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 Political  سياسی

  
  par Thierry Meyssan - ميسان يری تی

  حميد محوی: برگردان از
  ٢٠١۶ اپريل ٠٩

 

 ؟ " پاناما اسناد "چرا
Pourquoi les " Panama Papers " ? 

 مثبتی نتيجۀ آزادی افزايش و مالی ھای بزھکاری ساختن محدود برای " پاناما اسناد " اردوی امر، ظواھر خالف

 کمی سيستم .کند می حرکت کنيم تصور توانستيم نمی ھرگز که معکوسی مسير در عکس،ه بً کامال بلکه داشت، نخواھد

 گونه به شد، خواھد منقبض اسرائيل و متحده اياالت لند،اھ شمالی، ايرلند و کبير بريتانيای متحد پادشاھی پيرامون بيشتر

 نگاران روزنامه المللی بين انجمن اعضای .گرفت خواھند دسته ب را لوکنتر که بود خواھند آنان تنھا و آنان که ای

 سرمايه مدافعان و آزادی دشمنان خدمت به ی،ئ حرفه اخالق و قانون برابر در برابری اصل نقض به ارتکاب با تجسسی

  .دھند نمی رييتغ واقعه اصل در را چيزی بزھکار، چند پروندۀ به زدن سنجاق صرف به و مدنددرآ بزرگ ھای

 ٢٠١۶ اپريل ٠۶ولتر) دمشق (ولتر شبکۀ

 

 بھشت از دسته آن بايد که معناست اين به :Christina Duckworth Romer رومر داکوورث کريستينا نظريۀ

 اروپا ۀاتحادي سازی ثبات بی از که مجبورساخت را برند می سر به ھا آنگلوساکسون سلطۀ از خارج که ياتیمال ھای

 ايرلند و کبير بريتانيای متحد پادشاھی به متعلق مالياتی ھای بھشت سوی به ھا سرمايه که وقتی تا کنند، صرفنظر

 .شود سرازير اسرائيل و متحده اياالت لند،اھ شمالی،

  متحده اياالت اقتصادی یژيسترات
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 تاريخشناس اقتصادی، مشاوران تأھي مديريت پست برای اوباما جمھور رئيس جمھوری، رياست دور نخستين در

 New ديل نيو (نه او، گفتۀ به  .است ١٩٢٩ بحران متخصص برکلی دانشگاه استاد اين .کرد انتخاب را رومر کريستينا

Deal  ١٩٢٩ سال در متحده اياالت در بزرگ رکود بروز از بعد روزولت فرانکلين اجتماعی و اقتصادی برنامۀ به 

 افزايش " از فرار برای ١٩٣۶ سال از ولی نساخت، ممکن را بحران از خروج دوم جھانی جنگ نه و )شود می القطا

 .شد اروپائی ھای سرمايه شدن سرازير موجب " خطر

 بستن برای مرحله، نخستين در .کرد نييتع را خود اقتصادی ياستس رويکرد اوباما بارک که بود نظريه اين اساس بر

 به را قبرس و يونان سازی ثبات بی سپس، .کرد اقدام نبودند لندن و واشنگتن لوکنتر تحت که مالياتی ھای بھشت ھمۀ

 .شود پناھنده آنگلوساکسون مالياتی ھای بھشت به اروپائی ھای سرمايه که کردند سازماندھی شکلی

 قتل به ليسوپ دست به نوجوان يک آن کوران در که شد شروع تظاھراتی از و يونان در ٢٠٠٨ مبردس در اجرام ھمۀ

 مختل را تظاھرات تا بود کرده منتقل را کوزووو گران تخريب و اوباش اتوبوس با سيا سازمان دوران اين در .رسيد

 کشور اين برای که را مرجی و ھرج طرح خطوط ستيننخ و بکشانند پرتگاه نقطۀ به را يونان که حساب اين با و کنند

 خارج کشور از را يونانی ھای سرمايه که بود کرده مشاھده داری خزانه وزارت .(1) کنند ترسيم،  بودند ديده تدارک

 اقتصادی و مالی بحران در را شکننده کشور اين که گرفت تصميم واشنگتن طرح، آميز موفقيت انجام از پس .کنند می

 اخراج موضوع که بار ھر بود، شده پيشبينی که شکلی ھمان به .شد يورو منطقۀ بردن سؤال زير موجب حتا و ببردفرو

 ھای بھشت سوی به اروپائی ھای سرمايه ًفورا شود، می مطرح يورو منطقۀ حذف يا و يورو، منطقۀ از يونان احتمالی

 عليه ديگر عملياتی ،٢٠١٢ سال در .شود می سرازير دیلناھ و ئیامريکا بريتانيائی، يعنی دسترسی، قابل مالياتی

 بود بار نخستين برای .شد توقيف يورو ١٠٠.٠٠٠ باالی بانکی ھای حساب ھمۀ و گرفت صورت قبرسی مالياتی بھشت

 .(2) شد می مشاھده ملی حرکت نوع اين داری، سرمايه کشور يک در که

 و انواع که ايم بوده ٢٠ گروه کشورھای و ٨ گروه کشورھای ایھ گردھمآئی از بسياری شاھد ما گذشته، سال ھشت در

 و قوانين وقتی ولی  .(3)کنند جلوگيری مالياتی فرار از اصطالح به تا رساندند تصويب به را المللی بين موازين اقسام

 .کردند سرپيچی آن اجرای از بريتانيا و لنداھ اسرائيل، کمتر اندکی و متحده اياالت رسيد، ھمگان تصويب به موازين

  

 مالياتی ھای بھشت

 .است منطقی غير و پوچً عموما که دارد را خود خاص حقوقی وضعيت مالياتی بھشت ھر

 و کبير بريتانيای متحد پادشاھی عضو( لندن سيتی مستقل شھر از عبارتند اصلی مالياتی ایھ بھشت حاضر، حال در

 دارد وجود نيز ديگری متعدد ھای بھشت ولی اسرائيل، و  ،)مريکاا متحدۀ اياالت عضو( دالوير ايالت ،)شمالی ايرلند

 ھمين به و نرماندی نشين دوک عضو( Guernesey گرنرزی و جرزی، جزاير مانند ھستند، بريتانيائی خاصه که

 اروپا اتحاديۀ و شمالی ايرلند و کبير بريتانيای متحد پادشاھی عضو ولی است، انگلستان ملکۀ اقتدار تحت عنوان

 ايرلند و کبير بريتانيای متحد پادشاھی و است انگلستان ارضی تملک در که اسپانيائی سرزمين( طارق جبل ،)نيست

 تورکس، جزاير کيمن، جزاير برمودا، جزاير آنگوويال، سپس ،)است کرده اشغال قانونی غير شکل به را آن شمالی

 سن کوراسائو، اروبا، : است لنداھ به متعلق که دارد جودو نيز ديگری مالياتی ھای بھشت  .مونسرات و ويرجين جزاير

  .مارتين

 آزاد منطقۀ عمومی تخيل در اين، وجود با .يابد می گسترش کشور تمامی به که است " آزاد منطقۀ " يک مالياتی، بھشت

 برخی البته، .ھستند يکی دو ھر ولی است، مصيبت " مالياتی بھشت " که حالی در دارد، تعلق اقتصاد ضروريات به
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 وجود دليلی ولی نپردازند، ماليات تا کنند می استفاده سوء مالياتی بھشت از ديگر برخی و آزاد مناطق از ھا شرکت

 .کنيم محکوم را المللی بين تجارت برای ضروری سازھای و ساخت اين موجوديت که ندارد

 .(4)است داده انجام يسسو عليه اقداماتی ويژه هب متحده اياالت آنگلوساکسون، غير مالياتی ھای بھشت عليه جنگ در

 ھای شرکت به امری چنين و است کرده ايجاد بانکی اسرار حفظ برای را سازھائی و ساخت کشور اين که دانيم می

 با متحده اياالت .رسانند انجام به را معامالتشان باشند مطلع بزرگتر ھای شرکت که آن بی تا دھد می اجازه کوچک

 نيز اقتصادی معامالت به ھا توده بر را اش نظارتی چتر بانکی، اسرار ساختن منتفی برای يسسو روی ارفش اعمال

 ھای فعاليت و ببندد کار به را رقابتی ترفندھائی تواند می براحتی متحده اياالت طرحی، چنين با .است داده گسترش

 .ببرد بين از يا و سازد متوقف را کوچک ھای شرکت

 

 می معرفی جھان جمھور رئيس ثروتمندترين عنوان به را کاسترو فيدل امريکا اقتصادی مجلۀ فوربز سال، ده طول در

 معذرت ھرگز فوربز تبليغات، جزه ب نبوده چيزی موضوعی چنين که باشد شده آشکار ھمگان بر امروز اگر حتا  .کرد

   .است نکرده خواھی

 

 "اناماپ اسناد"

 را جھان در وکالت دفتر چھارمين از شده ربوده کمپيوتری پروندۀ١١.۵٠٠.٠٠٠  واشنگتن که بود شرايطی چنين تحت

 Süddeutsche تسايتونگ زوددويچه یالمان روزنامۀ به داشته عھده به را فرامرزی ھای شرکت ايجاد وليتؤمس که

Zeitung  را ھويتشان که است گرفته صورت " دھندگانی ھشدار " طتوس بزھکارانه جاسوسی اين .است داده تحويل 

 آنانی ًاحتماال و ئیامريکا ھای شرکت يا و افراد ھمۀ پروندۀ حذف با کافی دقت با ءابتدا واشنگتن البته .اند نکرده فاش

 نام حفظ صرف به  .است کرده تصفيه را ھا پرونده از مجموعه اين اند، داشته تعلق او خوب پيمانان ھم جمع به که

 پترو اوکراين جمھور رئيس مثل اند، داشته مطبوعی مناسبات اوباما دولت با که پيمانان ھم اصطالح به از برخی

 و است شده باطل مصرفشان تاريخ پشتيبان ِقدرت ديدگاه از که دھد می نشان ما به ،Petro Porochenko پروچنکو

 .اند کرده رھايشان

 ربوده ھای پرونده شود، می منتشر یالمان به تسايتونگ زوددويچه و است زبان پانيائیاس کشور يک پاناما که حالی در

 ."Panama Papers" : است شده ناميده انگليسی به جاسوسان توسط شده

 واشنگتن عليه که کسی ھر که بگويند ما به خواھند می کالھبرداری اين مبتکران بگوئيم، مختصر طوره ب بخواھيم اگر

 را کاسترو فيدل که بياوريم ياد به را فوربز تبيلغاتی اردوی مثال، عنوان به .داشت خواھد تعلق دزدان رگۀج به برخيزد
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 سخت شرايط به آگاھی با .(5) کردند می معرفی جھان ھای ثروتمندترين عنوان به حال عين در و مخدر مواد قاچاقچی

 ِمردان .کنند اختراع را پالھا و پرت گونه اين که ادندد اجازه خودشانه ب چگونه دانم نمی کاسترو، خانوادۀ زندگی

 که نژاد احمدی محمود و اسد بشار پوتين، والديمير : از عبارتند ّسری و ناشناخته مالی امور و تجارت جھان بزرگ

 .است آشکار ھمگان بر آنان فروتنانۀ زندگی

 .است المللی بين مالی نظام آيندۀ مھم نکتۀ ولی نيست، يخی کوه رؤيت قابل بخش سياسی رقبای عليه تبليغاتی چنين

 

  

 ی ئحرفه اخالق نقض و نگاران روزنامه

 به تخصصی انجمن اين ست، تجسسی نگاران روزنامه المللی بين انجمن جزء تسايتونگ زوددويچه یالمان روزنامۀ

 جرائم افشای آن تخصصی کار بلکه نيست، کنيم می مشاھده " تجسسی ینگار روزنامه" يعنی آن عنوان در که معنائی

 .ست مالی ھای بزھکاری و

 دوران از که تجسسی نگاران روزنامه المللی بين انجمن ولی .برابرباشد ھمه برای بايد عدالت جمھوری، جوامع در

 حمله متحده اياالت منافع به ھرگز ست،ا کرده منتشر را کمپيوتری پروندۀ ميليون ١۵ از بيش کنون تا اش بنيانگذاری

  .باشد عادالنه موازين از طرفداری مدعی تواند نمی انجمن اين نتيجه، در .است نکرده

 منشور در وظايف اين .کند می نييتع نگاران روزنامه برای را وظايفی ما جوامع در جمھوری اصول اين، بر عالوه

 فدراسيون توسط سپس و رسيده، تصويب به مشترک بازار در یئ فهحر سنديکاھای کليۀ توسط ١٩٧١ سال در مونيخ

 .است يافته گسترش جھان مابقی به نگاران روزنامه المللی بين

 تا نيز من خود .است مشکل آن تحمل که کند می تحميل را ھائی محدوديت متن اين که است درک قابل ًکامال من برای

 شھروندان برای تواند می موازين نقض امور، برخی در کم دست کردم می تصور که بودم افرادی بين پيش سال چند

 به سرانجام که انجامد می ديگری قوانين نقض به موازين و قوانين نقض ًمعموال که داد نشان تجربه ولی .باشد مفيد

 .شد خواھد تمام شھروندان ضرر

 یئ حرفه اخالق تکليف ھمه اين با که پرسيدندن خودشان از تجسسی نگاری روزنامه المللی بين انجمن نگاران روزنامه

 تشخيص ميزان حداقل که آن بی ولی شدند، شده تفکيک و شده ربوده ھای پرونده بررسی پذيرای آنان .شد خواھد چه

 .باشند داشته را آنھا اصالت

 و باشد شده اختهشن آنھا منشأ که کنند منتشر را اطالعاتی توانند می نگاران روزنامه که گويد می مونيخ منشور

 عکس اطالعات، کسب برای نگاران روزنامه اين بر عالوه .باشد نشده تحريف يا و حذف ھا پرونده از اصلی اطالعات

 .کنند استفاده ناپسند ھای روش از نبايد پرونده و
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 و نجامدبي نگاری امهروزن حرفۀ از آنھا اخراج به بايدً معموال و کردند، نقض آگاھانه آنان که قواعدی از مورد سه يعنی

 Free راديو و ،NRK کا آر ان ، France-Télévisions تلويزيون -فرانس ، BBC سی بی بی مديران

Europe/Radio Liberty ) برکنار بايستی می )ھست نيز نگاران روزنامه انجمن عضو که سيا سازمان راديوی 

 .شوند

 دو ،٢٠١٣ سال در .است کرده ءافشا تجسسی نگاران زنامهرو المللی بين انجمن که نيست موردی يگانه اخير مورد

 .کرد منتشر ،بود مرتبط فرامرزی شرکت ١٢٠.٠٠٠ به که را شده ربوده کمپيوتری پروندۀ ھزار دصپان و ميليون

 لوکزامبورگ و مليتی چند ھای شرکت بين شدهء امضا قراردادھای که بود انجمن ھمين ھم باز ٢٠١۴ سال در سپس،

 حساب که بود انجمن ھمين ھم باز ديگر بار يک ٢٠١۵ سال در .کرد ءافشا را مالياتی امتيازات از ورداریبرخ برای

 .کرد ءافشا سويس در را HSBC بريتانيائی بانک ھای

 و فورد، بنياد مانند سيا به وابسته ھای سازمان از شماری توسط گمان، بی تجسسی، نگاران روزنامه المللی بين انجمن

 برای زيرا است، تری جالب نمونۀ سوروس بنياد .شود می مالی تأمين George Soros سوروس جرج یبنيادھا

 از بلکه شود، نمی پرداخت سيا سازمان سوی از سوروس پول تجسسی نگاران روزنامه المللی بين انجمن اعضای

 .دھد می جلوه تر معتبر را ھاآن که موردی يعنی شود، می تأمين مردم منافع کردن پايمال به مالی معامالت طريق

 

 بشر حقوق اعالميۀ ۶ مادۀ( باشد برابر ھمگان برای بايد عدالت قانون، رعايت برای : جمھوری جوامع بنيادی اصل

 از تجسسی اننگار روزنامه المللی بين انجمن اش، بنيانگذاری تاريخ از اساس، اين بر .)١٧٨٩ سال در شھروند و

 داده گسترش را عدالتی بی اش دعاوی خالف انجمن اين نتيجه، در .است کرده خودداری متحده اياالت جنايات افشای

   .است

 

 داشت نخواھد وجود نيز مقاومت محور آنگلوساکسون، غير مالياتی بھشت بدون

 در ًاخيرا .ندارد شگفتی جای دارد یمخف ھای حساب و ھا شرکت ديگر جاھای و پاناما در هللا حزب که موضوع اين

 کسب پی در ايران مالی ھای کمک به شدن نياز بی برای لبنان هللا حزب که کردم اشاره موضوع اين به ای مقاله

 بايد لبنان هللا حزب مالی پيچيدۀ ھای دنده چرخ ساز و ساخت  .است زده دست اقداماتی به و بوده خود مالی استقالل

   .شد خواھد تبديل اش اسرائيلی ھمسايگان طعمۀ به دوباره آن بدون که کند داپي ای تازه ترکيب

 برای و  باشد می آن قربانی کشورش که ای محاصره شکستن برای نژاد احمدی جمھور رئيس که موضوع اين يا و

 .تھس نيز او افتخار موجب بلکه نشده مرتکب جنايتی تنھا نه کرده ايجاد فرامرزی ھای شرکت نفت فروش
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 محاصرۀ شکستن ھم در برای مالی ترفندھای از که اسد بشار جمھور رئيس بستگان از مخلوف خانوادۀ گونه ھمين به

 نزده قانونی غير کار به دست و است آنان افتخار موجب ھم باز اند، کرده استفاده جنگ سال پنج طی سوريه غيرقانونی

 .اند

 سالھای به ايستادن پا سر برای و شد خواھد شکسته درھم پاناما اعتبار ءداابت ماند؟ خواھد باقی چيزی چه ماجرا اين از

 خواھند قرار يبقتع تحت بودند کرده استفاده سوء سيستم از که پا خرده بزھکار تعدادی سپس .داشت خواھد نياز متمادی

 اين که کسانی امر ظواھر خالف ولی .باشند ھا دادگاه پاسخگوی ھا مدت بايد درستکار بازرگانان که حالی در گرفت،

 خودش جای سر سيستم .نکند رييتغ سازھا و ساخت اين در چيزی که بود خواھند مواظب اند کرده اندازی راه را اردو

 از که تصور اين با .کرد خواھد عمل اسرائيل و متحده اياالت لند،اھ بريتانيا، نفع به فقط بار اين ولی ماند، خواھد باقی

 .اند آورده وارد خسارت آزادی به اند کرده شرکت اردو اين در که آنانی کنند، یم دفاع شان آزادی
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