
کارگاه دیالکتیک:

غارت خزانه ی دولت های اروپایی

فروغ اسدپور

 مطلب کوتاه پیش رو که حالتی گزارش گونه دارد به بهانه ی افشای بزرگ ترین رسوایی مالی-بانکی-دولتی درمقدمه:
 دانسننت کننه چننند روز1تاریخ معاصر نوشته شده است. مطلب زیر را می توان ضمیمه ای بر مصاحبه ی اخیننر نگارنننده

پیش در همین وب سایت به چاپ رسید. گرایش به مالیه سازی اقتصاد کشورهای پیشننرفته و گسسننت آن از اقتصنناد
واقعی عواقب سهمگینی برای کل اقتصاد جهان داشته و دارد که باید به دقت مطالعه و بررسی شود.

    *   *   *

پنج شنبه شب، خبر یکی از بزرگ ترین رسوایی های مالی-بانکی در تاریخ جدید از رسانه های دانمننارک پخننش شنند و
ود و ش می ش ی پخ انه های مل ر روزه دارد از رس ایر آن ه ه نظ جامعه را دوباره در بهت و حیرت فرو برد، خبری ک
به تدریج از فرط تکرار باید عادی شده باشد و با این حال عادی نمی شود، چون به سرنوشننت مردمننان مننزد و حقننوق
بگیر مربوط است، سرنوشتی که به طور روزافزونی در اثر رسوایی های بانک ها - دولت ها و مالیه به وخننامت و ننناایمنی
می گراید. خبر مربوط می شد به دزدی کلنی که توسط یک باند بسیار قدرتمند مالیه- بانکی  از خننزانه ی دولت هننای
اروپایی انجام گرفته است. تقریبا یک سال پیش فاش شد که ادارات مالیاتی دانمارک که از قحطی پرسنننل، به دلیننل

dividend مالیات سود سهام (2 میلیارد کرون۱۲.۷کوچک کردن «دولت بزرگ»، در رنج هستند   tax( به شننیادها و
ی زرگ خصوص ورت و وکلی ب دن و فرانکف زرگ لن الی ب ات م ه موسس کله بردارهای بانک های بین المللی از جمل
ر همکناری ال در اث وقی و قنانونی آنهنا بشنوند. ح پرداخت کرده اند، ظاهر ا بی آن که متوجه ترفندها و حقه هنای حق
رسانه های اروپایی با یکدیگر (و نه همکاری دولت ها یا افشاگری اتحادیه ی اروپا) روشن شده است که این غارت فقط

 میلیارد کرون با همین روش از ده کشننور اروپننایی دزدیننده شننده اسننت. حقه ای کننه۴۱۰مختص دانمارک نیست و 
زده اند چنان استادانه بوده است که به واسطه ی آن ها طلب های مالیاتی را چندین باره پس گرفته انند. یعننی پول هننای

»؛  در گفتگو با امین درودگر؛ کارگاه دیالکتیک،سرمایه داری جهانی، سرمایه داری ایرانی و مارش بی پایان انباشت اولیه؟فروغ اسدپور: « .1
. ۱۳۹۷مهر 
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کلنی را مستقیما از صندوق های بودجه و مالیات دولت های مربوطه بیرون کشیده اند، بی آن که یننک کننرون یننا یننک
دلر مالیات پرداخت کرده باشند. سرقت انجا م شده چنان مهیب است که کمتر کسی می تواند دامنننه و گسننتره ی آن
را باور کند. شبکه ای متشکل از صدها نفر از روسای بانک های بین المللی، خرید و فروش کنندگان سهام و شرکت های
متعلق به وکلی همه فن حریف که از درزها و رخنه های قانون های مالینناتی در کشنورهای اروپننایی خنبر داشنته اند و
همگی با هم بالترین  رده  ی مالیه را در سطح بین المللی تشکیل می دهند، سال هاست که به نحننوی سیسننتماتیک در
حال خالی کردن جیب مردم و صندوق مالیاتی دولت های اروپایی هستند. گفته می شود کننه ایننن همدسننتی از سننال

 در جریان بوده و هنوز هم احتمال در برخی از کشورهای اروپایی همین باند در حال خالی کردن خزانه ی یک۲۰۰۰
دولت اروپایی است، بی آن که مقامات مربوطه متوجه این کلهبرداری ها بشوند. حقه ای که زده می شننود به این ترتیننب
است: درحالی که فقط یک سهام دار خارجی که (به دلیل قانونی!) شامل بخشش بر مالیات تعلق گرفته به سود سننهام
می شود، باید از مالیات پرداخت شده معاف گردد و به این ترتیب بتواند مالیات بر سود سهام را دوباره پننس بگیننرد، بننا
کمک روسای بانک ها و وکلی مربوطه اوراقی فراهم آورده می شود که نشان می دهد گویا چندین نفر صاحب یننک و
همان سهام هستند و به این ترتیب باینند همه ی آن هننا همننان حسنناب مالینناتی را از دولننت پننس بگیرننند. خزانه هننای
کشورهای بلژیک، اتریش، نروژ، سوییس، دانمارک، آلمان، فرانسننه، ایتالیننا، اسننپانیا و هلننند و احتمننال فنلننند همننه
دستبرد خورده و میلیاردها کرون به شیادان مالیه پرداخت کرده اند. دستبرد به خزانه ی دانمننارک و آلمننان بیننش از

 میلینارد کنرون بنه اینن شنبکه ی۱۲.۷ مبلغی بنالغ بنر ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۲بقیه ی کشورها بوده است. دانمارک از سال 
) پرداخته است. مبلغی که آلمان به حساب آن هاSunjay Shahبین المللی مالی (مشخصا به فردی به نام سانجی شاه 

 میلیارد کرون بوده است. در۳۴ میلیارد کرون و سهم ایتالیا ۱۲۷ میلیارد کرون بوده؛ سهم فرانسه ۲۳۷واریز کرده، 
برنامه ی مستندی که با حضور یکی از وکلی «بریده» از این شبکه ساخته شده است، وکیل مربوطه که چهره اش را

 تا هویت اش بر همدست های پیشین اش پنهان بماند می گوید: 3به نحو غلیظی گریم کرده اند

 طبقه ای در فرانکفورت بننودیم کننه از۳۳«ما تعدادی وکیل و حقوق دان بلندپایه در یک ساختمان 
آن بال مردم معمولی را که کار می کنند و مالیات می دهند همچون مورچگانی می دیدیم که سزاوار
ترحم و نفرت اند. ما به روباهانی گرسنه و تشنه ی خون می ماندیم کننه بننه محننل نگهننداری مرغ هننا
می زدیم و مرغ ها را به تاراج می بردیم. مرغدانی هایی که درهایشان برای ما به تمننامی گشننوده نگنه

داشته شده بود تا بتوانیم به سادگی وارد شویم.»

وکیل آلمانی در فرانکفورت که سال ها برای دولت کار می کرده و سپس شرکت خود) Hanno Berger«هانو برگر» (
شش امروز «بریده»، فرمول طلیی بال را بننرای راه یننافتن بننه را تاسیس کرده است، همراه با این وکیل تازه کار و تیزهو

 تعننداد زیننادی از خریدوفروش کنننندگان سننهام۲۰۰۸خزانه های دولتی می یابند. از سوی دیگر، پس از بحران مننالی 
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بیکار شدند. شماری از «مغزهای» آنها که پیش تر برای مهم ترین بانک های بین المللی کار می کردند کار قبلی خود را
رها کرده و به تاسیس شرکت های مالی کوچکی از آن خود مبادرت ورزیدند و در ادامه، عملیات خود را در همکنناری

 نفننری در لننندن هسننتند کننه تمننام حقه هننای۱۵ تا ۱۰نزدیک با بانک های بین المللی آغاز کردند. در بین این افراد 
میدان سوداگری را می شناسند. این افراد نابغه های ریاضیات، بانک داری و خریدوفروش سننهام هسننتند و در زمننره ی
بهترین مغزهای دانشگاهی در بین هم دوره ای های خود به شمار می آیند. ایننن دو گننروه یکنندیگر را می یابننند: «هننانو
برگر» و وکیل جوان همراهش (و دیگران) در آلمان اوراق حقوقی را درست می کنند و گروه لندنی کارهننای خرینند و

 تعداد کمی از روسای بانک هننای بننزرگ بین المللننی از اینن حقننه خننبر۲۰۰۹فروش سهام را انجام می دهند. تا سال 
داشتند، اما به تدریج، این شگرد جدید همچون «خلقیننت»ی تازه ابداع شننده بننه همه ی سننطوح مننالیه و بننانک داری

سرایت کرد. اسامی برخی از این بانک ها: 

Bank of  America:  Merrill  Lynch,  Barclays,  Morgan Stanley,  Macquarie,  J.P.Morgan,  Credit  Suiss,

Deutsche Bank

 در اثر یک سوء ظن مانع پرداخت پننول بیشننتری بننه ایننن دار و دسننته ی۲۰۱۲جالب این که مقامات آلمانی در سال 
بزهکار می شوند و با در اختیارگرفتن اسناد به دست آمده از منزل «هانو برگر» متوجه می شوند کننه دانمننارک مقصنند
بعدی این یغماگری است و با این حال هیچ کاری برای مطلع کردن مقامات دانمارکی از این سرقت نمی کنند. چنیننن

 غارت می شننود. علننت ایننن فقنندان اطلع رسننانی وجننود۲۰۱۵ و ۲۰۱۲است که خزانه ی دانمارک هم بین سال های 
مرزهای ملی قلمداد می شود که گویا امکان همکاری فراملی را محدود می کند! معلوم نیسننت کننه حننتی در صننورت
اطلع رسانی آلمانی ها، مقامات دانمارکی یا کشورهای دیگر اراده ی سیاسی برای توقف دستبردهای مننالیه بننه خزانننه
عمومی را می داشتند. چه الیت سیاسی حاکم بر کشورهای مختلف اروپایی توافننق نظننر دارننند بننر سننر اصننول کلننی
رفه جویی در هزینه هننای اجتمناعی کنه عمل به معننای گرسنگی دادن بنه بخنش عمنومی-دولنتی و بنه اصنطلح ص
باز گذاشتن در خزانه به روی دزدان مالیه و بانک های بین المللی است، بانک هایی کننه پایگاه شننان بننه ویننژه در لننندن

است. 

ضمناا در همین چند روز گذشته فاش شد که یک زن و سه نفر همدست اش که مسئول پرداخت بودجه ی رفاهی بننه
 میلیون کرون را به تدریج طی چندین سال بننه حسنناب۱۱۰بی خانمان ها و گروه های آسیب دیده در دانمارک بودند 

د. خود واریز کرده و سپس از کشور گریخته ان

قرار است به زودی کنفرانس «ضد فساد» در این کشور برگزار شود و موضوع فساد در دسننتگاه دولننت را به اصننطلح
شش فساد شگ رو به گستر زیر دره بین بگذارد و بر «اتیک» در این حوزه تاکید ورزد و سازوکارهایی را برای مقابله با فرهن
در دستگاه اداری و اجرایی کشور پیشنهاد کند. یکی از این سننازوکارها احتمننال بازاسننتخدام کارکنننان بیشننتر بننرای
ج هسنتند. آینا چنینن راه کناری منورد ادارات و نهادهای دولتی خواهد بود که از فرط کمبود پرسنل به شدت در رن
استقبال دولت (بورژوایی) کنونی قرار خواهد گرفت؟ آیا دولت بعنندی کننه احتمننال سوسننیال دمکننرات خواهنند بننود

این پرسننش ها در گننرو بررسننی آن «تصننویرمی تواند از عهده ی چنین وظیفه ای بربیاید؟ هیچ معلوم نیست. پاسخ به 
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 به اختصار بحث کردم. وضعیت سرمایه داری جهانی چگونه است؟ به کدام4بزرگ تر»ی است که در مصاحبه  ی اخیرم
سمت روان است؟ کدام سازوکارهای جهانی-منطقه ای-ملی می توانند وضعیت کنونی را توضننیح بدهننند؟ آیننا امکننان
بازگشت به عقب هست، جایی که مالیه به تولید وصل بود و دولت ملی قندرت کننترل بیشنتری بننر گنردش پنول و
عملکرد بانک ها و نظایر آن در چارچوب سازمان های بین المللی داشت؟ در اروپا و آمریکننا کننه «کننار مولنند و اقتصنناد
تولیدی» به تدریج کوچک تر و کوچک تر شده و اقتصاد خدماتی به تدریج جای بسیار بزرگ تری را به خننود اختصنناص

 را از نننو احینناء کننرد؟۱۹۷۰داده، چگونه می توان سیاست های سوسیال دمکراتیک دوره ی پساجنگ تا اواخر دهه ی 
کدام نیروهای اجتماعی و سیاسی در صحنه هستند که بتوانند با هم ائتلف کرده، به مینندان بیایننند و سیاسننت های
ریاضتی را متوقف کننرده و مسننیر دیگننری پیننش پننای اقتصنناد جهننانی و اقتصننادهای محلننی و منطقه ای بگذارننند؟
پرسش های بسیاری پیش رو داریم، درحالی که پاسخ ها هنوز برای ارائه ی یک جمع بست از وضعیت کفایت نمی کنند.

*   *   *
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