀ(مذاکره می کنند 

مراسم گشايش دفتر نمايندگی ھمان تروريستھا در دوحه، مرکز يکی از تيولھای خصوصی امپرياليسم جھانی شرکت 

  .افغانستان می شود» انتخابات رياست جمھوری«می کند و يا در روزھای اخير نيز خواستار معرفی نامزد طالبان در 

 و بررسی پيامدھای سنگين حمالت نظامی و اشغالگريھای غرب بنا بر مستندات و مطالعات غيرقابل انکار

: امپرياليستی، توجيه گران اقدامات ضد بشری امپرياليسم جھانی را در مجموع می توان به دو گروه عمده تقسم کرد

ز آزادی،  خود ائی آن محافل يا افراد سياسی ھستند که از روی ناآگاھی و بر مبنای درک تخيلی و رؤياگروه اول غالباً 

 اصلی مصائب و ۀحقوق انسانی و استقالل ملی، بدون توجه به مفھوم و ماھيت طبقاتی اين مقوالت و منشاء و ريش

 می کنند؛ گروه ئی نيابتی استعماری سخنسرا-  سفارشیی اجتماعی، در تأئيد و توجيه جنگھاۀمشکالت و مفاسد عديد

و آرمانھايشان، منافع و مقاصد دور و نزديکشان با منافع مافيای دوم، آن محافل و افراد سياسی ھستند که که اھداف 

رئيس مجلس ايران، » پيام تبريک«مثال، . مالی جھان پيوند خورده و به يمن وجود آنھا به حيات خود ادامه می دھند

پيام  « وقت ايران، منوچھر متکی به مصطفی عبدالجليل ياۀآقای علی الريجانی در صحن علنی مجلس و وزير خارج

و ھمچنين، پيام » ليبياپيروزی انقالب مردم «مناسبت ه ب) اکثريت(شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران » شادباش

يدن سرھنگ مناسبت دره  ب(*)»قذافی مرد، زنده باد آزادی«کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان ايران تحت عنوان 

 را به ھيچ روی نمی توان نتيجه نآگاھی و يا بيغرضی آنھا امريکا وقت ۀن، وزير خارجقذافی در جلوی پای ھيلری کلينت

 -که چنين روشی از سوی بسياری از محافل و افراد سياسی در ارزيابی جنگ استعماری خصوص اينه ب. دانست

  ... نيابتی عليه کشور و مردم سوريه ھنوز ادامه ھم ادامه دارد
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 مدافعان و توجيه گران جنگھا، دخالتھا و ۀ نخواھد کشيد که ھم مدت زمان زيادی طولدر ھر حال، مطمئناً 

عبارت ه اشغالگريھای نظامی، اقتصادی، سياسی و حتی فرھنگی امپرياليسم در امور کشورھا و ملتھای مختلف، ب

. اريخ بدھندديگر، آب و جارو کنندگان راه ھای تجاوز امپرياليسم بايد پاسخ اعمال و رفتار خود در را در مقابل دادگاه ت

پس، بھتر است از ھم اکنون . »کسی که خربزه می خورد، بايد پای لرزش ھم بنشيند«: مصداق قول مشھوره يعنی، ب

  .بفکر تنظيم دفاعيه خود باشند
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»سرگئی فيودورويچ شاراپوف«نام ه ب  

http://www.fondsk.ru/news/2013/03/30/zoloto-vozvraschenie-v-mir-deneg-ii-19818.html 
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