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   آرام ۀتاريخ مصادر: طالی بانکھای مرکزی

١  
در پی گزارشات مربوط به طرح . يکی از بحثھای کليدی رسانه ھای جھان تبديل شده استدر زمانھای اخير طال به 

 و انگليس که در دوره ھای مختلف به اين امريکا طالی خود از ۀ داير بر برگرداندن ذخيرھا و ديگر کشورالمان

باره که بانکھای مرکزی و بحثھای شديدی در اين . گيرد مندی به فلز زرد شدت میه کشورھا انتقال داده شده، عالق

. کنند، شروع شده است  طالی سپرده شده به آنھا را تا چه درجه از اطمينان نگھداری میۀوزارتخانه ھای دارائی ذخير

 مورد ذکر ۀدر مقال. باشد وجود آمده است، که موجودی طال در آنجاھا کمتر از ميزان اعالم شده میه شک و گمانھائی ب

  . اقتصادی، در واقع طال وجود نداردۀکه در انبارھای بانکھای مرکزی کشورھای توسعه يافتشود  احتمال داده می

  

  فروش طال، يا قسمت فوقانی کوه يخ. ١

 مورد هدو شيو» آزادسازی«برای اين .  طالی خود آزاد شدندۀبانکھای مرکزی در طول چھار دھه از دست ذخير

  .معامالت مخفی -  فروش عمومی فلز؛ ب-الف: آزمايش قرار گرفت

 رسمی ھمه کشورھای جھان و سازمانھای بين المللی که در ۀ فروش فلز زرد از ذخيرۀساده ترين و آشکارترين شيو

 قسمت فوقانی و قابل ۀاين موجودی نشاندھند. شد، انجام گرفت  تن برآورد می٧٠٠ ھزار و ٣۶ بالغ بر ١٩٧۵سال 

 ٧٠سالھای ( و سپس قانونا منحل گرديد  عمالً دالر -که استاندارد طالفروش، بالفاصله پس از آن.  کوه يخ استۀمشاھد

  :توان در سه گروه دسته بندی کرد  رسمی طال را میۀ فروشھا از ذخيرۀھم. ، شروع شد) گذشتهۀسد

 و امريکااين حراجی بود که با سازماندھی خزانه داری .  قرن بيستم٨٠ تا ٧٠ دوم سالھای ۀــ فروش اوليه در نيم١

  ندوق بين المللی پول اتفاق افتاد؛ص

 سال خزان واشنگتن، که از ۀ طال موسوم به موافقتنامۀ بانکھای مرکزی در چھارچوب توافقنامۀواسطه ــ فروش ب٢

   شروع شد؛ عمالً ١٩٩٩

  .ــ فروش پراکنده توسط بانکھای مرکزی مختلف و سازمانھای بين المللی در سالھای مختلف٣

در .  تن طال فروختند١٢۶٢ تن، مجموعا ٧٣٢ -  تن، صندوق بين المللی پول۵٣٠ - امريکاته  قرن گذش٧٠در سالھای 

 طال در وضعيت راکد قرار ۀ نه فلز زرد فروختند و نه خريدند، ميزان اندوختمقامات پولی جھان تقريباً ١٩٨٠سالھای 
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 اقتصادی به رقم قابل ۀفت کشورھای توسعه ياۀ فروش خالص طال از مقدار رسمی ذخير١٩٩٠در سالھای . داشت

  . بود١٩٧۵ تن کمتر از سال ٣۶٠٠ طال در جھان ۀ مقدار رسمی ذخير٢٠٠٠در پايان سال .  تن رسيد٢٩٠٠ ۀمالحظ

مبر سال در ماه سپت.  در آمدء اجراۀ واشنگتن به مرحلۀ در چھارچوب توافقناماز آغاز سال جديد فروش طال ترجيحاً 

 بانک مرکزی، از جمله، بانک مرکزی اروپا داير بر پنج سال پيش فروش طال ١٧ين  در واشنگتن توافقنامه ای ب١٩٩٩

ه اين موضوع ب. ناميده شد»  واشنگتن در مورد طالۀاولين توافقنام«نام ه در نتيجه، اين توافقنامه ب. به امضاء رسيد

ی مرکزی بدين سبب امضاء شد که طور رسمی اعالم گرديد، که اين توافقنامه با ھدف ممانعت از فروش فلز زرد بانکھا

منظور حمايت از نرخ پائين طال، بانکھای ه  ب-در واقعيت امر ھدف متناقض بود. به بازار طال آسيب وارد نشود

  مجموعاً ۀن گرديد، عرضييتع» سھميه ھائی«برای کشورھای مختلف .  فلز خود موظف شدندۀمرکزی به فروش ذخير

 معيارھای جديد ۀ، با ارائ٢٠٠۴مبر سال در ماه سپت.  سال برنامه ريزی شدپنج ھزار تن فلز به بازار در عرض ٢

» در مورد طال واشنگتن ۀدومين توافقنام«فروش برای ھر يک از شرکت کنندگان معامالت، توافقنامه اصالح شد و نام 

 وجود ۀ، پا به عرص»طال واشنگتن در مورد ۀسومين توافقنام«، ٢٠٠٩مبر سال خره، در ماه سپتباال. به آن داده شد

لند در افرانسه، انگستان و ھ).  تن١٣٠٠(يس بيش از ھمه طال فروخت ارچوب توافقنامه ھای واشنگتن، سودر چھ. نھاد

 فروش خالص ۀميانگين ساالن. ال نام بردگتوان از اسپانيا و پرت از ميان ديگر کشورھا، می. رديفھای بعدی جای گرفتند

، ٢٠٠٩وليکن، در اوج بحران مالی در سال .  تن بود٣٨۵ برابر ٢٠٠٩ تا ٢٠٠١ سالھای ۀبانکھای مرکزی در فاصل

اين . آنھا از فروشندگان ناب به خريداران ناب فلز زرد تبديل شدند. چرخشی در سياست بانکھای مرکزی روی داد

 ٢٠٠٩زمانی سپتمبر سال  ۀ فلز زرد خود را در دورۀ تن از ذخير۴٠٣چرخش سعی کرد صندوق بين المللی پول را که 

  . فروخت، متعادل سازد٢٠١٠مبر سال تا دس

 رسمی ۀ تن فلز زرد از مقدار ذخير۶۵٠٠در طول چھل سال پس از شکست استاندارد طال، در مجموع نزديک 

در حال حاضر، طبق گزارشات .  درصد کاھش داد١٨ رسمی را تقريبا ۀ، که حجم ذخير)فروش خالص(فروخته شد 

  .باشد  ھزار تن می٣٠ذخاير کمی بيشتر از رسمی، اين 

  

  شود ــ فروش طال ھم سرقت محسوب می٢

دھد که معامالت زمانی انجام   فروش فلز زرد نشان میۀبررسی جزئيات بسياری از معامالت بانکھای مرکزی در زمين

  :کنيم تنھا دو مثال ذکر می. سود خريدار بوده شد، که نه تنھا به نفع فروشنده نبود، بلکه ب

، وقتی که بازار جھانی طال در مقايسه با بيست سال قبل در پائين ترين حد قرار داشت، بانک ٢٠٠٢ -١٩٩٩در سالھای 

تصميم برای .  مزايده فروخت١٧ رسمی طالی کشور را طی ۀ تن، يا بيش از نيمی از ذخير۴٠٠مرکزی انگليس تقريبا 

 تن بود ٧١۵ طال، ۀتا شروع فروش، ميزان ذخير. ن اتخاذ شدفروش طال از سوی وزير دارائی وقت، گوردون براو

، يورو و ين تبديل امريکا دالروجوه حاصل از فروش اين فلز به .  تن کاھش يافت٣٠٠ولی پس از آن، به کمی بيش از 

ر از نرخ طال چھار برابر باالت) ٢٠١٠بھار سال (ھنگام تحقيقات . له شروع شدأ بررسی اين مس٢٠١٠در سال . گرديد

چنين نتيجه ).  بازای ھر اونس ترويکای طالدالر ٢٩۶ -٢۵۶ در مقابل دالر ١٢۵٠( طال بود ۀھنگام فروش ذخير

 جالب توجه اين.  ميليارد پوند استرلينگ رسيد٧شود که در اين دوره ضرر حاصل از فروش طال تقريبا به  حاصل می

 تنگاتنگی داشت و ھنگام ۀ با گوردون براون رابط، کهالری سامرس، ٢٠٠١ - ١٩٩٩ زمانی سالھای ۀکه، در دور

  . بودامريکاتصميم گيری برای فروش طال او را تحت فشار قرار داد، وزير دارائی 

 امريکا تن بود، که در رديف دوم بعد ٢۵٩٠يس درست  رسمی طالی سوۀ ذخير١٩٩٩در سال . يس سو-مثال ديگر

قيمت متوسط ھر .  تن آن را فروخت١٣٠٠ يس مجموعاً رکزی سو بانک م٢٠٠۵ - ٢٠٠٠سالھای  ۀدر دور. قرار داشت
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 نرخ فلز زرد ٢٠١٢در پائيز سال ). دالر ۴۵٠ تا ٢۵٠منحنی ( بود دالر ٣۵٠اونس ترويکای طال در اين دوره بالغ بر 

 -٢٠٠٠ سالھای ۀميزان بيش از پنج برابر نرخ دوره  رسيد؛ که خود اين، بدالر ١٨٠٠در بازارھای جھانی به مرز 

 ميليارد ۶٠تصور آن مشکل نيست که زيان حاصل از اين معامالت در پايان قرن گذشته به . دھد  را نشان می٢٠٠۵

  .وسيله گوردون براون بوده  طالی انگليس بۀاين ميزان ضرر، چند برابر بيشتر از زيان فروش ذخير. زد  سر میدالر

يس، بلکه، نھادھای پولی و مردم انگليس و سوفروش طال، نه خواست کنند، که  مثالھای مذکور آشکارا ثابت می

  .دادند خود را تبليغ نکنند خواست خريدارانی بود که ترجيح می

  

  عمليات مخفی برای خارج کردن طال از زيرزمينھای بانکھای مرکزی: ١٩٩٠ــ سالھای ٣

 گسترده از ذخاير طالی خود برای ۀه استفادعقيده بسياری از کارشناسان، بانکھای مرکزی به ، ب١٩٩٠در سالھای 

صورت مخفی از جامعه، ه عمليات با طال ب. دست زدند) يکی از اشکال عمليات اعطای وام(اجاره دادن اين فلز 

 امريکا دالرپائين آوردن نرخ فلز زرد که به رقابت پنھان خود با . ھمچنين، مجالس قانونگذاری و دولتھا انجام شد

» ماشينھای چاپ«صاحبان (اليگارشی مالی . داد، يکی از اھداف اصلی چنين عمليات مخفيانه بود میھمچنان ادامه 

 ۀاين است ھم( قدرتمند نياز داشتند دالردر اين زمان برای خريد دارائی ھا در سراسر جھان به ) بانک فدرال رزرو

افشای برنامه ھای اليگارشی مالی جھانی، که بسياری از کارشناسان به کار ). اقتصادی و مالی» جھانی سازی«واقعيت 

اقدام ضد حتی سازمان . بانکھای مرکزی اکثريت کشورھای جھان را به تبعيت از منافع خود وادار نموده، مشغول شدند

ن کرد، ييعنوان ھدف خود تعه را ب» کارتل طال«که افشای عمليات مخفی ) Gold Anti-trust Action (تراست طال

حساب ه منظور کاھش قيمت فلز زرد به ، به باور کارشناسان اقدام ضد تراست طال، ب»کارتل طال «.تشکيل گرديد

بانک فدرال نيويورک، بانک مرکزی . استفاده از منابع بانکھای مرکزی و خزانه داری در نظر گرفته شده است

و ديگر بانکھا و شرکتھای مالی، )  نخست، بانک سرمايه گذاری گلدمن ساکسۀدر وھل(انگليس، بانکھای وال استريت 

، بانک مثالً (ھمچنين، بانکھای مرکزی کشورھای ديگر . دھند  آنھا، اروپائی، ساختار کارتل را تشکيل میۀاز جمل

ه حتی سازمان معتبر ب.  طال به انجام عمليات مجزا جلب شدندۀو شرکتھای توليدکنند) يس، بانک ملی سوالمانفدرال 

اذعان کرد، که ) Gold Fields Mineral Services (شرکت خدمات معادن طاليد طال، مثل شدت گره خورده با تول

 بانکھای مرکزی ثبت شده بود، در خارج از ۀ ھزار تن فلز زرد که در ترازنام۵در آغاز قرن بيست و يکم در حدود 

ده از اسناد نظام پولی و با استفا) James Turk (جيمس ترککارشناس مشھور غربی طال، . اين بانکھا وجود داشت

 تن فلز زرد فقط ٧٢٨٧ مقدار ٢٠٠٢ - ١٩٩١ سالھای ۀ به اين نتيجه گيری رسيد، که در فاصلامريکاگمرکی انگليس و 

  .ت کرده استأاز ذخاير رسمی اين دو کشور مخفيانه نش

ر طال تحت عنوان  بازاۀ گزارش مشروحی در بار١٩٩٨ که در سال فرانک ونروزوارزيابی کارشناس نامدار طال، 

کند، که  ونروزو در اين گزارش نتيجه گيری می. منتشر ساخت، بسيار چشمگيرتر است» ١٩٩٨ - طالۀکتاب ساالن«

ضمن ( تن کاھش داد ١۶٠٠طور تصنعی ساالنه ه  بانکھای مرکزی، حجم طالی مورد تقاضا را بۀوسيله فروش طال ب

ر اساس تخمين ھنگام بانکھای مرکزی در اختيار داشتند، ب تنی که در آن ٣٣٠٠٠از ).  تن۴٠٠٠ ساالنه ۀعرض

تن فلز اعطاء شده ١۵٠٠٠در خارج از بانکھای مرکزی در حدود . تن بود١٨٠٠٠زيکی در واقع ونروزو، سھم طالی ف

شرط مبادله قابل برگشت طال با ه ب(»  قابل برگشتۀمبادل«به مؤسسات خارجی به روش اجاره دادن، وامدھی و عمليات 

اين تخمينھا با .  تخمين ونروزو با برآورد جميس ترک بی شباھت نيستاصوالً . در گردش وجود داشت) يگر دارائيھاد

در نظر گرفتن خروج رسمی طال نه تنھا از اين دو کشور، بلکه، از اکثريت بانکھای مرکزی توسعه يافته، بسيار 

  .گسترده تر ھستند
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  ــ کالھبرداری حسابداری بانکھای مرکزی۴

 مقدار مشخص ۀ آنھا نبايد در باردھند، اصوالً  اگر بانکھای مرکزی کشورھای غربی ذخاير موجود خود را به اجاره می

بر اساس سند مربوط به آمار حسابداری ذخاير طالی . طالی خارج شده از انبارھای خود ھيچ اطالعاتی را افشاء کنند

شود بين طالی موجود در   از بانکھای مرکزی خواسته نمینظام اروپائی توصيه ھای موجود در مورد گزارشدھی،

. به اطراف داده اند، خطی ترسيم نمايند» قابل معاوضه«شکل اجاره يا عمليات ه  که آنھا بئیگاوصندوقھای خود، و طال

طال،  ۀيعنی معاوض(عمليات قابل معاوضه با طال، مستقل از نوع عمليات انجام شده «شود، که  در اين سند گفته می

، طبق توصيه ھای موجود در مقررات صندوق بين المللی پول بر روی )قرارداد خريد مجدد، سپرده ھا يا اوراق بھادار

 گزارشدھی، به بانکھای مرکزی اجازه ۀبدين ترتيب، طبق مقررات موجود در بار. گذارد  طال تأثير نمیۀميزان ذخير

 با چيزی معاوضه کرده يا به اجاره داده  اگر آنھا را کال و کامالً احتشود که در ادامه نيز طالھای فزيکی را  داده می

 طالی خود را چه ۀاين موضوع را از اين مدعا که بانکھای مرکزی غربی ذخير.  خود وارد نمايندۀباشند، در ترازنام

) ده و اوراق بھادارشامل طالھای معاوضه ش( طالی خود را ۀ، دولت انگليس ذخيرمثالً . توان فھميد دھند، می نام می

چنين فرمولبندی، ھم از . شود اين، ھمان فرمولبندی دقيقی است که در گزارشات رسمی ذکر می. خواند می» طال«

اعم از طالی سپرده گذاری «« طالی خود را ۀ، ھم از طرف بانک مرکزی اروپا که ذخيرامريکاسوی وزارت دارائی 

، به نامند می» طال«، » طالی سپرده گذاری شده و طالی معاوضه شدهاعم از«، »اعم از طالی معاوضه شده«، »شده

تعداد بسيار کمی از بانکھای مرکزی در محاسبات خود روشن می کنند که کدام بخش از ذخاير . کار برده می شود

بعيد . ودش صورت اوراق بھادار يا تعويضی و غيره نگھداری میه زيکی فلز و يا، کدام قسمت آن بشکل فه طالی آنھا ب

، تحت عنوان وام »شمش«شکل ه که طالی آن ب است تقويت اقتدار بانک مرکزی موجب بشود که مديريت بانک به اين

با اين حال، . فروشند، اذعان کند ، به چين می قرار داده شده، که پس از دريافت طال آن را مثالً ئیدر اختيار واسطه ھا

به احتمال زياد، طالی .  چنين اتفاق می افتددھند، که دقيقاً  دست میه ين مدعا بآمار و ارقام داليل کافی برای باور به ا

  . طال، ھيچ شانس واقعی برای بازگرداندن آن ندارندۀبانکھای مرکزی از بين رفته، و بانکھای دالل فروشند

  .…ادامه دارد

 

 

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

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«بنام 

http://www.fondsk.ru/news/2013/05/10/zoloto-centralnyh-bankov-istorija-tihoj-ekspropriacii-

i-20371.html 

  ١٣٩٢ جوزا -د خردا٢۶

 


