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  در انتظار تحول بزرگ: بازيھای پشت صحنه با طال

)١( 

» ميلياردرھای طالئی«، بانکھای مرکزی کشورھای پيشرو )سيستم برتون وودز( دالر - پس از شکست ستاندارد طال

مند طال از خزانه ھای   با فلز زرد روی آوردند، که ھدف از آن، بيرون کشيدن نظاممعامالت مخفیطور منظم به ه ب

 ۀشود، و اين، به نقط  می نزديک پيش بينیۀيندآ کامل انبارھای طال در ۀتخلي.  بانکھای مرکزی بود)انبارھای(

  ...عطف رويدادھای دورانساز در تاريخ پولی جھان و سياست جھانی تبديل خواھد شد

  

  »آخر الزمان «ۀ نشانۀمنزله تب طال ب

 از انبار طالی بانک دوک فيليپ، پادشاه انگليس و اليزابت دوم ٢٠١٢مبر  دس١٣ بازديد ۀتبليغ بسيار گسترد

در رسانه ھای جمعی، يکی از نشانه ھای تالش تشنجی اليگارشی مالی جھانی در مرکزی انگليس در ادنبورگ 

 رسمی ۀ درصد ذخير٢٠ به داده ھای منابع علنی، ءبنا. شود شمرده می» تحول بزرگ«جھت به تعويق انداختن 

ی طال و  انگليس به شمارش شمشھاۀ، ملکطبيعتاً . شود طالی جھان در انبارھای بانک مرکزی انگليس نگھداری می

بايست ھمه را به  اما عکس او در متن شمشھای درخشان، می. بررسی عالئم وجود فلز طال در اين شمشھا نپرداخت

اما، اين اقدام تبليغاتی تأثير چندان .  امور بر وفق مراد استۀھم» کشور پادشاھی طال«اين امر متقاعد سازد، که در 

  .فراروئيد» تب طالئی«ازار طال به اوج خود رسيد و به عصبانيت سوداگران ب. دنبال نداشته مطلوبی ب

، در )٣٠سالھای ( نوزده، در سيبری ۀ، فقط در سدمثالً . زيادی بوده است» ئیتب ھای طال«تاريخ بشر شاھد 

» تب«اما اغلب آنھا ). در اواخر قرن(فريقای جنوبی ا، در )۵٠سالھای (، در استراليا )۴٠سالھای (کاليفورنيا 

کشيدند، اما  آنوقتھا طال را از دل زمين بيرون می.  جھانی تبديل شده استۀدند، ولی حاال به يک پديدمحدود بو

جورج امروز ميلياردرھای مشھوری مثل . خراشند اکنون بقايای طال را از ته انبارھای بانکھای مرکزی می

جوی طال به بازارھای فلز  و جستسرمايه گذاران زياد ديگری نيز در . کنند ، روی طال سرمايه گذاری میسورس

 چند تن -  طال چند تنءاغنيا، اظھار داشت، که جوزف استادلر، UBSمدير کل بانک سويسی . زرد روی آورده اند

، »به سوی طال روی آورده«اگر سورس  اين را بايد در نظر داشت، که سورس، مأمور روچيلدھاست، و .می خرند

به اعتقاد «:  با صدای بلند اعالم کرد٢٠١١يادآوری کنيم، که او در بھار سال . نزديک است» فرجام طال«در واقع، 

. حالت نمايشگرانه فروخته  موجودی طالی خود را بۀو ھم»  جھان استۀمن طال بزرگترين حباب سوداگران
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. ز داشتند طال و متوقف ساختن رشد قيمت آن نياۀسورس در اينجا به نفع روچيلدھا بازی کرد، که به خريد فعاالن

ھنگام «کنند، که سوداگر  ، تأئيد می٢٠١٢سوی طال در سال ه برخی کارشناسان ضمن تحليل چرخش سورس ب

به سورس اجازه دادند . تناول شده است»  طالئیۀکلوچ«توانيم بفھميم، که  خوب، ما می. »تقسيم کلوچه تأخير کرد

  .ريزه ھا را بخورد -فقط خرده

خاطر بی پرنسيپی بانکداران جھانی، که در ه کسانی شگفت زده شوند و ب» رگتحول بز«ممکن است تا شروع 

طول چندين دھه طالھا را مخفيانه از انبارھای خزانه داری به گاوصندوقھای خصوصی منتقل کردند، عصبانی 

 رسمی ۀخچتاري. ھيچ چيز تازه ای به جھان عرضه نکردند) روچيلدھا(اما در واقعيت امر، بانکداران جھانی . شوند

 نوزدھم به آنھا اجازه داد تا به جايگاه باالتر از پادشاه ارتقاء ۀطال بار ديگر اجتناب ناپذيری روش آنھا را، که در سد

  :نويسد  در اين باره چنين میپاولنکو. و ژئوپليتيک، ۀکارشناس روس در عرص. يابند، نشان داد

 رسانه ھای جمعی، بانکھا، استخراج الماس و فلزات ۀ سال است، که در عرص٢٠٠خاندان روچيلدھا بيش از  «

 طالی جھان ۀبه ھمين سبب ھم، روانشناسی آنھا چنين شکل گرفته، که ھم. »رنگی، از جمله طال، تخصص يافته اند

تلقی نموده و » دستاورد ملی«به آنھا تعلق دارد و فقط برای نگھداری موقت، آنھا را به دولتھای مختلف، که طال را 

 روچيلدھا به آن نياز نداشته دارند، سپرده اند و تا زمانی ھم که  آن را از گزند متقاضيان نامطلوب مصون میئناً مطم

 دھه ھای اخير بارھا در عمل ثابت کرده است که راھھای الزم واداشتن طال ۀاما تجرب. د، نگھداری خواھند کردنباش

  بسيار پر تجربه میۀرا اعضای خانواد» صاحب«اسب به دست شدن و بازگشت مجدد آن در زمان منه برای دست ب

  .داند

  

  برخی پی آمدھای آشکار: »عاقبت طال«

. را پيش بينی کرد» ميلياردرھای طالئی«مشکل بتوان تمام عواقب کالھبرداريھای باز قدرتھای پولی کشورھای 

طور برگشت ناپذيری ه ب)  با آنھاو ھمچنين، خزانه داری ھای مرتبط(واضح است، که اعتماد به بانکھای مرکزی 

که آنھا بر روی فعاليتھای بانکھای مرکزی نظارت نکردند،   اينۀو اقتدار دولتھا در نتيج. از دست خواھد رفت

، باعث شروع ھرج و »خصوص در مقياس بزرگه ب«رود تقلبات علنی شده  ھمچنين گمان می. تضعيف خواھد شد

  .جتماعی و سياسی جامعه بشودمرج جدی در زندگی مالی، اقتصادی، ا

با قطع . طور ناگھانی افزايش خواھد يافته قيمت فلز زرد ب.  روشن است مالی کامالً ۀبنا بر اين، پيآمدھا در عرص

ماه (اکنون . ھم خواھد خورده  طال از انبارھای بانکھای مرکزی، توازن تصنعی در بازار فلزات قيمتی بۀعرض

واقعی » برابری«ارزش  رسيده است، دالر ١٩٠٠يت ھر اونس ترويکای طال به که حداکثر قم) ٢٠١١ سال گستا

با وجود حجم و نرخ کنونی ارز  ( خواھد رسيددالر ھزار ١٠ تا ۵نرخ فلز زرد، بر اساس برآوردھای مختلف، به 

ای باالتر از اما چنين پيش بينی ھ. کنند در ھر حال، برخی کارشناسان حتی قيمتھای باالتری را ذکر می). امريکا

با وجود پول .  پول مشاھده شود، واقعيت خواھد يافت- کاال به سوی طال-حد، فقط در صورتی که اگر حرکت از طال

بدين .  برابری طال با واحدھای پول سخن گفته شودۀ قيمت طال، بلکه در بارۀطال درست اين است، که نه در بار

 بر اين باور است، که اگر )The Golden Revolution(» ب طالانقال« کتاب مشھور ۀسندي، نوجان باتلرترتيب، 

کمی بيش ( طالی کشور ۀعمل می آمد، با وجود ذخيره  درصدی بانکھا ب۴٠ تأمين تعھد ٢٠١٢ در سال امريکادر 

در رسانه ھای جمعی اغلب به .  می بوددالر ١٣۴٠٠قيمت ھر اونس ترويکای طال نبايستی کمتر از )  ھزار تن٨از 

 برآورد می کند، ٢٠١۶ – ٢٠١۵ برای سالھای دالر ١٢۵٠٠ بينی جيم سينکلر، که قيمت يک اونس طال را پيش

  .خوريم برمی
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 دالربين نرخ فلز زرد و : به اين دليل بسيار ساده.  يکی ديگر از پيآمدھا خواھد بودامريکا دالرکاھش شديد نرخ 

ھر قدر قيمت طال افزايش .  رقابت نامرئی جريان داشت پس از فروپاشی سيستم برتون وودز، يکۀ در دورامريکا

کاغذ «آمد و بالعکس، به ھر ميزان نرخ طال پائين بيايد، موضع   پائين میامريکا دالرمی يافت، به ھمان نسبت نرخ 

 امريکا آنقدر کاھش خواھد يافت، که قدرتھای پولی دالرله منتفی نيست، که نرخ أاين مس. شود تقويت می» سبز

، مثالً (طور کلی ارز جديد ه يا ب) »صورتی «دالر، »سبز «دالر، بجای مثالً ( جديد دالرجای آن، ه جبور شوند بم

 سياسی جھان باقی بماند و ۀ در روی نقشامريکا ۀاين حادثه، در شرايطی که اگر اياالت متحد. انتشار بدھند) »آمرو«

  .د افتادتجزيه نشود، اتفاق خواھ» مستقل« ايالت -به چند دولت

شود، شکست ديگر  که کالھبرداری آشکار با طال موجب بی اعتمادی عمومی نسبت به قدرتھای پولی می از آنجائی

روشن است، که در شرايط بروز ھرج و مرج .  منتفی نيستجاپان، يورو، پوند سترلينگ انگليس و ين  مثالً - ارزھا

کاالھای اقتصاددانان بر اين باورند، که . ی روی بياورند پولی مردم مجبور خواھند شد به سوی پول کاالئ-کاغذی

  میينمورد مصرف عمومی مثل نفت، انرژی برق، انواع مختلف فلزات رنگی و سياه، غالت، سيمان و ساير

 به بررسی نکات مثبت و منفی طرحھای مختلف واحدھای پولی  فعالً .توانند مبنای پول کاالئی جديد قرار گيرند

 اصلی، بر سر پيچيدگی تشکيل نظام مبتنی بر ألۀمس. پردازيم  مبتنی بر انواع کاالھا نمیارزی» سبدھای«

فرابرسد، طراحی نظامھای » تحول بزرگ«کنم، آنگاه که زمان  گمان می. کاالئی و بی ثباتی آنھا است» سبدھای«

  .د شدتبديل خواھ»  نجاتۀتخت«طال باز ھم به . پيچيده پولی برای مردم مشکل نخواھد بود

  

  طال از خزانه ھای بانکھای مرکزی به کجا رفت؟

حاال، . امروز اثبات واقعيت سرقت فلز زرد از خزانه ھای بانکھای مرکزی مشکل است، اما در ھر حال ممکن است

جای گرفته ) اشخاص حقيقی يا حقوقی(پاسخ اين سؤال که طال کجا رفت، امروز در گاوصندوق ھای چه اشخاصی 

طور مساوی بين مصرف کنندگان طال، يعنی ه توان، البته، احتمال داد، که آن ب می. شوار استاست، بسيار د

اما راستی .  تقسيم شده استينسسات توليدی زينت آالت، سرمايه گذاران، ذخيره کنندگان خصوصی و سايرؤم

عکس، در شرايطی که  هقيمت فلز، بلکه ب» اوج«زيرا، علی االصول، طال نه در . آزمائی اين مدعا ممکن نيست

» خصوصی سازی«ترديد جدی وجود دارد، که . رسيده بود، خريداری شده است» عمق«نرخ آن به پائين ترين حد 

اين مدعا . دست آورده اند، انجام گرفته استه ذخاير طال به نفع اشخاص معينی که فلز را در شرايط بسيار مطلوب ب

، کارشناس مسائل مالی روسيه سرگئی گالوبيتسکاين ھم، از جمله، نظر . تواند تأئيد نمايد را ھر تحليلگر جدی می

برداشت «: او می نويسد.  را تشريح نمايد٢٠٠۵ -٢٠٠٠که سعی کرده حراج طالی بانک ملی سويس در سالھای 

ن  ملی طالی خود را بی تکلف با پائين تريۀ ذخير٢٠٠۵ -٢٠٠٠ سالھای ۀمن از واقعه اين است که سويس در فاصل

اين !  بانک مرکزی به ساختارھای تجاری پيروزمندانه انتقال دادۀ فلز ارزشمند زرد را از خزان قيمت فروخت و

در شرايط : ر قانون اساسی و جدائی فرانک از طال را دليل محکم و قانونی اين امر اعالم کرد و گفتييبانک، تغ

ه ، مقامات ببود، به ھمين سبب، آن را با پولی که اتفاقاً ايجاد شده » سنگين«جديد، در انبار بانک مرکزی يک مازاد 

! توزيع نمودند، مبادله کرديم) ی و فدرالئسازمانھای خودگردانی منطقه (سرقت نبردند و در ميان مردم خود 

خريداران اين طالھا، به اعتقاد من، در اکثر موارد مثل سويسی ھا، با اين تفاوت، که آنھا فقط نه جزو مقامات 

 صدای مقامات   من، بيانيه ھای پر سر وۀفرضي. ختارھای دولتی، بلکه عضو بانکھا و مؤسسات خصوصی بودندسا

حباب طالئی را با پائين ترين نرخ » خصوصی سازی«سويس را که قيمت طال را در بازارھا کشتند و شرايط 
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 ٢٠٠۵ تن طال در سال ١٣٠٠ حراج ۀکه برنام ھمين! دھد  توضيح میفراھم ساختند، کامالً ) قيمت ناچيز(تصنعی 

  .»...به پايان رسيد، قيمت جھانی طال روند صعودی در پيش گرفت

 ۀ ذخيرۀ سياست پيگير توسعبانک خلق چينامروز بسياری از رسانه ھای جمعی متوجه اين موضوع ھستند، که 

طور کامل ه ابد يا بيی انعکاس نمطالی خود را در پيش گرفته است، با اين حال، اين اندوخته ھا در آمارھای آن يا 

 پوشش دقيق اين  توانند با طبيعی است تصور کنيم، که بانکھای بزرگ غيردولتی نيز می. شود نشان داده نمی

حساب خصوصی سازی ارزان فلز موجود در خزانه ھای بانکھای ه  طالی خود بۀ ذخيرۀپروسه، از سياست توسع

  .مرکزی پيروی کنند

پيرامون ذخاير طال، يعنی ثبت شده در ترازنامه ھای مؤسسات خصوصی يا تحت مالکيت داده ھای غيررسمی 

توانند   بين المللی طال ھم نمیۀرقم دقيق را حتی کارشناسان کميت. اشخاص حقيقی، ناقص و غيرقابل اطمينان ھستند

 ھزار تن طال به شکل اشيای ٣٠بيش از : فقط يکسری ارزيابيھای تخمينی وجود دارد و آنھا چنين اند. اعالم نمايند

صورت پول طال، سکه و ه تقريبا ھمين ميزان ذخيره نيز ب.  غيرپولی در دست اشخاص حقيقی قرار دارد زينتی و

. کل طالی سرمايه گذاران خصوصی ــ اشخاص حقيقی يا حقوقی ــ ھمين قدر است. شمشھای ستاندارد وجود دارد

اگر .  رسمی بيشتر استۀ غيررسمی طالی پولی امروز از ميزان ذخيرۀبرخی کارشناسان عقيده دارند، که ذخير

ه توانند در پشت انبارھای خالی يا ب طالی بانکھای مرکزی میۀ توجه کنيم، که داده ھای رسمی پيرامون ذخير

ذخاير غيررسمی پولھای طال تا چه : آيد سؤال پيش می. پنھان شوند) تقلبی(اصطالح تحت پوشش طالی تنگستنی 

حد تثبيت شده است؟ يا آنھا نيز بين ميليونھا ميليون اشخاص حقيقی در کشورھای مختلف جھان پخش شده اند؟ اين 

  . جھانی ھم نمی توانند بدھندۀپرسشی است که پاسخ صحيح آن را حتی کارشناسان کميت

يمی طال را تا روز  غيررسۀاگر با استناد به منابع علنی قضاوت کنيم، در اين صورت، بزرگترين ميزان ذخير

 SPDRدر اختيار دارد، خريد و فروش سھام » SPDR Gold Share ETF« خصوصی ۀامروزی مؤسس

Gold  در بازار اوراق بھادار نيويورک شروع شد و يکی از سريع ترين رشد يابنده ھا در جھان ٢٠٠۴در سال 

 طالی ۀذخير. شود ريد و فروش میدر حال حاضر در بازارھای بورس سنگاپور و توکيو نيز خ. شد شمرده می

 ، بانک تحت کنترل خاندان روچيلدھا نگھبان آن شمرده میHSBC تن است و بانک ١٢۶٠ نامبرده برابر ۀمؤسس

تواند به ديگر انبارھای  رغم اين، طال میه شود، ب طال در انبار مرکزی بانک، واقع در لندن نگھداری می. شود

HSBCالی ٢١٠٠ چنين مؤسساتی ۀمجموع کل ذخير. خصوصی طال کوچک ھستندساير مؤسسات .  انتقال يابد 

 درصد از ذخاير غيررسمی طالی پولی ٧عبارت ديگر، اين ميزان، در حدود ه ب. شود  تن تخمين زده می٢٢٠٠

  .جھان را تشکيل ميدھد

  ...ادامه دارد

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

  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«ام نه ب

  :مأخذ

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/24/zakulisnye-igry-s-zolotom-v-ozhidanii-velikogo-

pereloma-i-21612.html 

 ١٣٩٢ مرداد ــ اسد ٢٠

 


