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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 والنتين کاتاسانوف

 شيری. م. ا: مدخل و ترجمه توسط
 ٢٠١٢ دسمبر ٢۴

 »پايان جھان«طال و 
  :مدخلی بر مطلب

مھارت مقامات ويژه، ه مقاله ای که ذيال تقديم می گردد، مسائل و موضوعات فوق العاده شايان توجھی، از جمله و ب

بر اساس داده ھای ھمين مقاله، می توان مثال به .  در ايجاد حوادث را مورد کنکاش و بررسی قرار می دھدامريکا

 آنھا ۀ نفز، از جمل٢٨ برخی منابع، ۀگفته  نفر، ب٢٧ تيراندازی اخير در ايالت کنتيکت و کشتار ۀواقعيت و کنه حادث

 ميليون نفر ٢ امريکادنبال آن صف متقاضيان خريد اسلحه در ه ه ب سندی ھوک پی برد کۀ کودک در مدرس٢٠

گزارشات رسمی سعی کردند اين حادثه را بدون توجه به احتمال ھمپيوندی آن با منافع کمپانی ھای . افزايش يافت

  .اسلحه سازی، با مشکالت و اختالالت روانی قاتل توضيح دھند

 طوفان ۀ، حادث٢٠٠١مبر سال  سپت١١ای مرکز تجارت جھانی در جھدر ھر حال، چه حوادثی از نوع انفجار بر

 نبوده امريکافردی در ه  کشتار در ايالت کنتيکت، نه تنھا حوادث استثنائی و منحصر بۀسندی در نيويورک چه حادث

منافع  اينھا بر بستر ۀو البته، روشن است که ھم.  از ابتدای پيدايش آن استامريکاو نيست، بلکه، سمبل و شخصيت 

 - بحران اقتصادیۀخصوص در شرايط تعميق و تعريض ھمه جانبه  بسيار نازک صاحبان سرمايه ھای مالی، بۀالي

 روی می دھد، چرا امريکا در داخل ی سرمايه داری اتفاق می افتد و نشان می دھد که اگر چنين حوادثۀمالی سامان

ھنگامی که ! عماری عليه کشورھای ديگر روی ندھد است-صورت جنگھای تروريستیه نبايد در ابعاد وسيع تر، ب

 به ھر کاری المان برای امتناع از استرداد اندوخته ھای طالی کشور دوست و متحد سنتی خود مثل امريکامقامات 

دنبال توطئه چينی و بھانه سازی برای شعله ور ساختن آتش جنگ، ديروز در افغانستان، ه دست می زنند، چرا که ب

که صاحبان سرمايه ھای  در حالی!  امروز در سوريه، وفردا در کشورھای ديگر نباشد،...ا ولی، ليبيعراق، سوما

اندوخته ھا و ثروتھای » ۀفاتح«می کنند، » مالخور« را به ھمين راحتی المان ذخيره ھای طالی امريکامالی 

  !کشورھای وابسته و اشغالی از پيش خوانده شده است

، دوستان، ھموطنان و حتی به دوستان، پيروان و حاميان سياستھا و برنامه ھای ء رفقاۀ ھمکه، به  گفتار اينۀخالص

 انتقادی مورد مطالعه و مداقه قرار دھند تا شايد با  پيش رو را با ديد شديداً ۀاقتصادی امپرياليسم پيشنھاد می شود مقال

امپرياليسم عليه کشورھای مختلف پی » هبشردوستان«کمک خرد جمعی بتوان به ماھيت، علل و پيامدھای جنگھای 

  .برد
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  . کلمات، جمالت و عبارتھای برنگ آبی در متن مقاله، از مترجم استۀھم: يادآوری

  مترجم

***  

 امريکا رسمی طالی ۀ مدتھاست ترديد دارند که در خزانه داری، جائی که بايد ذخيرامريکا ۀمردم و نمايندگان کنگر

 در ٢٠١٢در سال . طال باشد» چيز«ه و اگر ھم چيزی در آنجا باقی مانده، آن نگھداری شود، چيزی باقی ماند

ميزان زيادی شمش ھای ه روشنی اثبات می شود که به مطبوعات جھان يکسری مطالبی انتشار يافتند که در آنھا ب

 عرضه شده دارای وزن مخصوص مساوی با طال به بازار جھانی طال) ولفروم(جايگزين تنگستن » فلز زرد«تقلبی 

خيلی وقتھا پيش به ) معادل کانگسترھا(شواھد تلويحی بسيار زيادی دال بر اين وجود دارد که بانکسترھا ... است

 به ١٩٣٣ رسمی طال از سال ۀوليت نگھداری ذخيرؤمس( دست برد زده اند امريکاذخاير طال در خزانه داری 

  ). سپرده شده استامريکاخزانه داری 

مردم » نمايندگان منتخب«را )  بزرگترين انبار ذخاير رسمی»Knox Fort«(ت ناکس شمش ھای طالی فور

با اصرار ران پُل، . به چشم خويش ديده اند ، يعنی شصت سال قبل ١٩۵٠ آخرين بار در اوايل سالھای امريکا

ک  بانک خصوصی، که نقش بان١٢کمپانی خصوصی متشکل از ( کنگره و منتقد سرسخت فدرال رزروۀنمايند

 در سال امريکا ۀ طالی اياالت متحدۀ، تصميم گيری برای بازرسی عادی از ذخير)بر عھده داردرا  امريکامرکزی 

  . امکان پذير شد٢٠١٢رو به پايان 

 آنچه که به مطبوعات درز کرده، به بازرسی ۀھم. اطالعات در مورد جزئيات بازرسی اخير بسيار محدود است

قريب نيمی از کارمندان . نھاتان نيويورک مربوط می شودی بانک مرکزی واقع در مزيرزمينھاخزانه داری طال در 

ارگان (وليت دولتی ؤ مسۀ ھمکاران ادارۀاضافه  کل بارزسی امور مالی و بانک فدرال نيويورک، بۀضرابخانه، ادار

 ۀ قطع٣۴٠٢١ که  شمش طال وجود دارد۵٣٠٠٠٠در انبار در حدود . در اين پروسه شرکت داشتند) بازرسی کنگره

 قطعه شمش ٣۵٠اين گروه مميزی، تعداد .  تعلق دارد و بقيه، مال کشورھای ديگر استامريکاآنھا به خزانه داری 

حيرت آور است که اين . مورد آزامايش قرار داد) ايجاد حفره(را از نھانگاه بيرون کشيد و با روش مته زنی 

.  شمش مورد آزمايش قرار گرفت١ شمش طال، ١٠٠ريبا از ھر تق. عمل آمده صورت بسيار گزينشی به بازرسی ب

) Denver( دنورۀزيرا، ذخاير اصلی خزانه داری در ديگر انبارھای فورت ناکس، در وست پوينت، در ضرابخان

بدين معنی که آزمايش . حاکی از آزمايش شمشھا در اين انبارھا دست نيافتمای من شخصا به ھيچ نشانه . قرار دارند

  . صورت گرفته باشد١٠٠٠ از ١، بلکه، ١٠٠ از ١ی احتمال دارد نه واقع

. انجام دادند) تنگستن(منظور شناسائی شمشھای تقلبی ه  آزمايشات را بۀبسيار تعجب آور است که بازرسان، ھم

، می توانست بازرسان را از )اولتراسونيک(کارشناسان بر اين باورند که کاربست روش تحقيقاتی مافوق صوت 

بررسی تمام موجودی خزانه داری با روش تحقيقات مافوق صوت، می . ناسائی با روش مته زنی بی نياز سازدش

 صحنه ای از نمايشی را بازی می کنند که می امريکابه باور من، مقامات . توانست سريع تر و ارزان تر تمام شود

، ھر عمل مته زنی با صرف زمان و از دست چرا که. تواند دھھا سال طول بکشد و ھزينه ھای زيادی را سبب شود

در ھمه حال، تحقيقات با روش مته زنی يا مافوق صوت، ضروری است . رفتن طال يا ھر فلز ديگر ھمراه است

 است که مسأله اصلی، کار با اسناد و بررسی اين ۀمسأل. ولی، موضوع اصلی بازرسی کنونی را تشکيل نمی دھد

در اين باره ھيچ کس، حتی ران پُل ھم حرفی نمی .  با طالی دولتی انجام شده استکدام عمليات مالی و بازرگانی

  .زند
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وجود دارد؟ می گويند، که نمايش مته زنی شمشھای » پايان جھان«طال و » محدود«و اما چه ارتباطی بين بازرسی 

 امريکات در رسانه ھای جمعی ھمانوق. طال تابستان گذشته به پايان رسيده ولی، نتايج آن تا کنون اعالم نشده است

می گويند . وزارت دارائی ھنوز از اعالم نتايج بازرسی امتناع می کند«: چشم می خورد کهه وفور به اين عبارت ب

، بلکه، ٢٠١٣ سال جنوری تأمل است که نه در پائيز، نه در ماه ۀشايست... »که نتايج در آخر سال اعالم خواھد شد

   معنی خاصی دارد؟مسألهآيا اين .  اعالم خواھد شد ٢٠١٢ه دسامبر سال در پايان سال، يعنی در ما

***  

 خود در انبارھای خارج تصميم گرفت، پائيز امسال ۀ برای برگرداندن طالھای سپردالماندر اين باره که دولت 

طبق . ی کند طال جايگاه دوم را درجھان احراز مۀلحاظ موجودی ذخيره  بالماندر حال حاضر، . بسيار نوشته شد

اما . می باشد)  ھزار تن٣٩/٣عبارت دقيقتر، ه ب(ھزار تن، ) سه و چھار دھم (۴/٣ الماناعالم رسمی، ذخيره طالی 

 در خود المان درصد طالی ٣١. اين کشور در انبارھای خارج از آن نگھداری می شود» فلز زرد«بخش اعظم 

 درصد در فرانسه نگھداری می ١١ درصد در انگليس، ١٣، اامريک ۀ درصد در اياالت متحد۴۵ آن، ۀ و از بقيالمان

 ۀ سال جاری در مجلس فدرال مطرح گرديد ولی، برنامجنوری در ماه المان برگرداندن اندوخته طالی ۀمسأل. شود

  .بودند کسانی که نمی خواستند طالھا بازگردانده شود. اجرائی آن ناگھان با مخالفت کور مواجه شد

.  طالی کشور می باشدۀول رسمی نگھداری ذخيرؤالمان اعالم شد که مسمخالفت از سوی بانک مرکزی اولين 

 برای وادار کردن بانک مرکزی به شروع عمليات بازگرداندن طال کفايت الماناعتبار مجلس ملی جمھوری فدرال 

دن بانک مرکزی برای بازرسی  مبنی بر موظف کرالمانبانک مرکزی اين کشور پس از تصميم دادگاه عالی . نکرد

 تن ١۵٠، مجموعا المانطالھای موجود خود در انبارھای خارجی و انجام تحقيقات روی شمشھای موجود در داخل 

  . طال به کشور نشان ندادۀدر طول سه سال آينده، تمايلی به اقدام عملی برای برگرداندن ذخير

 در زيرزمينھای المان ترسيم شد که طالی امريکا مرکزی  از سوی بانکالماندومين خط مخالفت با تصميم دولت 

، آژانس نزديک به بانک CNBC شکل کالمی داشتند و از جمله، از داده ھای ءمخالفتھا، ابتدا. آن نگھداری می شود

  : بسيار تأمل برانگيزانه ای نوشتۀ در سرمقال،CNBCجان کارنی، سردبير. مرکزی استفاده می شد

 در نزد بانک فدرال نيويورک خالص است يا آن المانھيچ اھميتی ندارد که موجودی طالی در واقعيت امر،  «

 بانک مرکزی می گويد آنھا صرفنظر  مھم اين است که.  نگھداری می شودالمانبخش طالھا که در بانک مرکزی 

 ممکن است به فروش اين طالھا. از محل نگھداری، می توانند برای ھر کارعملی مناسب مورد استفاده واقع شوند

که آنھا موجود ھستند يا نه، شايد  ايناز مثابه گرو مورد استفاده قرار گرفته، صرفنظر ه رفته، به قرض داده شده، ب

در واقع، برای انجام ھر ... کار گرفته شده باشده  بانکی بۀمثابه سرمايه عنوان پوششی برای تعھدات مالی و به ب

مھم اين است .  اھميتی نداردامريکا طال در نزد فورت ناکس يا انبار بانک مرکزی گونه عمليات قابل تصور، وجود

 با ھمان المان که بانک مرکزی   معتقد استامريکابدين ترتيب، بانک مرکزی .  پرونده آنھا وجود داردۀکه سابق

 ۀ می تواند چالالمانند، که در اختيار خود دارد، حتی اگر آنھا در شرايط معجزه آسائی از بين برو  طال Хميزان 

 بسيار بھتر از دادگاه المانمطمئنا، اين موضوع را بانک مرکزی «: و در ادامه می نويسد. »سياه کھکشانی را ببندد

که آنھا در آنجا قرار دارند و  وقوف به اين. بازرسی طال ھيچ سودی نخواھد داشت. عالی اين کشور درک می کند

 آن ھيچ چيز ديگری غير از ۀولی اگر طالئی وجود نداشته باشد، نتيج. ر نمی دھدييغخالص ھستند يا نه، چيزی را ت

  .»شروع ھرج و مرج و سلب اعتماد نسبت به سپرده ھای طال در نزد بانکھای مرکزی نخواھد بود
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ی پر ھا نتوانستند برای برگرداندن طال به کشور خود اصرار نمايند، استداللھاالمانکه » ممانعتی«پس از چنين 

 زير امريکابر گذشته، سواحل شرقی ودر ماه اکت. طمطراق زيادی آورده شد و نيروی طبيعت نيز به کمک آمد

نظريه پردازان تئوری توطئه، طوفان را . طوفان، نيويورک را نيز در ھم کوبيد. ضربات طوفان سندی قرار گرفت

 طوفان سندی، ويران کردن، نابودسازی و ۀدثگويا ھدف اصلی حا. دست طرفداران بانک مرکزی دانستند» ۀساخت«

 در اين زمينه امريکاگزارشات رسانه ھای جمعی . نھاتان نيويورک بوددر مآب گرفتگی انبارھای بانک مرکزی 

 The Daily(» ديلی بايل« سايت اينترنتی ٢٠١٢بر و اکت٣٠عنوان مثال، در گزارش ه ب. بسيار جالب توجه است

Bail(توری ، وابسته به امپراCNBCدر کنفرانس . اخبار حيرت آور از واشينگتن دی سی«: ، گفته می شود

 اعالم کرد که امريکاطور شتابزده تشکيل گرديد، بن برنانکه، رئيس بانک مرکزی ه مطبوعاتی که دوشنبه شب ب

 المانطالی نيويورک، موجب تخريب کامل انباری گرديد که ذخيره ) Con Edison(انفجار در ايستگاه کان اديسون

...  طالی خود محقق شدۀ برای برگرداندن ذخيرالمانبدين ترتيب، پاسخ نه به تمام تالشھای . در آن نگھداری می شد

  .»در اين گزارش گفته می شود که طالھا بيمه نشده بودند

ترل صاحبان اما رسانه ھای جمعی تحت کن.  برخی کارشناسان، آن روز ھيچ طوفانی روی ندادۀعقيده به ھر حال، ب

واقعيت اين است که، در اوج . از قھر طبيعت ترسيم کردند» اطالعات تصويری«سادگی ه ، بامريکابانک مرکزی 

طوفان روز دوشنبه، نيويورک يک شب طوفانی، گاھی قوی و گاھی اوقات بسيار ضعيف را به سحر رساند و در 

در سايتھای اينترنتی انتشار » ابعاد فاجعه« داری از تصاوير خنده. بعضی مناطق آن باران نم نم می باريد و ھمين

 ١٣ و کانادا امريکابر اساس گزارشات رسمی، در اثر طوفان در .  بودندامريکا رسانه ھای جمعی ۀيافتند که ساخت

در !  يک کشور ديگر وارد ارزيابی ھا می شودۀمسألخصوص وقتی که ه حاال بيا ثابت کن، ب. نفر جان سپردند

آنچه که به انفجار در ترانسفورماتور .  نفر جان باختند١٧٠ تا ١۵٠ھمين شھر کوچک کرمسک ما، از ضمن، در 

 آن، خاموشی برق خانه ھای چند ميليون نفر مربوط می شود ، شواھد جدی بسياری ۀايستگاه کان اديسون و در نتيج

  .مبر بود سپت١١» تورمينيا«شبيه بودن آن وجود دارد و نشان می دھند که اين کار، بسيار » تصنعی«دال بر 

 حتی يک امريکابانک مرکزی . نھاتان منتشر نشد انبار طالی واقع در مۀسفانه، ھيچ توضيح بيشتری در بارأمت

راه خواھد شد، انبار بازسازی ه ، ھمه امور روب تسکين دھنده معمولی ھم صادر نکرد و نگفت که مثالً ۀاطالعي

 نيز سکوت عميق اختيار کرده المان. سکوت شوم اختيار کرد. واھند شد و الی آخرخواھد شد، طالھا بازگردانده خ

با اين وضع، آيا .  را باز پس دھدالمانبرنانکه آشکارا نمی خواھد طالی . بوی رسوائی در ھوا پخش شد. است

  احتمال دارد ھيچ چيزی برگردانده نشود؟

، در ايجاد چنين امريکاظر می رسد، برخی افراد در نه ديگری ممکن است روی بدھد؟ ب» فجايع طبيعی«کدام 

اين حادثه نيز احتماال با .  بسيار جالب است٢٠٠١مبر  سپت١١ ۀ، توجه به حادثمثالً . مھارت پيدا کرده اند» فجايعی«

 در امريکا و در مجموع، با ھمه طالھای نگھداری شده در زيرزمينھای بانک مرکزی المانموضوع طالھای 

، پس از فروريختن برجھای مرکز تجارت جھانی، چند تن طال بطرز عجيبی از اوالً . تباط داشتنيويورک ار

، برخی اسناد مربوط به تحقيقات پيرامون ثانياً ). اين چند تن طال دولتی نبود، شخصی بود(زيرزمينھای آن ناپديد شد 

. طور مخفيانه ناپديد شدنده وار برجھا بليس فدرال و سازمان سيا در رابطه با طال از زير آوعمليات غيرقانونی پ

  .پس از ناپديد شدن اين اسناد، به کار تحقيقات پايان داده شد
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» زوريخ نوين«زبان ی المان ۀ، روزنام٢٠٠١مبر سال  سپت١١ فاجعه بار ۀو در پايان، يک سال پس از حادث

)Neue Züricher Zeitung ( وارن بافت ريکاامی ئبا استناد به پيش بينی ميليارد افسانه ،)Warren Buffett (

 تروريستی با استفاده از ۀ سال آينده، کارھا تا اولين حمل١٠نوشت، که اگر اوضاع بدين منوال ادامه يابد، طی 

اگر چنين . ، تا چند روز ديگر به پايان می رسد٢٠١٢سال .  پيش خواھد رفتامريکاای در خاک ئتسليحات ھسته 

جر می شود، ذخاير طالی نگھداری شده در آنھا به مواد راديوآکتيويته آلوده می شوند و وسيله ای در نيويورک منف

. معنی پيدا می کند) Buffett(مندی خود به برگرداندن طالھايش را از دست می دھد، پيش بينی بافت ه  عالقالمان

. ک ھر آن ممکن است واقعيت يابد بشريت جھان، بلکه برای ساکنان نيويورۀبنا بر اين، پايان جھان اگر نه برای ھم

  .لحاظ فيزيکی خطرناکتر می شوده  بامريکاحضور در نزديکيھای انبارھای بانک مرکزی 

http://www.fondsk.ru/news/2012/12/18/zoloto-i-konec-sveta.html  
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