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 Political سياسی

  
 (Valentin Katasonov)*کاتاسانوف والنتين

 شيری  .م .ا :برگردان از
  ٢٠١۵ مارچ ٢٧

  لندن طالی تثبيت انجمن بستن
 جھان مالی نظام در بنيادی تحول ۀنشان

  

 اين .بود گذشته ۀھفت اخبار اھم از يکی چمار ٢٠ از زرد فلز قيمت تثبيت نظام -لندن طالی تثبيت انجمن کار انپاي اعالم

 طال قيمت تثبيت عملياتی اصول .برساند قرن يک به را خود حيات نتوانست که بود شده ايجاد ١٩١٩ سال در نظام

 فلز فروش فرمان صدور طريق از لندن طالی بازار متنفذين زا تن چند ديدارھای در گرانبھا فلز قيمت : بود ساده بسيار

 و برابر طال خريد و فروش برای شده اعالم کل حجم که گرديد، می تثبيت ھنگامی آن قيمت .گرديد می تعيين آن خريد و

 در طال تقيم تثبيت در لندن گرانبھای فلزات بازار انجمن عضو بانک و کمپانی پنج .شد می برقرار تعادل اصطالح به

 طال بازار تثبيت اداری امور دار عھده) محدود وليتؤمس با( لندن طالی بازار تثبيت کمپانی .داشتند شرکت لندن بازار

 .بود

 می طال جھانی بازار در قيمتگذاری آل ايده ابزار لندن، طالی تثبيت انجمن که شد، می تصور زيادی ھای دھه طول در

 زيکیف انتقال قراردادھای در فلز قيمت برقراری برای ھمه، بر مقدم جھان، سراسر در لندن طالی تثبيت نرخھای .باشد

 )کاغذی اصطالحه ب طالی( طال اساس بر مالی مشتقه ابزارھای با معامالت نرخھا اين به .شد می واقع استفاده مورد آن

 فلزات به وابسته مطالبات و ھا دھیب ارزيابی و پولی طالی موجودی ۀمحاسب برای ھمچنين نرخھا .شد می زده گره نيز

 .شد می استفاده) طال اساس بر شده محاسبه بانکی ھای سپرده ً،مثال( گرانبھا

ه ب زمان، گذشت با حال عين در و شد، نمی گفته سخنی ًمعموال بحث مورد قيمتگذاری مکانيزم کمبودھای خصوص در

 می ميانه ب لندن طالی تثبيت انجمن عملکرد با ارتباط در بيشتری چه ھر مسائل اخير، سال ٢٠ -١٠ ۀدور در ويژه

 .آمد

 و گذاشت کنار را پولی فلز ۀوظيف اجرای قانونی لحاظه ب طال ،١٩٧٠ سالھای در وودز -برتون نظام برچيدن ھنگام از

 حالت در )فلز با قيمتگذاری و( طال با تجاری معامالت انجام .گرديد تبديل بورس بازارھای در معمولی کاالی يک به

 اخير ھای دھه در لندن طالی تثبيت انجمن .باشد تر منطقی توانست می بورس بازارھای در عادی یئکاال معامالت

 بازارھای معمولی معامالت در جايگزين سانه ب گاھی و مکمل عنوانه ب گاھی کھنه، روبنای مثابهه ب و بيمورد بسيار

 .رسيد می نظره ب گرانقيمت و رنگی فلزات بورس

 بر نظارت برای روچيلدھا عالقه مورد ابزار لندن طالی تثبيت انجمن که نمايند، می تأکيد کارشناسان خردمندترين

 .گرديد ايجاد نوزدھم قرن در روچيلدھا تالشھای ۀساي در طال استاندارد است، واضح که طوریه ب .بود طال بازارھای
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 طرزه ب طال استاندارد از و نمود متمرکز خود دستان در را اروپا طالی ۀعمد بخش ناپلئون جنگھای از پس خانواده اين

 روچيلدھا که اين خصوصه ب .آورد وجوده ب گرانقيمت فلز به مداوم تقاضای که طوریه ب اندوخت، ثروت یئ افسانه

 طاءاع طال وامھای شکله ب بلکه نفروختند، جھان مختلف کشورھای داری خزانه و مرکزی بانکھای به را فلز اين

 در و فتادندني تشويش به روچيلدھا اما .نمود متوقف ًموقتا را طال استاندارد مکانيزم عملکرد اول جھانی جنگ .کردند

 .دادند تشکيل آن مکانيزم کمکه ب طال جھانی بازارھای بر نظارت ادامه برای را لندن طالی تثبيت انجمن ١٩١٩ سال

 ميان در اصلی عضو گرديد، تأسيس روچيلد ناتان توسط نوزدھم قرن وايلا در که لندن پسران و روچيلد .ام .ان بانک

ۀ قبيل با نامرئی ھای رشته با نيز »یئطال پنج« اعضای بقيه .شود می محسوب لندن طالی تثبيت انجمن متنفذ عضو پنج

 که است درست  .بود روچيلدھا خانوادگی کار و کسب لندن طالی تثبيت انجمن گفت توان می .دارند پيوند روچيلدھا

 که نبود معنا بدان اين اما شد، خارج لندن طالی تثبيت انجمن از ٢٠٠٣ سال در پسران و روچيلد .ام .ان بانک

 ھنگام آن در اما  .کردند مديريت را لندن طالی تثبيت انجمن نامرئی صورته ب آنھا  .کشيدند دست طال از روچيلدھا

 بروز با ھمراه نظارت زير از اوضاع خروج احتمال .گرفت صورت زرد فلز بازار در سوءاستفاده مختلف اشکال

 پرده پشت به ()روچيلدھا( »مالی ھای نابغه« اين لجن، به نشدن آلوده منظوره ب .داشت وجود لحظه ھر جھانی یئرسوا

 به مربوط اطالعات درز ھای راه که داد روی طال جھان در بسياری توجه جالب اتفاقات ٢٠٠٣ سال ھمان در .رفتند

 با معامله اولين زمان ھمان در درست مثال، عنوانه ب .کردند مسدود بشدت روچيلدھا لوکنتر تحت ھای رسانه را آنھا

 صفحات به سال ده گذشت از پس تنھا »تنگستن طالی« جنجال موضوع اما گرفت، انجام »تنگستن طالی« اصطالح به

 .يافت راه جھانی ھای رسانه اول

 کنند، می -راکفلرھا و روچيلدھا طايفه -»پول اصلی صاحبان« که بزرگی بازی آن با لندن طالی تثبيت انجمن انحالل

 بر روچيلدھا بازی، اين در .)باشند می مريکاا رزرو فدرال بانک اصلی سھامداران جزو آن ھم و اين ھم( است مرتبط

 کرده تمرکز کنند، می چاپ رزرو فدرال بانک یماشينھا که جھانی ارز عنوانه ب ر،الد روی بر راکفلرھا و طال روی

 مشخص »طال -رالد« اساس بر ،)ھستند رقيب ھم و شريک ھم دو، آن( »پول اصلی صاحب«دو بينء قوا توازن .اند

 اوايل در طال تميق که است ذکر به الزم .يابد می کاھش ًشديدا اوقات گاھی زرد فلز نرخ که است، واضح .گردد می

 بر سخن زيرا، .نشد ھم نزديک کلی طوره ب بازار ،)دالر ٨۵٠ ترويکا اونس ھر( رسيد خود حداکثر به ١٩٨٠ سالھای

 چنين اينجا از .بود گذشته ارزش بی دالر ١٠٠٠ از قبل، مدتھا از که اسمی قيمت سر بر نه بود، یئ مقايسه قيمت سر

 که است اين واقعيت اما .شد تمام روچيلدھا قعيتمو تضعيف به و راکفلرھا نفع به بازی ۀنتيج انگار که شود می مستفاد

 .بود راکفلرھا مقابل در ژيکيسترات برد منظوره ب روچيلدھا موقت نشينی عقب و تاکتيکی شگرد يک فقط اين

 کردند شرکت منظور بدين طال نرخ کاھش بازی در روچيلدھا که دارد، وجود باره اين در زيادی غيرمستقيم ھای نشانه

 با اخير ۀدھ دو طول در روچيلدھای .نيست مالی مازوخيسم يک اين اما گرديد، منجر دالر تقويت به ودکارخ طوره ب که

 قيمت حداکثری کاھش بهً طبيعتا آنھا ھم دليل ھمين به و خريدند گرانبھا فلز ی،ئجنا و یئ سايه روشھای از گيری بھره

 اما کشيدند، بيرون مختلف منابع از را طال .بود لندن طالی تثبيت انجمن کارکرد حال، عين در اين، اما .دادند تن طال

 ھا، اندوخته بيشترين .بودند جھان مختلف کشورھای داريھای خزانه و مرکزی بانکھای طالی ذخاير آن اصلی منابع

 فورت ۀخزان .شد می نگھداری ناکس فورت در که بود )تن ٨١٠٠ رسمی، ھای داده طبق( مريکاا داری خزانه ذخيره

 در شده ثبت طال تن ھزار ٨ آن وجود کسی که اين احتمال و است نگرفته قرار بازرسی مورد دھه شش از بيش ناکس

 درصد ١ از کمتر بسيار من، باور به نمايد، تأئيد آنجا در را مريکاا یئدارا وزارت و و رزو فدرال بانک رسمی اسناد

 .است کمتر نيز ميزان اين از مريکاا پولی حاکميت دانمنتق فعالترين از يکی ،ُپل ران سناتور ارزيابی .است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 انگليس، بانک مريکا،ا داری خزانه رزو، فدرال بانک که دھند می گواھی طال ۀبار در تقلب از زيادی واقعيتھای

 تقلب اين در ديگران و لندن طالی قيمت تثبيت انجمن »یئطال پنج« سيتی، لندن و استريت وال بانکھای از بسياری

 و نظارت ارگانھای که گرفت شدت حدیه ب طال با معامالت کردن بدنام جاری ۀدھ آغاز در .داشتند شرکت گبزر

 موج اولين از پس بالفاصله .شدند العمل عکس به مجبور نوعیه ب اروپاۀ اتحادي انگليس، مريکا،ا مالی امور بر کنترل

 سوءاستفاده ظن به تحقيقاتی اروپا،ۀ قار سيتی، لندن ،استريت وال »مصونيت« دارای بانکھای عليه جھانی مالی بحران

 حده ب احکام .بود جنجالھا پرھياھوترين ارز، نرخھای و لندن بانکی بين بھره درصد با بانکھا یدستکاريھا .گرديد آغاز

 ماند معوق طال با احتمالی تقلبات بررسی .پرداختنند ميلياردی غرامتھای و جرايم بانکھا گرديد، صادر شديد کافی

 لندن طالی قيمت تثبيت انجمن به کار باالخره اما ،)بودند جھان مالی نظام در مقدسات ترين مقدس -طال بازارھای(

 .کشيد

 در لمانا بانک از سخن .نياورد تاب »یئطال پنج« از يکی اعصاب رسيد، مشامه ب کباب بوی که ھنگامی گذشته سال

 لمانا بانک .نشد پيدا خريداری اما بفروشد، لندن طالی تثبيت انجمن به را خود جای کرد سعی بانک اين .است ميان

 بار اولين برای »یئطال پنج« جایه ب .نمود ترک بزدالنه ٢٠١۴ سال تگسا ماه در را لندن طالی قيمت تثبيت انجمن

 بارکاليس ،نرالج هسوسيت ،سی .بی .اس .اچ ،موکاتا اسکوشيا :از بودند عبارت اينھا .گشت پديدار »یئطال چھار«

 مالیۀ کنند تنظيم اين از قبل حتی .)Scotia Mocatta ، HSBC، Societal General، Barclays Capital(کاپيتال

 .نمود آغاز را کاپيتال بارکاليس پيرامون تحقيقات (Financial Conduct Authority) مالی قدرتھای رفتار انگليس،

 -روچيلدھا لوکنتر تحت بانک برای شده تعيين مضحک و ناچيز ۀجريم مونپيرا ھياھو کرد سعی انگليس وقت دولت

 .بخواباند را )يورو ميليون ٣٠ حدود در( بارکاليس بانک

 تنھا نه آنھا ديد ميدان در .زدند دست تحقيقاتی به طال بازار در تقلبات پيرامون نيز لمانا و سوئيس مالی نھادھای

 نقره، طال،( رنگی فلزات بازارھای در ديگری بزرگ بازيگران حتی لندن، طالی قيمت تثبيت انجمن عضو بانکھای

 از لندن، طالی قيمت تثبيت انجمن عضو بانکھای با يکسو، از بازيگران اين که گرديد، معلوم .شدند مشاھده )پالتين

 .داشتند تنگتنگا ۀرابط المللی بين محاسبات بانک با ھمچنين و کشورھا برخی مرکزی بانکھای با ديگر، سوی

 را لندن طالی تثبيت انجمن انحالل تسريع موجبات لهأمس اين من، ۀعقيده ب .بود رسيده انفجاری ۀدرج به اطالعات

 .آورد فراھم

 طال قيمت در تقلب را آن چرا که نيست معلوم ،)بعدی طاليی چھار( »طالئی پنج« تقلبات باه در صحبت ضمن بسيارھا

 و خريد برای سفارشات حجم و تعداد تنظيم طريق از ً،مثال نيز طال قيمت در دستکاری احتمال اينجا در البته، .نامند می

 نشان ٢٠١۴ -٢٠١٢ سالھای در ارز ھای نرخ در تقلب مورد در شده انجام تحقيقات .داشت وجود گرانقيمت فلز فروش

 تسری نيز طال ۀحوز به »تنظيمات« اين چرا نيست معلوم اما گرديد، می» تنظيم« سفارشات مورد اين در که دھد، می

 تثبيت انجمن اعضای که بود، اين از عبارت بلکه ، قيمتھا، دستکاری نه سوءاستفاده مھمترين حال، ھمه در اما نيافت؟

 حل ترتيب .بود خواھد چه »خروجی« قيمت که بودند باره اين در خودی اطالعات انحصاری صاحبان لندن طالی قيمت

 چند طال بازارۀ کنند شرکت يک اگر حتی .انجامد طوله ب ساعت چند تا دقيقه چند از توانست می قيمت ألۀمس فصل و

 به ھنگفتی پول توانست می او صورت اين در يافت، می اطالع قيمت گيری جھت از نرخ رسمی اعالم از پيش ثانيه

 گردش( .دارند »کاغذی طالی« با کار به وافری مندیه عالق دالالن از بسياری که اين احتساب با ويژهه ب .بزند جيب

 روچيلدھا خود زياد، احتمال به .)شود می بالغ بازار در طال زيکیف گردش از بيشتر برابر چندين به طال نوع اين مالی

 .آوردند می دست به کالنی پولھای طريق اين از خود، لوکنتر تحت ساختارھای به اطالعات دادن با
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 بر قيمتگذاری، جديد نظام .است دشوار کرد، خواھد حرکت سمت کدام به جھانی بازار در بعدی حوادث که اين گفتن

ۀ اجاز بيشتری چه ھر مشتريان به است قرار که کند، می يادآوری را شفاف ًکامال حراج منتشره، اطالعات اساس

 اگر .بود خواھند »طال ۀگسترد تثبيت« اين اصلی ۀکنند شرکت چينی شرکتھای و بانکھا که شود، می گفته .دھند شرکت

 مقررات تنظيم با صورت، ھر در .يافت خواھد افزايش سرعته ب طال قيمت صورت اين در يابد، واقعيت خبر اين

 .نمود تنظيم توان می گزاف بار از اجتناب ضمن را روند اين »طال ۀگسترد تثبيت«

 يکی .زد حدس توان می فقط .نيست روشن وزھن لندن طالی تثبيت انجمن شدن بسته تاريخ ۀپرد پشت نکات از بسياری

 گرانبھا فلزات قيمت کاھش مکانيزم به آنھا .است شده انباشته طال باً کامال روچيلدھا ھای خزانه که است اين حدسيات از

 :است چنين منطقی لحاظه ب .بودند لندن طالی تثبيت انجمن شدن بسته اصلی مبتکر ھم آنھا سبب، بدين .ندارند نياز ديگر

 کسی که داشت خواھد وجود کمی احتمال ھمانقدر کنی، جمع را لندن طالی تثبيت انجمن عنوان تحت تله سريعتر چه ھر

 .بزند نقب »مالی نوابغ« کثيف بازيھای حقه به

 کثيف بازيھای حقه خصوص در اطالعات تأنش خطر اما نگرفته، صورت پايان تا انباشت که است، اين ھم ديگر حدس

 اصول اساس بر و افتاد اتفاق عجله و شتاب با لندن طالی تثبيت انجمن انحالل .است يافته افزايش شدت هب طال با

 .کردند عمل »عقالنيت«

 .باشد راکفلر و روچيلدھا بين مجادله ۀنتيج است ممکن لندن طالی تثبيت انجمن بستن .دارد وجود ھم سومی شق

 اين صحتۀ بار در .آورند وارد )لندن طالی تثبيت انجمن( روچيلدھا آشيل ۀپاشن به را ضربه اند گرفته تصميم راکفلرھا

 ھنوز .دھد می پايان خود کار به لندن طالی تثبيت انجمن که گرديد، معلوم ٢٠١۵ سال اوايل در که شود، می گفته شق

 گسترده تحقيقات بهبروری ف ماه در غيرمنتظره طوره ب مريکاا دادگستری وزارت اما داشت، وجود ترمز فشردن امکان

 پی جی بارکاليس، بانکھای :بانک ١٠ حداقل .زد دست گرانبھا فلزات بازارھای در تقلب احتمال با رابطه در ای

 نوا نرال،ج سوسايت ساکس، گلدمن اس، بی يو سوئيس، کرديت سی، بی اس اچ لمان،ا بانک چيس، مورگان

 ھم بينيم، می که ھمانطور فھرست، در .گرفتند قرار سوءظن وردم جنوبی فريقایا استاندارد بانک و اکاناد اسکوشيای

 .کنند می یئخودنما دارد، قرار روچيلدھا شديد نفوذ تحت که دومی ويژهه ب ساکس، گلدمن ھم و چيس مورگان پی جی

 رارق جدی بسيار تحولی ۀنقط در جھانی مالی نظام که است، آن ۀنشان لندن طالی تثبيت انجمن بستن صورت، ھر در

  .است گرفته

 

 :مترجم مالحظات

 يقين و شک در متحيرند جمعی      دين، و مذھب در متفکرند قومی

 .اين نه و است آن نه راه بيخبران کای    کمين ز منادی برآورد ناگاه

 »خيام«

 بشريت ثروت دھاميليار ھا ثانيه طول در که روچيلدھا و راکفلرھا »مالی ۀنابغ« دو -طال و دالر مافيای دو که حالی در

 بيماری، بيکاری، فقر، گرداب در را بشری ۀجامع ھمه به قريب اکثريت نموده، سرازير خود ھای خزانه به را جھان

 کشانده، تباھی و ذاللت به را خاک ۀکر کل ساخته، گرفتار بختيھا تيره و مفاسد و محروميتھا انواع و فالکت گرسنگی،

 يکی که اند، کرده گرم ناپذير پايان و بيھوده جدلھای و بحث با چنان را »بيخبران« سر اند، کرده تبديل ساکنانش جھنم به

 تھی ھای واژه و اصطالحات انواع و »بيان آزادی« ،»بشر حقوق« ،»دمکراسی« .ھوا از ديگری و گويد می زمين از

 به که کند می پيدا آن فراغت کسی کمتر که اند کرده تبديل الکنی زبان ھر دھان نقل به چنان را محتوا و معنی از شده

 پر بچرخد، پاشنه ھمين بر جھان در ديگری صباح چند اگر .بپردازد انسانی ۀجامع ۀروزمر و سابقه بی فجايع پيکاوی
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 متعلقاتشان و مخدر مواد جنگی، صنايع و جنگ مافيای جمله، از ديگر، مافيای چند ھمراهه ب مافيا، دو اين که نيست بعيد

 جرم سراسر تاريخ به و گذشت نحوی بدترين به ديروزمان لذا، و  داد خواھند قرار جدی تھديد مورد را بشر ءبقا و دوام

 حقيقت، راه در مبارزه و ديد بدرستی ھمواره بايد را واقعيتھا فردايمان نجات برای .پيوست جھان کلفتان گردن جنايت و

 .بخشيد شدت امروز ھمين از را آزادی و عدالت

 ١٣٩۴ حمل -ينفرورد ۶
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 »شاراپوف فيودورويچ سرگئی« نامه ب
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