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  بزرگ در انتظار شکست: بازيھای پشت صحنه با طال
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  تاريکی محض: طالی خصوصی در خزانه ھای خصوصی

شکل اعتبارات فلزی در ه ، ھمچنين بSPDR Goldطالی پولی خصوصی نه تنھا ميتواند در اختيار مؤسساتی مانند 

 روچيلدھا قرار داشته HSBCبانکھای تجاری يا برای نگھداری ساده در انبارھای بانکھای مخصوص از نوع بانک 

 خدمات به نگھداری فلز زرد، ۀ تقاضای ارائۀرسانه ھای جمعی گزارش ميدھند، که در ارتباط با رشد فزايند. باشد

 وال استريت در ۀبرای مثال، مجل.  انبارھای اضافی يا گسترش انبارھای موجود اقدام کردندبانکھای بزرگ به ساختن

 را برای ٩٠ گزارش داد، که بانک جی پی مورگان يک انبار زيرزمينی بازسازی شده در سالھای ٢٠١٠سال 

ان، امروز انبارھای در مانھتان، در کنار انبارھای جی پی مورگ. نگھداری طال در نيويورک دوباره افتتاح کرد

عالوه بر آن، انبارھای غيربانکی برای . کنند  و بانک نووا اسکوشيا فعاليت میHSBCنگھداری بانکھای اروپائی 

  .نگھداری فلزات گرانبھا از اھميت بيشتری برخوردار ميشوند

. دھند ائه میيس برای جايگذاری طال فعاالنه خدمات ار و کرديت سوUBSخصوص بانکھای ه يس، ببانکھای سو

ً   حسابھای سپرده ارائه میۀ اين خدمات برای گذاشتن فلز در شماراگر قبالً   طال را برای شد، اما اينک آنھا اساسا

 خود را دليل چنين ۀيس تمايل به دوری از شمول طالی دريافتی به ترازنامبانکھای سو. گيرند نگھداری تحويل می

سسات مالی کسر ؤ مۀ الزم است مقدار آن از اندوخت، به حساب سپردهدر صورت گذاشتن طال. کنند تغييری ذکر می

 اصلی چرخش ۀکنيم، که انگيز وليکن ما گمان می. دھد شود، که آن ھم سودآوری معامالت بانکی را کاھش می

طی . دفاع از خود و مشتريان خود در مقابل دخالتھای احتمالی از سوی ارگانھای نظارتی می باشده  تمايل ب-بانکھا
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و شخصيتھای » ديکتاتورھا«يسی از سپرده ھای رابطه با آن که بانکھای سوسالھای اخير جنجالھای زيادی در 

تواند بسياری  خدمات عادی برای نگھداری طال می. کنند، پيرامون آنھا در گرفته است نون محافظت میظسياسی م

  .ل کنداز مشکالتی را که ممکن است ھنگام بازرسی بانکھا پيش آيد، ح

 SIX( يک انبار بزرگ نگھداری اشيای قيمتی وجود دارد و مديريت آن را کمپانی شش خدمات امنيتی سويسدر آلتن 

securities service(دختر شش گروه ۀ که مؤسس )SIX Group (ه اين انبار، ب. محسوب ميشود، بر عھده دارد

 تن فلزات گرانبھا ٨٠٠در آنجا در حدود . آيد حساب می اروپا بۀطوريکه برخی باور دارند، بزرگترين انبار در قار

  .نامند ی میسويس» فورت ناکس«اين انبار را گاھی اوقات . نگھداری ميشود

عنوان مالک اسمی ه توان باز ھم اضافه کرد، که در برخی کشورھای مالک طال، از خدمات اعتماد بانکھا، که ب می

ه ب. گيرند ذينفعان واقعی تحت حمايت اسرار بانکی قرار می. برند ھره میکنند، ب  طال عمل میۀو معامالت انجام شد

آيند، که غارت انبارھای  حساب میه  نخست آن افرادی بۀتوان گفت، که ذينفعان واقعی، در وھل حکم منطق می

  .بانکھای مرکزی را سازمان دادند

  

  ستاندارد طالاسوی ه پيش ب: روچيلدھا

آنوقت . ن جھانی در سيمای روچيلدھا با طالی خود دو قرن پيش انجام دادند، الزم استيادآوری آنچه که نزولخوارا

. فلزات گرانبھا جمع آوری کردند) متناسب با آن زمان(روچيلدھا در جريان جنگھای ناپلئون مقدار بی حد و حصری

لدھا روش بسيار ساده و در عين روچي. سودآور تبديل گرددۀ واداشته شود، يعنی به سرماي» کار«الزم بود اين طال به 

استاندارد طال يک ابزار قادر به سازماندھی گردش . مؤثر وابسته کردن جامعه به استاندارد طال را در پيش گرفتند

 عالئم و ۀمثابه ب) اسکناس(شود و پول کاغذی  آيد، که با وجود آن، فلز زرد، پول شناخته می حساب میه پول ب

) پوشش (ۀپشتوان) درصد معينی( با وجود عملکرد استاندارد طال مقدار معينی از طال .کند  طال عمل میۀنمايند

برای حمايت از اقتصاد پولی، وجود طالی . شود گيرد و بی ھيچ محدوديتی با فلز گرانبھا مبادله می اسکناس قرار می

تواند کمبود فلزات   وام میطالی ارائه شده از سوی بانک مرکزی به عنوان. کافی در بانکھای مرکزی الزم دارد

چه کسی قادر بود چنين وامھای طالئی را اعطاء کند؟ فقط ھمان روچيلدھا، که بدون دست  .گرانبھا را جبران نمايد

 درصد ۀاضافه  اصل بدھی ب- حساب وامھای قابل برگشته زدن به ھيچ تالشی توانستند دارائی ھای طالئی خود را ب

تدريج در دست کسانی که ه  طالی جھان بۀ طال، ھمۀتاندارد طال و وامھای تحت الحمايبا وجود اس.  افزايش دھند- آن

زودتر از . دست آوردند، به سخن ديگر، در دست روچيلدھا متمرکز گرديده  طالی بيشتر از ديگران بءاز ھمان ابتدا

لئون بانک مرکزی انگليس پس از جنگھای ناپ. »نشست«استاندارد» سوزن«ھمه انگليس در اثر اعمال فشار به روی 

پس از آن در قرن . يلدھا در آمد روچۀبه زير کنترل ناتان روچيلد، يکی از پنج فرزند ماير آمشل روچيلد، سر سلسل

لمان، فرانسه، بلژيک، ايتاليا، روسيه، امريکا و کشورھای بسيار ديگری نيز يکی بعد از ديگری از استاندارد ازده ن

 به ١٩٧٠تا سالھای ) اول و دوم( جنگھای جھانی ۀرغم توقف در دور ارد طال علیاستاند. طال پيروی کردند

اما پس از جنگ . شد يا استاندارد طالی سکه محسوب می» سنتی«اين استاندارد در اوايل، . موجوديت خود ادامه داد

و سپس ) شدند بادله می استاندارد طالی شمش مۀپولھای اسکناس فقط با نمون(جھانی اول، به استاندارد طالی شمش 

توانستند به طال   اسکناسھای ملی با ارزھائی، که به سھم خود میۀشرط مبادل(به استاندارد ارز طال تبديل گرديد 

موجوديت خود ادامه داد، که باتکای آن ه  ب١٩٧١ دالر، پس از جنگ جھانی دوم تا سال - استاندارد طال). تبديل شوند

  .ا با طال مبادله کردخزانه داری امريکا دالرھا ر
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آن . يک بار ديگر بازی کنند» استاندارد طال«خواستند بازی بی باخت خودشان را تحت عنوان  ، روچيلدھا میاحتماالً 

اگر کاربست استاندارد طال دويست سال قبل از انگليس آغاز شد، اما .  کشورھا به کار بستۀ در ھمتوان فوراً  را نمی

روچيلدھا با ھل دادن چين به سوی ذخيره سازی قابل توجه . شود آن شمرده می» پيشگام «عنوانه اينک، شايد، چين ب

کنند،  شدت تحريک میه که الزم است يوآن به ارز بين المللی تبديل شود، جاه طلبی طالئی چين را ب طال و القاء اين

 ارزھا،  شرايط رقابت بين المللیواضح است، که در . و اين فقط در شرايطی ممکن است که يوآن به طال تبديل شود

برای تضمين پيروزی، ساير کشورھا نيز مجبور .  طال باشد، طبيعتا پيروز خواھد شدۀفقط آن ارزی که دارای پشتوان

کنند، که دشوارترين گام برای تحميل  روچيلدھا درک می. خواھند بود راھکار تبديل ارز خود به طال را برگزينند

  .گرفتار خواھد شد» تب طال« جھان به ۀبعد از آن ھم. ن، ھمان گام اول استاستاندارد طال به جھا

ن سياسی و مقامات دولتی را در اين سمت تشويق موازات تمرکز توجه اصلی روی چين، تمايالت فعااله روچيلدھا ب

اسی بازتاب می اين تمايالت سپس در پالتفرمھا و جنبشھای سي.  استاندارد طال بی بديل است کنند، که امروز می

، در کشوری که پارلمان سويساز جمله در . شود در خاتمه، قوانينی برای قانونی کردن پول طال تصويب می. يابند

 ۀدر ايالت يوتای اياالت متحد. شود آن طرح انتشار فرانک طال را در دستور کار خود قرار داده، تدارکاتی ديده می

.  بحث و بررسی قرار داردۀه و در يکسری از ايالتھا قانون مشابه در مرحلامريکا قانون پول طالئی به تصويب رسيد

به بلوغ رسيد، اما در ارتباط با تجاوزات نظامی کشورھای غربی عليه » دينار طالئی «ۀدر جھان اسالم نيز پروژ

  .اين پروژه تحقق نيافت) قذافی مبتکر آن بود (اليبي

از آلن گرينسپن، رئيس پيشين . کنند استاندارد طال فعاالنه تبليغات مینفع ه جاسوسان روچيلدھا در سراسر جھان ب

وقت خود، ھنوز قبل از آن که به مقام رياست ه او ب. بريم عنوان مثال نمونه نام میه بانک فدرال رزرو امريکا ب

 آلن ١٩٨١در سال ). ١٩۶۶(را به چاپ رساند » طال و آزادی اقتصادی«بانک فدرال رزرو امريکا برسد، کتاب 

 وال استريت به چاپ رساند، که در آن گفته ميشد ۀ بانک فدرال رزرو امريکا، مقاله ای در مجلۀگرينسپن، رئيس آيند

 - ١٩٧٩پس از بحران ارزی سالھای .  اوراق خزانه داری خود را تأمين نمايدۀ امريکا بايد طالی پشتوانۀاياالت متحد

 جلوس بر صندلی رياست ۀآلن گرينسپن در طول دور. يار نزديک بود، رجعت امريکا به استاندارد طال بس١٩٨٠

 از اين ءاز اظھار تمايل خود نسبت به طال خودداری کرد اما، پس از استعفا) ٢٠٠۶ -١٩٨٧(بانک فدرال رزرو 

  .غات خود به نفع بازگشت به پول طال را از سر گرفتيمقام، او تبل

 روبرت زليک، رئيس بانک جھانی داير بر عقالنی بودن ٢٠١٠ر سال مبتوان اظھارات جنجالی ماه نو ھمچنين می

اما ھمتای وقت او، دومينيک استروس کان، رئيس صندوق بين المللی پول، . بازگشت به استاندارد را خاطر نشان کرد

 ً سفت و سختی  به نفع احيای استاندارد طال تبليغ نکرد، ولی عليه سيستم دالری موجود موضع انتقادی ھر چند صراحتا

خود را از قذافی، » آشکار«عالوه بر آن، استروس کان حمايت . به بيان ديگر، با روچيلدھا ھمراھی نمود. اتخاذ کرد

  . و ابتکار او مبنی بر انتشار دينار طال در گروه کشورھای مسلمان اعالم کردارھبر ليبي

  

   سناريوی موازیۀمنزله جنگ بزرگ ب: روچيلدھا

گر روچيلدھا برای تحميل پول طال به جھان عبارت است از بر ھم زدن مناسبات بين المللی قبل از خط ستراتژيک دي 

 مدعای فوالذکر بر اين باور است، که اين در ۀپاولنکو، بيان کنند. و. ويژه، جنگ جھانیه برافروختن آتش جنگ، ب

بدون تضمين . رای طرح يوآن طال طفره برود، از اجءفتد، که اگر چين به ھر نحوی از انحاتواند اتفاق بي صورتی می

، روچيلدھا جاپان - سياسی اتحاد ستراتژيک چينۀ، تکميل شده در عرص» يوآن-طال«مطمئن و صد در صد زوج 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ه زيرا، خطر خارج شدن اوضاع از کنترل بسيار زياد است، و آنگاه ب. کنند  امريکا را ساقط نمیۀدالر و اياالت متحد

  .»تواند به برھان قاطع تبديل شود جای پول، اسحله می

ً . دانند و دوست دارند روچيلدھا روشھای جنگ افروزی را می  فاجعه بار تاريخ ۀ، استاندارد طال در اين دورواقعا

. يابدی سرعت ارتقاء مه  پول بين المللی بۀمثابه شود، اما در مقابل آن، نقش طال ب بشری در داخل کشورھا منحل می

ھش روزافزون اعتماد به اسکناس، رشد بی ثباتی و غيرقابل پيش بينی نرخ مبادله ارزھا و سرنوشت اين، در متن کا

شدت به ه روسيه در آن سالھا، ب. به خاطر آوريمرا اول  اجازه بدھيد جنگ جھانی. ارزھای مختلف گريزناپذير است

اما کشورھای آنتانت ترجيح . کرد ش میاسلحه و تجھيزات جنگی نياز داشت و برای گرفتن آنھا از متفقين خود تال

صورت ه که، از قضا آنھا ب(عنوان متحد، نه بسادگی در قبال اسکناس ه دادند به تعھدات خود در مقابل روسيه ب می

خصوص اينکه الزم بود طالی پشتوانه را از روسيه به ه ب. ، بلکه، به ازای طال عمل نمايند)وام به روسيه پرداختند

  .  آلبيون مه آلود انتقال دھندۀگليس واقع در جزير بانک انۀخزان

 مبارزه با ۀحق الزحم« اخذ ۀ طالی خود را در سايۀدر سالھای جنگ جھانی دوم امريکا ھمچنين موفق شد ذخير

 تسويه حساب با کشورھای خارج ۀبرای ھيتلر طال تنھا وسيل. سرعت افزايش دھده به پول طال از متحدانش، ب» ھيتلر

. شد کمک معامالت تسطيحی انجام میه در سرزمينھای اشغالی تسويه حسابھا ب(لمان بود ا ۀاشغال بالواسط ۀاز حوز

نبايد فراموش کرد، روچيلدھا با اين برآورد که جنگ بر اساس ). لمان ھيچگاه تسويه نشدابه ھمين سبب ھم بدھی ھای 

. ند آورد، در مرکز جنگ جھانی دوم قرار گرفتنددست خواھه  طالی جھان را بۀسناريوی آنھا پيش خواھد رفت و ھم

 رسمی طالی ۀ درصد اندوخت٧٠ در حدود ١٩۴٩تا سال . وجود آورده اما تاريخ، تغييرات جدی در اين سناريو ب

 نخست، ۀو اين طال، در وھل. نصيب امريکا شد) »بلوک شرق«منھای اتحاد شوروی و ديگر کشورھای (جھان 

  .اصلی روچيلد ھا را تحکيم بخشيدمواضع راکفلرھا، رقيبان 

فقط در آن . اين سناريوی کھنه از نظر روچيلدھا اعتبار و اھميت خود را تا روز امروزی نيز حفظ کرده است

 جديد ۀيکی از اين تأثيرگذاران اصلی در نسخ. م جديد نقش پديد آمده استيپرسوناژھای تأثيرگذار جديد، بر اساس تقس

ً .سناريو، چين بايد باشد   و به احتمال زياد، اگر روچيلدھا موفق نشوند چين را به انتشار يوآن طال وادار سازند، طبعا

  .آنھا تدارک يک جنگ بزرگ را با شرکت ھمان چين خواھند ديد

***  

  

  متمم مبحث

ر راکفلرھا، روچيلدھا، تجا(دولت مخفی جھانی متشکل از باندھای مافيائی بانکداران و صاحبان بازارھای بورس 

ی مسائل و موضوعات مورد بحث اغلب ئ ناتوی رسانه ۀواسطه ب) مواد مخدر و توليد کنندگان محصوالت جنگی

کنند؛ روحيات فردپرستی و فردگرايانه را در  اصطالح ترقيخواه را تعريف و تعيين میه جريانھا و نيروھای سياسی ب

مايند؛ با ترسيم و تعيين خط و مسير حرکت، تحول دھند؛ افکار عمومی را مھندسی و مديريت می ن جامعه اشاعه می

 به مسير مطلوب خود سوق میرا دارند و آنھا   بشری برحذر میۀطلبان را از پرداختن به ريشه و منشاء فجايع جامع

 بی اھميت، اذھان طور کلی غيرالزم و کامالً ه دھند؛ با راه اندازی ھو و جنجال پيرامون مسائل و موضوعات ب

  ... دارند و مشغول میعمومی را 

ھيچوجه بدان معنا نيست که ھمه يا حتی بخش بزرگی از اين جريانھا و افراد، عامل و تابع منافع ه البته، اين مدعا ب

 ۀی ناشی از آن است که ريشه و منشاء ھمئبلکه، اين تبعيت از ناتوی رسانه .  و اصالً ابداً . دولت مخفی جھانی ھستند
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گونه سعی و تالشی برای   بدتر از آن، ھيچاشود و حت ر حال به بوته فراموشی سپرده میفجايع جامعه بشری به ھ

راحتی فريب ه اصطالح انقالبی، به در نتيجه، اغلب جريانھا و شخصيتھای ب. آيد عمل نمیه شناخت و شناساندن آن ب

عنوان ه تصر به چند حادثه را ب مخۀدر ھمين رابطه، اشار. شوند خورند و به تابعی از متغيير مافيائی بدل می می

  .دانيم مثال ضروری می

 ۀ بی اھميت برای حل مشکالت و معضالت عديدطور کلی غيرالزم و کامالً ه  از مسائل و موضوعات بءابتدا

ً - در کشورھای انگلمثالً : اجتماعی شروع می کنيم  ميليون نفر، شمار ٧٠ نزديک به  ستان يا فرانسه با جمعيت تقريبا

ی اين ھمه ھو و جنجال پيرامون ئدھند، که ناتوی رسانه  ازان چند نفر است و يا چه درصدی را تشکيل میھمجنس ب

 رساند؛ توده ھای ميليونی معترض را به خيابانھا می اندازد؛ قوانين به تصويب می راه میه آنھا ب» ازدواج«حق 

 آيا با وجود معضالت و فجايع بی! دھند  میکشاند؛ برای تصويب قوانين مشابه، ساير کشورھا را زير فشار قرار

 عامل  جوامع سرمايه داری، به اين ھمه ھياھو و صرف ھزينه ھای سنگين آن می ارزد؟ يا مثالً ۀشمار در ھم

طور کلی از خدمت سالمتی اجتماعی و حالت ملی خارج ه ويژه فوتبال را در نظر بگيريم که امروز به ، ب»ورزش«

و خريد و فروش ورزشکاران و » ملی«به ترکيب تيمھای ( تجاری و امنيتی بدل شده است الً  کامۀشده و به يک پديد

ند،  امگر چند درصد مردم يک کشور به ورزش مشغول). حضور آنھا در باندھای ترور و سرکوب دولتھا توجه کنيد

ای احداث باشگاھھا و حساب ثروتھای ملی بره شود؛ ھزينه ھای نجومی ب که اين ھمه مسابقات ورزشی برگزار می

به جيب مافيای ورزش » مندانه عالق« ورزشی، ميلياردھا پول ۀگردد؛ در يک مسابق ميادين ورزشی صرف می

... شود  اجتماعی به سخره گرفته می ھدر می رود؛ عقل و شعوره گردد؛ تريليونھا ساعت عمر انسانھا ب سرازير می

عنوان يک ه  درک کند، که مافيای حاکم بر جھان از ورزش نيز بخواھد اين واقعيت را و باالخره، ھيچ کس نمی

 مافيای مواد مخدر ۀ نسلھای جوان از حملۀعامل خطرناک برای تخريب فکر و شعور آن بخش جان سالم بدر برد

  ...استفاده می کند

 ۀانستان را در پی حادثفرماندھی امپرياليسم امريکا افغه وقتی که امپرياليسم جھانی ب: حاال، مثالھای جدی تر ديگر

 اشغال و به ويرانه ٢٠٠٣که عراق در سال   واشنگتن و نيويورک اشغال کرد؛ زمانی٢٠٠١مبر  سپت١١مشکوک 

 مورد ھجوم امپرياليسم جھانی قرار گرفت و به عصر حجر برگردانده شد ا ليبي٢٠١١تبديل شد؛ ھنگامی که در سال 

، يوگسالوی، سومالی، سودان، مالی، »بلوک شرق« کشورھای ۀی، ھم، اتحاد شوروکشورھای بسيار ديگری، مثالً (

نديشيد که ، چرا ھيچ کس به اين ني)اموش کردمصر، يمن، تونس، ساحل عاج، سوريه امروز و سايره را نيز نبايد فر

 از و خيلی زود معلوم خواھد شد، آنچه را که ديروز معدودی» آفتاب حقيقت ھميشه پشت ابر پنھان نخواھد ماند«

  .شود وضوح ديده میه ب»  اسکندرۀآئين«، امروز در »خشت خام نوشتند«تحليلگران و کارشناسان در 

 جھان در انظار عمومی قرار گرفته است، حداقل ۀخاک و خون کشيده شده امروز که پرده ھا فرو افتاده و سيمای ب

وی و افغانستان با سفارش مافيای مواد مخدر،  انسانی جھان به اين واقعيت پی برده، که يوگسالۀبخش بزرگی از جامع

خالف آنچه . اشغال و به خرابه تبديل شدند) روچيلدھا(و طال )  راکفلرھا-دالر( به درخواست مافيای پول اعراق و ليبي

 اکره و کارگزاران امپرياليسم جھانی، -  عملهۀکند، نه صدام حسين به انداز کرد و می ی تبلغ میئکه ناتوی رسانه 

فکر مقابله با ه آنھا ب! »ديوانه«آشام امپرياليسم   جنگ ساالران خونۀبود و نه معمر قذافی، به انداز» يکتاتورد«

مافيای حاکم بر جھان افتادند و در نتيجه، صدام و فرزندانش به وضع فجيعی کشته شدند و قذافی در برابر چشمان 

 امور خارجی امپرياليسم امريکا، ۀن، خادمی کلينترھيل(ه شد  غرب انداختۀميان درندگان تحت الحمايه ب»  جنگۀقابل«

که با   پاره کردن قذافی را به او نشان دادند، در حالی-برد، وقتی که فيلم تکه سر میه  باکه ھنگام قتل قذافی در ليبي
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ده ھای مشمئز فشرد و گاھی به ھر طرف تکان می داد، در ميان خن ھم میه خوشحالی ديوانه وار دستھايش را گاھی ب

پنج فرزند قذافی نيز به اشکال ديگر ). we came, we saw, he die(» !ما آمديم، ما ديديم، او ُمرد«: کننده گفت

  .کشته شدند

 ا ليبيۀفرصت ندادند خون قذافی در خاک سوخت» اکثريت«و » اتحاد فدائيان«از ھمه اسفبارتر اين بود، که سازمانھای 

، »مناسبت پيروزی انقالبه پيام شادباش ب«خواند و دومی، » مرگ ذلت بار« قذافی را خشک شود، اولی، قتل فجيع

 شبيه سازی شده در یلمھا فۀوسيله مناست پيروزی تھاجم نظامی غرب پس از مھندسی افکار اجتماعی به يعنی، ب

را عامل و مسبب حمالت ھا »ديکتاتور«، وجود ) ايرانۀحزب تود(فرستاد و آن يکی » ابه مردم ليبي«قطر و امريکا 

  .جنون آميز غرب به کشورھای مختلف دانست

توان به اين نتيجه گيری منطقی رسيد، که ھر حزب، سازمان، گروه، دسته يا فرد سياسی بدون  با اين توصيف، می

 ۀ ارائ اقتصادی آن، به تنظيم و- تصوير واقعی و روشن از نظام مالیۀناساندن امپرياليسم جھانی و ارائششناخت و 

و  منظور ارتقاء سطح زندگیه  اجتماعی ھمت گمارد، برای مبارزه با گرانی، تورم و ب- اقتصادیۀھر طرح يا برنام

 و آگاھانه در رفاه عمومی نسخه بپيچد، در واقع، نه تنھا برای يک کار عبث و بيھوده وقت صرف کرده، بلکه، عمداً 

  .دارد  توجه در ميان افراد و عناصر مترقی گام برمیسمت ايجاد تشويش در اذھان عمومی، تفرق حواس و

که برای اثبات باورھا و نظرات خود در اينجا نشانی ھيچ سند و مدرکی را ارائه نداده ام، از  دليل اينه در پايان، ب

ه چرا که در اين صورت، ب. مندان به مسائل و مباحث دارای اھميت ستراتژيک عذر می خواھمه  عالقۀحضور ھم

مندان به مسائل و مباحت ستراتژيک را ه  عالقۀولذا، توجه ھم. شد می» مثنوی ھفتاد من کاغذ«اق قول مشھور، مصد

جوی آرشيو  و يا به جست» com.wordpress.1384eb«ھا در نشانی  اين زمينهۀبه سلسله مقاالت مستند در ھم

  .و ترجمه ھای خود در نشانی ھای اينترنتی متعدد جلب می کنم» ه مشقھاسيا«

  مترجم

   

   پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدير مرکز پژوھشھای اقتصادی روسيه-* 
  »سرگئی فيودورويچ شاراپوف«به نام 

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

velikogo-pereloma-ii-21613.html 
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