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1 اسناد پاناما، به  جای مقدمه

اسناد پاناما، به جای مقدمه

مسـائلی که در این دفتر بررسـی شـده است تازه یا بدیع نیست. کم وبیش باخبریم 
که نخبگان مالی برای حفظ سهم های هر روز فزاینده تر خویش از آنچه در اقتصاد 
جهـان تولیـد می شـود بـرای خـود بهشـت های مالیاتـی۱ ایجـاد کرده انـد تـا بتوانند 
به طـور قانونـی و حتـی در مـواردی غیرقانونـی از پرداخـت مالیات سـر بـاز زنند. 
نظر به اینکه یکی از عمده ترین مشخصه های این بهشت های مالیاتی پنهان کاری 
گسترده و سازمان یافته در آنهاست، اطالعاتی معتنابه از حجم فعالیت ها در آنها 
بـه دسـت نمی رسـید. البتـه گاه اطالعاتـی به بیـرون درز می کرد، ولـی آنچه پس از 
افشا گری هایی که در آوریل ۲۰۱۶ صورت گرفت - اسناد پاناما - روشن شد این 
بود که این بخِش قمارخانه ای نه اینکه بخش »ناچیزی« از اقتصاد جهانی باشد، 
بلکه بخش عمده و اساسـی آن اسـت. البته یک سـال بعد شـاهد افشـا گری های 
اسـناد بهشـت۲ بودیـم کـه نشـان مـی داد شـرکتی حقوقـی کـه در ۱8۹۰ در برمـودا 
تأسـیس شـده بـود - شـرکت اپلبـای - چـه اقداماتـی در این دورۀ زمانـی نزدیک 
به ۷۰ سـال - ۱۹5۰ تا ۲۰۱۶ - انجام داده اسـت. جز اشـاراتی کوتاه به اسـناد 
بهشت، در این بررسی عمدتاً بر اسناد پاناما تکیه کرده ام و بررسی اسناد بهشت 
را به فرصتی دیگر موکول کرده ام. در کل ۱۳.۴میلیون سند از ۱۹ بهشت مالیاتی 
افشا شده است که ۶.8 میلیون از این اسناد از شرکت حقوقی اپلبای آمده است. 

1. tax haven
2. paradise papers

اسناد پاناما، به  جای مقدمه
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افشا گری های اسناد پاناما را مدیون دو روزنامه نگاری هستیم که برای روزنامه ای سر
آلمانی در مونیخ کار می کنند - بسـتین اوبرمایر و فردریک اوبرمایر )ا گرچه نام 
خانوادگی شـان مثل هم اسـت اما با هم نسـبت فامیلی ندارند(. در سـال ۲۰۱5، 
شـخصی ناشـناس پس از تماس با بسـتین اوبرمایر از او می پرسـد آیا عالقه دارد 
اسناد و شواهدی برای او فرستاده شود. اوبرمایر از این پیشنهاد استقبال می کند 
و پس از مدتی کوتاه کل پرونده های داخلی شرکتی حقوقی در پاناما - موسا ک 
فونسـکا - برای او فرسـتاده می شـود. کار عمدۀ این شـرکت حقوقی این است که 
بـرای مشـتریان خـود در محـدودۀ حقوقـی پانامـا و شـماری دیگـر از بهشـت های 
مالیاتی شـرکت های بی نام و نشـان باز می کند. دربارۀ اسـناد بهشـت نیز به همین 
شیوه عمل شده است. از جزئیات خبر ندارم، ولی فهمیده ام افشا گر انگیزۀ مالی 
نداشـته، چـرا کـه هیـچ گاه درخواسـت وجهـی نکـرده اسـت. در کل ۱۱.5 میلیـون 
سـند دربارۀ ۲۱۴ هزار شـرکت بی نام و نشـان که به وسـیلۀ این بنگاه حقوقی برای 
مشتریان تأسیس شده بود در اختیار این روزنامه نگاران قرار گرفت. جالب توجه 
اینکه آنچه در این اسـناد آمده اسـت شـامل نام واقعی صاحبان این شـرکت های 
بی نام و نشـان، اسـکن گذرنامۀ آنها، صورت حسـاب بانکی یا ایمیل های آنان بود. 
بخشـی از ایـن ایمیل هـا مکاتباتـی بـود کـه بیـن موسـا ک فونسـکا و شـرکت های 
حقوقی و بنگاه های حسابداری در بهشت های مالیاتی دیگر - برای مثال جرزی، 

آیل آو من - انجام گرفته بود.
ایـن پرونده هـای اینترنتـی بـه روزنامه داده می شـود و روزنامه هـم این اطالعات 
را با کنسرسـیوم بین المللی روزنامه نگاران پژوهشـگر به اشـترا ک می گذارد و این 
کنسرسـیوم هم آن را در اختیار صد سـازمان ارتباط جمعی جهانی می گذارد. برای 
مثـال، در انگلیس، بی بی سـی و روزنامۀ گاردیـن از دریافت کنندگان این اطالعات 
هسـتند. گفتـه می شـود پـس از آن، پژوهـش روی ایـن حجـم عظیـم از پرونده هـای 

اینترنتی در هشتاد کشور جهان هم زمان آغاز شده است.
در سـال ۲۰۱۶، چهارصـد روزنامه نـگار بـا رعایـت همـۀ مسـائل امنیتی روی 
این اسـناد کار می کردند و قرار شـده بود اولین اطالع رسـانی رسـمی در ماه آوریل 
صـورت گیـرد. آنهـا کـه بـا ایـن اطالعـات درگیـر شـده بودنـد، از همـان ابتـدا، با 
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مشکل و مخاطره ای جدی رو به رو بودند: بخش هایی از این اسناد نامنظم منتشر 
 شـود؛ و درنتیجـه، مـردم بـه ایـن افشـا گری ها آن گونـه کـه انتظار مـی رود وا کنش

نشان ندهند.
طولـی نکشـید که روشـن شـد این واهمه هـا - به ویژه بی عالقگـی عموم به این 
افشـا گری ها - بی اسـاس بـوده اسـت. پیـرو اطالعـات اولیـه ای کـه منتشـر شـد، 
نخست وزیر ایسلند از مقامش استعفا داد. در آرژانتین تظاهراتی صورت گرفت. 
در آذربایجان، به ادعای شـماری از ناظران، یک شـبه بحران سیاسـی ایجاد کردند 
تـا اطالعاتـی کـه دربـارۀ رئیس جمهـور و دخترانـش در ایـن اسـناد وجـود داشـت 
تحت الشـعاع قـرار گیـرد. در چیـن نه تنها سـایت رسـمی روزنامۀ گاردیـن را فیلتر 
کردنـد، بلکـه اسـناد پانامـا هـم در اینترنت فیلتر شـد. در روسـیه، به خاطر حضور 
چشـمگیر دوسـتان و همـکاران پوتیـن در ایـن اسـناد، کل ایـن افشـا گری صرفـاً 
»توطئه ای غربی« توصیف شـد. تازه ترین نمونه ای که می توان به دسـت داد اینکه 
در پا کسـتان نواز شـریف دقیقاً به خاطر همین افشـا گری ها مجبور به اسـتعفا شد 
و ا کنـون خبـر داریـم کـه حتـی محا کمـه و به مجازات زندان محکوم شـده اسـت. 
در بریتانیا، نخسـت وزیر وقت - دیوید کامرون - روزهای سـختی داشـت، چون 
روشـن شـد پدِر نخسـت وزیر - ایان کامرون - برای دارایی هایش که با اسـتفاده 
از ایـن امکانـات بـه دسـت آورده به دولـت بریتانیا مالیاتی نپرداخته اسـت. البته 
دامنۀ این افشا گری ها بسیار گسترده است و کشورهای زیادی را در بر می گیرد. 
در اینجـا نمونه هایـی از ایـن افشـا گری ها را ذکـر خواهـم کـرد. اشـاره کنـم کـه دو 
روزنامه نـگار - اوبرمایرهـا - گوشـه هایی از یافته هـای خـود را در کتابـی منتشـر 
کردند که منبع اصلی در نوشـتن این مقدمه اسـت.۱ عالوه بر این، عالقه مندان را 
بـه تارنمـای اسـناد پاناما۲ ارجاع می دهم کـه در آنجا هم یافته هایی تازه در اختیار 

عموم قرار می گیرد.
دربـارۀ کسـی کـه ایـن اطالعـات را بـه بیـرون درز داد اطالعـی نداریـم، حتـی 
نمی دانیـم زن بـود یـا مرد. اوبرمایر گزارش می دهد که در ازای این اطالعات وجهی 

1. B. Obermayer, F. Obermaier, The Panama Papers, Onewrold, 2016.
2. https://www.vox.com/2016/4/4/11361436/panama-papers-list-leaks-fonseca-
names-politicians

https://www.vox.com/2016/4/4/11361436/panama-papers-list-leaks-fonseca-names-politicians
https://www.vox.com/2016/4/4/11361436/panama-papers-list-leaks-fonseca-names-politicians


4

یی
فیا

 ما
ری

ه دا
مای

درخواسـت نشـد و قرار شـد وسـیلۀ ارتباطی ایمیل هایی سـّری باشـد که با اسم رمز سر
حفاظت می شـود. این مجموعۀ عظیم اسـناد یک باره فرستاده نشد، بلکه به دفعات 
و اغلـب به شـکل پرونده هـای پـی دی اف ارسـال شـد. اسـناد تشـکیل بنـگاه، متـن 
قراردادها و خالصه ای از داده های آماری از جملۀ این اسناد هستند. با رسیدن اولین 
مجموعه اسـناد در کنکاش های نخسـتین به موردی دربارۀ کریشـنر - رئیس جمهور 
پیشین آرژانتین - بر می خورند که با تأسیس ۱۲۳ شرکت قالبی در بهشت مالیاتی 
نوادا - یکی از ایاالت امریکا - ۶5 میلیون دالر از کشور بیرون برده است. شرکت 
حقوقی موسا ک فونسکا همۀ این شرکت ها را در نوادا ثبت کرده بود. البته در خود 
آرژانتیـن دعوایـی حقوقـی در جریـان بـود و پـس از مـرگ کریشـنر همسـرش - که 
رئیس جمهور شده بود - اتهامات را نمی پذیرفت و دادستان کل آرژانتین هم سندی 
در تأیید سرقت این وجه نداشت. دعوای حقوقی دیگری هم در آرژانتین در جریان 
اسـت. پـاول سـینگر - از صنـدوق سـرمایه گذاری NML - کـه میـزان قابل توجهـی 
از اوراق قرضـۀ دولـت آرژانتیـن را پیـش از اعـالم ورشکسـتگی آن دولـت خریـده 
بـود، پـس از ورشکسـتگی دولت برخالف دیگر وام دهنـدگان که پذیرفته بودند تنها 
بخشـی از وام را دریافـت کننـد، ایـن توافـق را نپذیرفت و بـه همین دلیل از دولت 
آرژانتیـن بـه دادگاه عالـی شـکایت کرد. از این رو، ا کنون همۀ امـوال دولتی آرژانتین 
در هرکجـای جهـان در معـرض مصادره اسـت. دادگاه عالـی آرژانتین به ایالت نوادا 
دستور داده است مشخصات این ۱۲۳ شرکت قالبی را اعالم کند که نمی دانیم این 
کار را کرده  است یا خیر. اما اوبرمایر در کتاب خود مدعی می شود شماری از این 
اسناد را در اختیار دارد. به گفتۀ او، در یکی از این اسناد ۶ میلیون دالر به حسابی 
در دویچـه بانـک در هامبـورگ منتقل شـده اسـت که روشـن نیسـت آیا پورسـانتی 
است که پرداخت شده یا چیز دیگری است. علت این پرداخت هم روشن نیست. 
همچنیـن اوبرمایـر کـه تجربۀ کاری قابل توجهی در این حوزه ها دارد اعتراف می کند 
که شرکت حقوقی موسا ک فونسکا یکی از فعال ترین بنگاه ها در ثبت شرکت های 
قالبـی و بی نام و نشـان اسـت و معمـوالً بـه اینکه مشـتریان چـه می کننـد کار ندارد. 
البته این بنگاه حقوقی در اسناد رسمی اش هیچ یک از این اتهامات را نمی پذیرد و 
 مدعی است هیچ کار غیر قانونی ای انجام نمی دهد. خواهیم دید که این گونه نیست.
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چند روز بعد اوبرمایر اسـناد بیشـتری دریافت می کند که عمدتاً دربارۀ مشـتریانی 
از روسـیه و آلمان اسـت. سـندی توجه او را جلب می کند. در ۱۹ نوامبر ، ۲۰۱۳، 
چکی به مبلغ  5۰۰میلیون دالر به حساب هنس جوچیم در بانک سوسائیته جنرال 
باهامـاس پرداخـت شـده اسـت. نویسـنده می گویـد مـن ایـن نـام را نشـنیده ام ولی 
وب گردی در گوگل نشـان می دهد این شـخص یکی از مدیران شـرکت زیمنس بوده 
که در مکزیک و کلمبیا برای شرکت کار می کرده است. نام هنس را در یاد داشته 

باشید چون به او باز خواهیم گشت.
با موسـا ک فونسـکا از طریق بانک، وکیل و مدیر مالی تماس گرفته می شـود. 
آنهـا هسـتند کـه بـه نیابـت از دیگـری بـا شـرکت طـرف می شـوند. موضـوْع اغلب 
تأسـیس شـرکت های قالبی در بهشـت های مالیاتی اسـت. این شـرکت در بیسـت 
بهشت مالیاتی شرکت قالبی تأسیس می کند و در سرتاسر جهان پنجاه شعبه دارد. 
تأسیس این شرکت های قالبی در پاناما به قانونی برمی گردد که در ۲۶ فوریه ۱۹۲۷ 
تصویب شد و قرار شد صاحبان این شرکت ها - البته غیرپانامایی ها - از مواهب 
زیـر برخـوردار باشـند: تضمین پنهـان کاری مالیاتـی؛ سـهولت در نقل وانتقال پول؛  

معافیت از پرداخت مالیات.
موسـا ک فونسـکا کـه بـرای متقاضیـان شـرکت قالبـی تأسـیس می کنـد حتـی 
برای این شرکت ها »هیئت مدیرۀ« قالبی هم منصوب می کند که از شرکت حقوق 
می گیرنـد و وظیفه شـان امضـا کـردن اسـناد اسـت. صاحبـان اصلی ممکن اسـت 
بخواهند به نام شـرکت خود حسـاب بانکی باز کنند و حتی مال و اموال بخرند. 
شرکت های قالبی قرارداد هم امضا می کنند و می توان از آنها برای وام ستانی هم 
بهره گرفت. البته همۀ کارهای شرکت های قالبی با تصمیم صاحبان واقعی، ولی 
بـا امضـای این هیئت مدیره انجام می گیـرد. هیئت مدیرۀ قالبی به صاحبان واقعی 
» وکالت نامه« می دهد تا آنها بتوانند به حساب های بانکی شرکت قالبی دسترسی 
داشـته باشـند. سـهام منتشرشدۀ این شـرکت های قالبی معموالً سهام بی نام است 
یعنی نام مالک واقعی جایی ثبت نمی شـود. ا گر ضروری باشـد، شـرکت حقوقْی 
سهام داران قالبی هم معرفی می کند. چنانچه به هر دلیلی از سوی دادگاهی شرکت 
حقوقـی مجبـور بـه اعـالم نام هـای سـهام داران خود شـود، وجـود این سـهام داران 
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