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ای در آنها وجود ندارد: آيا از آنها جز چیزی که  کننده ين است که هیچ چیز غافلگیرکننده در مورد افشای اسناد پاناما ا تنها امر واقعاً غافلگیر

]برای پولشويی[ وجود دارد کجا و مرزی  های بانکی برون نکته کلی که حسابمنتظرش بوديم دستگیرمان شد؟ با اين حال، دانستن اين 

تواند  آدم می - جنبد ش میا ود سر و گوش شريک زندگیماند که شخصی متوجه ش دال بر اين امر کجا. مثل اين می ديدن مدارک مستدل

و وای به  تاب قضیه را بفهمد مثل پاشیدن نمک روی زخم است. و آببا صرف دانستن اجمالی اين موضوع کنار بیايد، اما وقتی جزيیات پر

الی برخی از هايی از پورنوگرافی م اکنون به وسیله اسناد پانامه عکس پس اينکه ديگر عکس آنها را در حین معاشقه با هم ببیند... . 

 خبريم. انیم وانمود کنیم از اوضاع بیتو جهان به دستمان رسیده و ديگر نمیثروتمندان 

کل جهان نیز چنین خیالی داشته  به خود باور و توقع داردخیال در  فقط »کارل مارکس جوان مدعی شد نظام کهن آلمان  1843سال  در

طور که مارکس در ادامه  شود. يا همان نفسه تبديل به يک سالح می قدرتند فیردن آبروی کسانی که در در چنین وضعیتی ب «.باشد

 «آورترکرد. کردن آن شرم شرم را بايد با علنیچندان کرد،  آوردن دو قدرت فشار واقعی را بايد با آگاهی از نفس فشار»گويد،  می

کنند به ايده  الش فقط خیال میرفیم، نظمی که عمّجهانی طشرمانه نظم موجود  ی بیمسلک است: امروزه با کلبیگونه  وضع ما امروز اين

های اسناد پاناما، شرم، شرم ما از تحمل  هايی از جنس ويکی لیکس يا افشاگری چه باور دارند. و با حرکت و دموکراسی، حقوق بشر، و چه

 شود. آورتر می کردن شرم مان، با علنی چنین قدرتی حاکم بر سرنوشت

خورد. ويژگی مثبت، همبستگی فراگیر افراد درگیر  سناد پاناما يک ويژگی مثبت و يک ويژگی منفی برجسته به چشم میبا نگاهی گذرا به ا

داری جهانی، همه با هم برادريم. جهان پیشرفته غرب شامل کشورهای فسادناپذير اسکانديناوی دست  قضیه است: در دنیای رازآمیز سرمايه

ن و يهودی دوستانه به هم جمهور چین ژی، ايران و کره شمالی هم هستند. مسلما حاضرند. همینطور ريیس و در دست والديمیر پوتین حی

آور اياالت  غیبت شوکاش:  وت با هم برابرند. اما نکته منفیکه همه در عین تفا اينجاستبهشت حقیقی تنوع فرهنگی  – زنند چشمک می

  که پای منافع خاص سیاسی در اين تحقیق در میان است.را خیلی بیراه ندانند ها  یها و چین خی اين ادعای روس، که باعث شده بردمتح



 

 

سريع موضوع را عوض بايد  ولیگرايانه است.  ست )و معمول( البته انفجار خشمی اخالقواکنش نخحاال ما با اين حجم اطالعات چه کنیم؟ 

اند، پس ايراد نظام حقوقی و  دارها و مديران همواره طماع بودهسیاستمداران، بانک: مان بپردازيم اخالقیات به نظام اقتصادیو به جای  کنیم

 دهند؟پر و بال شان  به طمعسازد تا اين حد  ادی ما کجاست که آنها را قادر میاقتص

رايی  فرهنگ اسراف و  های معروف از پاپ گرفته تا به پايین ما را با اوامرشان برای جنگ علیه حال، چهرهبه تا  2008فروپاشی مالی  از

حتی  «داری نیست، بلکه بحران اخالقیات است. بحران فعلی بحران سرمايه»ه پاپ: نزديک ب متءلهاناند. به گفته يکی از  کردهبمباران 

: تظاهرات جنبش اشغال چند سال پیش همه جا را فرا گرفته داری کم نیست مخالفت با سرمايهتند. امروزه ها هم همین راه را رف برخی چپ

لويزيونی در های ت ها و گزارش ها، تحقیقات موشکافانه روزنامه ابکتانبوهی از داری هستیم:  حتی شاهد سرريز نقد کابوس سرمايهبود و 

که  گیرند در حالی های کالن می که کماکان پاداشاسدی کنند، يا بانکدارهای ف مان را آلوده می رحمانه محیط زيست هايی که بی مورد شرکت

 هايی که کودکان بايد اضافه بر ساعت کار هم در آن کار کنند. نجات داد، يا دخمهالمال  شان را بايد با کمک بیت بانک

 یکارچوب لیبرال دموکراتای که نبايد مورد پرسش قرار بگیرد چ ر همه اين نقدها حاکم است: قاعدهکه ب وجود داردای  البته اين وسط نکته

دموکراتیک را از طريق داری را دموکراتیزه کنیم، نظارت  آشکار يا نهان اين است که سرمايه. هدف هاست افراط و تفريطجنگ علیه اين 

د نظام اما خوتر، و تحقیقات پلیسی صادقانه، به اقتصاد تسری ببخشیم.  و تفحص دولتی، قوانین سختگیرانه های عمومی، تحقیق فشار رسانه

ترين اشکال اين جنبش  که حتی راديکال استاو مقدسی مثل گچارچوب نهادی دموکراتیک حاکمیت قانون  را مورد پرسش قرار ندهیم،

 د.نشو مثل جنبش اشغال هم به آن نزديک نمی «گرايانه داری اخالق ضد سرمايه»

 اقتصاددان ،مورد جان گالبرايتدر  - احتماالً ساختگی - در داستانی خوبی به بهترين مثال در باب اشتباهی که نبايد اينجا مرتکب شد

نوشت: کمونیستش سیدنی هوک  به دوست ضد 1950پیش از سفر به اتحاد جماهیر شوروی در اواخر دهه او بیان شده:  گرا، کینزی چپ

اما » هوک فوراً به او جواب داد «اند! یالیسم رسیدهدعا کنم آنها به سوسخورم که به خانه برگردم و ا را نمی نگران نباش، من گول شوروی»

کرد اين دفاع ساده  چیزی که هوک را نگران می «نیست! اينکه برگردی و ادعا کنی شوروری سوسیالیست – نگرانی من دقیقاً همین است

اش اين است که ما  ندارد، فقط معنینفس ايده ايرادی به بیراهه رفتیم، لوحانه از خلوص مفهوم است: اگر حین ساخت جامعه سوسیالیستی 

 رسد؟ ز بنیادگرايان بازار به مشام نمیاش نکرديم. آيا بوی همین سادگی ا درست پیاده

داری و دموکراسی الزم و  مدعی شد سرمايه ،روشنفکر فرانسوی ،ی سورمنگتلويزيونی در فرانسه  ای در خالل مناظرهچند شال پیش  وقتی

 در»سورمن فوری جواب داد:  «وقت چین امروز چه؟ آن»وسوسه خودم را بگیرم و اين پرسش بديهی را پرسیدم:  اند، نتوانستم جلوی ملزوم

اش فقط اين است  اگر کشوری دموکراتیک نباشد، معنیداری متعصبی مثل سورمن،  مدافع سرمايهبرای  «داری نیست! هی از سرمايچین خبر

طور که برای يک کمونیست  کند، دقیقاً همان جرا میرا ا داری معوج از سرمايه و کج ای بلکه نسخهداری حقیقی در آن جريان ندارد،  که سرمايه

 یم شکل اصیل کمونیسم نبود.سدموکرات استالینی



 

 

د، چون اگر دير رس وقت سر قرار دير نمی نامزد من هیچ»قضیه مثل همان لطیفه معروف است: . پیدا کردن گیر کار آنقدرها هم دشوار نیست

طور بحران  گران بازار امروزه، با يک دزدی ايدئولوژيکی که تا به حال به گوش کسی هم نخورده، اين توجیه «.رسد ديگر نامزد من نیستب

اقتصاد بازار آزاد  که واقعیت اين استيعنی شکست بازار آزاد نبود، بلکه مشکل مقررات زياد دولتی بود، کنند: علتش  را توجیه می 2008سال 

طور  ايناصالً هم قضیه درس اسناد پاناما اين است که دقیقاً اقتصاد بازار حقیقی نبود، هنوز هم در چنگال دولت رفاهی اسیر بود. ما يک 

 است. اساسی آن جزو کارکردانی نیست، داری جه راف محتمل در نظام سرمايهفساد يک انحنیست: 

ها چطور در دنیايی دهد که پولدارسادگی. اسناد نشان میآورد اختالف طبقاتی است، به همین  واقعیتی که از افشای اسناد پاناما سر برمی

، بلکه ندو نه تنها حامی ثروتمندان و پلیس عمیقاً فشل حقوقیکه نظام  بر آن حاکم است، جايی کنند که قوانین ديگریديگر زندگی می

 .با خواست آنها در بیاورندحاکمیت قانون را مطابق طور سیستماتیک  حتی حاضرند به

 مان گشاد بودن دولت رفاهی و گلراستی به اسناد پانامه وجود دارد که تقصیر را به گردن  های دست همین حاال هم کلی واکنش لیبرال

صاحبانش بخواهند  گیرد، عجیب نیست که که مالیات سنگینی به دارايی تعلق می. از آنجا اگر چیزی از آن باقی مانده باشد ، البتهاندازد می

توجیهی است  اين با اينکهوجود ندارد.  در اين کارقانونی هم  آن را به جايی منتقل کنند که مالیاتش کمتر باشد، در نهايت هیچ چیزی غیر

اول اينکه کند. ی لیبرال[  را از اعتبار ساقط میها راستی حقیقتی نهفته است، که دو نکته قبلی ]در استدالل دست در دلشمضحک، اما 

شود. هم کارش به تفسیر قانون ختم می ، و غالباًتر به سرعت مبهم و مبهم کندی ]پول[ را از غیرقانونی جدا مینومرزی که نقل و انتقال قان

بلکه کار  هیوالهايی طمع نه کنند، های مالیاتی منتقل می و بهشت برون مرزیهای  شان را به حساب ، صاحبان ثروتی که دارايیثانیاً

توانی آب کثیف  نمیداری،  شان دارند. در سرمايه هايی عقالنی عمل کرده و سعی در حفاظت از دارايی که صرفاً به عنوان سوژه اند افرادی

 داری. اين آب کثیف در عمل شريان حیاتی همین بچه سالم است. و بچه سالم اقتصاد واقعی را نگه های مالی را دور بريزی بازی سفته

پرسش از اينکه . داری است جهانی سرمايه حقوقیخود نظام و اساس  فساد موجه از نظر قانون اسنبايد از رفتن تا ته کار ترسید. ا در اينج

اند( پرسشی حقوقی نیست بلکه قوياً پرسشی سیاسی است، سیاستی از قسم جنگ  معامالت مالی غیرقانونی کدامنقطع شروع جرم کجاست )

 قدرت.

-پاسخش همان است که در اين لطیفه ؟مستند شده اپانام که در اسناداند را انجام دادهبیزنسمن و سیاستمدار کارهايی  هزارانحاال چرا 
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