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  ساله تنها در چند دقیقه کالشنیکف۹ در قندهار در افغانستان شاهد آن بودم که دختری ۲۰۰۱در اواخر سال 

این بچه در خانه ای گلی. را باز کرد، گلوله ها را بررسی کرد، و تفنگ را دوباره با گلوله های سالم پر کرد  

با خانواده ی او به این دلیل هم خانه. من هم در آنجا زندگی می کردم. در وسط یک قبرستان زندگی می کرد  

فکر. در آمریکا پوشش می دادم (NPR) بودم که داشتم سقوط حکومت طالبان را برای رادیوی عمومی ملی  

 کردم در معاشرت با افغان های معمولی خیلی بیشتر اوضاع را خواهم فهمید تا در اتاق تک نفره ای در هتلی

به. در پایتخت که قبالً تروریست ها آن را اداره می کردند و روزنامه نگاران غربِی دیگری در آن ساکن بودند  

 .همین دلیل از دوستی نظامی خواستم که خانواده ای میزبان برای من پیدا کند



 این صحنه در اتاق نشیمن مان که در آن فرشی پهن بود اتفاق افتاد، جایی که شب ها آنجا می خوابیدم و روزها

 این صحنه ای بود که در تمام یک دهه ای که در افغانستان ماندم، همیشه در ذهنم. آنجا معاشرت می کردیم

 .حتی پس از آن هم از ذهنم پاک نشده است. ماند

 این دختر کنترل کشورشان را دوباره به وقتی هموطنان. افغان ها می دانند چطور بجنگند. اهمیتش این است

 دست گرفتند، برای عقب راندن نیروهای شورشی طالبان به حمایت هوایی نزدیک یا خودروهای مسلح که

 در آنها وسایل الکترونیکی پیچیده نگهداری می شود و محتاج مکانیک های آموزش دیده است، احتیاجی

 اما مأموران حکومت افغان شروع. آنچه نیاز داشتند این بود که حکومتشان مایه ی افتخارشان باشد. نداشتند

 و مأموران حکومت آمریکا این جرائم را نادیده گرفتند یا حتی انجامشان را آسان. به دزدیدن پول آنها کردند

 .کردند

 این مسئله، یعنی فساد مالی، وقتی تصمیم گرفتم روزنامه نگاری را کنار بگذارم و به افغانستان نقل مکان

 وقتی شروع به بازسازی روستایی کردم که در بمباران های آمریکا با خاک یکسان. کنم، اصالً در ذهنم نبود

 شده بود یا وقتی نخستین ایستگاه رادیوی مستقل کشور را به راه می انداختم، اصالً به این موضوع فکر

 .در فکر این نبودم که نوعی هنجار غربی را بر آنها تحمیل کنم. نمی کردم

 افراد جوانی که از آنها می پرسیدم دوست دارند چه چیزی را. افغان ها بودند که مرا متوجه این مشکل کردند

 در رادیو بشنوند، از اخاذی های افراد نظامی تحت امر فرماندار جدید شکایت داشتند، کسانی که لباس های

 سنگ فروشی به من گفت که نمی تواند سنگ های الزم برای خانه هایی را که. رزم آمریکایی به تن داشتند

 .فرماندار انحصار استخراج سنگ از معدن را به دست گرفته بود: می خواستم بازسازی کنم به من بفروشد

 بعداً او سنگ ها را کوبید و به ماسه تبدیل کرد و به قیمتی گزاف به پایگاه نظامیان آمریکایی بیرون شهر

 .فروخت

 وقتی زبان پشتون یاد گرفتم و به مجتمعی فاقد حفاظت در وسط شهر نقل مکان کردم، و هم زمان طالبان باز

 یکی از سخنگویان محترم آنها. به درون منطقه رسوخ کرده بودند، نمایندگان بزرگان افغان به چشمم آمدند

 در حالی که لیوان چای سبز خود را پایین گذاشت تا با دستش چگونه سیلی خوردن خود را نشان دهد، چنین

 !«طالبان در این گوِش ما می زنند و حکومت در این یکی گوش: »می گفت

 چون می دانستم که اگر حکومت آمریکا به رشد بیشتر آن: پس شروع به کار روی موضوع فساد مالی کردم

 .و چنین هم شد. جنگ را خواهیم باخت) و مردم افغان(کمک کند، ما 

 اما شکست آمریکا در طوالنی ترین جنگ این کشور ابداً نخستین باری نبود که فساد مالی به تاریخ شکل

 .داد



  از مجموعه ی با وسواس تنظیم شده ای از گزاره ها که دانشجوی  حقوق، کشیش و۲۷در آموزه ی شماره ی 

 کسانی که می گویند با صدای: » تهیه کرد، چنین آمده است۱۵۱۷استاد الهیاتی به نام مارتین لوتر در سال 

 «برهم خوردن سکه ها در کیسه ی پول، روح از برزخ بیرون  می آید، تنها آموزه های انسانی را ترویج می دهند

 در آن زمان، کلیسای کاتولیک، قدرت حاکم در اروپا از کناره ی ایرلند تا حوالی مسکو،). نه کالم الهی را(

 عبادت کنندگان می توانستند از رنج اردوگاه مخوف پیش از روز قیامت ــ. سرگرم اخاذی های گسترده ای بود

.می پرداختند) شفاعت پاپ« (عفو»برزخ ــ احتراز کنند، تنها اگر مبلغی را برای 

 نیمی از مبلغ مبادله شده در این بازار را کشیشی. ، بازار گسترده ای در آلمان به راه افتاد۱۵۱۷در سال 

 پاپ که فرزند جواهردوست خاندان. جوانی پرداخته بود که می خواست مقام مهِم اسقفی را از پاپ بخرد

 بقیه ی درآمدها از فروش عفو. مدیچی بود، مرتب مقامات کلیسایی و عفو قوانین دینی را به حراج می گذاشت

 .مستقیماً به لئوی دهم می رسید تا هزینه ی ملک مجللی را پرداخت کند

 «.پول اندوزی با فروش عفو توری است که امروز با آن ماهِی ثروت مردم را شکار می کنند: »۶۶آموزه ی 

 چرا پاپ ثروتمند به جای استفاده از پول مؤمنان فقیر،» خود می پرسد که ۸۶لوتر در آموزه ی شماره ی 

«کلیسای پرتجمل ِسنت پیتر را با پول خود نمی سازد؟

 فساد» آموزه در این نوشتار تاریخ ساز به موضوعاتی می پردازند که اگر ما بودیم، آنها را ۹۵تقریباً همه ی 

 در این نمونه ی فاحش، مقام های. استفاده از قدرت مناصب عمومی برای کسب ثروت: می خواندیم« مالی

 خشم عمومی در سراسر اروپا شعله ور شد و. مزبور مقدس بودند و پای دارایی های اخروی در میان بود

 .سیاست، فرهنگ و اقتصاد این قاره را به شکلی بنیادین دگرگون کرد

 تاریخ پر از چنین نقاط عطفی است که در آنها فساد سیستماتیک یا واکنش نسبت به آن سیر وقایع جهان را

 .دگرگون کرده است

 سه سال بعد از آنکه اظهارنامه ی لوتر در همه جا پخش شد، سپاهی مرکب از اسپانیایی ها و بومیان آمریکا

 از نظر جمعیت و فرهنگ و معماری تجملی، پایتخت آزتک به نام تنوْچتیتْالن با. پایتختی را محاصره کردند

 شواهد موجود در روایت های مکتوب، هم روایت های فرمانده ی این. هر شهری در اروپا قابل مقایسه بود

 سپاه یعنی هرنان کورتز و هم روایت های پژوهش گران درباره ی بومیان، حاکی از آن است که این عظمت

 پرسش. عمدتاً ناشی از سوءاستفاده ی نخبگان آزتک از قدرت عمومی خود برای کسب ثروت شخصی بود

 آیا کورتز بدون متحدان بومی خشمگینی که به او پیوستند، می توانست آن: که مطرح می شود این است

امپراتوری عظیم را به زانو درآورد؟ 

 وقتی اصرار می کنیم که ارزش های انسانِی صداقت و انصاف، ساختگی هستند و نه

 مقدس، چه چیزی از دست می رود؟ وقتی به دنبال تشخیص کارکردهای مفید فساد مالی



 می خوانیم، چه کسی« طبیعت انسان»می افتیم، یا شانه باال می اندازیم و آن را بخشی از

بازی را برده است؟

 یک فصل) به عنوان نمونه ی آخر) (۱۹۸۸( فساد مالی و سقوط امپراتوری رم رمزی مک میالن در کتاب

 فروش: »را به شرح نظامی اختصاص می دهد که هزار سال بعد از آن الگوی پاپ لئوی دهم قرار گرفت

 مک میالن در ارزیابی تأثیر این نظام بر سرنوشت رم، می پرسد که چگونه ائتالفی از قبایل سرکش«. قدرت

 چنین سریع و بی دردسر کنترل آلمان، ُگل»و آموزش ندیده و از نظر مادی و فناوری پایین رتبه، توانستند 

 این پرسش گویی در حیرت عمومی تابستان پیش پژواک کرد، وقتی. را به دست گیرند« و اسپانیا) فرانسه(

 .دسته هایی از جنگجویان با مو و ریش ژولیده  و سوار بر موتور در چند روز افغانستان را قبضه کردند

 مک میالن. ، نیروهای دفاعی را از خود تهی کرده بود«فروش قدرت»در هر دو مورد، تأثیر مرگ بار 

 و سربازان ناراضی و غیرمجهزی که در جبهه ی جنگ بودند، نایستادند و«. سپاه رم محقر بود: »می نویسد

ً.« روایت شده که یک نبردگاه، یک شهرستان و تمام یک استان را به آسانی ترک کردند. »نجنگیدند  دقیقا

 . در افغانستان اتفاق افتاد۲۰۲۱همان چیزی که در ماه اوت سال 

 شهروندان به ندرت. از نظر نخبگان فاسد، بودجه های دفاعی فرصتی وسوسه انگیز برای ثروت اندوزی است

 درباره ی سرمایه گذاری هایی که فکر می کنند برای امنیت شان الزم است، سؤال می کنند و جزئیات این

 .هزینه ها معموالً بخشی از اطالعات طبقه بندی شده است

 نام های» آن را ۲۰۱۶در سال  گاردین شگرد معمول درجه داران برای افزایش پرداخت ها چیزی بود که

 این گونه است که. خواند، که در آن زمان راهی برای کسب حقوق اضافه بود« ساختگی یا نام های مردگان

.سپاِه محقر، شهرستان ها را بی دفاع رها می کند

 یا چرا نباید بودجه ی تجهیزات را به غارت برد، چه با نخریدن چیزهایی که برایشان بودجه اختصاص داده

 یا با خرید اجناس تقلبی به جای غذا، پناه و سالح) از جمله به دشمن(شده و چه با فروختن این تجهیزات 

 مرغوبی که شایسته ی کسانی است که زندگی شان را به خاطر جامعه شان به خطر انداخته اند؟ این گونه است

 .که سربازان در وسط تبادل آتش با دشمناِن ژنده پوش مهّماتشان تمام می شود

 میزان پول ، سالح  و چادرهای ضّدآب را می توان اندازه گیری کرد؛ این کار می تواند حجم فساد مالی را از

 اما اگر تنها بر اساس اعداد فکر کنیم، صدمات بزرگ تر و خطر واقعی را ندیده. نظر کّمی نشان بدهد

 .آسیب اخالقی که فساد مالی به همراه دارد: گرفته ایم

 فکر می کنید سربازان رومی یا افغان در گروه های پراکنده ی خود چه احساسی داشتند وقتی شکمشان به این

 دلیل گرسنه بود که صبحانه شان بوی گندیدگی می داد و در همان حالی که خودشان را به نیابت از مقامات

 حاکمشان در معرض خطر قرار می دادند؟ چه احساسی گوشت تنشان را می گزید وقتی می فهمیدند که رنج و



 محرومیتشان را نمایندگان همان مقامات استمرار داده اند، یعنی مافوق هایی که باید مورد تحسینشان می بودند؟

می توانید چنین دردی را تصور کنید؟ یا شرم ناشی از آن را؟

 و وقتی این سربازان ذهن خود را متوجه شرایط وخیم خود می کردند، چه فکر می کردند؟ چه حالی داشتند

 می توانستند پیدا کنند، جمع آوری طال و دالر برای مافوق هایشان تا حدی اگر تنها هدفی که برای دگرآزاری ها

 بود که آنها و نسل های بعدی شان هم نتوانند خرجش کنند؟

 آیا تا به حال خیانت را تجربه کرده اید؟  آیا زخم روانِی. است« خیانت»کلمه ای که به ذهن من می آید 

 واکنش های عملی شدیدی را به دنبال) خیانت و رنج و پشیمانی(گزنده تری وجود دارد؟ زخم های روانی 

 .دارند که همیشه در نظر گرفته نمی شوند

 و وضعیت شهروندان عادِی چنین کشوری چگونه است؟ چه چیزی در قلبشان شکل می گیرد وقتی، آن طور

 همان کسانی که قرار است قوانین را اجراء کنند، خودشان»که یکی از همکاران افغان من به تلخی گفت، 

«آن را زیر پا می گذارند؟

 . به راه انداختم می خواستند تجهیزاتی را از گمرک بگیرند۲۰۰۵یک بار اعضای یک تعاونی که در سال 

 ، آن طور که قانون اساسی آمریکا از آن نام می برد، نتوانسته بودند آن«پرداختی»بدون . من آنجا نبودم

 .مبلغ را پرداخته بودند) تا حدی از خودشان(با نفرت . وسایل را از گمرک آزاد کنند

 اگر مجبور باشند برای روزهای پیاپی چنین کارهایی را انجام دهند چه تأثیری دارد؟ چگونه اجبار به زیر پا

گذاشتن ارزش های ستودنی برای زنده ماندن، زندگی آنها را نابود می کند؟ 

 

 .سربازان پست های خود را رها می کنند. واکنش بعضی ممکن است نوعی کناره گیری به نظر برسد

 .کاروان هایی خروج از صحنه را در ابعادی عظیم آغاز می کنند. رأی دهندگان از رأی دادن خودداری می کنند

 گروه های سیاسی را که آنها را به هم»یا کل یک جمعیت، اگر بخواهم از اعالمیه ی استقالل آمریکا نقل کنم، 

«.پیوند زده، به تحلیل می برند

 این واقعیت محدود به. رنج خیانت و بی احترامی می تواند خشم خشونت آمیز یا میل به انتقام را به وجود آورد

 .افغانستان و رم باستان نیست

 اعتراض های: از کشورهایی که امروز با چنین بحرانی مواجه اند، هر کدام را می خواهید در نظر بگیرید

 عمومی وسیع که رئیس جمهوری را از قدرت می اندازد یا جنگ را گسترش می دهد؛ حمله ی شورشیانی که

 آیا عدالت انتظام دارد یا. اکنون به حکومت در چنین کشورهایی نگاه کنید. شعارهایی ایدئولوژیک می دهند



 قابل فروش است؟ آیا خویشاوندان مسئوالن عالی رتبه ی حکومت شغل های مهم دولتی را در اختیار دارند؟ آیا

؟«صرفاً راه عادی انجام کارهاست»رشوه های کوچک برای مأموران سطح پایین، 

 با این حال، واکنش های خشونت آمیزی که فساد مالی معموالً به وجود می آورد، ممکن است کم ترین آسیب آن

 فاجعه ای طبیعی یا انسان ساخته که صدمه ای: آسیب بزرگ تر ممکن است نتیجه ی خود خیانت باشد. باشد

 جبران ناپذیر می زند، مانند انفجاری شیمیایی در یک شهر بندری باستانی یا منطقه ای که توفانی شدید آن را

 یا، اجازه دهید که بزرگ ترین. ویران کرده  است؛ انفجاری مالی که فساد نظام مند آن را به وجود آورده

 .ویرانی جهاِن طبیعت: ویرانی ای را که اکنون گونه ی ما را تهدید می کند، در نظر بگیریم

 مرطوب ترین، متراکم ترین و متنوع ترین(، هزاران کیلومتر مربع از جنگل های آمازون ۲۰۱۸تنها از سال 

 اینکه آمازون را محل جذب کربن بخوانیم، به. سوخته است) منطقه ی کره ی زمین از نظر تنوع گونه ها

 به آن مکان نه به عنوان ریه ی زمین، بلکه به عنوان. هیچ وجه اهمیت فراوان این فاجعه را بیان نمی کند

 .عضوی حیاتی تر از زمین زنده فکر کنید، حیاتی تر از آنچه دانش بشری می تواند تشخیص دهد

 بدون آن چه خواهد شد؟ اگر یک شهاب سنگ که در خلیج مکزیک فرود آمد هشتاد درصد گونه ها را از میان

 با این حال، در دولت های. برد و عصر دایناسورها را خاتمه داد، پس درباره ی این سؤال فکر هم نباید کرد

 کنونی بولیوی و برزیل که به فساد مالی شهرت دارند، مسابقه ای برای ویرانی این جنگل ها در جریان

 .است

 .عجیب نیست که زمین خشمگین دست و پا می زند. این خیانت است

 پس چگونه است که در غرب ما این قدر کم به فساد مالی توجه داریم؟ آن را ندیده می گیریم، گویی

 انحرافی«) و»گاهی (یا . خصیصه ی ذاتی انسان است، یا ویژگی فرهنگ برخی کشورهای خارجی

 .ناخوشایند و رسوایی ای قابل چشم پوشی است

  در حکمی که به اتفاق آراء در دیوان عالی ایاالت متحده تأیید شد،۲۰۱۶قاضی ارشد جان رابرتس در سال 

 ما نگران داستان های پیش پا افتاده ی ماشین های فِراری و ساعت های رولکس: »همین بی توجهی را بیان کرد

 اینها دیدگاه او را در لغو حکم فساد مالی باب مک دانل، فرماندار سابق ایالت.« و لباس های مجلل شب نیستیم

 مک دانل تقریباً دویست هزار دالر هدیه از تاجری که از او کمک می خواست. ویرجینیا، بر مال می کند

 .دریافت کرده بود

 نگرانی واقعی، بر اساس اجماع هر هشت قاضی، نه ناشی از فساد مالی بلکه ناشی از نبرد برای محدود

 چیزی که واقعاً آمریکا را به خطر می اندازد زیاده روی قضات در مجازات مأموران دولت و. کردن آن است

!مدیران شرکت هاست

 واقعاً؟



 بازپرسان، دادستان ها و قاضی ها اشتباه می کنند که جرائم خشن را بر جرائم شرکتی و

 فساد مالی اولویت می دهند، زیرا موارد اخیر آسیب های بیشتری به شهروندان و جامعه

.می زند

 در چند هفته ی پس از صدور آن حکم، دو شخصیت پرنفوذ ولی بسیار متفاوت صحنه ی انتخابات ریاست

 خشک کردن»خواهان .[ م. دونالد ترامپ]یکی از آنها . جمهوری آمریکا را به دو جناح متضاد تقسیم کردند

 رأی دهندگان به. دعوت می کرد« انقالب سیاسی»مردم را به یک [ برنی سندرز]بود و دیگری « باتالق

 انقالب اتفاق افتاد، اما نه انقالبی که سندرز. سیاستمداران سنتی مات و مبهوت مانده بودند. رقابت پرداختند

 .مردم را به آن فرامی خواند

 به عبارت دیگر، فساد مالی لنگرهای کشتی نظام سیاسی آمریکا را جمع کرد، و نتایج نهایی این مسئله هنوز

 با این حال، هم اینجا و هم در دیگر کشورهای غربی، فساد مالی را راحت تر از افغانستان. نامشخص است

 فساد مالی. اینجا در ایاالت متحده، شهروندان مرتباً مورد اخاذی مأموران دولت نیستند. می توان ندیده گرفت

 .گاوصندوق با دستکش های مخملی گشوده می شود. لباس جادویی قانون را به بر دارد

 برای نمونه، چند نفر از غول های صنعتی دفاعی آمریکا، که همگی افرادی سابقه دارند، اکثر قراردادهای

 این پیمان کاران خودروهای مسلح به وسایل الکترونیکی. تدارکاتی و خدماتی پنتاگون را قبضه کرده اند

 بودجه هایی ارائه می دهند که سطر به سطر. سیستم های جنگ افزاری ناکارامد می فروشند. پیچیده می فروشند

 سربازان آمریکایی گرسنه«. بعداً مشخص می شود: »آن بیش از حد گران است یا حتی خالی گذاشته شده

 .اما در جنگ ها به یکسان شکست می خورند. نمی مانند

 آنها. مرتکبان این نوع سودجویی از جنگ، کت و شلوارهای تاجران را می پوشند و محترم به شمار می روند

 شبکه ی ارتباطِی پیچیده ای با مسئوالن دولتی دارند که میزان بودجه ی دفاعی را معین و طرز استفاده از این

 .این پیوندها تنها از طریق کمک به کارزارهای انتخاباتی به وجود نیامده است. پول را هم مشخص می کند

 کارکنان دائماً میان بخش صنعتی خصوصی و پنتاگون در رفت و آمدند و شبکه ای پویا و قوی را به وجود

 .خواسته های این شبکه همیشه منافع عمومی را کنار می زند. می آورند

 آیا وزارت دفاع هم همین الگو را از خود نشان می دهد؟ رهبران صنعت بانک داری و مسئوالن وزارت

 اقتصاد چقدر با هم تعامل دارند؟ دفعه ی قبل که یک حباب مالی زندگی شما و همسایگان تان را خراب کرد،

 مسئوالن دولتی و مدیران این بانک ها چقدر به کار آمدند؟ چه کسی بخش های انرژی و معدن داری کشور

 شما را کنترل می کند؟ آیا هیچ یک از این افراد عامدانه نهادهای دولتی را که باید سالمت شهروندان و

سرزمین را حفظ کنند، از کار انداخته اند؟



 .معموالً چگونه واکنش نشان می دهیم) دست کم در طبقات مرفه جامعه(حال در نظر بگیرید که ما قربانیان 

 چنین. به جای شکایت درباره ی چنین شیوه هایی و مطالبه ی توقف آنها، معموالً آنها را توجیه می کنیم

.موضعی ممکن است به شکلی خوشایند با هنجارهای فرهنگی مخالف باشد، و نشانه ی واقع گرایی تلقی شود

 وقتی با وکالی واشنگتن و کسانی که در دنبال کردن دادگاه ها سابقه ی طوالنی دارند، درباره ی رأی

 یکپارچه ی دیوان عالی مبنی بر لغو محکومیت مک دانل به فساد مالی مصاحبه کردم، همین توجیهات را

 .«اگر چنین احکامی لغو نشود، به معنای جرم انگاری کل سیاست خواهد بود»آنها هم صدا بودند که . شنیدم

 .در آمریکای امروز چنین اظهاراتی به معنای آن است که رشوه دادن صرفاً راه معمول انجام کارهاست

 ۱۵۰۰درباره ی انقالب لوتر یا اقدامات خشونت آمیزی که . معموالً بر کل این پدیده یک جا سرپوش می گذاریم

 او که. سال قبل از آن خاخام جوانی در ناصره انجام داد، نظرات کامالً مابعدالطبیعی سرهم می کنیم

 همسایگان به دورش ازدحام کرده بودند، به ساختمان دولتی مجللی قدم گذاشت که در آن نخبگان فاسد حاکم

 .و چنین بود که عیسی شروع به بر هم زدن اوضاع کرد. وقت، پول مردم را می دزدیدند

 حاکم]آیا این طغیان واقعاً متضمن هیچ ابرازنظری درباره ی اقتصاد سیاسی در قلمرو زمینِی هرود بزرگ 

 نبود؟.[ م.رومی اورشلیم

 بی اهمیت جلوه دادن فسادهای مالی که عیسی و لوتر را به خشم آورد، به نفع چه کسی است؟ وقتی اصرار

 می کنیم که ارزش های انسانِی صداقت و انصاف، ساختگی هستند و نه مقدس، چه چیزی از دست می رود؟

 طبیعت»وقتی به دنبال تشخیص کارکردهای مفید فساد مالی می افتیم، یا شانه باال می اندازیم و آن را بخشی از

 می خوانیم، چه کسی بازی را برده است؟ این فرض که ثروت اندوزان کالن باید احتماالً باهوش تر و« انسان

 بهتر از بقیه ی ما باشند، و نه مجرمانی خطرناک، به نفع چه کسی است؟

 گزاره های زیر را برای بحث پیشنهاد) و با طلب عفو از حضور جناب مارتین لوتر(با توجه به این سؤاالت 

 :می کنم

 برعکس،. این برداشت امروزی که سود مالی بردن از هر چیز کاری مثبت است، برداشتی اشتباه است

 )یا سیگنال های الکترونیکی در مخزن های مجازی بانک (حرص به اینکه از هر چیز زیبا و ارزشمندی پول 

 .درآوریم، بیماری ای است که بنیان جوامع ما را تهدید می کند

 هیچ مقدار پول هرگز کافی. رقابت میان نخبگانی که به این بیماری سود جویی مبتال هستند، خط پایانی ندارد

 .نخواهد بود

 .قدرتمندی ایجاد می کنند) غیررسمی و منعطف اما(چنین افراد حریصی ائتالف های 



 این گروه ها اعضایی از قشرهای مختلف جامعه دارند، از جمله مسئوالن دولتی، مدیران شرکت ها و

 .، و تبهکاران تمام عیار«خیریه ها»

 به عبارت. هدف اصلی چنین تبانی هایی دسترسی به قدرت عمومی برای بیشینه کردن ثروت شخصی  است

 .دیگر، فساد مالی پایه و اساس عملکرد آنهاست

 اعضای این گروه ها اغلب نقش های متنوعی را در بخش های مختلف فعالیت گروه بر عهده می گیرند، و از

 .شغل های دولتی به صنایع خصوصی می روند، یا برعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی می شوند

 اعضای این گروه ها که مسئولیت های دولتی را بر عهده دارند، از آن برای ثروتمندکردن خودشان و

 .همتایان شان استفاده می کنند، و این کار برایشان بر خیر عمومِی شهروندان اولویت دارد

 چنین سوءاستفاده ای شامل اختالس از صندوق ها یا دارایی های عمومی یا هدایت بخشی نامتناسب از

 .هزینه های دولتی در جهت منافع گروه خود است

 سوءاستفاده ای دیگر و بزرگ تر عبارت است از تغییر هدف خود دولت به نحوی که حداکثر منافع

 ).و حتی با اتحادیه های مشابهی از همین نوع رقابت کند(تبانی کنندگان را تأمین کند 

 این سوءاستفاده از تغییر هدف دولت، شامل وضع قوانینی به نفع فعالیت های تجاری خصوصِی تبانی کنندگان

 و نیز الغای قوانین یا جلوگیری از تصویب یا کم اولویت کردن اجرای برخی قوانین دیگر، در جهت تأمین

.منافع تبانی کنندگان، است

 رقابت بی امان برای پول های ذخیره شده در بانک ها میان این گروه ها و حتی درون شان ادامه دارد و به

 .سوءاستفاده  از مناصب عمومی شدت می بخشد

 شیوه ی مؤثرتر این است که این منافع از. منافع فساد مالی تنها در تراکنش های تک به تک مبادله نمی شود

.طریق اتحادیه و در قالب فرایند تبادالت غیرمستقیم و مستمر میان تبانی کنندگان پخش  شود

 دادگاه ها اشتباه می کنند که جرم فساد مالی را به طور محدود تعریف می کنند و آن را تبادلی واحد میان دو

 .طرف قلمداد می کنند

 تصور این دادگاه ها نادرست است زیرا این حق شهروندان را نادیده می گیرند که مسئوالن حکومت و مدیران

 .شرکت هایی که به زندگی آنان شکل می دهند، باید وظایف خود را با صداقت و حسن نیت انجام دهند

 بازپرسان، دادستان ها و قاضی ها اشتباه می کنند که جرائم خشن را بر جرائم شرکتی و فساد مالی اولویت

 .می دهند، زیرا موارد اخیر آسیب های بیشتری به شهروندان و جامعه می زند

 .اگر فساد مالی جرم است، کسی که آن را امکان پذیر کند نیز متهم به معاونت در آن است



 نمونه هایی از چنین رفتار های تسهیل کننده ای عبارت اند از کمک به پنهان کردن ثروت های بداندوخته در

 حساب های بانکی غیر قابل ردیابی و تبدیل آنها به دارایی های واقعی که تحت قوانین محکمی نیستند، مانند

 .نمونه ی دیگر، دفاع از شگردهای فساد مالی در دادگاه ها یا فضاهای عمومی است. امالک یا تیم های فوتبال

 کسانی که به ثروت اندوزی معتادند و کسانی که آنها را حمایت می کنند در استفاده از بحران ها مهارت دارند

 و معموالً بازندگان کسانی هستند) از جمله بحران هایی که در نتیجه ی کارهای خودشان به وجود می آید(

 .بیشترین صدمه را از این بحران ها می خورند

 نفوذ فساد و کنترل نهادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که بر اساس آن به وجود می آید، همیشه در تاریخ

 قربانیان در مواردی با مجازات مرتکبان و ایجاد اصالحات ساختاری، این فرهنگ را. حاکم نبوده است

 .یا شکل های جدیدی از حکومت را بنا نهاده اند. واژگون کرده اند

 وقتی به چالش کشیده می شوند، و حتی بعد از آسیب دیدن از ضرباتی مانند سقوط. اما شبکه های فاسد مقاوم اند

 .حکومت یا مجازات سرکردگان شان، معموالً می توانند سیستم فاسد را حفظ و احیاء کنند

 شبکه های فاسد ماهرانه از زبانی پیچیده و نامفهوم برای سردرگم کردن شهروندان و سرپوش گذاشتن بر

 .فعالیت های خود استفاده می کنند

 شگرد دیگری که آنها برای سد راه طرفداران ارزش های اخالقی به کار می برند، تشدید دشمنی ها میان

 .گروه های مختلف در درون جمعیت است

 شهروندانی که فریب می خورند و دچار شکاف های هویتی ای می شوند که منافع مشترکشان را در

 .محدودکردِن فساد مالی تحت الشعاع قرار می دهد، در معرض آسیب های بیشتری خواهند بود

 قربانیان شامل کسانی هستند که در نتیجه ی بحران های اقتصادی. زیرا فساد مالی جرمی بدون قربانی نیست

 در فقر یا بی خانمانی رها شده اند؛ کسانی که از زمین های اجدادی خود محروم شده اند؛ کسانی که هوا یا آب

 مصرفی شان نامناسب است یا خاکشان مسموم و کشت ناپذیر شده است؛ کسانی که در اثر آتش یا سیل یا

 کوتاهی در امنیت ساختمان ها یا دیگر حوادث طبیعی یا انسان ساخته، به نحوی نامتناسب آسیب دیده اند؛

 خطرناک مسموم می شوند؛ شهروندانی که در« داروهای»کسانی که خدمات درمانی دریافت نمی کنند یا با 

 اثر عدم دسترسی به خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، تأمین سالمت، حمایت پلیس، امکان راه اندازی

 کسب وکار یا خرید و اجاره ی محل سکونت، زندگی  خودشان و نسل های بعدی شان صدمه می بیند؛ کسانی که

 در اثر تحمیل فعالیت های اقتصادِی دیگری که تنها عده ی کمی از تبانی گران از آن سود می برند، شغل های 

 خود را از دست می دهند؛ مردمی که کرامت شان به واسطه ی چنین کارهایی نقض می شود؛ کلیت جامعه ی

 بشری؛ هزاران گونه ی غیر انسانی که حق حیاتشان از آنها سلب شده تا هوموساپین های مبتال به سودجویی

 ثروت مندتر شوند؛ کره ی شگفت انگیز زمین که ما را به وجود آورده؛ و نسل های آینده ی بشر که محکوم به



 زندگی در کره ای شدیداً آسیب دیده و خارج از توازن خواهند بود، البته اگر اصالً بتوانند در آن به زندگی

.خود ادامه دهند

 آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان. است درباره ی فساد در آمریکا سارا چایس نویسنده ی کتاب

:اصلِی زیر است
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