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 یدالرباجگير 
  

 شده است، امريکا جريمه در ۀئی ملزم به تأديامريکاانک يا شرکت غيرطور فزاينده ای در اين باره، که اين يا آن به ما ب

در (نام اغلب اينگونه بانکھا و شرکتھا بسيار مشھور و مبالغ جريمه بسيار قابل مالحظه ھستند . کنيم اطالع پيدا می

. دادند تفاقاتی روی نمیپيشترھا چنين ا. زندگی اقتصاد جھانی استدر  جديد ۀاين يک پديد). دالرمواردی، صدھا ميليون 

  .شدند، اما از سوی حاکميت ھمان کشورھائی که آنھا در آنجا پايه گذاری شده بودند بانکھا و شرکتھا جريمه می

  

  شرايط برای باجگيری

به پرداخت ) پيش از ھمه اروپائی(ئی امريکابرخی کارشناسان بر اين باورند، که جريمه ھای ھنگفتی که بانکھای غير

برخی . ستامريکا برای بھبودی اوضاع مالی امريکا رئيس جمھور ۀشوند، بخشی از کارزار اعالم شد م میآنھا ملز

. ئی عليه بانکھای اروپائی ھستندامريکا جديد جنگ رقابتی بانکھای ۀکنند، که جريمه ھا، وسيل ھای ديگر تصور می

 برای تحکيم برتری امريکا ۀ جھانی دواير حاکمۀند، که مکانيزم وضع جريمه ھا، بخشی از پروژاسومی ھا بر اين نظر

 آنھا را که امروز غالباً  نظرات ديگر ھم داير بر اين.  جھان استۀ بر روی دنيای کھنه و ھمامريکاژئوپليتيک 

  ...نامند، وجود دارند ی میدالر» باجگيری«

با پولشوئی، فساد، تأمين مالی  قوانينی برای مبارزه امريکادر  ٢٠٠١مبر سال  سپت١١ ۀاز يک سو، پس از حادث 

تروريسم، فرار از پرداخت ماليات، جرايم سازمانيافته، قاچاق مواد مخدر، جرايم کامپيوتری و ديگر تھديدات امنيتی با 

.  جنبه برون مرزی دارندامريکاقابل توجه اين است، که نسل جديد قوانين مصوبه در . شور و شوق به تصويب رسيدند

اشخاص حقيقی، شرکتھا و بانکھای خارجی در فراسوی ) معامالت مالی(است، که اگر اقدامات اين، بدان معنی 

وليت حقوقی جلب ؤتوانند به مس  را تھديد نمايد، عامالن اين تھديد در ھر حال میامريکا، امنيت امريکامرزھای خود 

 به پرداخت جريمه و ديگر اشکال ريکااماين دسته از اشخاص حقيقی، شرکتھا و بانکھای خارجی در دادگاھھای . شوند

 افراد ۀ تصميميات دادگاھھای اين کشور داير بر جريمامريکاالزم به توجه است، که در . شوند مجازات محکوم می

 تدوين و امضای کنوانسيونھای امريکاعالوه بر آن، . طور خودکار عمل می کنده خارجی بی برو برگرد امروز ب

چنين کنوانسيون ھائی به استدالالت . کند  با تھديدات فول الذکر را با ساير کشورھا آغاز میمختلف بين المللی مبارزه

  . تبديل خواھند شدامريکائی در امريکا متخلفان غيرۀتکميلی برای جريم
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 تخلفات ۀمنظور رديابی ھمه  اطالعاتی جھانی ب -از سوی ديگر، واشنگتن در طول دھھا سال يک ساختار مالی

چنين ساختاری، ھمانطور .  تشکيل داده استامريکاقی، شرکتھا و بانکھای خارجی در خارج از مرزھای اشخاص حقي

 معامالت ۀنوشتم، شرايط رھگيری ھم»  و بانکھاامريکاجھان زير کالھک آژانسھای امنيتی  «ۀکه در مقال

  را در سراسر جھان فراھم میکاامريئی در خارج از امريکا»  بازیۀقاعد«ئيھا و ثبت ھر گونه تخلف از امريکاغير

  .کند

  

  )Standard Chartered(استاندارد چارترد  ۀتاريخچ

»Standard Chartered«-اين بانک در اواسط قرن گذشته در انگليس .  يکی از سّری ترين بانکھا تا سال گذشته بود

ھم درست مثل خود » Standard Chartered«بانک . شود تأسيس گرديد و بانک امپراتوری روچيلد محسوب می

لحاظ مقياس عمليات خود در ميان گروه ه  در سايه بماند، اما ب روچيلدھا ترجيح داد پس از پايان جنگ جھانی دوم

 درصد سود ترازنامه ای خود را از ٩۵ - ٩٠در سالھای اخير، اين بانک . بزرگترين بانکھای اروپائی قرار گرفت

دنبال آغاز ھياھو ه  ب٢٠١٢ سال گستدر ماه ا. آورد دست میه  قاره اروپا ب، انگليس وامريکامعامالت در خارج از 

که بانک  اين اداره اتھاماتی دال بر اين. »آفتابی کند«، بانک مجبور شد خود را امريکا خدمات مالی ۀوسط ادارت

بر اساس داده . ارد کرد به حمايت از جمھوری اسالمی ايران انجام داده است، وی معامالت غيرقانوناستاندارد چارترد

 است که به نفع شھروند ايرانی بين دالر ميليون ٢۵٠، بحث بر سر نقل و انتقال مبلغ امريکا خدمات مالی ۀھای ادار

  احتمال میامريکاعالوه بر آن، دولتمردان .  نيويورک آن انجام گرفته استۀبانکھای انگليس و خاورميانه با کمک شعب

 تأثير ۀ، سودان و ميانمار واقع در حوزا با سازمانھای افراطی و تروريستی در ليبيد چارترداستانداردھند، که بانک 

اعالم ) امريکا ساختاری اداره خدمات مالی ۀشعب( خدمات مالی نيويورک ۀادار.  ارتباط داشته باشدامريکاتحريمھای 

 ٢۵٠ ھزار معامله بالغ بر ۶٠و در حدود  سال اين بانک با دولت ايران طرحی تدوين کرده ١٠در مدت تقريبا «: کرد

 ۀاز طريق شعباستاندارد چارترد ھمانطور که گفته شد، بانک . » را از تنظم کنندگان مخفی کرده استدالرميليارد 

و بانک ملی ) تحت مديريت دولت(نيويورک خود به نفع مشتريان مالی ايرانی، شامل بانک مرکزی، بانک صادرات 

اصطالح ترانزيتی، که از طريق آن، ه پرداختھای ب.  تحريم شده اند، پول صرف کرده استريکاامايران که از سوی 

 بين استاندارد چارترد نيويورک بانک ۀکه از ايران خارج و يا به اين کشور وارد شوند، اما با کمک شعب پولھا بدون اين

وزارت خزانه داری .  مرکز جنجال قرار گرفتندبانکھای انگليس و خاورميانه به سود ايرانيان رد و بدل شده اند، در

مبر سال شوند، در ماه نو که آنھا برای دور زدن تحريمھا استفاده می دليل نگرانی از اينه  چنين عملياتی را بامريکا

، آن را در مقابل امريکا تنظيم کننده، زيانھای ناشی از چنين عملياتی به کل نظام مالی ۀعقيده ب.  ممنوع کرد٢٠٠٨

 از بانک خواستار امريکادر نھايت، دولت . سوداگران اسلحه، قاچاقچيان مواد مخدر و تروريستھا آسيب پذير می سازد

  .گزارش رسانه ھای جمعی، اين مبلغ جريمه پرداخت شده استه ب.  جريمه شددالر ميليون ۶۶٧پرداخت 

  

  ديگر بانکھای خارجی» تراشيدن سر«

 ئی و اروپای غربی محسوب میامريکا رقابتی بين بانکھای ۀ مھمترين شرط مبارز-اساختار نظارت بر معامالت بانکھ

ه  آنھا را بامريکاکند، به ھمين سبب، آژانسھای امنيتی   را نگران میامريکا لندن ۀويژه، بانکھای شبکه ب. شود

در  .لندی داشتنداليسی يا ھ بانکھای متھم به ھمکاری با ايران در سال گذشته، خاستگاه انگۀھم. کنند شدت کنترل می

 ھنگفت ۀبه تخلف از رژيم تحريم عليه ايران اذعان کرد و با پرداخت جريم   INGلندی ا بانک ھ٢٠١٢ سال جونماه 
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ه بر اساس برخی اطالعات، ب(، موافقت نمود امريکاعلت تخلف از تحريمھا عليه ايران به دولت ه ی بدالر ميليون ۶٠٠

  .ترين ميزان جريمه در تاريخ تخلف از تحريمھا تا آن موقع بوداين، بزرگ). خاطر کوبا ھم

 و انگليس نشان داد، که بانک ھنگام تصميمگيری در امريکاکه تحقيقات   ھم پس از آنPLCبانک انگليسی بارکليز 

ت  در پولشوئی شرکت کرده است، با پرداخ اعتباری مرتکب تخلف جدی گرديده و عمالً -مورد عمليات سپرده گذاری

  .ی موافقت کرددالر ميليون ۴۵٣جريمه 

، که بر اساس داده ھای HSBC توجه خود را روی بانک انگليسی ھولدينگ امريکا مجلس سنای ٢٠١٢تابستان سال 

اين . ول بوده، متمرکز نمودغ مشامريکا تحت کنترل  به معامالتی در حريم مکزيک عمالً امريکا اطالعاتی یآژانسھا

 اعالم کرد، که برای HSBC ٢٠١٢مبر سال و در ماه دس از تحريمھا عليه ايران متھم شد بانک ھمچنين به تخلف

  . آماده استامريکای به دولت دالر ميليون ٩٢٠ ميليارد و ١ مجموعا ۀپرداخت جريم

 London Interbank Offered( وامھای بين بانکی لندن ۀ نرخ بھرۀ رسوائی ناشی از دستکاری ارائ٢٠١٢سال 

Rate (بزرگترين بانکھای اروپائی .  اوج خود رسيدۀه نقطب)ئی در طول ساليان امريکاو )  اول، انگليسیۀدر وھل

 تقلب ۀتحقيقات در بار. طور غيرقانونی ثروتمند شدنده زيادی با دستکاری مشغول بودند؛ در اثر اين دستکاريھا، آنھا ب

 شروع شد و ھمراه با برکليز، تحقيقات از ٢٠٠٨ل در سا) LIOR( وامھای بين بانکی لندن ۀ نرخ بھرۀھای ارائ

عمل آمد و ه  بالمان و بانک HSBC ،UBSبانکھائی مانند رويال بانک اسکاتلند، گروه بانکداری لويدز، سيتی گروپ، 

نھادھای بازرسی مالی، تحقيقات در مورد اين دستکاريھا در . وليت خود را پذيرفتؤبرکليز اولين بانکی بود که مس

جريمه ھای بزرگی بر بانکھا . ، انگليس، سويس، برخی ديگر از کشورھای اروپائی را در سال گذشته ادامه دادندامريکا

 بانک مثالً . الزم به ذکر است، ميزان جريمه ھای اين دستکاريھا عليه بانکھای اروپا بسيار سنگين تر بودند. ن شدييتع

مبر سال گذشته اعالم کرد، که  بين بانکی لندن در ماه دس وامھایۀر بھۀن شدييخاطر دستکاری نرخ تعه  بUBSيس سو

  .پردازد را می) یدالريک و نيم ميليارد ( ميليون فرانک سوئيسی ۴٠٠ ميليارد و ١جريمه ای در حدود 

  

  و بانکھای خارجی) FACTA(»  ماليات از حسابھای خارجیۀتأدي«ئی امريکاقانون 

 ماليات از حسابھای ۀئی تأديامريکاتواند در رابطه با آن پيش بيايد، که قانون  میمشکالت جدی برای بانکھای خارجی 

در تمام ابعاد آن در سال جاری شروع به ) FACTA - Foreign Account Tax and Compliance Act(خارجی

که ) ا کارت اقامتدارای تابعيت ي( مشتريان ۀ ھمۀبر اساس اين قانون، بانکھای خارجی موظفند در بار. ه استعمل کرد

 ۀ گزارش دھند، اطالعات مربوط به معامالت و ماندامريکا خدمات مالی ۀ مرتبط باشند، به ادارامريکاتوانند با  می

 درصد ٣٠تواند   میامريکا،  سرپيچی کندFACTAاگر دولت يا بانک از اجرای قانون . حسابھای آنھا را عالم نمايند

بدين ترتيب، نظام مالی جھان را ارگانھای مالياتی . عنوان ماليات کسر نمايده  را باامريکاز تمام سود بانکی حاصل از 

شھروند يا رئيس جمھور، ازآن جمله، (ئی امريکاحتی در اين صورت، اگر يک . آورند  به زير کنترل خود درمیامريکا

خارجی مشغول له بعد اين بانک أخارجی خود گزارش ندھد، با اين مس حساب يا کمپانی ۀدر بار) »کارت سبز «ۀدارند

ه با ھمنظور اجتناب از مواجه  بامريکاله منتفی نيست، که برخی مؤسسات کوچک مالی خارج از أاين مس. خواھد شد

ئی و امريکا ماليات دھندگان ۀ در بارامريکاشدت دست و پا گير گزارشدھی به ارگانھای خدمات مالياتی ه روال ب

 ۀدر ھر حال، آنھا به انعقاد توافقنام. کنند ئی خود پرھيز میامريکا خدمات به مشتريان ۀ از ارائحسابھای آنھا، کالً 

ئی نيز به امريکادر غير اين صورت، آنھا حتی در نبود مشتری . ندا مجبورامريکاھمکاری با ارگانھای خدمات مالياتی 

ئی، که امريکامربوط به ماليات دھندگان بر اين اساس، به آن اطالعات . پرداخت ماليات بر جريمه مجبور خواھند شد
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طور منظم و ه کردند با مبارزه دست يابند، اکنون بانکھای خارجی، ب  سعی می قبالً امريکاارگانھای خدمات مالياتی 

  .دھند داوطلبانه ارائه می

 سراسر جھان  اعالم کرد، که قصد دارد بدھکاران خود را درامريکا خدمات مالياتی ۀ ادار٢٠١٣ سال چدر ماه مار

خاطر ه عنوان جريمه به  بدالر ميليارد ۵ آنھا مبلغ ۀزند از آنھا و از بانکھای خارجی پناھدھند تعقيب نمايد و تخمين می

اعمال . بانکھای ھند، اسرائيل، ھنگ کنگ و سنگاپور در رديفھای اول اين فھرست ثبت شده اند. فرار از ماليات اخذ کند

حقوقدانان اعتقاد دارند، که اين .  ندارد، به سابقه تبديل شدامريکا که ھيچ فعاليتی در يسوس بانک وگلينمجازات عليه 

 آماده FACTAدھد و بخش مالی را به انطباق با موازين قانون  اقدام حفظ اسرار بانکی را پشت عالمت سؤال قرار می

  .کند می

: گويد  در حاضر میCaplin & Drysdaleکيل  و وامريکادر اداره خدمات مالی ای مارک متی، رئيس سابق شعبه 

  حساب مخفی در مناطق پيرامونی فروگذاری نمیۀ شمارۀئيان غنی دارندامريکادولت از ھيچ کوششی برای پيگيری «

 ميليارد و ۵ در طول چھار سال اخير، امريکادولت . »زودی به ابزار جديدی دست خواھد يافته که ب ويژه اينه کند، ب

  .عنوان ماليات و جريمه اخاذی کرده استه  بدالر ميليون ۵٠٠

 بانک.  تصميم گيری شد٢٠١٣ سال چ مار۴ در امريکا امکان مجازات بانکھای خارجی غيرفعال در خاک ۀدر بار

 دولت ۀواسطه  بدالر ميليون ٧۴مبلغ ه دليل تخلف از قوانين مالياتی، به ، قديمی ترين بانک خصوصی سويس بوگلين

از . آمد حساب میه  تأسيس گرديد و يکی از بانکھای معتبر در کشور ب١٧۴١ در سال بانک وگلين.  شد جريمهامريکا

 نداشت، مطمئن بود، که ھيچ امريکاآيد، که چون اين بانک ھيچ دفتر يا شعبه ای در خاک  محتوای پرونده چنين برمی

له اذعان کرد، که نسبت به اقدامات أبه اين مس بانک وگلين ٢٠١٣ سال جنوریدر ماه . کند مجازاتی آن را تھديد نمی

 پس از وگليناحتمال قوی، ه ب. کردند، چشم فروبسته است ئی خود که از پرداخت ماليات سرپيچی میامريکامشريان 

روند محاکمه، فعاليت بانک را مختل ساخت و مشتريان وجوه خود را از آن .  بيدرنگ تعطيل خواھد شد پرداخت جريمه

عمده ترين  با دولت توافقنامه امضاء کرد، به ٢٠٠٩ در سال UBSکه بانک سوئيسی   پس از آنوگلين. دندبيرون کشي

 مشتری ۴۵٠٠ با افشای اسرار بانکی موافقت کرد و نام UBS. ئيان فراری از ماليات تبديل گرديدامريکابانک برای 

ئی اصرار امريکا ھزار غير۵٢٠٠ربوط به حسابھای  اطالعات مۀ برای ارائامريکا( ارائه داد امريکاخود را به دولت 

 دالر ميليون ٢٠ جريمه مجبور شد و عالوه بر آن، دالر ميليون ٧٨٠با اين حال، بانک به پرداخت مبلغ ). ورزيد می

  .علت فرار مشتريان ھراسيده از آمادگی بانک برای تسھيل قانون حفاظت از اسرار بانکی از دست داده ديگر نيز ب

  

  یدالر مرکز باجگيری ۀمنزله رک بنيويو

در اينجا نه فقط بحث . گيرند  قرار میامريکانه تنھا بانکھا، حتی، شرکتھای بخش مالی اقتصاد نيز در ميدان ديد حاکمان 

 عليه اين يا آن کشور، بلکه، موضوع تخلفات فسادی و جنايات در ساير کشورھا نيز مطرح امريکانقض مجازاتھای 

ی دايملر، صاحب کمپانی مرسدس بنز را به المان ، کنسرن ٢٠١٠ در سال امريکاارت دادگستری وز، مثالً . است

دايملر خود را مقصر شناخت و ترجيح داد پرداخت . جمله، روسيه متھم کرد  کشور، من٢٢ دھی به مقامات ترشو

له ھيچ ربطی به أتفاق افتاد که اين مسن در حالی ااي.  پرداختندامريکا جريمه به دولت دالر ميليون ١٨۵يھا المان. نمايد

  . را نقض کرده بودامريکائی رشوه داده و نه قوانين امريکاکمپانی نه به مقام .  نداشتامريکا

 در آن واقع ھستند و بانکھای خارجی حساب در گردش خود را در امريکانيويورک، شھری که بخش اعظم بانکھای 

 خود، حساب خود را ۀاما بانکھای نيويورک، به نوب. کند قش ويژه ای بازی میی ندالرکنند، در باجگيری  آنھا باز می

کنند، نيويورک ھنوز ھم مرکز مالی  گذشته از ھر صحبتی که می. کنند در بانک فدرال رزرو نيويورک نگھداری می
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چرا که سھم .  کنندتوانند خود را مقايسه جھان است و با آن نه لندن، نه توکيو، نه فرانکفورت و نه ھنگ کنگ نمی

. گذرد  از آنجا می ندارد،امريکاطور کلی ھيچ ربطی به ه جمله، آنھائی که ب ی جھان، مندالرشير ھمه نقل و انتقاالت 

 تأسيس گرديد، نقش ويژه ای در تشخيص و ٢٠١١ خدمات مالی ايالت نيويورک، که در سال ۀ ارائۀبر اين اساس، ادار

 ۶ مؤسسه، که ارزش مجموع دارائی آنھا به ۴۵٠٠در حدود . کند  بازی میامريکا در ن بانکھا و شرکتھای متخلفييتع

  .شود، تحت کنترل مستقيم اين ساختار قرار دارد  بالغ میدالر ميليارد ٢٠٠تريليون و 

ام  انججاپان، با ين حتی اگر معامله، مثالً «: شود  متذکر میگودوين پروکتر از شرکت حقوقی ديويد پيتوفسکیوکيل، 

معنی ه لحاظ نظری به  محاسبه شده باشد، اين بدالرشده باشد، اما يک وقتی، ناگھان در اثر بروز اختالل در سيستم، با 

articles/ru.bigness.www://http/2012-08-(»  قرار ميگيردامريکاآن است، که معامله تحت صالحيت قضائی 

/136522/usa/20 .(آيد تا  حساب میه ئی بامريکا بسيار قوی برای شرکتھا و بانکھای غيرۀاين شرايط، يک انگيز

 در امريکا دالری پرداختھای بين المللی، ارزھای ديگر کشورھا را جايگزين ئبتوانند ھمراه با تشکيل سيستم منطقه 

 با مشارکت ئی، ضرورت تشکيل فوری گروه ھمگرائی آورآسيابدون شک، مثالً .  خود بنمايندمعامالت بين المللی

پرداختھای بين المللی در اين . شود روسيه، بالروس، قزاقستان و ساير جمھوريھای سابق اتحاد شوروی احساس می

  . بديل نيويورک باشدۀمثابه بتواند مدعی مرکز مالی منطقه ای  تواند با روبل انجام شود و مسکو میی گروھبندی م
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