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 Political  سياسی

  
  مناف فلکی فر: فرستنده

  ٢٠١۶ می ٠٩
  

  !يک افشاگری مھندسی شده": اسناد پاناما"
يک بار ديگر گوشه  برده می شود،نام " بزرگترين افشاگری اطالعات در تاريخ"افشای اسناد پاناما که از آن به عنوان 

آورد و نفرت افکار عمومی جھان نسبت  ای از فساد ويرانگر ذاتی نظام سرمايه داری در سطح جھانی را به نمايش در

در اثر افشای . به دزدان و تبھکاران حاکم بر اين سيستم پوسيده و فاسد و عليه نابرابری ھای موجود را برانگيخت

می باشند، برخی مقامات دولت ھا نظير نخست )  دھه۴يعنی قريب به  (٢٠١۵ تا ١٩٧٧سال ھای اسنادی که مربوط به 

اين .  شدندءھا مجبور به استعفا  آنۀوزير ايسلند در ميان موج خشم و نفرت مردم اين کشور و تظاھرات گسترد

س ئي ساير دولت ھا نظير فرانسه، رًافشاگری ھا ھمچنين دولت پاناما را شديدا به دست و پا انداخت و در مقابل تھديد

رغم اين   که علی–را داد و  از صاحبان سرمايه ھا " ھمکاری در تحقيقات"و " تحقيق"جمھور اين کشور عاجزانه قول 

  .   خواست که اين سرمايه ھا را از پاناما خارج نکنند-افشاگری ھا نام اکثريت شان پنھان نگھداشته شده 

 سرمايه داران حاکم ئی اين بزرگترين رسواۀ در جريان افشاگری سازمان يافتًاکنون و رسماآن چه که به طور خالصه ت

 آن يک سال طول کشيده ، عبارت از اين ۀو دولت ھا و نخبگان و نمايندگان آن ھا رو شده و ادعا شده که تحقيق در بار

 تن از سياست ١۵٠،  ران جھانیاست که يک ليست متنوع و طوالنی شامل معروف ترين و بزرگ ترين سرمايه دا

 چھره ھای ورزشی و ھنری در نظام سرمايه داری -س دولت ھستند ئيکه نيمی از آن ھا ھنوز ر -مداران فعلی و سابق 

معاف " قانونی"سيس ھزاران شرکت جعلی و دروغين در پاناما برای سال ھای متمادی از پرداخت ماليات، به طور أبا ت

  . برای سوداندوزی ھر چه بيشتر در اختيار آنان گذارده است" بھشت مالياتی"اکم ، يک شده و در واقع سيستم ح

نام برده شده که با کسب دستمزد و در زير " موساک فونسکا" به اسم ئیدر اين افشاگری از يک مؤسسۀ حقوقی پاناما

اغذی را با ايجاد يک  جعلی و کؤسسۀ ھزار شرکت و م٢٠٠ بيش از ،سايه و حمايت قدرت دولتی در اين کشور

شرکت ھای صندوق "صندوق پستی برای ھر يک در پاناما به ثبت رسانده تا آن جا که اين شرکت ھای صوری به 

به اين ترتيب صاحبان اين شرکت ھا را قادر ساخته تا در چارچوب " موساک فونسکا. "معروف شده اند" پستی

.  خود را با آزادی کامل به پيش ببرندۀ ضد مردمی و غارتگران، بزرگ ترين خالف ھای غير قانونی و اعمال"قانون"

سسه به مشتريان خود اعطای حق برخورداری از عدم تفحص و تحقيق در ؤگران بھای اين م" خدمات"بخش مھم تر از 

  . عملکرد سرمايه ھای متعلق به آنان توسط مراجع قانونی می باشدًحساب ھا و اصوال
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سرمايه داران و سياست مداران و محدود " فرار مالياتی"اخير، يکی از نقاط تمرکز بر  ۀدر افشاگری سازمان يافت

در حالی که نپرداختن ماليات از طرف بورژواھای رذل و دندان گرد که . ساختن تبھکاری آنان به اين مورد بوده است

َاز قبل کار و زحمت ديگران ارتزاق می کنند ، تنھا بخش بسيار کوچکی از امتياز اتی ست که سرمايه ھای در گردش ِ

 سراسر دنيا به  کارگران و زحمت کشان درۀجذب سرمايه ھای به يغما رفته از کيس. در پاناما از آن برخوردار بوده اند

 در مورد جمھوری ًمثال" تحريم ھا" سيستماتيک، در اختيار قرار دادن امکان دور زدن ئیشواين حساب ھا، پول

 مالی و تسليحاتی دار و دسته ھای وابسته به امپرياليسم از طريق اين شرکت ھا و  ۀ، تغذي اسالمی، معامالت قاچاق

بسياری ديگر از فعاليت ھای اقتصادی که امکان پيشبرد بزرگترين سياست ھای ضد خلقی را در اختيار کارتل ھا و 

به طور کلی به آن ھا " پاناما "ۀشد ءافشا" اسناد"دولت ھای امپرياليستی قرار می دھند ، بخش ھائی ھستند که در 

ات و حقيقت ھمين بخش ھای حساس است که سعی می گردد تا از افکار ئيبه واقع ، درست جز. پرداخته شده است

  . عمومی استتار گردند

از اين " محرمانه"کردن يازده و نيم ميليون سند " درز"از سوی ديگر گفته می شود که افشاگری ھای تا کنونی حاصل 

 با توجه به ماھيت شان فوق محرمانه ًاما ھنوز معلوم نيست که اين اسناد که طبيعتا. می باشد" بيرون"کت مخوف به شر

 خود از ۀن درز اين اسناد به بيرون چيست؟ اما ھمين ادعا به نوبکرده و ھويت عامال" درز"تلقی می شدند ، چگونه 

  . به عنوان موتور محرک در پشت اين افشاگری ھا قرار دارند قدرت و يا قدرت ھای بزرگی خبر می دھد که ئیتوانا

دستگاه ھای تبليغاتی سيستم امپرياليستی که در جريان اين افشاگری ماسک قھرمان و طرفدار حقيقت به چھره زده اند، 

قدرت ھای ماھيت تمام افراد و به ويژه  و ئی خود ھيچ عالقه ای به کند و کاو در عمق اين رسواۀدر تبليغات روزمر

 خود نشان گر آن است که آن چه که اين ۀاين واقعيت نيز به نوب.  که در آن درگير بوده اند را نشان نمی دھنداصلی

روزھا به عنوان بزرگترين افشاگری تاريخ از آن نام برده می شود به قولی تنھا نوک يک کوه يخ در اقيانوس را نشان 

 با خست تمام از افشای حجم و مبلغ تا کنونمھندسی شده قرار دارند " اگریافش" که در ورای اين ئینيروھا. می دھد

 و با - که در واقع بخش اعظم آن ثروت ھای ملی متعلق به اکثريت توده ھای غارت شده بوده - سرمايه ھای مورد بحث 

ا وجود نام غول ھای عظيم ام. منتقل شده اند نيز خودداری کرده اند" بھشت سرمايه داران"استفاده از اين امکانات به 

س در اين اسناد و يا اشاره به نام بزرگ ترين سياست مداران ئيانگلستان و بانک سو" اچ اس بی سی"مالی نظير بانک 

وری پوتين و از تس جمھور اوکراين و گردانندگان امپرائيضد خلقی حاکم از ملک سلمان ، پادشاه عربستان گرفته تا ر

ی از غول ھای اقتصادی دنيا گرفته تا نخست وزير ايسلند و انگلستان، يا دبيرکل سابق سازمان مقامات حاکم بر چين، يک

 ئی جمھوری اسالمی نظير احمدی نژاد در اين رسواۀو باالخره مقامات رژيم ضد خلقی و وابست) کوفی عنان(ملل 

.  از آن را نشان داده استئیھا گوشه ھانشانگر عمق و وسعت فساد در سيستم امپرياليستی حاکم است که اسناد پاناما تن

جوامع تحت " (در حال توسعه" که ساالنه از به ويژه کشورھای ئیبنا بر برخی از گزارشات منتشره، حجم ثروت ھا

، لياتی نظير پاناما مستقر شده اندبه خارج ھدايت شده و به طور مخفی در بھشت ھای ما) سلطه و وابسته ای نظير ايران

  .    سر می زنددالرميليارد به يک ھزار 

اين نه اولين و نه آخرين باری ست که در شرايط خاصی و از جمله بر بستر رشد تضاد ھای درونی بين استثمارگران و 

 ناشی از دزدی ھای سرمايه داران و تبھکاری ھای مالی سيستماتيک و نھادينه ئی از رسوائیغارتگران حاکم، نمونه ھا

 که افشاگری ئیاما يکی از ويژگی ھا.  اری در معرض ديد توده ھای تحت ستم قرار می گيردشده در نظام سرمايه د

کنونی را مھم و برجسته می سازد، توجه به شرايط عمومی نظام سرمايه داری جھانی و  بحران عميقی ست که اين 

 تحت حاکميت امپرياليسم ۀ ديد در متن آن علنی می گردد ؛ بحرانی که نفس صدھا ميليون تن از توده ھای ستمئیرسوا
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افشای .  منھدم کرده استًرا بريده و زندگی آن ھا را در چنگال فقر و بيکاری و گرسنگی و آتش جنگ و ناامنی تدريجا

 حاکم در کشور پاناما در ۀ يک اقليت زالو صفت و انگل طبقۀ ثروت ھای از ماليات معاف شددالروجود صدھا ميليارد 

 موجود ۀ در زير نظم استثمارگرانئیفريقااشی ، ويتنامی ، چينی ، ايرانی و يده ھا کارگر بنگلن شرايطی ست که ميليو

محکوم به کار مشقت بار با سخت ترين شرايط و دستمزدھای بخور و نمير، گاه در حد برابر با چند سنت در ساعت 

 شده و موجود در حساب ھای بانکی در اين ثروت ھای غارت. برای سير کردن شکم خود و خانواده ھای شان می باشند

يکی از بھشت ھای متعلق به سرمايه داران آزمند يعنی پاناما در حالی بر روی ھم انباشته شده که روزانه ھزاران تن از 

توده ھای محکوم به زندگی در زير خط فقر و فنا در جھنم سرمايه داری و کودکان آن ھا از گرسنگی و بيماری و 

در حالی که تنھا چند درصد ناچيز از ھمين ثروت ھای . می ميرند و کمتر کسی از آن مطلع می شودقحطی و تشنگی 

 حاکم یاما سرمايه داران الشخور و درنده خو. انباشته شده برای نجات جان تمامی اين انسان ھای محروم کفايت می کند

برای برکندن اين " سرمايه"و " کمبود منابع مالی"شرمی تمام از که خود مسبب وجود چنين وضعيتی می باشند ، با بی 

 توده ھا تحميل رفجايع دم می زنند و در عوض ھر روز با تصويب قوانين ضد خلقی برنامه ھای رياضت اقتصادی را ب

 نيروی انعطاف"کرده و خواھان استثمار شديدتر کارگران و زحمتکشان و پرداخت ماليات ھای بيشتر از سوی آنان و 

در جامعه را موعظه می " درست کاری"و " اصول اخالقی"می گردند و در ھمين حال ضرورت بازگشت به " کار

  .  کنند

از طرف ديگر يکی از جلوه ھای بارز بحران سرمايه داری جھانی ، شعله ور شدن ھر چه وسيع تر جنگ ھای 

يستی و دار و دسته ھای وابسته به آنان نظير القاعده و امپرياليستی می باشد ، جنگ ھائی که توسط قدرت ھای امپريال

...  و يمن و افغانستاناداعش برافروخته شده و زندگی صد ھا ميليون تن از توده ھای محروم در سوريه و عراق و ليبي

 سودھای ننگين ناشی از اين جنگ ھا. را با عواقبی نظير مرگ و گرسنگی و آوارگی و مھاجرت در خود می سوزاند

 سرمايه دار حاکم می رود که امروز رقابت آن ھا با يکديگر موجب ۀکه با شدت تمام ادامه دارند ، به جيب ھمان طبق

  . افشای اسناد مورد بحث گرديده است

با اندکی توجه می توان ديد که به واقع پولی که خون خواران حاکم با استفاده از پناه گاه ھای مالياتی خويش در چھار 

ساخته و ذخيره می کنند ، پول دسترنج کارگران و زحمتکشان و پول خون " مشروع"ان از جمله پاناما آن را  جھۀگوش

 . امپرياليستی کنونی بر زمين ريخته می شودۀتوده ھائی است که در جنگ ھای وحشيانه و بی رحمان

چه نيرو ھا و طبقاتی " اد پانامااسن"ال اصلی اين جاست که در ورای کارزار ؤبا توجه به آن چه شرحش رفت، حال س

قرار دارند و از افشای اسناد پاناما کدام اھداف مادی تعقيب می گردد؟  آيا آن طور که روايات رسمی در صدد حقنه به 

 برای ًبوده که صرفا" آزاديخواه" کار گروھی از ژورناليست ھای ۀافکار عمومی ھستند ، افشاگری ھای اخير نتيج

اسناد را منتشر ساخته اند؟ و يا اين که اين کار، يک افشاگری مھندسی شده در جھت تأمين منافع افشای حقيقت اين 

  بخشی از سرمايه داران و در جھت پوشاندن يک حقيقت بزرگ تر است؟

 از سوی يک ًکنکاش در منبع اصلی افشای اسناد و علنی کردن آن ھا نشان می دھد که افشاگری ھای اخير ظاھرا

. صورت گرفته که مقر آن ھا در واشنگتن است) ICIG" (کنسرسيوم بين المللی روزنامه نگاران تحقيقی"ام سسه به نؤم

و سوابق آن شکی در اين باقی نمی گذارد که کنسرسيوم " گروه روزنامه نگاری"مين کنندگان مالی اين أاما نگاھی به ت

 آن در سطح ۀپيش برنده سياست ھای توسعه طلبان و امريکامزبور يکی از ابزارھای ژورناليستی خدمتگزار دولت 

 پاناما و در چارچوب تضادھای درونی سرمايه داران حاکم ، ئیبنا به گزارشاتی که در کوران رسوا. جھانی می باشد

بنياد " نظير امريکامنتشر شده ، روشن گرديده که بزرگ ترين و سرشناس ترين گروه ھای مالی و سرمايه داران 
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حاميان مالی اصلی " جورج سوروس"ن به نام کلينتری  و يا ميلياردر حامی کمپين ھيل"کالگ"و " فلرراک"، "فورد

سسه ای می باشند که امر انتشار و افشای مھندسی شده اسناد ؤيعنی م" کنسرسيوم بين المللی روزنامه نگاران تحقيقی"

 در امريکاور يکی از ابزارھای تبليغاتی امپرياليسم اين امری پوشيده نيست که کنسرسيوم مزب. پاناما را به پيش می برد

 يعنی يکی از نھادھای نزديک به (USAID)"  بين المللیۀ برای توسعامريکاآژانس "سطح بين المللی ست که از سوی 

 ءمی توان به ماھيت واقعی افشا" حاميان"از روی ماھيت ھمين . نيز حمايت می گردد) CIA (امريکاسازمان جاسوسی 

ھای اخير، تاکنون " افشاگری" دليل اين واقعيت را درک کرد که چرا در جريان ی ازدگان پی برد  و می توان بخشکنن

  .  و قدرت ھای متنازع با اين دولت ھدف قرار گرفته اندامريکان ا، مخالفبيش تر

 تاکنونی نشان داده اند که تا آن جا که به نتايج اين افشاگری و اھداف آن باز می گردد نيز بايد گفت که رويدادھای

 اين افشاگری مھندسی شده و با برنامه ايجاد يک زمين لرزه در بھشت امن سرمايه ھای جھانی متمرکز ۀنخستين نتيج

 که يکی ئیتا جا. نيز مشھود است" موساک فونسکا"سای ؤانعکاس اين واقعيت در اظھارات ر. شده در پاناما بوده است

ھا ، وضعيت  تعدادی از کشور"ناميده و گفته است که " حمله به پاناما"ر افشاگری اخير را از گردانندگان شرکت مزبو

بدون شک اين اظھار نظر دور از حقيقت نيست و با توجه به وجود نھاد ." ھا را برنمی تابند رقابتی ما در جذب شرکت

 می توان کسانی را که از اين  اين اسناد، کنندگانءدر پشت سر افشا" کالگ"و " راکفلر"، " بنياد فورد"ھائی ھم چون 

  .   بھتر شناخت،افشاگری بيش ترين سود را می برند

 برای ايجاد شرايط الزم به منظور جذب ھر چه بيشتر امريکااين امر پوشيده ای نيست که در سال ھای اخير دولت 

ورده و شروع به ايجاد بھشت ھای  ، به سياست مشابھی روی آامريکا به سيستم بانکی امريکائیسرمايه ھای غير 

و " داکوتای جنوبی"، " دالوير"، " نوادا" نظير امريکابرای نمونه اکنون در برخی از اياالت . مالياتی کرده است

ی پرداخت که اطالعات به افتتاح حساب ھای بانکيقوانينی به تصويب رسيده است که می توان در آن جا " وايومينگ"

می باشند يعنی درست مثل ھمان " مصون"، " بازرسی قانونی"باقی مانده و از ھر گونه " همحرمان "ًآن ھا کامال

صاحبان اين گونه حساب ھا به گزارش . وضعيت کثيفی که دولت پاناما برای سرمايه داران جھانی ايجاد کرده بود

 در نتيجۀ افشاگری ھای اخير، بنابراين واضح است که. ھستند" ھر کاری"مجاز به انجام " يونگه ولت"ی المان ۀنشري

 قادر است با جذب مشتريان تازه، امريکا سرازير شوند چرا که دولت امريکاسرمايه ھای موجود در پاناما به سوی 

 در اختيار سرمايه داران قرار امريکاھمان تسھيالت و خدمات ضد مردمی و کثيف ارائه شده توسط پاناما را در داخل 

 امريکا اسناد پاناما از سوی محافل قدرت در ۀاقب بسيار بزرگ ناشی از افشای مھندسی شدبه عبارت ديگر عو. دھد

 که در جريان گردش کار سيستم سرمايه داری انباشته شده ئیامکان چشمگيری برای انتقال حجم عظيمی از سرمايه ھا

ثری برای تقويت ؤو رکود، ابزار مويژه در شرايط بحران ه امری که ب.  را فراھم کرده استامريکااند به بانک ھای 

  .  در اختيار اين کشور می گذاردامريکااقتصاد بيمار 

 ھای مالی و فساد ذاتی نظام سرمايه داری يک درس ديگر برای ئیاسناد پاناما و افشای آن ، باز ھم گوشه ای از رسوا

نابودی اين نظام و برقراری يک نظام تمامی انسان ھای آزادی خواه و نيروھای مبارزی که در تمام جھان با سودای 

 کنونی سرمايه داران و نظام نکبت ئیرسوا. دمکراتيک و انسانی و عاری از ظلم و ستم تالش و مبارزه می کنند ، دارد

که بر ضرورت انقالب عليه اين نظام ضد خلقی تأکيد می را زده و بيمارشان بار ديگر حقانيت مارکسيسم و کمونيسم 

 امپرياليسم می باشد ، مناسبات پوسيده و بيمار سرمايه داری در تمام ۀدر جھانی که تحت سلط. ی شود يادآور م،کند

اين امر روشنی است که .  رشد و ترقی جامعه و برقراری يک نظام عادالنه را سد کرده استجلوجوانب حيات خويش ، 

 آزاد و دمکراتيک ۀمکان برقراری يک جامعسرمايه داری ھرگز قادر به اصالح ماھيت خود نيست و در اين سيستم ا
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که در آن فقر و نابرابری و ستم و سرکوب و جنگ از بين رفته و حقوق اقتصادی و سياسی و اجتماعی تمامی انسان ھا 

اين سيستم ھيچ چشم اندازی جز گرسنگی و فقر . به رسميت شناخته شود ، وجود ندارد... خارج از رنگ و نژاد و دين و

چرا که سرمايه داری نظامی است که در آن .   درصد مردم جوامع بشری قرار نمی دھد٩٩يشتر در مقابل و سرکوب ب

به رغم مواعظ مرتجعين . بدون فقر و فالکت اکثريت جمعيت جامعه امکان سود اندوزی و انباشت سرمايه مھيا نمی شود

کت رو به جلوی خود با ھمه قدرت ، ضرورت نيافته بلکه در مسير حر" پايان"مدافع نظام سرمايه داری ، تاريخ 

افشای فساد مالی . نابودی اين سيستم فاسد و ضد خلقی و يک انقالب اجتماعی گسترده را با تمام وجود فرياد می زند

اخير تنھا يکی از نشانه ھای پوسيدگی و زوال سيستم ضد خلقی و وحشی سرمايه داری می باشد، سيستمی که بر ويرانه 

  .قه کارگر امکان برقراری جامعه آزاد و دموکراتيک خود را خواھد يافتھای آن طب

    خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 
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