– دادگاه نمادین علیه «بلک راک» :نمادی از مبارزه طبقاتی
میترا تهامی
•

بلک راک در مالکیت سهام کوکاکوال ،آمازون ،اپل ،فیسبوک ،مایکروسافت ،گوگل ،لوفتهانزا ،بوئینگ ،رایان
ایر ،الکهید ،نستله ،بایر ،مونسانتو ،دایملر ،بی ام و ،فولکس واگن ،جنرال موتورز ،اکسون موبیل ،زیمنس ،دویچه
بانک ،کومرتس بانک ،آلیانس ،آدیداس و ….مشارکت دارد .اما چهرهاش نامریی است
بلک راک» ،بزرگترین کنسرن مدیریت مالی و«  BlackRock،در سپتامبر  ،۲۰۲۰یک دادگاه نمادین علیه
.سرمایهگذاری جهان ،در دانشگاه آزاد برلین برگزار شد
استاد بازنشسته علوم سیاسی دانشگاه آزاد برلین مبتکر و سازمانده اصلی این دادگاه نمادین Peter Grottian
بود)۱( .
بلک راک ،یک غول ناشناخته
در ارتباط با سرمایهداری نقدهای فراوانی منتشر میشود .اما بازیگران اصلی ،گاه آنطور که باید و شاید برای
.همگان شناخته شده نیستند

هیئت منصفه دادگاه نمادین برلین بهمنظور جلب توجه افکار عمومیو آگاهیرسانی پیرامون بازیگران نظام
سرمایهداری،این کنسرن مالی آمریکایی را بهعنوان یک نمونه مورد محاکمه قرار داد تا نوک کوه یخ را نشان
دهد )۲( .و ()۳
.بلک راک (بهمعنای صخره سیاه)  ،یک غول مالی بسیار نیرومند ،اما در عین حال ناشناخته است
.این غول مالی همه جا هست؛ اما در پسزمینه عمل میکند و بسیاری با نام او آشنایی ندارند
گهگاه در تظاهرات اعتراضی به وضعیت اجارهنشینان در شهر برلین ،پالکاردهایی با خواست خلع مالکیت از بلک
.راک دیده میشد .اما این غول مالی نامریی هنوز ناشناخته است
غولی که نقش مخرب آن در عرصههای گوناگون و بهویژه در زمینه تخریب محیط زیست به اندازه کافی عیان
.نیست
الری فینک ،مدیرعامل بلک راک که پادشاه وال استریت نیز نامیده میشود ،چهره شناختهشدهای برای افکار
.عمومی نیست
.بلک راک ،بزرگترین شرکت مدیریت دارایی جهان است
این غول مالی دارایی مشتریانش را جمع میکند و با در اختیار داشتن حجم باالیی از داراییها به بررسی
.گزینههای موجود در بازار جهت سرمایهگذاری میپردازد ،ازجمله بهصورت خرید سهام و اوراق بهادار
داراییهای جمعآوری شده توسط بلک راک عالوه بر اشخاص سرمایهگذار ،به بانکها ،صندقهای بازنشستگی،
بنیادها ،شرکتهای بیمه ،دولتها و بانکهای مرکزی نیز تعلق دارد)۴( .
خبرنگار و کارشناس امور مالی در وال استریت ،الری فینک در سال  ۱۹۸۸تنها  Heike Buchter،بنا بهگفته
با هفت کارمند و یک دستگاه تلفن ،بلک راک را در نیویورک پایهگذاری کرد .اما بحران مالی راه را برای بلک

راک باز کرد .دولت با هدف نجات دادن کمپانیهای ورشکسته آمریکایی ترفندهایی را بهکار گرفت .بانک مرکزی
آمریکا با بلک راک قرارداد بست و بلک راک نیز در این میان نقش یار کمکی دولت را بازی کرد .بدین ترتیب
.قدرت و دامنه نفوذ بلک راک روزبهروز بیشتر شد .در واقع بلک راک برنده بحران مالی شد
خبرنگار و کارشناس مورد اشاره تأکید میکند که خبرنگاران بهسختی میتوانند در مورد بلک راک تحقیق کنند،
چرا که تقاضا برای انجام مصاحبه در اغلب موارد پذیرفته نمیشود)۵( .
همانطور که میدانیم سال بحرانی  ،۲۰۲۰سال ورشکستگی و رکود برای بسیاری از مشاغل و صاحبان کسب و
کار بود.اما در این سال بحرانی ،دارایی تحت مدیریت بلک راک نهتنها کاهش نیافت بلکه به رقمی بالغ بر ۸/۷
.بیلیون ( ۸۷۰۰میلیارد) دالر رسید

بالک راک با در اختیار داشتن سرمایهای قریب به  ۹بیلیون دالر ،بزرگترین قدرت مالی جهان است )۶( .و ()۷
اگر بخواهیم تصویر روشنی از میزان دارایی تحت اختیار بلک راک داشته باشیم ،میتوانیم این رقم را با مجموعه
.دارایی  ۵غول فناوری ،یعنی آمازون ،ا َ ِپل ،گوگل ،مایکروسافت و فیسبوک ،در سالجاری مقایسه کنیم
مجموعه سرمایهای که بلک راک در اختیار دارد ،بیش از سه و نیم برابر مجموعه دارایی  ۵غول فناوری است( .
)۸
بلک راک :بانک در سایه
.بلک راک و غولهای کوچکتر مالی ،در پس صحنه حضور دارند و از آنجا بر دنیای سیاست حکمرانی میکنند
.از این رو عنوان «بانکهای در سایه» ،نامیمناسب برای توصیف این غولهای ناشناخته است

پوستر مربوط به دادگاه نمادین برلین ،نوک کوه یخ را نشان میدهد .چرا که بلک راک بهعنوان نماینده بانکهای
.سایه مورد محاکمه قرار میگیرد

بلک راک از سوی بانک جهانی ،اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت بهطور رسمیبهعنوان «بانک سایه»
طبقهبندی میشود .به این معنا که اگرچه به مانند یک بانک عمل میکند اما همانند بانکهای سنتی تابع ضوابط و
.مقرارتی نیست و از هر گونه کنترل دولتی و قانونی طفره میرود
حجم زیادی از سرمایه از طریق دولتها ،صندوقهای بازنشستگی ،بنیادها ،بانکها و اشخاص در اختیار
بانکهای سایه قرار میگیرد)۱۱( ،)۱۰( ،)۹( .
مشتری به بانک سایه مراجعه نمیکند .سرمایه به حساب بانک سایه واریز میشود .بنابراین بلک راک برای
مدیریت سرمایهای نزدیک به  ۹تریلیون دالر فقط شانزده هزار کارمند را استخدام میکند .در حالی که «دویچه
۸۴
بانک» یکی از بانکهای بزرگ آلمان برای مدیریت سرمایهای نزدیک به یک و نیم میلیارد یورو بیش از 
.هزار کارمند را در استخدام خود دارد
حضور نامریی در همه جا
نام این کنسرنها را زیاد شنیدهایم :کوکاکوال ،آمازون ،اپل ،فیسبوک ،مایکروسافت ،گوگل ،لوفتهانزا ،بوئینگ،
رایان ایر ،الکهید ،نستله ،بایر ،مونسانتو ،دایملر ،بی ام و ،فولکس واگن ،جنرال موتورز ،اکسون موبیل ،زیمنس،
 ….دویچه بانک ،کومرتس بانک ،آلیانس ،آدیداس و
.بلک راک در مالکیت سهام تمامی این کنسرنها مشارکت دارد .اما چهرهاش نامریی است
.بلک راک در  ۱۸۰۰۰بانک و کنسرن در اروپای غربی و ایاالت متحده دارای سهم است
.از آن جمله در  ۴۳۸مورد از  ۵۰۰کنسرن بزرگ آمریکایی و  ۵۷شرکت سهامیآلمانی
در حال حاضر  ۳۰شرکت برتر آلمان راپوشش میدهد .بلک راک در )، (DAXمهمترین شاخص سهام آلمان
تمامی کنسرنها و شرکتهای برتر آلمان دارای سهم است)۱۵( ،)۱۴( ،)۱۳( ،)۱۲( .
عالءالدین :چراغ جادوی بلک راک
در افسانههای هزارویک شب آمده است که عالءالدین به کمک غول درون چراغ جادو به هر آنچه اراده میکرد
.دست مییافت
.عالالدین» به یک چراغ جادو دست یافته است«  ALADDINبلک راک به کمک
.عالءالدین کلید موفقیت بلک راک است
.البته نه آنکه در افسانهها میشناسیم

.عالءالدین ،یک ابر کامپیوتر واقعی است
در شمال غربی واشنگتن ،در محوطهای متشکل از یک ردیف ساختمانهای خاکستری رنگ که شباهت به زندان
.دارد ،چندین هزار رایانه بهطور دائم ،مجموعه داراییهای مشتریان بلک راک و دنیای مالی را نظارت میکنند
.این محوطه توسط حصارها و دوربینها محافظت میشود
.رایانهها باال و پایین رفتن نرخ سود را رصد میکنند و به ارزیابی ریسکها میپردازند
.ارزش سهام در همه بورسهای جهان در کسری از ثانیه با یکدیگر مقایسه میشوند
براساس این جمعبندیها دست به گزینش میزنند که در کجا سرمایهگذاری کنند یا از چه شرکتی سرمایه خود را
.خارج کنند
قدرت بلک راک از آنجا ناشی میشود که کارکنان آن ،فعل و انفعاالت بازار را بهطور دائم زیر نظر دارند و از
.اطالعات مربوط به رقبا و شرکتهای مهم با خبر هستند
عالوه بر این،شرکتها به خدمات و مشاورههایی که بلک راک در زمینه تجزیه و تحلیل ریسکها و چگونگی
مدیریت مالی عرضه میکند وابسته هستند)۱۷( ،)۱۶( .
البیگری سیاستمداران برای بلک راک
.لیست سیاستمدارانی که با بلک راک همکاری دارند لیست باال بلندی است
این بازیگر مالی ،سیاستمداران و بانکداران شناخته شده سابق را وارد کمیتههای خود میکند و از این طریق،
.شبکههای سیاسی نفوذ خود را در همه کشورهای مهم گسترش میدهد
در سال  ،۲۰۱۳الری فینک ،مدیرعامل بلک راک ،برخی از اعضای دولت اوباما ،از جمله رئیس دفتر هیالری
.کلینتون را وارد هیئت مدیره بلک راک کرد
در اروپا نیز البیگران بلک راک در تالش هستند تا با مقامات اتحادیه اروپا که در مراکز حساس تصمیمگیری
.مسئولیتی را بر عهده دارند ارتباط برقرار کنند
در بازه زمانی  Transparency International، ،۲۰۱۵/۲۰۱۶براساس گزارش سازمان شفافیت بینالملل
.کمیساریای مالی اتحادیه اروپا ،جاناتان هیل ،با البیگران هیچ گروه مالی به اندازه بلک راک مالقات نکرده است

اورزوال فون درالین ،رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و وزیر دفاع پیشین آلمان نیز به بلک راک مأموریت داد تا
پیشنهاداتی را به کمیسیون اروپا ارائه دهد .بلک راک باید پیشنهاد میداد که چگونه میتوان بانکهای اروپایی را
.به جای سرمایهگذاری در سوختهای فسیلی ،به سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پایدار واداشت
رئیس کمیسیون اروپا از قرار معلوم نمیخواهد بهیاد بیاورد که بلک راک نماینده منافع بزرگترین سرمایهگذاران
در حوزه سوختهای فسیلی است)۱۹( ،)۱۸( .
.بلک راک با پخش پول ،سیاستمداران را به خدمت خود درمیآورد
اطالعات موجود حاکی از آن است که برای نمونه ،بلک راک در سال  ۲۰۱۷رقمی در حدود  ۱/۵میلیون یورو
.برای تیم البیگران خود در اروپا هزینه کرده است
وزیر دارایی سابق انگلیس از حزب محافظهکار ،ساالنه ۷۵۰هزار یورو برای یک روز George Osborne،
کار البیگری در هفته دریافت میکند ــ او برای کاهش مالیات بهنفع محصوالت مالی بلک راک البیگری میکند.
()۲۰
.بلک راک در آلمان نیز بهعنوان اقتصاد اول اروپا ،شبکهای از البیگران را در اختیار دارد
فریدریش مرتس ،رئیس پیشین فراکسیون حزب دمکرات مسیحی در پارلمان آلمان ،از سال Friedrich Merz،
 ۲۰۱۶.تا پایان مارس  ،۲۰۲۰رئیس هیئت مدیره شعبه بلک راک در آلمان بود
بدین ترتیب بلک راک یک سیاستمدار بانفوذ را در کنار خود داشت .سیاستمداری که از ارتباطات شبکهای بسیاری
.برخوردار است
از آنجا که فریدریش مرتس تصمیم داشت که در انتخابات تعیین رهبر حزب دمکرات مسیحی و همچنین تعیین
صدراعظم آلمان در سپتامبر  ۲۰۲۱بهعنوان کاندیدا شرکت کند ،در ماه فوریه  ۲۰۲۰از عضویت هیئت مدیره
بلک راک استعفا داد .در متن استعفانامه آمده است :مایه افتخار و مباهات است که در  ۴سال گذشته همراه با بلک
.راک بودهام
وی بعد از اینکه نتوانست رهبرحزب دمکرات مسیحی شود ،در خواست کرد که پست وزارت اقتصاد را به او
بدهند که با پاسخ منفی مواجه شد)۲۳( ،)۲۲( ،)۲۱( .
در وب سایت پارلمان آلمان آمده است که از اواخر سال  ،۲۰۱۸هفت گفتوگو بین نمایندگان دولت و نمایندگان
بلک راک انجام شده است .ازجمله اوالف شولتز ،وزیر دارایی آلمان ،در فوریه  ۲۰۲۰با رئیس بلک راک
پیرامون مسائل بازار مالی گفتوگو کرده است)۲۴( .
نشان لژیون دونور برای رئیس شعبه بلک راک در فرانسه

سیرللی
، Jean-François Cirelli,رئیس شعبه بلک راک در فرانسه ،ژان فرانسوآ ِ
.در ژانویه  ۲۰۲۰به لیست دارندگان لژیون دونور اضافه شد
.اهدای این نشان به رئیس شعبه بلک راک با انتقاد گسترده معترضان روبهرو شد
از نخستین روزهای ماه دسامبر  ،۲۰۱۹سندیکاها و اتحادیههای کارگری با برگزاری اعتصابات دامنهدار و انجام
راهپیماییهای صدهاهزار نفره به مخالفت با طرح اصالح قانون بازنشستگی برخاستند .معترضان به اهدای نشان
لژیون دونور بر این نظر بودند که بلک راک در تدوین طرح اصالح قانون بازنشستگی نقش داشته است و از این
.طرح سود خواهد برد
یک دنیای مالی موازی و نامریی
بلک راک یک جهان موازی مالی ایجاد کرده است و در این جهان موازی بهطور همزمان در نقشهای متفاوتی
.ظاهر میشود
.سهیم است  Standard &Poor’sبلک راک در مالکیت یکی از آژانسهای رتبهبندی اعتباری بهنام
آژانسهای رتبهبندی اعتباری به سرمایهگذاران مشاوره میدهند و به آنها توصیه میکنند که پول خود را در کجا
.سرمایهگذاری کنند که ریسک کمتری بهدنبال داشته باشد
.در واقع مالکان آژانسهای رتبهبندی هستند که میزان اعتبار شرکتها و کشورها را تعیین میکنند
همانطور که اشاره شد بلک راک در مالکیت یکی از آژانسهای رتبهبندی اعتباری سهیم است ،اما در عین حال
.در شرکتهایی که از سوی این آژانس مورد ارزیابی قرار میگیرند نیز سهام دارد
بدین ترتیب بلک راک از یکسو بهدلیل سهیم بودن در مالکیت آژانس رتبهبندی ،از حقالزحمه زیادی که به آژانس
پرداخت میشود سهم میبرد و از سوی دیگر ،شرکتی را که مورد ارزیابی قرار میگیرد بهطور کامل میشناسد و
.در آن سهم دارد
.بنابراین این امکان را در اختیار دارد که اطالعات دلخواه و مناسب را به آژانس رتبهبندی بدهد
در واقع بلک راک هم از خودش امتحان میگیرد و هم به خودش نمره و امتیاز میدهد .یعنی بهطور همزمان نقش
.امتحانکننده و امتحانشونده را ایفا میکند
.بلک راک یک سیستم موازی ایجاد کرده است که قانونی بر آن حاکم نیست

عالوه بر بورس سهام نیویورک ،لندن و فرانکفورت که شناختهشده هستند ،بلک راک در یک دنیای موازی نامریی
.نیز ارتباط بین خریداران و فروشندگان سهام و اوراق بهادار را برقرار میکند
.در این سیاهچالهها در سیستم مالی ،بازیگران برای جهان خارج ،ناشناس باقی میمانند
تخمین زده میشود که در اوایل سال  ۴۰ ،۲۰۱۴درصد از کل معامالت سهام در ایاالت متحده ،خارج از
.بورسهای سهام سنتی انجام شده باشد
استفاده سیستماتیک از بهشتهای مالیاتی
.بهشتهای مالی به دنیای موازی مالی نامریی تعلق دارند
داراییها را به بهشتهای مالیاتی مانند لوکزامبورگ ،هلند و … انتقال میدهند تا از پرداخت مالیات شانه خالی
.کنند
سهامدار عمده است ،اما دارایی خود  Vonovia،برای نمونه ،بلک راک در یک شرکت مستغالتی در آلمان بهنام
را به بیش از ده بهشت مالیاتی منتقل میکند تا از پرداخت مالیات در آلمان فرار کند)۲۶( .
آدرس ثبتشده کنسرنهایی مانند بایر ،زیمنس ،دویچه بانک آلمان و … که دارایی آنها توسط بلک راک مدیریت
.میشود ،در یکی از پناهگاههای مالیاتی است .با این هدف که مشمول قوانین مالیاتی این پناهگاهها قرار گیرند
فرارهای مالیاتی دو جنبه دارد :از سویی ،بر سود صاحبان کنسرن میافزاید و از سوی دیگر ،سهم دولتها را از
.درآمد مالیاتی کاهش میدهد
بلک راک برای سهامداران خود نیز پناهگاههای مالیاتی مناسب پیدا میکند .نام واقعی سهامداران ذکر نمیشود و
.سهامداران اصلی ناشناخته باقی میمانند .داراییها با نامیدیگر به بهشت مالیاتی منتقل میشود
مرکز اصلی و محل فعالیت بلک راک در نیویورک است ،اما آدرس اداری آن را در بزرگترین پناهگاه مالیاتی
.واقع در ایالت متحده آمریکا ثبت کردهاند  Delawareجهان ،یعنی در ایالت
.آمریکا بود ، Delaware،جو بایدن ،رئیسجمهور فعلی آمریکا ،از سال  ۱۹۷۳تا  ،۲۰۰۹سناتور ایالت دالور
.این ایالت کوچک با جمعیتی کمتر از یک میلیون تن ،بزرگترین بهشت مالیاتی در غرب است
شرکتهای ثبتشده در این ایالت ،دارای یک آدرس و صندوق پستی هستند و بهطور قانونی ثبت شدهاند.اما هیچ
.نوع فعالیت و شعبهای در این ایالت ندارند

از آنجا که نرخ مالیات در یک بهشت مالیاتی بسیار پایین است ،کنسرنها و شرکتها از طریق راهاندازی یک
صندوق پستی در یک کشور دیگر و ثبت قانونی در بهشت مالیاتی ،از پرداخت مالیات در کشور خودشان فرار
.میکنند
یعنی شرکتهایی که بهطور قانونی ثبت شدهاند ،اما ، Letterbox Company،تعداد این نوع شرکتها
.هیچگونه فعالیت تجاری ندارند ،بیش از دو برابر تعداد افراد دارای حق رأی در ایالت دالور آمریکاست
دههاهزار شرکت و بانک از سراسر جهان ،ازجمله از آلمان ،فرانسه ،انگلیس و سایر کشورها بهمنظور فرار از
.پرداخت مالیات در کشور خودشان در این ایالت از نظر قانونی به ثبت رسیدهاند
.ایالت دالور با کمک سناتور پیشین این ایالت یعنی جو بایدن ،به بزرگترین پناهگاه مالی جهان تبدیل شد
 Alphabet/Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook,کنسرنهای بزرگ فناوری مانند
جو بایدن را برای تأمین هزینه کارزارهای انتخاباتی مورد حمایت قرار دادندNetflix، )۲۷( .
مدیر دارایی یا قیم دارایی؟
بسیاری از ناظران نمیتوانند درک کنند که چرا بلک راک گاه با داشتن سهامیاندک در یک شرکت ،از قدرت
.تأثیرگذاری باالیی برخوردار است
.ادعای بلک راک این است که صرفا ً دارایی مشتریان را مدیریت میکند .اما این تمامی واقعیت نیست
بلک راک برای مشتری خود یک شرکت پوششی ایجاد میکند که بهنام مشتری نیست .برای نمونه ،شرکتی بهنام
حال این بلک راک است که در جلسات سهامداران ،دارای حق رأی Black Rock Netherlands. B.V.
.است.بدین ترتیب مشتریان بلک راک نمیتوانند از حق رأی خود استفاده کنند
بلک راک به قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ارتباط با شرکتهای سهامی پایبند نیست .قوانینی که
وظایف نظارتی اعضای هیئت مدیره را مشخص میکند)۲۸( .
رسوایی مالی وایرکارد و سکوت در مورد سهم بلک راک
.یک شرکت خدمات مالی آلمانی است Wirecard
در ماه ژوئن  ۲۰۲۰یک شرکت حسابرسی بریتانیایی بهنام «ارنست اند یانگ» ،اعالم کرد که  ۱/۹میلیارد یورو
.پول نقد مفقود شده است

مدیرعامل شرکت وایرکارد متهم شد که بهمنظور تشویق شرکتها و صاحبان ثروت برای سرمایهگذاری در
وایرکارد به ارائه گزارشهای جعلی پرداخته و میزان گردش مالی این شرکت را بسیار بیشتر از حد واقعی نشان
داده است)۲۹( .
اخبار مربوط به کالهبرداری شرکت وایرکارد بهطور گسترده در رسانهها منعکس شد .اما اشارهای نشد که بلک
راک نیز از سهامداران این شرکت کالهبردار است .همچنین بلک راک در دویچه بانک و کومرتس بانک نیز
دارای سهم است ،یعنی بانکهایی که به شرکت کالهبردار وایرکارد وام میدادند)۳۰( .
مشارکت بلک راک در سرکوب نیروی کار
در دادگاه نمادین برلین تأکید شد که بلک راک در روند زی ر پا گذاشتن حقوق نیروی کار مشارکت دارد .برای
.نمونه میتوان به کنسرن آمازون اشاره کرد

.بلک راک یکی از سهامداران عمده آمازون است و  ۳/۶۶در صد از سهم آمازون را در اختیار دارد
جف بزوس ،بنیانگذار آمازون ،مالک ده در صد از سهم آمازون است)۳۱( .
کنسرن آمازون ،این غول اینترنتی خرید و فروش کاال در جهان ،یکی از برندگان شیوع کرونا است .آمازون حتی
به تازگی استودیوی «مترو گلدین مایر» ،یکی از قدیمیترین استودیوهای فیلمسازیهالیوود را بهدلیل تعطیلی
سینماها و برقراری محدودیتها و با هدف پخش آنالین به بهای  ۸/۴۵میلیادر دالر خریداری کرد)۳۲( .
.آمازون یکی از کنسرنهایی است که همهگیری کرونا بازارشان را داغ کرده است
نشریه اقتصادی «فوربس» ،جف بزوس را با در اختیار داشتن ثروتی بالغ بر  ۱۸۹/۵میلیارد دالر ثروتمندترین
فرد جهان در سالجاری معرفی کرد)۳۳( .
گفتنی است که درآمد جف بزوس در هر  ۱۵ثانیه برابر است با درآمد ساالنه پرستاری که در یک خانه سالمندان
در آلمان کار میکند)۳۴( .

همزمان با باال رفتن ثروت صاحبان آمازون ،بر شدت بهرهکشی از کارکنان آمازون افزوده شد و کارکنان در
.صورت اعتراض و درخواست حقوق برحق خود ،مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند
کنسرن آمازون حقوق کارگران را بهطور کامل زیر پا میگذارد و تشکلهای حافظ منافع کارگران و زحمتکشان را
بهرسمیت نمیشناسد و همواره با تشکل کارگران در اتحادیههای صنفی مخالفت کرده است)۳۵( .
.در اوایل سالجاری اعالم شد که آمازون با نصب دوربین در خودروها در صدد کنترل رانندگان است
.آمازون هدف از این رصد را تأمین ایمنی بیشتر برای کارکنان خود و کاهش تصادفات رانندگی اعالم کرد
اما نهادهای مدافع حقوق کارگران از این اقدام آمازون بهشدت انتقاد کردند و آن را گام دیگری در مسیر تشدید
کنترل کارگران ارزیابی کردند)۳۶( .
اتحادیه «وردی» در آلمان سالهاست که برای برخوردارشدن کارگران آمازون از قرارداد کاری مناسب و
همچنین لزوم تشکل این کارگران در اتحادیههای صنفی مبارزه میکند و بارها کارگران آمازون را دعوت به
شرکت در اعتصاب کرده است)۳۸( ،)۳۷( .
.در سالجاری حدود ۴۰هزار کارگر بخش لجستیک آمازون ایتالیا نیز دست به اعتراض زدند
.کارگران اعتصابی اعالم کردند که بستههای سفارش داده شده رابه مدت  ۲۴ساعت تحویل نمیدهند
این کارگران خواهان تغییر قرارداد موقت کار به قرارداد دائم هستند)۳۹( .
جهان به رهبری ما نیاز دارد
بالک راک در سالهای اخیر در روند خصوصیسازیها یکی از بازیگران فعال بوده است و از این طریق بر
.میزان دارایی خود افزوده است
الری فینک ،رئیس بلک راک در سال  ۲۰۱۷در سالن بورس آلمان سخنرانی کرد .او در این سخنرانی هشدار داد
که شهروندان اروپایی و بهویژه شهروندان آلمانی ،بیش از اندازه به مستمری بازنشستگی که از سوی دولت
.دریافت میکنند وابسته هستند
او در این سخنرانی تأکید کرد که مستمری بازنشستگی دولتی ناکافی است و مقرری بازنشستگی خصوصی نیز
.هنوز قالب مطلوب خود را پیدا نکرده است
آلترناتیوی که رئیس بلک راک در برابر شاغلین قرار داد ،شراکت در بازار سهام بود تا از این طریق در سود
سرمایهگذاریها شریک شوند .بازار سهامی که بلک راک یکی از بازیگران اصلی آن است)۴۰( .

که در  Valdis Dombrovskisجالب توجه است که پس از گذشت شش ماه ،یکی از البیگران بلک راک بهنام
عین حال کمیسر مالی اتحادیه اروپا بود ،مدلی را برای بازنشستگی خصوصی معرفی کرد .مدلی تحت عنوان
نامیده میشود PEPP )۴۱( .که به اختصار Pan-European Personal Pension
بدین ترتیب بلک راک از طریق البیگری این امکان را پیدا کرد تا پساندازهای شهروندان اروپایی را بهسوی
.خود جلب کند
بلک راک به این واقعیت اشاره میکند که مستمری بازنشستگی ناچیز است،؛ اما راهحلی که تبلیغ میکند این است
.که برای جبران این کمبود ،پساندازها را وارد بازار بورس کنیم و سهام بخریم
مشکل در این جاست که شراکت در بازار بورس ،مستمریبگیران را به فراز و نشیب بازار سرمایه و بورس
وابسته میسازد .چرا که هر بحرانی در روند انباشت سرمایه و افزایش یا کاهش تولیدات شرکتهایی که در بازار
.بورس حضور دارند ،میتواند میزان درآمد بازنشستگان را در معرض خطر قرار دهد
:در اوایل سال  ۲۰۱۹رئیس بلک راک چشمانداز آینده را چنین توصیف کرد
از آنجا که دولتها دیگر قادر به ارائه راهحل نیستند ،جوامع برای مقابله با مشکالت اقتصادی و اجتماعی ،هر
روز بیش از پیش به شرکتها روی میآورند .جهان به رهبری ما نیاز دارد)۴۲( .
نقض حقوق اجارهنشینان
.میزان نفوذ این کنسرن مالی در زندگی شهروندان را میتوان در بازار مسکن مشاهده کرد
دومین مورد کیفرخواست ارائه شده در دادگاه نمادین برلین ،مربوط بود به قدرت کارتل مانند بلک راک در حوزه
.خانههای استیجاری
بلک راک در نیویورک اقدام به خرید خانههایی کرد که پس از جنگ جهانی دوم برای معلمان ،افسران پلیس،
.ماموران آتش نشانی و… ساخته شده بود
اما حقی برای مستاجران قدیمیقائل نبود .به همین دلیل اجارهنشینان به دادگاه مراجعه کردند و در  ۴۴۰۰مورد در
.برابر بلک راک به پیروزی دست یافتند
بلک راک برای اجرای همین برنامه بهسوی غرب اروپا آمد و در آلمان به بزرگترین مالک خصوصی
.آپارتمانهای استیجاری تبدیل شد
بلک راک در  ۵کنسرن مستغالتی آلمان دارای سهام است)۴۳( .

به ترتیب با  Deutsche Wohnen ۷/و  Vonoviaبرای نمونه بلک راک در کنسرنهای مستغالتی بهنامهای
 ۶۲و  ۱۰/۵۸درصد مشارکت دارد)۴۴( .
 Deuscheتعداد ۴۸۶هزار خانه را در اختیار دارد و از طریق شرکت  Vonovia،از طریق شرکت
تعداد ۱۶۳هزار خانه را .همچنین تعداد ۱۳۴هزار Wohnen،
.در اختیار بلک راک است  LGEخانه در ایالت نورد راین وستفالن آلمان از طریق شرکت
افزایش بیش از حد اجارهها و هزینههای جانبی ازجمله پیامدهای مالکیت کنسرنها در حوزه خانههای استجاری
.است
.به بهانه نوسازی ،اجارهها را به مقدار زیادی باال میبرند
خدمات سرایداری و ارائه برخی سرویسها که تا به حال معمول بوده است حذف میشود و انجام کارهای خدماتی
.را با پرداخت دستمزد پایین به پیمانکاران واگذار میکنند
بسیاری از مشاغل نیز حذف میشوند ،چرا که مستأجران نمیتوانند مانند گذشته در محل با نمایندگان شرکت
.تماس بگیرند  Hotlinesمستغالتی تماس داشته باشند و تنها راه ارتباطی این است که با شمارههای
مدافعان حقوق مستأجران در برلین در تدارک برگزاری یک همهپرسی در روز  ۲۶سپتامبر در برلین هستند .هدف
از انجام همهپرسی این است که بهمنظور حل مشکالت اجارهنشینان ،چنانچه شرکتها بیش از سه هزار آپارتمان
را در مالکیت داشته باشند ،از آنها خلع ید شود .آپارتمانها میباید با قیمت مناسب در اختیار اجارهنشینان قرار
بگیرد .بدین ترتیب مستأجران با افزایش مداوم اجاره بها مواجه نخواهند شد)۴۶( ،)۴۵( .
سودورزی از راه تولید اسلحه و مشارکت در جنگ افروزی
سومین جرم مندرج در کیفرخواست دادگاه نمادین برلین مربوط بود به مشارکت بلک راک در کنسرنهای
.تسلیحاتی و سازنده سالحهای اتمیو در نتیجه مشارکت در جنگ افروزی و نقض حقوق بینالملل
.در این عرصه نیز بلک راک تقریبا ً در همه جا حضور دارد ،اما در پسزمینه عمل میکند
هیئت داوران دادگاه نمادین برلین چگونگی عملکرد بلک راک را در گستره بینالمللی مورد بررسی قرار داد و
دستورالعملهای دولت در مورد صادرات  Rheinmetallازجمله به این نتیجه رسید که کنسرن آلمانی راین متال
.اسلحه را با بهکار بستن ترفندهایی دور میزند
گفتنی است که دولت آلمان هم بر این تخلفات چشم میبندد و در عمل به همکار کنسرن اسلحهسازی و بلک راک
تبدیل میشود)۴۷( .

.وال استریت و مجتمع صنعتی ــ نظامیارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند
.به بلک راک تعلق دارد  Raytheonدرصد سهام کنسرن اسلحهسازی ۷/۹۳
.ارزش سهام این کنسرن بالغ بر  ۶۱میلیارد دالر است
یکی از بزرگترین کنسرنهای اسلحهسازی ایاالت متحده است .این کنسرن ،تولیدکننده موشکهای Raytheon
.کروز با کالهکهای هستهای است
.را در اختیار دارد  Northrop Grummanهمچنین بلک راک  ۶/۱۲درصد از سهام کنسرن اسلحهسازی
.ارزش سهام این کنسرن بالغ بر  ۶۰میلیارد دالر است
تولیدکننده بمبافکنهای رادارگریز ب  ۲و پهپادهای بدون سرنشین گلوبال  Northrop Grummanکنسرن
.هاوک است
است با ارزش سهامیبالغ بر  ۱۱۰میلیارد دالر .بلک راک ، Lockheed Martinکنسرن اسلحهسازی بعدی
.مالک  ۶/۴۳درصد از سهام این کنسرن است
تولیدکننده هواپیماهای جنگی و موشکهای بالستیک برای ارتش ایاالت متحده  Lockheed Martinکنسرن
.است
را در اختیار دارد .ارزش سهام این کنسرن در حدود  Boeingبلک راک همچنین  ۶/۲۱درصد از سهام کنسرن
 ۲۰۷.میلیارد دالر تخمین زده میشود
گروه هواپیمایی بوئینگ عالوه برتولید هواپیماهای غیرنظامی ،یکی از بزرگترین شرکتهای تسلیحاتی در جهان
است .بخش نظامی بوئینگ ،تولیدکننده بمبافکنها ،هواپیماهای جنگنده ،پهپادها و … برای ارتش ایاالت متحده
است)۴۸( .
مدیرعامل بلک راک بر اصل «مسئولیتپذیری شرکتها» تأکید میکند .اما هیچگاه به حرکتی علیه مسابقه
.تسلیحاتی نپیوسته و از کنسرنهایی که سالحهای اتمیتولید میکنند خارج نشده است
تخریبکننده محیط زیست در نقش ناجی

چهارمین جرم مندرج در کیفرخواست دادگاه نمادین برلین مربوط بود به مشارکت بلک راک در تخریب محیط
.زیست و گرمایش زمین و مشارکت در نقض توافقنامه بینالمللی مربوط به تغییرات اقلیمی
الری فینک ،مدیرعامل بلک راک در ژانویه  ۲۰۲۰طی نامهای به سرمایهگذاران هشدار داد که تغییرات آب و
.هوایی شرایط دنیای مالی را تغییر خواهد داد
وی از سرمایهگذاران خواست تا معیارهای مربوط به حفاظت از محیط زیست را رعایت کنند)۴۹( .
مدیرعامل بلک راک هشدار میدهد ،اما در گزارشی که در ارتباط با تغییرات اقلیمیاز سوی بلک راک منتشرشده
و پیامدهای زیست محیطی آن اشارهای  JBSاست ،به سهام این کنسرن مالی در شرکت برزیلی جی بی اس
.نمیشود
.جی بی اس ،بزرگترین تولیدکننده و توزیعکننده گوشت در دنیاست
.صنعت فرآوری گوشت دلیل اصلی جنگلزدایی در آمازون است
واقعیت این است که مناطق حفاظتشده آمازون پس از قطع درختان تبدیل به چراگاه و محل پرورش دام میشود( .
)۵۰
،اما در گزارش  ۳۰صفحهای منتشرشده توسط بلک راک در ارتباط با تغییرات اقلیمی
.واژههای «گاو» و «جنگلزدایی» دیده نمیشود
گفتنی است که بلک راک در ماه مه سال  ،۲۰۲۰به سومین سهامدار بزرگ در کنسرن تولید و توزیع گوشت
جی بی اس تبدیل شدJBS، )۵۱( .

جی بی اس ،متشکل از بیست شرکت بزرگ غربی و از  JBS،براساس گزارش «آمازون واچ» ،مالکان کنسرن
آن جمله بلک راک ،سهامیبه ارزش  ۲میلیارد دالر را در اختیار دارند)۵۲( .
آمازون واچ» یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال  ۱۹۹۶با هدف حفاظت از جنگلهای بارانی و دفاع از«
.حقوق بومیان منطقه آمازون تشکیل شده است
شریک جرم در جنگلزدایی
روند نابودی آمازون در برزیل به باالترین حد در  ۱۲سال گذشته رسیده است .آمازون سرزمین بومیانی است که
هزاران سال در آنجا زیستهاند .همچنین آمازون میزبان حدود سه میلیون گونه گیاهی و جانوری است)۵۳( .
در گزارش مستندی که توسط سازمانهای حمایت از محیط زیست و ازجمله «آمازون واچ» منتشر شده است بر
این نکته تأکید میشود که تخریب محیط زیست و نقض حقوق مردم بومیبدون حمایت بازیگران اصلی بازار مالی
.جهانی امکانپذیر نیست
بازیگران مالی در بازه زمانی سالهای  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۲۰بیش از  ۱۸میلیارد دالر در شرکتهایی سرمایهگذاری
.کردهاند که متهم به نقض حقوق ساکنان بومی جنگلهای بارانی آمازون هستند
بلک راک در این میان ،سرمایهگذار اصلی است)۵۶( ،)۵۵( ،)۵۴( .
بهگفته فعاالن بومی ،سرمایه بلک راک بهطور مستقیم بهسوی شرکتهایی سرازیر میشود که محیط زیست ساکنان
این شرکت دومین تولیدکننده سنگ آهن و نیکل  Vale.بومیرا تخریب میکنند .برای نمونه ،بهسوی شرکتی بهنام
در جهان است .بهرهبرداری از این معادن ،محیط زیست بومیان را در معرض خطر قرار میدهد و موجب آلودگی
.رودخانهها میشود .یک خط راهآهن نیز از محل زیست بومیان عبور میکند
شکستن سد سنگ معدن در سالهای  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۹در مجموع به قیمت جان حدود سیصد تن از بومیان منطقه و
.ازجمله کارگران معدن انجامید
هر بار پس از شکستن سد ،محیط زیست بومیان از گل و الی پوشیده شد و مردم برای مدتی به آب آشامیدنی سالم
.دسترسی نداشتند
گزارشهای مستندی که از سوی رسانهها منتشر شد ،ساکنان منطقه را نشان میداد که از فرط استیصال به پشتبام
.خانههای محصور در گل و الی پناه بردهاند
از سوی مقامات قضایی برزیل به اتهام قتل عمد و تخریب محیط زیست مورد  Valeیازده تن از مسئوالن شرکت
از وضعیت ناپایدار سد و خطرات آن آگاهی داشتند Vale ( .پیگرد قرار گرفتند .بهگفته دادستان ،مسئوالن شرکت
)۵۷

بومیان آمازون بهدلیل دفاع در برابر دستاندازی به سرزمینهایشان جان خود را از دست میدهند .در سال
 ،۱۹۸۸چیکو مندس ،از رهبران مقاومت مردمی ترور شد)۵۸( .
در زمان ریاستجمهوری لوال داسیلوا ،بخشی از وزرات محیط زیست برزیل بهیاد این فعال محیط زیست،
«مندس» نامیده شد .همچنین یکی از همرزمان مندس ،مسئولیت وزارت محیط زیست را بر عهده گرفت .اما روند
تخریبی جنگلزدایی از زمان روی کارآمدن دولت راستگرای بولسارنو بهسرعت پیش میرود)۵۹( .
بلک راک و قاتل نامریی
سوختهای فسیلی را قاتل نامریی مینامند .برای نمونه در سال  ،۲۰۱۸تعداد قربانیان سوختهای فسیلی (نزدیک
به  ۹میلیون تن)  ،از مجموع قربانیان استعمال تنباکو و بیماری ماالریا بیشتر بود)۶۰( .
پیش ازین اشاره شد که الری فینک ،رئیس بالک راک ،در ژانویه  ۲۰۲۰اعالم کرده بود که تغییرات آب و هوایی
در چشمانداز آینده برای کنسرنها یک فاکتور تعیینکننده خواهد بود .توخالیبودن وعده اهمیت دادن به محیط
زیست در آنجایی بهویژه عیان میشود که نگاهی داشته باشیم بر میزان سرمایهگذاری بلک راک در بخش انرژی
فسیلی ،همانند زغالسنگ ،نفت و گاز)۶۲( ،)۶۱( .
در ماه اکتبر  ۲۰۲۰خبری منتشر شد مبنی بر این که شرکت آرامکوی سعودی با بالک راک و دیگر شرکتهای
سرمایهگذار در حال رایزنی برای انعقاد قراردادی به ارزش بیش از  ۱۰میلیارد دالر بر سر تجارت خطوط لوله
.است
پیش ازین نیز شرکت ملی نفت ابوظبی (ادناک) یک قرارداد  ۴میلیارد دالری با بلک راک منعقد کرده بود)۶۳( .
در حکم دادگاه نمادین برلین نیز آمده است که بلک راک در بزرگترین کنسرنهای نفت و گاز جهان مانند
.دارای سهم است  Chevronو Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell, BP
بلک راک در هفت کنسرن از ده کنسرن تولیدکننده زغال سنگ جهان ،ازجمله در بزرگترین اپراتورهای
سهم دارد Southern Company ( .و  RWEنیروگاههای زغالسنگ در آلمان و ایاالت متحده آمریکا ،یعنی
)۶۴
بلک راک بهرغم وعدههایی که میدهد همچنان سهام شرکتهای زغالسنگ را با ارزشی بالغ بر  ۸۵میلیارد دالر
.در اختیار دارد
ناب یا سبزنمایی Greenwashing .مدعیات الری فینک بهزعم فعاالن محیط زیست چیزی نیست جز
سازمانهای غیردولتی به بررسی  ۱۲پروژهای پرداختند که بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد میکنند.

بهعنوان نمونه پروژههای تولید نفت در اعماق دریا در نزدیکی گویان ،میادین گازی در موزامبیک و نیروگاههای
.جدید زغالسنگ در بنگالدش
.فعالین محیط زیست به این نتیجه رسیدند که بلک راک در تمامیاین پروژهها سرمایهگذاری کرده است
همچنین پژوهشهای این فعالین و سازمانهای غیردولتی نشان میدهد که بلک راک در ارتباط با پروژههای جدید
.شرکتها نیز سرمایهگذاری میکند
بالغ بر  KEPCO ۲۴و نیروگاه کرهای  Sumitomoبرای نمونه سرمایهگذاری بلک راک در شرکت ژاپنی
 میلیارد دالر است)۶۶( ،)۶۵( .
طرفه آنکه بلک راک بهرغم دارابودن سهام در کنسرنهای نفت و گاز ،از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا بهعنوان
مشاور برای حفاظت از وضعیت آب و هوا انتخاب شد .فعالین محیط زیست چنین گزینشی را همانند آن میدانند که
روباه را بهعنوان محافظ النه مرغها انتخاب کنند)۶۸( ،)۶۷( .
.روشن است که بلک راک راهکاری ارائه نخواهد داد که خطری برای سرمایهگذاریهایش ایجاد کند
زمانی که بلک راک در ارتباط با حفاظت از محیط زیست در جایگاه مشاور قرار میگیرد ،بنابه گفته فعالین محیط
.زیست مانند این است که با کنسرن فیلیپ موریس در ارتباط با زیانهای استعمال دخانیات مشورت کنیم
مدعی دفاع از محیط زیست
در برابر کالهبرداری فولکس واگن سکوت میکند
بلک راک یکی از سهامداران کنسرن خودروسازی فولکس واگن است ،اما در قبال آنچه به «رسوایی دیزل»
معروف گشت ،واکنشی نشان نداد)۶۹( .
در دادگاه نمادین برلین نیز به این مورد اشاره شد که بهرغم اینکه بلک راک یکی از سهامداران عمده در
.کنسرنهای خودروسازی آلمان است،اما در برابر کالهبرداری سکوت کرده است

ماجرا از این قرار بود که در سپتامبر  ،۲۰۱۵پس از افشاگری از سوی آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا،
مسئوالن کنسرن فولکس واگن اعتراف کردند که در حدود یازده میلیون وسیله نقلیه دیزلی را با نرمافزار
.دستکاریشده روانه بازار جهانی کرده اند
نرمافزار دستکاریشده ،میزان گازهای آالینده را کمتر از میزان واقعی آنها نشان میداد .در واقع فولکس واگن با
.دستکاری نرمافزار برخی موتورها ،استاندارد زیستمحیطی را باال برده بود
بهدنبال شکایت صاحبان خودروهای دیزلی ،فولکس واگن محکوم شد که در امریکا و آلمان جریمههای هنگفتی به
مشتریان بپردازد .تنها در آلمان ،فولکس واگن مجبور شد در مجموع  ۸۳۰میلیون یورو خسارت به مشتریان
خودروهای دیزلی پرداختکند)۷۱( ،)۷۰( .
چشمانداز آینده
در دادگاه نمادین برلین این واقعیت مورد تأکید قرار گرفت که در حال حاضر بهسختی میتوان حاکمیت اقتصادی ــ
.سیاسی ــ بورکراتیک بلک راک و شرکایش را از راه قانونی مهار کرد
در ایاالت متحده آمریکا ،اروپا ،آسیا ،آفریقا و استرالیا ،هیچ کنترل موثری از سوی دولتها بر بازارهای مالی
.اعمال نمیشود .پول بر دنیای سیاست حکومت میکند
.قدرت کنترلنشده غولهای مالی را میباید از طریق مبارزات تودهای در سطح بینالمللی مهار کرد
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