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  هنر و مبارزه يهگفتار گاهنامپیش

ده و پر اهمیت که جهـت  مترجمین این کتاب ارزنجاي آن دارد تا از آقاي سعید اردهالی سردبیر انتشارات اختران، و 

ن را در ایرانیـان خـارج از کشـور آ    نترنت به شکل رایگـان، و خصوصـاً  یساختن آن براي عموم کاربران ا قابل دسترس

  .اري کنیمزگاختیار ما گذاشتند، سپاس

ن جـا  يهنوشـت  »اقتصـادي جنایتکار یک اعترافات «فارسی  يهما جهت قابل اطمینان ساختن هر چه بیشتر ترجم

  .آن را بازخوانی کردیم بار دیگر کامالًپرکینز، از طریق متن فرانسه یک

  حمید محوي                                                                                                       

2010مه  ـ پاریس                                                                                                      

 E-mail: hamid.mahvi@neuf.fr 



  

  پیشگفتار مترجمان

ي آن، جـان پرکینـز،    بـا نویسـنده  "!Democracy Now"ي تلویزیـون   آشنایی با این کتاب از طریـق مـتن مصـاحبه   

آمریکا مأموریت داشت قامت اقتصـاديِ کشـورهاي در حـال    » آژانس امنیت ملیِ«وي زمانی تحت امرِ . پذیر شد امکان

بـراي  » المللـی پـول   صـندوق بـین  «و » بانک جهـانی «با شروط تحمیلیِ . هاي کمرشکن خم کند توسعه را زیر بارِ وام

شـدت   ها به طبقات محروم و متوسط بـه  ها، ناگزیر، خدمات اجتماعی، بهداشتی و آموزشیِ دولت بازپرداخت اقساط وام

مکـانِ تـاراجِ   و، در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام، ا 1.آفرید گردید و در این کشورها فاجعه می محدود و ناممکن می

هـاي سیاسـی و نظـامی بـراي      منابع طبیعیِ کشورهاي قربانی براي صاحبانِ منافع تجاريِ آمریکا و امکان امـر و نهـی  

  .آمد دولت آمریکا فراهم می

ي انسانیِ ذهـن خـویش،    فرساي وجدان معذب و محکمه این کتاب شرح اعترافات فردي است که، زیر فشار طاقت

گسـیخته بـراي اقتـدارِ روزافـزون و      داريِ لگـام  کند و به بیانِ ترفندهاي سرمایه انی را برمال میحقایق نظامِ موجود جه

اي  پردازد؛ امپراتـوري  آمریکا  می 2»امپراتوري جهانیِ«و ) هاي بزرگ حاکمیت شرکت(» ساالري ابرشرکت«گیري  شکل

  .ها بدون امپراتور و تحت کنترل ابرشرکت

هاي دوقلوي نیویورك دریافت کـه توفـانی    هاي برج ي خرابه در افشاگري، با مشاهده ها دودلی پرکینز، پس از مدت

کند حاصل بادهایی است که جنایتکارانی چون خود او، بـه فرمـانِ رؤسـاي خـویش در بـاالترین       که کشورش درو می

  .ند، در کشورهاي در حال توسعه کاشته بود»ي ابرشرکتی ایاالت متحده«سطوحِ حکومتی و اقتصاديِ 

هـاي   هـایی ضـد سیاسـت    کشور افرادي را با دیـدگاه  7مردم آمریکاي جنوبی اخیراً در % 80پس، عجب نیست که 

صـندوق  «ي خشم عمیـقِ آنـان از اسـتثمار شـدن و اصـرارِ       این نشان دهنده. گزینند آمریکا به ریاست جمهوري برمی

هـاي   هـاي بیگانـه و سیاسـت    کشورشان بـه شـرکت  به سرازیر کردن منابع طبیعیِ » بانک جهانی«و » المللی پول بین

است که حق تخصیص یارانه براي حمایت از محصوالت داخلی را براي آمریکا محفوظ ولـی  » سازمان تجارت جهانی«

  .دارد نیافته دریغ می از کشورهاي توسعه

  4"شـریر  امپراتـوري "اگر فقـط یـک   «: گویـد  می 3(WSF)» هاي اجتماعی تریبون جهانیِ بررسی«پرکینز در 

از مردمِ آمریکا % 1که مالکانِ این امپراتوري فقط در حالی » .)ي آمریکا ایاالت متحده(وجود داشته باشد، ماییم 

وي . دهنـد  سبب عدم دسترسی به غذا و داروهاي عادي جان می ، در کشورهاي فقیر روزانه پنجاه هزار نفر به 5هستند

بـیش از  (اقتصـاد  ) داري در نظـام سـرمایه  : (گویـد  مبارزه پیشه کند، می» امپراتوري شریر«خواست با این  WSFکه از 

اکنـون گـاه آن   . ي نظام است شده هایی براي رسیدن به اهداف از پیش تعیین ي توجیه راه یک علم باشد، وسیله) آنکه

اگـر  . نیافته غیرقانونی است و باید ابطـال شـود   توسعههاي کشورهاي  است که به پا خیزیم و فریاد سر دهیم که بدهی

WSF   فعاالنه به دنبالِ آرمانی جایگزین براي وضعِ کنونی نباشد، براي کسانی که به حاشیه رانده شده و از هر حقـوقی

                                                          
).»اي از نوع دیگر سونامی« ، و»المللی پول بینبانک جهانی و صندوق «(مترجمان  8و  7هاي  یادداشت. 1

براي گسترش و تسلط هرچه بیشتر این امپراتـوري  » کاران-نومحافظه«به طرح ) »پروژه قرن جدید آمریکایی«(مترجمان  12یادداشت . 2

.پردازد می

3 .World Social Forum  ،ي برزیل پورتو آلگره ¡2005ي  اجالس ژانویه.

.جرج بوش ي شمالی و عراق توسط در مورد ایران، کره» محور شرارت«استفاده از اصطالحِ کنایه به . 4

).»اقتصاد جنگ طبقاتی در آمریکا«( مترجمان 14یادداشت . 5
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بـه اسـتقبالش   » ابرشـرکتی «تروریسمی کـه آمریکـاي   (» اند، تنها جایگزینِ ممکن تروریسم خواهد بود مانده  محروم

دامن زنـد و کشـورهاي نـاهمراه را بـه آتـش و       6»تروریسم ـ جنگ «دهد تا به دور باطلِ  رود و آن را بهانه قرار می می

» امپراتوري جهـانی «براي چپاول و غارت هرچه بیشتر، در اختیار مالکان » بازسازي«ي  ویرانی کشد و سپس، به بهانه

ي آمریکا براي تهـاجم قـرار دارنـد تـا سـپس       لیست انتظارِ محرمانهکشور در  25! آري. قرار دهد» ها ابرشرکت«یعنی 

، قـرارداد بسـیاري از ایـن    »(!)جـویی در وقـت   جهـت صـرفه  «. شـوند » بازسازي«هاي آمریکایی مثالً  توسط ابرشرکت

   7.هاي خاصی به امضا رسیده است ها، حتی پیش از تهاجم آمریکا، بین پنتاگون و ابرشرکت»بازسازي«

عنوان یگانـه راه دسـتیابی بـه     داريِ نولیبرالی به ، غالباً از سرمایه1990ي  در اوایل دهه» بلوك شرق«یِ با فروپاش 

داري، در مقابله با نظام تولید فئـودالی و بـا    زمانی در غرب، نظام نوپايِ تولید سرمایه. شود توسعه و دموکراسی یاد می

کـرد؛   گسست و با تحجر، دیکتاتوري و موانعِ توسعه مبارزه مـی  را میزنجیرهاي نظامِ حاکم  بایدهدف جایگزینیِ آن، 

ولی آیا هنوز . کرد می» آزاد«، براي به خدمت گرفتنجنگید و نیروهاي تولیديِ جامعه را  براي دموکراسی میباید 

بـه ایـن    80از دهـه   یا(داري لیبرالی  داري باشد؟ آیا نظام سرمایه تواند رهاورد نظام سرمایه هم دموکراسی و آزادي می

نیافتــه و ایجــاد دموکراســی در آنهــا انجامیــده اســت؟  ي مطلــوب در کشــورهاي توســعه بــه توســعه) ســو، نــولیبرالی

در . پـردازد  مـورد تـاریخی مـی    3عنـوان نمونـه، بـه ذکـر      مترجمان در انتهاي کتاب، صرفاً به 6و  5، 3هاي  یادداشت

کـم، حفـظ    یـا، دسـت  (ي دموکراسـی   ز هـم ایـن نظـام بـراي توسـعه     ي صنعتی، چطور؟ آیا بـا  یافته کشورهاي توسعه

ها و حاکمیت نمایندگان آنـان،   کند؟ بدیهی است که، با افزایشِ قدرت سیاسیِ ابرشرکت مبارزه می) دموکراسیِ موجود

  .یابد و دموکراسی هرچه بیشتر از معنا تهی خواهد شد قدرت سیاسیِ مردم کاهش می

المللی و بـزرگ آمریکـا را تـا     بین8هاي داري براي قدرت، تمامی رسانه نیافتنی سرمایهچنین است که عطشِ پایان 

درآورده است که در جهت اهـداف شـرکت سـاالري، از طریـق ایـن       9ابرشرکت 5تحت مالکیت انحصاريِ  2004سال 

تـرین   اضاهاي غیرواقعی در فریبندهکنند، به ایجاد تق رانند، تزریق اندیشه می ها فرمان می ها، بر نحوه تفکرِ انسان رسانه

چنـین  » قـدرت «ي  کننـده  جامعه تضمین» نادانیِ«کنند، زیرا  زنند و ناآگاهی را جایگزین دانایی می ها دست می شکل

خـود  ) جرج اورول» 1984«ي رمان  گانه ي سه از شعارهاي وارونه(» !نادانی قدرت است«اینجاست که . حاکمانی است

  .دهد داري نشان می را در نظامِ سرمایه

بـا پـیش گـرفتنِ راه    «داري یگانه راه ممکن است، ایـن سـوآل نیـز بایـد وسـیعاً مطـرح شـود کـه          اگر سرمایه

  »پذیر خواهد بود؟ هاي ذاتیِ آن چگونه امکان داري، اجتناب از مهلکه سرمایه

ولـی  . کشـد  تصـویر مـی  ي تخیلی سوسیالیستی بـه   ، تصویري هراسناك از یک جامعه»1984«، در »جرج اورول«

سـمع تلفنـی، ردیـابی     قها از جاسوسی در زنـدگی شخصـی مـردم، اسـترا     ي هراس بینیم که همه عیان، می امروزه، به

هـاي   تراشـه «هـا، نصـب    هاي امانت گرفتـه شـده از کتابخانـه    ها و کتاب الکترونیکی، ردیابیِ خرید کتابمبادالت پست

 Wall-Martهـاي   و ژیلـت و اجنـاسِ فروشـگاه    Procter & Gambleهاي  روي تمام اجناس توسط شرکت» جاسوسی

                                                          
ي  در ایـاالت متحـده  » عنصـر نـامطلوب  «انگلستان و  ي مستقلِ مقیم نگار برجسته روزنامه(استرالیایی » جان پیلجرِ«قول  هرچند که، به. 6

جـان  نوشـته » اربابـان جدیـد جهـان   «کتـاب  : »پشت پرده مخملین«از مجموعه  3به جلد . ك.م» .است جنگ، خود، تروریسم«، »آمریکا

.پیلجر، نشر اختران

 9یادداشـت شـماره   «: ایجـاد شـد  » سـفید  کـاخ «به همین منظور، توسـط  » ي بازسازي و تثبیت کننده دفتر هماهنگ« 2004در سال . 7

.»داريِ فاجعه ظهور سرمایه: مترجمان

.این رکن چهارم دموکراسی. 8

.»ها انحصاري ابرشرکت هاي جمعی در کنترل و تملک رسانه: مترجمان 13یادداشت شماره «مراجعه کنید به . 9
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داريِ حـاکم بـر یگانـه ابرقـدرت جهـان و بـه دسـتور بـاالترین          سـرمایه تحـت نظـامِ   ... و... ، و 10بدون اطالع خریـدار 

  .گیرد ، صورت می)»آژانس امنیت ملی«بوش و  شخص جرج(گیرندگان  تصمیم

ي تخیلـی   ي جامعـه  درباره» اورول«مانند و هولناك  که پیشگویی افسانه این هم یکی دیگر از طنزهاي تاریخ است

داري را مـنعکس   سـرمایه »ِ امپراتوريِ جهانی«هاي هراسناك  ، به بهترین شکلِ ممکن، واقعیت»1984«سوسیالیستیِ 

  .کند

امپراتـوري  «اي ه افروزي ، به بهترین شکل، آتش»!صلح است جنگ«یعنی » 1984«ي دیگرِ  همچنین شعار وارونه

  .دهد را نشان می» جهانی

ها و صاحبان قـدرت   مترجمان در انتهاي کتاب به روابط تنگاتنگ بین ابرشرکت 11و  5تا  1هاي شماره  یادداشت

دسـت  «در کنـارِ  ) مشـت آهنـین  (» دسـت دیگـرِ بـازار   «بـه   10و  6، 5، 3هاي  سیاسی در ایاالت متحده و یادداشت

  .پردازد اش می»نامرئیِ

توسط دوست دیرینه و ارجمندم آقـاي میرمحمـود نبـوي و از فصـل      21ي این کتاب از آغاز تا پایان فصل  رجمهت

  .جانب صورت گرفته است به بعد توسط این 22

هـاي مترجمـان و تغییـرات     در پایان، الزم است از دوشیزه هلنا هاکوپیان که زحمت تایپ متن اصلی و یادداشـت 

همچنین از جناب آقـاي اردهـالی، مـدیر    . با صبر و خوشرویی بر عهده داشتند تشکر کنیمي آن را  چندین و چندباره

رغم کمبـود جـا    هاي طوالنی مترجمان به خاطر استقبال از چاپ این کتاب و پذیرفتن یادداشت محترم نشر اختران، به

  .شود صمیمانه سپاسگزاري می

فهرسـت منـابعِ   «گذاري شـده اسـت ارجـاع بـه      در هر فصل، مواردي که با عددي بین دو هالل شماره :یادآوري

ها بـه زیرنـویسِ همـان     براي فصل مربوط در پایان کتاب است، در حالی که اعداد بدون هالل باالي برخی واژه» مؤلف

  .دهد صفحه ارجاع می

    1385فروردین  31  

  شهابی سیرجانی) خلیل(مهرداد   

    

                                                          
لیف أت» ییهاي رادیو شهروندان از طریق فرکانس هاي بزرگ و دولت براي ردیابیِ هر حرکت طرح شرکت: هاي جاسوسی تراشه«کتاب . 10

.اینتایر خانم لیز مک
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  پیشگفتار مترجمان براي چاپ دوم

بینیم تا از بازخوانی متن چاپ اول و پیشـنهادهاي   ي یادداشتی براي چاپ دوم این کتاب، فرصت را مغتنم می به بهانه

  .یان، صمیمانه سپاسگزاري کنیم مبسوط و بسیار مثبت دوست فاضل و ارجمندمان، آقاي دکتر رضا شیعه

پایانِ تعدادي از چهارده یادداشت تفصیلی مترجمان در انتهـاي کتـاب، وعـده داده بـودیم     ضمناً، در چاپ اول، در 

» ي مخملـین  پشـت پـرده  «ي مورد بحث در کتابی تحت عنـوان   ي نزدیک، اطالعات بیشتري را در زمینه که، در آتیه

موضوعاتی که از جهات مختلفـی بـا   هایی بسیار پراهمیت به زبان انگلیسی با  رغم این وعده، انتشار کتاب به. ارائه کنیم

کـرد مـا را    و چهارده یادداشت تکمیلی ما در انتهاي کتاب ارتباط پیدا مـی » اعترافات یک جنایتکار اقتصادي«مطالب 

لیف کتـاب وعـده داده شـده را بـه زمـان تکمیـل       أها بپـردازیم و تـ   ي آن بر آن داشت که، بدون فوت وقت، به ترجمه

لیفـات  أهـا و ت  اي از ترجمه تدریج، نه یک کتاب، که مجموعه به این ترتیب، به. موکول کنیمهاي مزبور  ي کتاب ترجمه

. رود انتشار خواهد یافت که کتاب حاضر جلد اول از این مجموعه بـه شـمار مـی   » ي مخملین پشت پرده«تحت عنوان 

  :هاي زیر است در زمان حاضر، این مجموعه مشتمل بر کتاب

  .1385جان پرکینز، تاریخ انتشار: ، نویسنده»اعترافات یک جنایتکار اقتصادي 1:لد ي مخملین ـ ج پشت پرده«

کوشـش   ، بـه »نگـاران کاوشـگر   ساز از روزنامه هایی تاریخ گزارش: به من دروغ نگو 2:ي مخملین ـ جلد   پشت پرده«

  .1387جان پیلجر، تاریخ انتشار 

  .1388تاریخ انتشار . جان پیلجر:یسنده ، نو»اربابان جدید جهان 3:ي مخملین ـ جلد  پشت پرده«

نائومی کالین، در دسـت   :، نویسنده »داري فاجعه دکترین شوك ـ ظهور سرمایه  4:ي مخملین ـ جلد   پشت پرده«

  .انتشار

  .جلد پنجم این مجموعه نیز در دست ترجمه است و در فرصت دیگري معرفی خواهد شد

» تئـوري توطئـه  «وجه مبین  به هیچ» پشت پرده«وري است که کلمات در ارتباط با نام این مجموعه، الزم به یادآ

شود، از دید ما، ناشـی از منطـق درونـی و ذات نظـام      هایی که در این مجموعه مطرح می برعکس، تمام پلیدي. نیست

. اشـت تـوان انتظـار د   است، جز این چیزي نمی» سازيِ سود بیشینه«اش  از نظامی که موتور محرکه. داري است سرمایه

خوردگی، و در بسیاري موارد، خـودفریفتگی،   رغم ناآگاهی، فریب به«: گوید ي کتاب، نیز خود می جان پرکینز، نویسنده

تـرین،   ي زیرکانـه  ي بودنـد کـه پرورنـده   "محصـول نظـام  "آنـان  . اي پنهـانی نبودنـد   این بازیگران و کارگزاران توطئه

  » .ترین و مؤثرترین شکل امپریالیسم است ظریف

داري اسـت کـه بـراي     گیريِ طنزآمیز از واژگان خود جهان سـرمایه  صرفاً یک بهره» ي مخملین پشت پرده«نوان ع

هدف از انتشار این مجموعه، بدون قائل . کرد استفاده می» ي آهنین پشت پرده«توصیف نظام سوسیالیستی، از عبارت 

گیري از  داري است که با بهره غیرانسانیِ نظام سرمایههاي  ها و سایر ویژگی ، بازگویی خشونت»تئوري توطئه«بودن به 

» اي مخملـین  پشـت پـرده  «، کـه  »اي آهنـین  پشت پـرده «هایش را، اگر نه در  ها و دروغ کوشد زشتی هایش می رسانه

  .پنهان کند و ظاهري زیبا و فریبنده را به نمایش گذارد

                      1387ماه  دي  

  میرمحمود نبوي شهابی ـ) خلیل(مهرداد   



  

  پیشگفتار نویسنده

اند که کاله کشورهاي مختلـف را در سراسـر جهـان در ارقـام نجـومی میلیـارد        اي افرادي حرفه 1جنایتکاران اقتصادي

هـاي   و سـازمان  2»آژانس ایاالت متحدة براي توسعۀ بـین المللـی  «، »بانک جهانی«آنان وجوه مالی . دارند دالري برمی

کند که منابع طبیعی کرة زمـین را  سرازیر می هاي بزرگ و جیبِ تعدادي خانوادة ثروتمند خیریه را به صندوق شرکت

  . در اختیار دارند

. گزارشات مالی مجعول، انتخابات ساختگی، رشـوه، اخـاذي، سـکس، و قتـل    : سالح این جنایتکاران عبارت است از

سـازي، ابعـاد جدیـد و     دیمی امپراتوري هستند که در حال حاضر و در این روزگـارِ جهـانی  آنان بازیگران همان بازي ق

  .وحشتناکی به خود گرفته است

  .زیرا من خودم یکی از همان جنایتکاران اقتصادي بودم ...زنمدانم از چه چیزي حرف میمن می

مطـرح  » آگاه جانی مـزدور اقتصـادي  وجدان «در آغاز دست نوشته اي تحت عنوان  1982عبارات فوق را به سال 

کتاب فوق به رؤساي جمهور دو کشوري تقدیم شده بود کـه از مشـتریان مـن بودنـد و برایشـان ارزش و      . کرده بودم

  4جمهور اکوادور و عمر توریخـوس  رئیس 3احترام خیلی زیادي قائل بودم ــ این دو شخصیت سیاسی خائیمه رولدوس

  . رئیس جمهور پاناما بودند

  .هر دو در سانحۀ هوایی جانشان را از دست دادند و این حوادث به هیچ عنوان اتفاقی نبود

آنها را به قتل رساندند، زیرا از ائتالف با شـرکت هـاي بـزرگ، دولـت آمریکـا و بانکـداران کـه هـدفی جـز ایجـاد           

  .امپراتوري جهانی نداشتند،  سرپیچی کرده بودند

و بـه ایـن   . مزدوران جنایتکار در عرصۀ امور مالی در جلب همکاري رولدوس و توریخوس موفق نشده بودیم –ما  

  .کردند وارد گود شدندکه از نزدیک ما را دنبال می (CIA) »سیا«ترتیب مزدوران جانی سازمان 

  . با این وجود در آن دوران، آنها موفق شدند مرا از نوشتن این کتاب منصرف سازند

شد مهم به انگیزه اي تازه تبدیل می ی بیست سال، چهار بار به نوشتن این کتاب اقدام کردم و هر بار حادثه ايط

، اولین جنگ خلیج فارس، مداخلۀ 1989پاناما توسط آمریکا در سال  اشغال: و تصمیم را براي نوشتن بر می انگیخت 

طـرحم  با این وجود، تهدیدات و یا رشوه همیشه مرا از ادامـه اجـراي   . نظامی آمریکا در سومالی، ظهور اسامه بن الدن

  .داشتبراي نوشتن این کتاب باز می

ش نویس سردبیر یکی از ناشران بزرگ که یکی از شعبه هاي شرکت بین المللی قدرتمند است، پی 2003در سال 

و تأییـد آن بـه   » جذاب بودن داستان«نام دارد خواند، و با اعتراف به » اعترافات جنایتکار اقتصادي«کتابی را که حاال 

تواند خودش را براي چاپ خند تأسف آمیزي به من گفت که نمیعنوان داستانی که حتما باید به نوشته می آمد، با لب

که آن بـه   ولی به من پیشنهاد کرد. با آن مخالفت خواهند کرد لی مدیران حتماًآن به مخاطره بیاندازد، زیرا مراتب عا

  .توانیم آن را در طیف آثاري نظیر جان لوکاره یا گراهام گرین راهی بازار کنیممی«: شکل رمان بنویسم 

  .ولی این داستان تخیلی نیست، ماجراي واقعی زندگی من است

راین داستان المللی وابسته نبود، موافقت کرد که براي انتشا هاي بزرگ بین تر، که به انتشاراتی سپس ناشري شجاع

                                                          
1. EHMs = Economic Hit Men
2. EHMs = Economic Hit Men
3. Jaime Roldos
4. Omar Torrijos
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جهان امروز شاهد بحران هاي عمیقی اسـت  . بازگویی شود سزاوار است که این داستان حتماً. واقعی به من کمک کند

  . کنداي به ما عرضه میدر عین حال فرصت هاي فوق العاده که

و چـرا بـی وقفـه بایـد بـا      ما از کجا به اینجا رسـیده ایـم    دهد کهنشان می» تصاديرافات جنایتکار اقاعت«داستان 

  .رسدبراي ما امکان ناپذیر به نظر می بحران هایی دائمی مقابله کنیم که در عین حال فایق آمدن بر آنها

ه است که می تـوانیم  ذشتبه اطالع عموم مردم برسد، زیرا تنها با درك اشتباهات گ سزاوار است که این داستان حتماً

، و به همین گونه دومین جنـگ علیـه عـراق، عـالوه      2001سپتامبر  11هاي آتی استفاده کنیم، حوادث براي فرصت

سپتامبر کشته شدند، نباید فرامـوش کنـیم    11براین باید دانست که اگر سه هزار نفر در جریان سوء قصد تروریستی 

  )1( .ی  و معضالت ناشی از آن جان می دهندکه هر روز بیست چهار هزار نفر از گرسنگ

بار در تـاریخ بشـري، یـک ملـت توانـایی، پـول و        تر، این ماجرا باید بازگو شود؛ چون که امروز، براي اولین از همه مهم

عنـوان جنایتکـار اقتصـادي بـه آن      آن ملت ملتی است که من در آن به دنیا آمـدم و بـه  . قدرت تغییر این امر را دارد

  ها را نادیده بگیرم؟ اما، چه چیز سرانجام مرا متقاعد کرد که تهدیدها و رشوه. ي آمریکا ایاالت متحده: ردمخدمت ک

تنها فرزنـدم، جسـیکا تحصـیالتش را بـه پایـان      : پاسخ اول من مختصر است . من دو پاسخ براي این پرسش دارم

کتابم را دارم و از نگرانی هایم با او حـرف زدم، در   وقتی به او گفتم که قصد انتشار اخیراً. رسانده و مستقل شده است

ما باید این کار را انجام دهـیم، بـه خـاطر    . دهم، من ادامه میاگر تو را گرفتند. بابا، نگران نباش«: جواب به من گفت 

  ».هاي تو خواهند بودهایی که  نوهرم روز به دنیا بیاورم، یعنی بچهبچه هایی که امیدوا

گردد که در آن بزرگ شـده ام، بـه   وص نیت من نسبت به کشوري باز میطوالنی تر است و به خلپاسخ دوم کمی 

عشق به آرمان هایی که پدران بنیانگذار آن اعالم داشته اند، به تعهد عمیقی که نسبت به جمهـوري آمریکـا دارم کـه    

 11گـردد کـه پـس از    تصمیمی باز میدهد، و به را به همه و همه جا وعده می» ختیزندگی، آزادي و خوشب«امروزه 

امپراتـوري  «سپتامبر گرفتم که از این پس دست روي دست نگذارم تا جنایتکاران اقتصادي آن جمهـوري را بـه یـک    

  .تبدیل کنند» جهانی

ها، مـردم، مکالمـات و احساسـاتی کـه شـرح       صحنه. ام ي آن زیسته این داستانی واقعی است و من در لحظه لحظه

تري از وقایع جهانی و تـاریخی   این ماجراي شخصی در چهارچوب بزرگ. اند و همه جزء زندگی من بودهدهم، همه  می

اند که در حال حاضر در آن به سر می بـریم و   اند و ما را به جایی رسانیده ساز بوده اتفاق افتاده است، وقایعی که تاریخ

  . تعیین کنندة بنیادهاي زندگی فرزندانمان هستند

  .  ارائه دهم دقت این تجربیات و مکالمات را عیناً سعی خود را به کار بستم تا بهمن تمام 

ام کـه عبارتنـد از   م، از چند منبع مختلف بهره گرفتـه هربار که به حادثه اي تاریخی و یا نقل مکالمه اي پرداخته ا

به نحـوي   و خاطرات افرادي کهها و خاطراتی که در گذشته نوشته بودم، خاطرات خودم هاي رسمی، یادداشتپرونده

شدند، پنج دست نوشتۀ قبلی و آثار نویسندگان دیگر، به ویژه آن دسته از آثاري کـه اخیـرا   به این داستان مربوط می

در جرگـۀ اطالعـات سـرّي      اند که یا پیش از این قابل دسترسی نبودند و یا این کهتشار یافته و حاوي اطالعاتی بودهان

  .شدندمحسوب می

مند بتواند ایـن موضـوعات را بـا جزئیـات و      ي عالقه شود تا خواننده ر انتهاي کتاب، منابع اطالعاتی فوق ارائه مید

  .عمق بیشتري پیگیري کند

فـت و گـو بـه    براي تسهیل روند داستان، در برخی موارد چند گفت و گوي مختلف با شخص خاصی را در یـک گ 

  . امشکل متراکم مطرح کرده

؟ مـن  کردیـد خطاب می» جنایتکار اقتصادي«ر را دیگبین خودتان یکآیا واقعاً شماها : پرسید من می ناشر کتاب از

واقـع، در یکـی از    در. بـردیم  کار میرا ب.) ا. ج(ف اول این دو واژه در پاسخ به او اطمینان دادم که بله، گرچه فقط حرو
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مأموریت من این است که از تو «: ردم، او به من گفتام کلودین شروع به کار ک زمانی که با مربی 1971روزهاي سال ،

بعـد خیلـی جـدي اضـافه     » .هیچ کسی حتی همسرت نباید از این موضوع مطلع شـود . یک جنایتکار اقتصادي بسازم

  ».ات خواهد بودگذاري، براي تمام زندگیوقتی پا به اینجا می«: کرد

اسـتفاده  ) ج ـ ا ( 5برد بلکه صرفاً از حـروف اول  را به کار می »جنایتکار اقتصادي«ندرت نام کامل  بعد از آن روز، به

کلودین هم زیبا بود و هم باهوش و . اي بود که من بدان داخل شده بودم کلودین نمونه و الگویی بارز از حرفه. کرد می

  .ده می کردکارآیی باالیی داشت به طوري که به نقاط ضعف من پی برده بود و به خوبی از آن به نفع خودش استفا

  .کردند ي اجراي آن بیانگر دقت نظر و ظرافت افرادي است که در پشت این نظام عمل می شغل او و نحوه

و با صراحت تمام گفت کـه بایـد رهبـران     شدم، طفره نرفتنوع کاري که من باید عهده دار میکلودین در تشریح 

  .کندبازرگانی ایاالت متحده ایجاب می د که منافعاي بپیوندنرا تشویق کنم تا به شبکۀ گسترده کشورهاي مختلف

افتند که وفـاداري آنـان را بـه نظـام تضـمین       اي به دام می ي بدهکاري شده در نهایت، چنین رهبرانی در تارِ تنیده

در جهت ارضاي نیازهاي نظامی، اقتصادي و سیاسی خود، هر موقـع دلمـان خواسـت بـه آن رهبـران رجـوع       . کند می

هاي تولید برق و فرودگـاه، موقعیـت سیاسـی خـود را در      هاي صنعتی، نیروگاه عوض آنان با ایجاد شهرك در. کنیم می

هـاي مهندسـی و سـاختمانی آمریکـا      ضمن آنکه از قبل آن، صاحبان شـرکت . کنند شان حفظ و تحکیم می میان ملت

  ».شوند انگیزي ثروتمند می طور شگفت به

مـدیران  . کنـد  گسـیخته عمـل مـی    وار و لجـام  طـور دیوانـه   بینیم، نظامی کـه ایـن   امروزه، ما نتایج این نظام را می

هـاي غیـر قـانونی بـه بیگـاري       ها را با مزد بخور و نمیر در شرایط غیرانسـانیِ کارگـاه   هاي بسیار آبرومند انسان شرکت

  .گیرند می

هـا، آگاهانـه دسـت بـه      و جنگـل  ها هاي نفتی گستاخانه با ریختن مواد آالینده و سموم کشنده در رودخانه شرکت

صنایع دارویـی  . کنند هاي قدیمی می کشی در میان فرهنگ زنند و اقدام به نسل ها، حیوانات و گیاهان می کشتار انسان

  .از ارائۀ دارو براي نجات جان میلیون ها آفریقایی که به بیماري ایدز مبتال هستند دریغ می ورزند

  )2( .ي بعدي غذاي خود هستند انوار همیشه نگران وعدهدر همین آمریکا، دوازده میلیون خ

آرتـور  «نـام   صنعت حسابرسـی هـم شـاهکار دیگـري بـه      . کند را خلق می 6»انرون«صنایع انرژي شاهکاري نظیر 

چنان که بعداً خواهیم دید، این در حالی اسـت  ). بار ـ م  هردو شاهکارهایی فضاحت( آوردبه وجود میرا ) 2(» اندرسن

پنجم جمعیت در فقیرترین کشورها از سی بـه یـک     ترین کشورها به یک پنجم جمعیت در غنی درآمد یک  که نسبت

  )3. (رسیده است 1995به هفتاد و چهار به یک در سال  1960در سال 

کند در حالی که طبـق بـرآورد سـازمان ملـل، بـا       هفت میلیارد دالر صرف جنگ عراق می آمریکا بیش از هشتاد و

توان آب سالم، غذاي کافی، خدمات بهداشتی، دفع فاضـالب و آمـوزش اولیـه بـراي تمـام سـاکنان        قم مینصف این ر

  )4. (ي زمین فراهم کرد کره

  !کنند ها به ما حمله می و ما در حیرتیم که چرا تروریست

گـران را   طئـه تو. کاش به همـین سـادگی بـود   . دانند یافته می ها مسائل جاريِ ما را مربوط به توطئۀ سازمان بعضی

شـود،  نظام توسط گروه کوچکی هدایت نمی ولی این توان از النه هایشان بیرون کشید و در دادگاه به کیفر رساند، می

  : بلکه تحت تأثیر تفکري است که به مثابه کالم انجیل مقبولیت عام یافته است

  

                                                          
5. EHM'S

6 .Enron  وAnderson  ، بوش ابرشرکت انرونو جرج: مترجمان 1ي  یادداشت شماره«نگاه کنید به«.
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این تفکر بر این اساس که هر رشدي در عرصۀ اقتصـادي موجـب خوشـبختی بشـریت اسـت و هـر انـدازه رشـد         

  : به دنبال دارداین اعتقاد یک نتیجۀ طبیعی نیز. یابدمیاقتصادي بیشتر باشد مزایاي آن نیز به همان نسبت گسترش 

ه عمل آورد و سزاوار پاداش هسـتند، در حـالی   از آنهایی که آتش بیار معرکۀ رشد اقتصادي بوده اند، باید تجللی ب

  . البته، چنین بینشی اشتباه محض است. که از حاشیه نشین ها تنها باید بهره کشی کرد

شود و ممکن اسـت،   نفع بخش کوچکی از جامعه تمام می دانیم، در خیلی از کشورها، رشد اقتصادي بههمانطور که می

  . اي اکثریت مردم بینجامدواقع، به بروز وضعیت دشوارتري بر به

ناخدایان صنعت، که سکان هـدایت ایـن نظـام را در دسـت دارنـد، بایـد از امتیـازات ویـژه         «این اعتقاد جنبی که 

این اعتقاد در بسیاري از مشکالت فعلی ما ریشه دار و شـاید  . زند هرچه بیشتر به این وضع دامن می» برخوردار باشند

  . همین جا منشأ گرفته باشدعلت رواج نظریه توطئه نیز از 

وقتی زنان و مردان به خاطر حرص و آزشان پاداش می گیرند، چنین مشوق هـایی بـه راحتـی مفهـوم پـاداش را بـه       

وقتی مصرف سرسام آور منابع طبیعی کرة زمین به حد مفهومی مقرون بـه  تقـدس ارتقـاء    . بزهکاري تبدیل می کند

یـزي بـه جـز الگوهـاي     ودکانمان می آموزیم که مبنـاي آن نیـز در واقـع چ   می یابد، یعنی همان فرهنگی که ما به ک

گـروه انـدکی از خـواص و     متعادل نیست، یعنی همان فرهنگی که بخش عظیمی از جامعه را مشروط بهبیمارناك و نا

  . داند، دراین صورت تنها می توانیم منتظر بروز مشکالت باشیمنخبگان می

، در فراینـد پیشـبرد   )7»سـاالري  ابرشـرکت «جمعـاً تحـت عنـوان،    (هـا   و دولـت  هـا  شرکت هاي چند ملّیتی، بانک

خواهند اطمینان حاصل کنند که مدارس، واحـدهاي   ، با به کارگیري توان مالی و سیاسی خود می»امپراتوري جهانی«

  . هاي همگانی ما از نظریات فریبنده و پیامدهاي آن تبعیت خواهند کرد تجاري، و رسانه

اي نیازمنـد   طور فزاینده آسایی تبدیل شده که به اند که فرهنگ جهانی ما به ماشین غول ا به جایی رساندهآنها ما ر

کنـد و سـرانجام    آید مصرف می طوري که نهایتاً هر چیزي را که به چشم می سوخت و نگهداري وضع موجود است؛ به

سـت، ولـی اعضـاي آن از ارزش هـا و اهـداف      ابر شرکت ساالري توطئه نی. اي جز بلعیدن خودش نخواهد داشت چاره

  .یکی از عملکردهاي چنین ائتالفی در تداوم و گسترش و تقویت نظام است. مشترکی الهام می گیرند

هایی یعنـی   زندگی کسانی که در این نظام به کسب موفقیت هایی نائل آمده اند، با تمام  ساز و برگ چنین زندگی

شان، به عنوان الگوي بارزي به ما معرفی می شود که گـویی بایـد    اپیماهاي شخصیهاي تفریحی و با هو ویالها، کشتی

مصرف کنید، و مصرف کنیـد و بـاز هـم    : گوید اي از زندگانی است که می سرمشق همۀ ما قرار گیرد، و حاکی از شیوه

  . مصرف کنید

اعی اسـت، و غـارت زمـین بـراي     اي اجتمـ  از هر فرصتی استفاده می کنند تا ما را متقاعد سازند که مصرف وظیفه

شـود تـا    هاي گزافی پرداخت می هایی مثل من حقوق به آدم. کندبوده و در نتیجه منافع ما را تضمین می اقتصاد مفید

  .شغل کار چاق کنی نظام را بر عهده گیریم

کـه از متانـت   و اگر بر حسب اتفاق طرح هاي ما با شکست مواجه شود، افراد دیگري را به صحنه گسیل می کنند 

و اگـر شـغال هـا نیـز در اجـراي      . طبع کمتري برخوردارند و در اصطالح حرفه اي ما آنها را غالبـا شـغال مـی نـامیم    

.طرحشان با شکست مواجه شدند، آنگاه نظامیان از راه خواهند رسید

، یک جنایتکار اقتصادي، عضو گروه نسـبتاً  کـوچکی   EHMعنوان  این کتاب اعترافات مردي است که در گذشته به

کشند؛ در اهروهـاي   اند و عناوین زیباتري را یدك می کنند بسیار فراوان اکنون افرادي که نقش مشابهی را ایفا می. بود

                                                          
7. Corporatocracy
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ا حضـور  هاي بزرگ در سراسر دنیـ  و تقریباً در تمام  بنگاه 8مونسانتو، جنرال الکتریک، نایک، جنرال موتورز، وال مارت

  .دارند

ست که روایت داستان خود من همان اندازه روایت داستان آنها به» اعترافات جنایتکار اقتصادي«تر، به عبارت کلی

  .است

داستان دنیاي شما و مـن و  » اعترافات جنایتکار اقتصادي«. در عین حال، این داستان زندگی خود شما نیز هست؛

  .شریتتاریخ ب اولین امپراتوري واقعا جهانی

کننـد، و در  و همـواره در اشـکال فجیعـی سـقوط مـی     آموزد که امپراتوري ها هرگز پایدار نمانده، تاریخ به ما می 

بی شک اگر ما نتوانیم تحولی در روند فعلی ایجـاد  . نتیجه چنین سرنوشتی دامن گیر همین امپراتوري نیز خواهد شد

امپراتوري ها در فرآیند سلطه جویی هاي خود، و پـیش از  . انجامید کنیم این امپراتوري قطعا به پایان تراژیکی خواهد

و هـیچ کشـوري و نـه حتـی هـیچ      . سقوط مرگبارشان، جوامع و فرهنگ هاي متعددي را به ورطۀ نابودي می کشانند

  .ائتالف بین المللی با استثمار دیگر کشورها در دراز مدت قادر به کسب موفقیت نیست

جلب آگاهی عمومی نوشتم از این رو که بتوانیم سمت و سـوي تـاریخی مـان را متحـول      من این کتاب را به نیت

  .سازیم

من بر این باور هستم که وقتی جمع کثیري از ما پی بردند که توسط ماشین اقتصادي عظیمی استثمار می شـوند  

که تنها به بردگـی انسـان   که براي منابع جهان طمع سیري ناپذیري داشته و سرانجام به تشکل ساختاري می انجامد 

  .آن را  تحمل نخواهیم کرد دامن می زند، در این صورت و با آگاهی به چنین اموري قطعاً

شمار در منجالب فقـر، آلـودگی و    کنند و اکثریتی بی و در جهانی که اقلیتی ناچیز در دریاي ثروت بیکران شنا می

  .م کردشوند، نقش خود را دوباره ارزیابی خواهی خشونت غرق می

اذعـان بـه   . را در پیش گیـریم » ساالري و عدالت اجتماعی براي همه شفقت، مردم«ما متعهد خواهیم شد تا مسیر 

بگذاریـد تـا ایـن کتـاب     . اعتراف به گناه آغاز رستگاري اسـت . حل آن است اولین قدم براي یافتن راه» مسئله«وجود 

اي  هدات اجتماعی باشد و ما را در تحقق رؤیاي رسیدن به جامعـه تري از تع بخش ما براي نیل به فرازهاي متعالی الهام

  .متعادل و شرافتمند هدایت کند

*   *   *  

آیـد، ایـن کتـاب بـه      شـان مـی   بدون افراد بسیاري که زندگی مشترکی با آنان داشتم و در صفحات بعد شرح حال

  .ام سپاسگزارم آموخته از آنان، از بابت دروس و تجربیاتی که از محضرشان. آمد نگارش در نمی

عالوه بر این، می خواهم از تمام کسانی که مرا تشویق کردند تا خطر کنم و چنین داسـتانی را بـه روایـت بیـاوم،     

  : سپاسگذاري کنم 

ها و سـفرهاي موسـوم    استفن رخشافن، بیل و گین توایست، آن کمپ، آرت روفی و خیلی از کسانی که در کارگاه

خصوص دستیارانم؛ او بروس، لین روبرتس ـ هریک، و ماري   همراهم بودند، به "Trips Dream Change"به تغییر رؤیا

  .ام، وینی فرد، و دخترمان جسیکا سال زندگی 25تندال و سرانجام همسر بسیار خوبم و شریک 

چنـدملیتی،  هـاي   هاي شخصـی خـود را دربـارة بانـک     به همین گونه از تمام مردان و زنانی که اطالعات و دیدگاه

المللی و اطالعات سـرّي دربـارة کشـورهاي مختلـف بـه مـن دادنـد، در اختیـار مـن گذاشـتند            هاي تجاري بین بنگاه

الی، سابریانا بولوینی، خوان گابریل کاراسکو، جیمز گرانت، پل شـو و  -امتنان ویژه به میکائیل بن. کنمي میسپاسگزار

  .دانند که کی، کی است ود ولی میبسیاري افراد دیگر که مایلند نامشان فاش نش

                                                          
8. Monsanto, General Electrics, Nike, General Motors, Wal Mart .) آمریکایی هاي بزرگ بنگاه( 
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کوهلر، نه تنها بـا شـهامت تمـام کتـاب را     -نویس کتاب تمام شد، پی یر سانتی بنیانگذار انتشارات برت وقتی پیش

پذیرفت، بلکه براي تصحیح و سر و سامان بخشیدن به این کتاب کمک شایانی براي من بود، به همـین علـت خیلـی    

  . باید از او سپاسگذاري کنم

ه همین گونه، از ریچارد پرل متشکرم که موجب شد من با استیون پی یر سانتی آشنا شوم، و هم چنـین از نـووا   ب

پرون، راندي فیات، آلن جونز، کریس لی،، جنیفر لیس، لوري پلوشود، جنی ویلیامز که پیش نـویس مـن را خوانـده و    

ه عالوه بر این که پیش نویس را خواند و مـورد نقـد و   مورد نقد و بررسی قرار دادند، از داوید کورتن خیلی متشکرم ک

بررسی قرارداد، مرا به انجام آکروپاسی هایی در نگارش کتاب واداشت که آن را با شاخص هاي شـیوه هـاي ارزنـده و    

عالی مطابقت دهم، از پل فدورکو، کار گذارم و والري بروستر که طراحی کتاب را بـه عهـده داشـت، و تـود مـانزا کـه       

و در عـین حـال    در جستجوي کلمات یـک ژنـی تمـام عیـار اسـت      استار من بود و در مورد او باید بگویم که واقعاًویر

  .اندازه سپاسگذارمشان بیاي نیز هست، از همگیفیلسوف فوق العاده

ا سپاس ویژه به جیوان سیواسوبرامانیان که ویراستار اجرایی برت کوهلر است، به کـن لوپـف، ریـک ویلسـن، ماریـ     

خشوش اگیلو، پت اندرسن، مارینا کوك، مایکل کرولی، روبین دونوان، کریستین فرانتس، تیفانی لی، کاترین لنگـرون،  

ناپـذیر کـار    دهند و خسـتگی  دیان پالنتر و تمام کارکنان برت کوهلر، که ضرورت اعتالي سطح آگاهی را تشخیص می

  .کردند تا این دنیا را به مکانی بهتر بدل کنند

شان در کمک به یک جنایتکـار اقتصـادي بـراي شـکل      انی که با من در شرکت مین کار کردند ولی از نقشاز کس

ویژه از کسانی که براي من کار کردند و یـا بـا آنـان بـه      کنم، به اطالع بودند تشکر می بی» امپراتوري جهانی«دادن به 

همچنـین از اهـود اسـپرلینگ و    . تشـکر فـراوان دارم  ام  سفرهاي دوردست رفتم و لحظات با ارزشی را با آنان گذرانـده 

هـاي بـومی و کهـن را انتشـار      ام راجع بـه فرهنـگ   هاي قبلی که کتاب» اینر ترادیشن اینترناشنال«کارکنانش در نشر 

  .دادند و همچنین دوستان خوبم که مرا به مسیر نگارش سوق دادند سپاسگزارم

هـا در کپرهـاي    هـا، صـحراها و کوهسـتان    هاشـان در جنگـل   خانـه  تا ابد مدیون مردان و زنانی هستم کـه مـرا در  

هایشان در شهرهاي بسیاري در گوشه کنار دنیا پذیرفتنـد و در   ي جاکارتا و در آلونک ي رودخانه شان در کناره مقوایی

  .ترین منبع الهام من بودند شان با من سهیم شدند و بزرگ غذا و زندگی

  جان پرکینز  

2004اوت 



  

  مقدمه

فشانی آند و در ارتفاع دو هزار و هفتصد متـري  از  ههاي آتشبستر درة بلند سلسه کوکیتو پایتخت کشور اکوادور، در

  . سطح دریا واقع شده است

چنـد کیلـومتري    ساکنین این شهر که خیلی پیش از آمدن کریستف کلمب به آمریکا بنا شده است، اگـر چـه در  

  .هاي اطراف عادت داردولی چشمهایشان به برف روي قله برند،خط استوا به سر می

ی نفتی که بـه  یک پایگاه نظامی و پاسگاه مرزي است که کامالً در محیط جنگل آمازونی توسط کمپان» شل«شهر 

  .تر از کیتو واقع شده استه و دو هزار و چهار صد متر پائینشود ایجاد گردیدهمین اسم نامیده می

هسـتند و بـه    1اش عمدتاً سربازان، کارگران نفتی و افراد بومی از قبایل شـوآور و کیچـوا   سکنه شهري غبارآلود که

  .شوند عنوان کارگر ساده و یا فاحشه به خدمت گرفته می

گویند در این مسافرت  بومیان می. عبور کردبراي سفر از یک شهر به شهري دیگر باید از پرپیچ و خم و خطرناکی

وقت از منـاظر   ام، هیچ با وجود اینکه من بارها این راه را با ماشین طی کرده. توان دیدسال را می ار فصلیک روزه، چه

  .شوم تماشایی آن خسته نمی

هـایی کـه خـاص ایـن     و آبشارهاي متعدد و انبوه آناناسسایند رتفاعات عمودي که سر به آسمان میاز یک طرف ا

پاسـتازا، کـه یکـی از     اي عمیق که در انتهاي آن رودخانـۀ  ف دیگر، درهو در طر .شوندجا دیده میمنطقه است و جابه

  .هاي آند مارپیچ به سوي اقیانوس سرازیر می شودآمازون است با عبور از رشته کوه رودخانۀهاي آب راه

هـاي فعـال دنیـا اسـت      فشـان  کـه یکـی از بلنـدترین آتـش     3ي یخی کوتوپاکسـی  از توده 2ي پاستازا آب رودخانه 

خـداي   4ي سه هزارمایلی اقیانوس اطلـس قـرار دارد و در زمـان اینکاهـا     فشان در فاصله این آتش. گیرد مه میسرچش

  .مردم بوده است

را که در دوران اینکاها یکـی  ) 9(ترین کوه آتش فشان فعال جهان، کوه کوتوپاکسی هاي مرتفعپاستازا آب یخچال

  .کندبه اقیانوس اطلس حمل میکیلومتري از خدایان بوده، از فاصلۀ پنج هزار 

مأموریتی به عهده گرفته بودم که با تمام مأموریت هاي قبلی ام متفاوت بود، و به ایـن ترتیـب بـا     2003در سال 

امیدوار بودم به جنگی خاتمـه دهـم کـه خـودم در برپـا      . کیتو را به مقصد شهر شل ترك کردم» سوبارو اوتبک«یک 

  . کردنش شرکت کرده بودم

ور که جنایتکاران اقتصادي مسئول بسیاري مسائل و مشکالت هستند، این جنگ نیز یکی از آن مـواردي  همان ط

  .بود که خارج از همین کشور هیچ کس از آن مطلع نبود

. را مالقات کنم 8ویارها و شی 7شان آشوآرها و همسایگان 6، کیشواها 5رفتم شوآرها من می

هـا،   خانـه هاي نفتی بایسـتند و نگذارنـد    رکتجانشان هم که شده جلوي ش قیمت  اینها این قبایل مصمم بودند به

                                                          
1. Kichwa, Shuar
2. Pastaza
3. Cotopaxi

4 .Incas  ،ها اسپانیایی مردم اصلی پرو قبل از ورود.

5. Shuar
6. Kishwa
7. Ashuar
8. Shiwiar
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شـان بـود ـــ در     هایشـان و فرهنـگ   معنی مرگ و زندگی بچه براي آنان جنگ به. هایشان نابود شود ها و زمین خانواده

  سـلطۀ  و ایـن  بخشـی از تالشـها بـراي کسـب     . حالی که براي ما، جنگ براي کسب قدرت، پول و منابع طبیعی بـود 

  )1( .بود» امپراتوري جهانی«جهانی و تحقق رؤیاي چند آدم طماع، براي ایجاد 

. این همان کاري است که جنایتکاران اقتصادي بهتر از همه از عهدة آن بر می آیند، یعنی ایجاد امپراتوري جهـانی 

ـ    است که بـا اسـتفاده از ابزا   9ايصادي متشکل از مردان و زنان نخبهجنایتکاران اقت ین المللـی  رسـازمان هـاي مـالی ب

ت از شـرکت هـاي   دارنـد کـه ترکیبـی اسـ    به تبعیت از ابر شرکت ساالري وا سازند تا سایر ملل راشرایطی را مهیا می

  .هاي مابزرگ، دولت و بانک

کنـیم، جنایتکـاران اقتصـادي نیـز مزایـا و امتیـازاتی بـراي        رتی که در سـنت مافیاهـا مشـاهده مـی    به همان صو

  کدام؟. مشتریانشان قائل می شوند

هـا، بنـادر،    هـاي بـرق، بزرگـراه    هاي زیربنایی از قبیل نیروگاه ودلبازي در اشکال وام براي ساختن پروژه این دست 

  .شودعرضه می هاي صنعتی فرودگاه یا شهرك

مهندسـی و   با این وجود اعطاي چنین وام هایی مشروط است به واگذاري اجراي کلیۀ طرح هـا بـه شـرکت هـاي    

  .سازندة آمریکایی

هاي واشـنگتن بـه حسـاب     شود بلکه صرفاً از بانک گاه از ایاالت متحده خارج نمی واقع، بخش اعظم وام ها هیچ در

  .یابد فرانسیسکو انتقال می دفاتر مهندسی در نیویورك، هوستون یا سان

عـودت داده  ) اعتباردهنـده ( » سـاالري  بر شرکتا«هاي عضوِ  واقع تسهیالت اعطایی تقریباً بالفاصله به ابرشرکت به

  .شود که اصل و فرع وام را تمام و کمال باز پرداخت کند گیرنده خواسته می شود، لیکن از کشور وام می

در صورتی که جنایتکار اقتصادي کارش را به خوبی انجام داده باشدف کشور وام گیرنده ظرف چند سـال بایـد در   

  .وانایی در پرداخت اقساط وام گرفتار شودموقعیت ورشکستگی و عدم ت

غالبـاً ایـن   . کنـیم  را مطالبه می 10اي از گوشت کشور قربانی ها، تکهپیوندد، ما، مثل مافیا ه وقوع میوقتی این امر ب 

  :مطالبات شامل یک یا چند مورد از موارد زیر است

هاي نظامی یا دسـتیابی بـه منـابع     پایگاه کنترل و در اختیار گرفتن حق رأي کشور بدهکار در سازمان ملل، ایجاد

در چنـین حـالتی، یـک    . مانـد  البته بدهکار همچنان بدهکار بـاقی مـی  . »آبراه پاناما«ارزشمند طبیعی از قبیل نفت یا 

  .شودمی افزوده» امپراتوري جهانی«کشور دیگر به جرگۀ 

کردم، خاطرات اولین سفرم  رانندگی میدر حالی که که از کیتو به سمت شل  2003در آن روز خوب آفتابی سال 

  .کردمیعنی وقتی که براي اولین بار پا به این نقطه از جهان گذاشته بودم مرور می ،را در سی پنج سال پیش از این

فشان فعـال   ي نوادا است ولی بیش از سی کوه آتش اندازه در جایی خوانده بودم که گرچه اکوادور از نظر وسعت به

گیاهـانی کـه هنـوز     هـزاران نـوع از  ندگان جهان است، و عالوه بر این زیستگاه بیش از پانزده درصد از انواع پردارد، و 

ها است و تقریباً به همـان تعـداد کـه بـه      اکوادور سرزمین تنوع فرهنگ. اند در این منطقه وجود داردبندي نشده طبقه

                                                          
9. Elite

ي سـنگینِ آن،   بازپرداخت به موقـعِ وام و بهـره   اثر شکسپیر که در آن، پس از ناتوانیِ بدهکار در» تاجر ونیزي«ي  اشاره به نمایشنامه. 10

 ي اولِ ایـن نمایشـنامه، شـایالك    ي سـوم از پـرده   در صـحنه . شود میکیلوگوشت از بدن بدهکار  رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بریدن نیم

قرارداد بنویسید کـه اگـر نتوانیـد در فـالن روز و      به عنوان تفنن، این نکته را جزء شرایط«گوید  می) ضامن وام گیرنده(رباخوار به آنتونیو 

کیلو از گوشت نازنین شما از هر قسمتی از بـدن شـما    دارِ نیماین جریمه تعلق گیرد که مق ي دین خود برآیید، ي تأدیه فالن محل، از عهده

 و قـبالً (پازارگادي، انتشارات سـروش   ي دکتر عالءالدین ، اثر شکسپیر، ترجمه»تاجر ونیزي«ي  نمایشنامه» .مایل باشم، بریده شود که من

.ـ م) »بنگاه ترجمه و نشر کتاب«
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  .زنندحرف می بومی قدیمی هاي کنند، افرادي نیز به زبان زبان اسپانیایی تکلم می

رسـید،   من اکوادور را جذاب و در عین حال مرموز یافتم؛ با این تفاصیل وصف، کلماتی که آن روز به خـاطرم مـی  

  .ناب، بکر و معصوم: عبارت بود از

  .خیلی چیزها طی این سی و پنج سال تغییر کرده بود

اکوادور قرار داشـت کشـف    منطقۀ آمازونی را که در به تازگی معادن نفت 11، تگزاکو1969در اولین سفرم در سال 

  .کرده بود

  .دهد امروز، نفت نصف کل صادرات اکوادور را تشکیل می 

ي کوتاهی بعد از اولین سفرم به در آنجا سـاخته شـد،    فاصله ي آند که به ي نفت سراسري سلسله با کشیدن خط لوله 

مناطق استوایی مرطوب سرازیر کرد و آلـوده سـاخت، یعنـی     حساسرا در جنگل هاي  میلیون بشکه نفت بیش از نیم

  . در سواحل آالسکا از دست داد 12»اکسان والدز«بیش از دو برابر حجمی که 

میلیـارد دالر توسـط کنسرسـیومی کـه      30/1طـول پانصـد کیلـومتر و بـه هزینـه       امروز خط لولـۀ جدیـدي بـه    

کننـده    اند ساخته شده و قرار است اکوادور را به یکی از ده کشـور عمـدة تـأمین    سازمان داده» جنایتکاران اقتصادي«

دار و  فـرد دم  بین رفته است، طـوطی منحصـر بـه    زا از مناطق وسیعی از جنگل باران) 3( .نفت براي آمریکا تبدیل کند

اند، سه فرهنگ بـومی اکـوادور بـه ورطـۀ نـابودي کشـیده        ي زیستی آمریکاي التین محو شده پلنگ خالدار از صفحه

  .اند تبدیل شده) انگیزيیا باتالق نفرت(انگیزي دانی نفرتورده به زبالهنخ هاي بکر و دست اند و رودخانه شده

به عنوان مثال می توانیم از تالش هاي  گروهی از وکـالي  .بومیان در صدد پاسخ گویی برآمدند طی همین مدت،

از طرف بیش از سی هزار نفر از اهالی اکوادور، مبلغـی   2003دادگستري ایاالت متحده یاد کنیم که در هفتم ماه می 

هـاي   دادخواست مدعی بـود کـه بـین سـال    . ي دعوا کردند اقامه 13حدود یک میلیارد دالر علیه شرکت شورون تگزاکو

زا را در  غول نفت ــ شورون ــ چهارمیلیون گالن زبالۀ سمی آلوده به نفت و فلـزات سـنگین سـرطان    1992تا  1971

صورت باز و بـدون   همچنین این شرکت تقریباً سیصد وپنجاه چاه زباله را به. ها تخلیه کرده است ها و یا رودخانه گودال

  )4( .که در نتیجه باعث مرگ مدام مردم و جانوران بوده و این روند مرگ بار هم چنان ادامه دارد پوشش رها کرده

دیدم که به آرامی از فراز جنگل بـه سـوي درة باریـک و    ویم توده هاي عظیم ابرهایی را میاز پنجرة ماشین سوبار

  . کردندحرکت می 14تنگ پاستازا

داشتم که تنها به دلیل گرماي منطقۀ استوایی و جاده هاي پـر پـیچ و   پیراهنم خیس عرق شده بود و حالت تهوع 

  .خم نبود

  .گذاشتکرد و راحتم نمیدار میوجدانم را جریحهنقشی که من در نابودي این کشور زیبا ایفا کرده بودم 

مراتـب   ر وضعیتی بهقطارانم ــ جنایتکاران اقتصادي ــ ایفا کرده بودیم، اکوادور امروز د در اثر نقشی که من و هم 

بـه بعـد، در    1970از سـال  . ي معجزات نوین اقتصادي، بانکداري و مهندسی قـرار داشـت   بدتر از وضعیت قبل از ارائه

                                                          
11. Texaco

12 .Exxon Valdez  ، در سواحل آالسکا دچار سـانحه شـد و جنجـال     1989کشتی نفکش آمریکایی است که در سال اکسان والدز نام

در اطراف سـاعت و سـی    1989مارس  23. زیادي به پا کرد و موجب گردید که از این پس قوانین کشتی رانی دچار تحوالت زیادي گردد

این نفت از معدن پرودهو باي استخراج شـده  . کا را ترك می کندتن نفت خام ترمینال والدز در آالس 180000دقیقه نفتکش اگزو والدز با 

 800تن نفت خام  40000. نفتکش دو سال پیش ساخته شده و در  بیست و هشتمین سفر آن است که دچار سانحه می شود. یوده است

  .کندرا آلوده می) متر به اضافۀ جزایرکیلو 2000(کیلومتر از سواحل 

13. Chevron Texaco
14. Pastaza
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شود، سطح رسمی فقر از پنجـاه درصـد    یاد می 15»شکوفایی نفتی«ي  اي که، با حسن تعبیر، از آن به عنوان دوره دوره

ی و یا بیکاري از پانزده درصد به هفتـاد درصـد، و بـدهی عمـومی از دویسـت و      به هفتاد درصد رسیده، وکارهاي جزئ

با وجود این، سهم فقیرترین اقشار جامعه از منـابع ملـی   . چهل میلیون دالر به شانزده میلیارد دالر افزایش یافته است

  )5( .از بیست درصد به شش درصد کاهش داشته است

یباً تمام کشورهایی که ما ــ جنایتکاران اقتصادي ـــ آنهـا را زیـر پوشـش     تقر. سفانه یک استثنا نیستأاکوادور مت

بدهی کشورهاي در حال توسعه بـه بـیش از   ) 6( .قرار دادیم، به سرنوشت مشابهی دچار شده اند» امپراتوري جهانی«

وهفتـاد و پـنج میلیـارد    این بدهی بالغ بر سیصد ) بهره(ي مالی  به بعد، هزینه 2004از . بیلیون دالر رسیده است 5/2

این رقم از کل مبالغی که کشورهاي در حال توسعه صرف بهداشت و آموزش و پرورش خـود  . دالر در سال خواهد بود

هاي خارجی است که سالیانه کشورهاي در حـال   به عبارت دیگر، این رقم بیست برابر کل کمک. کنند بیشتر است می

  .کنند توسعه دریافت می

هـاي   این میزان تقریباً همان مبلغی است که در سـال . کنند ز مردم دنیا با روزي دو دالر زندگی میفزون بر نیمی ا

درصد از خانوارها در کشورهاي جهان سوم، هفتـاد تـا نـود     با وجود این، یک . کردند دریافت می 1970ي  ي دهه اولیه

عدد دقیـق و واقعـی   . خصوصی خود دارندهاي مالی خصوصی و مستغالت کشور خود را در مالکیت  درصد تمام ثروت

  )7( .بستگی به کشور خاص دارد

هاي آب گرمش مشهور است سرعت اتـومبیلم را کـم    که حمام 16»بانوس«هاي پیچ و واپیچ شهر زیباي  در خیابان

هـا کنـار    بچـه . گیـرد  سرچشـمه مـی   17»تـانگوراگوا «فشان بسیار فعال  جریان آب گرم زیر زمینی از کوه آتش. کردم 

با این وجـود شـهر   . اي بفروشند کردند به ما آدامسی یا کلوچه دادند و سعی می دویدند، دست تکان می اتومبیل ما می

  .بانوس را خیلی زود پشت سر گذاشتم

را  18»جهـنم دانتـه  «ماشین سوبارو سرعت گرفت و خیلی سریع از مناظر شکوهمند بهشتی وارد دوزخی شدم که 

  .کردتداعی می

بتـونی عظـیم و    رنـگ از وسـط رودخانـه بیـرون زده بـود، دیـوار       عظیمی مثل یک ماموت خاکستريناگهان غول 

از دیـدن آن  . کرد، و به هیچ عنوان با چشم انداز اطرافش هـم خـوانی نداشـت    خاکستري رنگی که آب از آن چکه می

بارهـا آن را دیـده و بـه     در گذشـته . دانستم که در کمینم نشسته اسـت  زده نشدم، زیرا از پیش می چندان هم شگفت

عنوان نمادي از دست آورهاي خودم به عنوان جنایتکار اقتصادي تحسین کرده بـودم ولـی آن روز بـا دیـدنش بـدنم      

  .مورمور شد

آب آن از . ي پاستازا ساخته شـده بـود   این دیوار زشت و نامتجانس سدي بود که بر روي جریان خروشان رودخانه

سد انرژي آب را به نیروي بـرق تبـدیل   . شد زده بودند، هدایت می هاي اطراف نقب کوههاي عظیمی که به  طریق تونل

برقِ حاصله سوخت مورد استفادة صـنایعی اسـت   . است 19مگاواتی  هیدرو الکتریکی آگویان 156ي  این پروژه. کرد می

ي تعـداد   هـاي ناگفتـه   رنـج کنـد، ضـمن آنکـه منشـأ      هاي اکوادوري را ثروتمند می شماري از خانواده که تعداد انگشت

ي بـرق ـ آبـی یکـی از      ایـن پـروژه  . کنند ي رودخانه زندگی می شماري از کشاورزان و افراد بومی است که در کناره بی

هـایی   وجود چنـین پـروژه  . شماري است که به کوشش من و سایر جنایتکاران اقتصادي ایجاد شده است هاي بی پروژه

                                                          
15. Oil Boom
16. Banos
17. Tungurahgua

.ي ایتالیایی ـ م اثر دانته، نویسنده» کمدي الهی«در کتاب » جهنم«کنایه به . 18

19. Agoyan
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ــوادور در   ــانیامپر«نشــان از عضــویت اک ــوري جه ــوآرز » ات ــل ش ــگ قبای ــالن جن ــت اع ــیش 20دارد و عل و  21واز و ک

  .ستهاي نفتی ما شان علیه شرکت یگانهمسا

اي، اکوادور اکنون غرق در بدهی خارجی اسـت و بایـد سـهم زیـادي از      هاي خرابکارانه به دلیل ایجاد چنین پروژه

ـ    اش را، به جاي کمک به میلیون بودجۀ ملی انـد، بـه    بنـدي شـده   عنـوان فقیـر محـض طبقـه     هها شهروند کـه رسـماً ب

زاي خود  هاي باران براي اکوادور، تنها راه پرداخت تعهدات خارجی فروش جنگل. بازپرداخت این بدهی اختصاص دهد

  .هاي نفتی است به شرکت

از نفت در زیـر  ي اول، وجود دریایی  واقع امر این است که از دالیل توجه جنایتکاران اقتصادي به اکوادور، در وهله

سـهم  » امپراتوري جهانی«. خاورمیانه است) 8( شود همسنگ مناطق نفتی ي آمازون اکوادور است که گفته می منطقه

  .کند شکل امتیازات نفتی از اکوادور مطالبه می گوشت قربانی خود را به

خصوص خیلـی   این مطالبات بهکه واشنگتن نگران قطع جریان نفت از خاورمیانه شد،  2001بعد از یازده سپتامبر 

جمهـوري    ـــ اخیـراً رئـیس   ) آمریکـا (ي نفـت مـا    کننده مینأاینها، ونزوئال ــ سومین کشور ت وراي. ضرورت پیدا کرد

نامد موضع بسیارقدرتمندي اتخاذ نمـوده و   نام هوگو چاوز انتخاب کرده که علیه آنچه امپریالیسم آمریکا می مردمی به

جنایتکاران اقتصـادي در عـراق و ونـزوئال شکسـت خوردنـد ولـی در       . ع فروش نفت کرده استآمریکا را تهدید به قط

  .دوشند اکوادور موفق شدند و حاال تمام ثروت آن را می

اکوادور یکی از کشورهاي نمونه در سرتاسر دنیاست که جنایتکاران اقتصادي، آن را در عرصۀ سیاسی و اقتصـادي  

هـاي نفتـی هفتـاد و     زاي اکوادور، شـرکت  هاي باران صد دالر نفت خام خروجی از جنگل به ازاي هر. به زانو در آوردند

چهارم آن باید به بازپرداخـت بـدهی خـارجی اختصـاص      مانده، سه از بیست وپنج دالر باقی. کنند پنج دالر دریافت می

دالر بـراي بهداشـت،    5/2حـدود   دهد و صـرفاً  هاي نظامی و دولتی را پوشش می ماند عمدتاً هزینه آنچه باقی می. یابد

نتیجه آنکه از هر صددالر ارزش نفت خامی که از آمـازون  ) 9( .ماند ي کمک به فقرا باقی می آموزش و پرورش و برنامه

رسد که بیشـترین نیـاز را دارنـد؛ مردمـی کـه بیشـترین آسـیب را از         رود، کمتر از سه دالر به مردمی می به تاراج می

  .اند و از فقدان مواد غذایی و آب آشامیدنی در حال مرگ هستند ا و خطوط لولۀ نفتی دیدهه احداث سدها، حفاري

نه به خاطر اینکـه  . هاي بالقوه هستند ها نفر در اکوادور و میلیاردها نفر در روي کره زمین همگی تروریست میلیون

هـا،   آورم کـه آمریکـایی   به یاد مـی . و عاجزنداند، بلکه صرفاً مستأصل  به کمونیسم یا آنارشیسم اعتقاد دارند یا بدسگال

بـا نگـاه   . علیه اسپانیا به پا خاستند 1800علیه انگلستان و مردم آمریکاي التین در اوایل دهه  1770ي  خود، در دهه

پرسم که کی این مردم دسـت   ام ــ از خود می گونه که اغلب در جاهاي مختلف از خودم پرسیده به اکوادور ــ و همان

  زنند؟ بارزه میبه م

هـاي اسـتعماري اروپـایی     هاي روم، فاتحـان اسـپانیایی و قـدرت    هاي این امپراتوري نوین چهرة یوزباشی فریبکاري

آموزیم؛ امروزه قداره به خـود   از تاریخ می. ما جنایتکاران اقتصادي فریبکاریم. قرون هجده و نوزده را سفید کرده است

در کشـورهایی مثـل اکـوادور، نیجریـه و     . کنـیم  از دیگران متمایز کند بـر تـن نمـی   زره یا لباسی که ما را . بندیم نمی

در واشنگتن و پاریس، همچـون دیوانسـاالران یـا    . داران است اندونزي لباسمان شبیه لباس آموزگاران دبستان یا مغازه

کنـیم و در روسـتاهاي فقـرزده     یها بازدید مـ  از کارگاه پروژه. ظاهري عادي و متواضع داریم. آییم بانکداران به نظر می

اي کـه انجـام    ي کارهـاي بشردوسـتانه   هـاي محلـی دربـاره    زنیم، بـا روزنامـه   از ایثار دم می. زنیم طور عادي قدم می به

. پوشـانیم  بینی هایمان مـی  هاي دولتی را با جداول و اوراق پیش میزهاي کنفرانس کمیته. کنیم دهیم گفت وگو می می

گونـه   ما بدون اعمال هـیچ . کنیم قتصاد کالن در دانشکده مدیریت بازرگانی هاروارد سخنرانی میي معجزات ا در زمینه

                                                          
20. Shuars
21. Kichwas



21/ مقدمه 

نظـام  . شـویم  طور اسـت و لـذا پذیرفتـه مـی     دهیم این کم، تصویري که از خود ارائه می فشاري مطرح هستیم یا، دست

جا که زیرساخت نظام بـر دوز و کلـک   از آن. شویم ندرت به کار غیرقانونی متوسل می ما به. کند طوري کار می این

  .رسد استوار است، لذا نظام مشروع به نظر می

تـر   صـفت  شکست بخوریم، جـانور شـیطان  ) جنایتکاران اقتصادي(اگر ما . به هرحال، این اظهارنامۀ مبسوطی است

ریشـه در میـراث   نـامیم، کسـانی کـه مسـتقیماً      ما جنایتکاران اقتصادي آنها را شـغال مـی  . شود دیگري وارد گود می

ایـن شـغال هـا وقتـی از کمـین      . انـد  آنان همیشه حضور دارند و در سایه به کمین نشسته. هاي اولیه دارند امپراتوري

شـود و یـا طـی     پاید که سري از  سـران دولـت یـا سـرنگون مـی     شوند، دیري نمیآیند و ظاهر مییگاهشان بیرون م

طور که در  ها هم تصادفاً شکست خوردند، همان اگر شغال. شوند یآمیز کشته م ساختگی و خشونت) 10(» حادثه اي«

هـا شکسـت    هنگـامی کـه شـغال   . شـود  هاي قدیمی به کـار گرفتـه مـی    گاه روش مورد افغانستان و عراق روي داد، آن

  .کنند که بکشند و کشته شوندبه صحنۀ جنگ گسیل میخورند، در این صورت جوانان آمریکایی را  می

رنگ کـه از وسـط رودخانـه     ي بتونی خاکستري گونه شاخ و دم، دیوار زشت ماموت ز کنار آن غول بیطور که ا همان

هایم را خیس کرده بود و پیچشی که در شکمم افتـاده بـود آگـاه     گذشتم، کامالً از عرقی که لباس سر برآورده بود، می

ند تا آخـرین نفرشـان بـراي شکسـت ایـن      راندم تا مردم بومی را که مصمم بود در سرازیري به سمت جنگل می. بودم

  .کمک من ایجاد شده بود، سراپایم غرق احساس گناه بود از اینکه امپراتوري به . امپراتوري بجنگند مالقات کنم

وارد چنین حرفۀ کثیفـی شـده    22اي سر به زیر از منطقۀ روستایی نیوهمپشایر چگونه پسربچه: پرسیدم از خود می

  است؟

  جان پرکینز  

  2004اوت 

                                                          
22. New Hampshire



  

  1فصل 

  شود یک جنایتکار اقتصادي متولد می

پدر و مادرم هـردو از  . از طبقۀ متوسط متولد شدم  در یک خانواده 1945در سال . همه چیز خیلی به سادگی آغاز شد

، رفتـار منضـبط و اخـالق    .بودند که اجدادشان سیصدسال قبل به آنجا مهاجرت کرده بودنـد  1هاي نیوانگلند آمریکایی

شـان   آنها اولین افرادي در خانواده. نیاکان من دارد 2خواهانۀ آنها حکایت از پاکدینیِ تمایالت قاطع جمهوري گرایانه  و

عنـوان ناوبـان نیـروي     پـدرم بـه  . مادرم معلم زبان التینِ دبیرستان شد. بودند که با بورس تحصیلی به کالج راه یافتند

زایـی   توپخانۀ حفاظتی یک تانکر دریـایی ـــ بـا خطـر آتـش     دریایی در جنگ دوم جهانی شرکت کرد و مسئول گروه 

موقعی که من در هانور ـ نیوهمپشایر به دنیا آمـدم، پـدرم تـازه از شکسـتگی لگـن       . فراوان ــ در اقیانوس اطلس شد

  .من تا یک سالگی، او را ندیده بودم. خاصره در بیمارستانی در تگزاس بهبود یافته بود

مخصـوص پسـران در منـاطق روسـتایی نیوهمپشـایر      » تیلتـون «روزي  در مدرسه شـبانه  عنوان آموزگار زبان او به

  . استخدام شد

خوابگاه مدرسه روي تپۀ مرتفعی قرار داشت و گویی با افتخار و حتی تکبر سلطه اش را بر شهر کوچک زیر پـایش   

  . که هم نام مدرسه بود به نمایش می گذاشت 

کـرد و   نام مـی  آموز در هر کالس، از کالس نه تا کالس دوازده، را ثبت دانش این مدرسۀ منحصر به فرد فقط پنجاه

هـاي   هـاي خـانواده   آمـوزان ایـن مدرسـه اکثـراً عزیزدردانـه      دانـش . شد آموزان محدودیت قائل می براي پذیرش دانش

  .ثروتمندي از بوئنوس آیرس، کاراکاس، بوستون و نیویورك بودند

آموزگاران حقوق ناچیزي دریافت . ی ما به هیچ عنوان خودمان را فقیر نمی دانستیماگر چه خانوادة ما فقیر بود ول

مواد غذایی، مسکن، شـوفاژ، آب و کـارگرانی کـه چمـن     : شد طور رایگان تأمین می همۀ مایحتاج ما به می کردند، ولی

در آغـاز چهـارمین   . کردند می هاي ما را می چیدند و کوتاه می کردند و یا وقتی برف راه خانه را مسدود می کرد پارو

آموزان سـرگرم آمـاده کـردن درسشـان بودنـد، غـذایم را در اتـاق غـذاخوري مدرسـه           سالگرد تولدم، زمانی که دانش

اي شدم که پدرم مربی آن بود و عهده دار بـردن حولـه بـراي     کن تیم فوتبال مدرسه ، همچنین توپ جمع. خوردم می

  . دانستندرا خیلی برتر از اهالی منطقه می آموزگاران و همسران آنها خودشان. بازي کن ها در اتاق رخت کن بودم

شنیدم که با خنده مدعی می شدند که ارباب کاخ هستند و بر دهقانان ساده و فقیر پائین تپه  بارها از والدینم می 

  . می دانستم که چنین موردي چندان هم از روي مزاح نیست. فرمانروایی می کنند

پدرانشـان از کشـاورزان   . من در مدرسۀ ابتدایی و متوسطه متعلق به همان طبقۀ روستاییان فقیـر بودنـد  دوستان 

درآمد، جنگل بان و یا کارگر کارخانه بودند، و نسـبت بـه خـوش پـوش هـا و پولـدارهاي روي تپـه حسـادت مـی           کم

ـ   ورزیدند، و از طرف دیگر نیز پدر و مادرم ارتباط و دوستی با دخترهاي دهقان د و زاده را براي من ممنـوع کـرده بودن

مـدادم را بـا ایـن    با این وجود، من از همان سال هـاي اول مدرسـه کتـاب و    . نامیدندمی» فاحشه«و » کثیف«آنها را 

. 5"جـودي "و   4"سـیال  پـري "  3"آن": کردم، و در طول این سال ها عاشق سه نفـر از آنهـا شـدم    دخترها تقسیم می

                                                          
1 .New England  ،ي شمال شرقی ایاالت متحده منطقه.

2. Puritanical
3. Ann



23/ شود جنایتکار اقتصادي متولد مییک 

  .کردماین حال از خواست آنها پی روي میدرك دیدگاه والدینم برایم مشکل بود ولی با 

                   م در نزدیکـی دریاچـه سـاخته بـود     هر سال، طی تعطیالت تابستانی پدرم، ما سه مـاه را در کلبـه اي کـه پـدر بـزرگ     

  .گذراندیممی

. مـا صـداي جغـدها و سـیاه گـوش هـا را مـی شـنیدیم        کلبه در فضاي کامال جنگلی ساخته شده بود و شب هـا  

  . اي نداشتیم و در نتیجه من تنها بچۀ آن حوالی بودم همسایه

تشبیه می کردم و دوشیزگانی کـه آنهـا    6هاي اول، در خیالبافی هایم درختانِ جنگل را به دالوران میزگرد در سال

شک نداشتم که اشتیاق پنهـان مـن   . بودند) ترتیب سن به( "جودي"و  "سیال پري"، "آن": باید از بند آزاد می کردند

  .نسبت به ژینور نه تنها چیزي کم نداشت، که شاید حتی رمزآلودتر نیز بود  7نسبت به آنها از اشتیاق النسلو

با تحریکات و . سالگی مشمول ثبت نام رایگان شده بودم  و به این ترتیب وارد مدرسۀ تیلتون شدم در سن چهارده

  .ام را ندیدم ي هاي والدین، ارتباطم را کامال با شهر قطع کردم و دیگر هرگز دوستان قدیمیپافشار

وقتی هم کالسی هاي جدیدم براي تعطیالت به کاخ ها و خانه هاي اعیان نشین خودشان بـاز مـی گشـتند، مـن     

من اصـالً دوسـت دختـري    آنها دوست دخترهایی بین مبتدي هاي مدرسه داشتند ولی . تنها روي تپه باقی می ماندم

هایی  بودند که رهایشان کرده بـودم، و آنهـا نیـز مـرا فرامـوش      » فاحشه«شناختم  نداشتم، زیرا تمام دخترانی که می

والدینم استادي و مهارت خاصی در هدایت افکـار مـن بـر اسـاس     . در نتیجه تنها و بسیار سرخورده بودم،. کرده بودند

دادند که در موقعیت ممتازي هستم و یـک روز سپاسـگزار آنهـا خـواهم      طمینان مینیات خودشان  داشتند و به من ا

ولی درونم پـر جـوش   . شد و همسري بسیار خوبی خواهم یافت که با شاخص هاي اخالقی خودمان تربیت شده باشد 

  .  داشتند و خروش بود، و به مصاحبت جنس مؤنث نیاز داشتم، به طوري که حتی فاحشه ها نیز برایم جذابیت خاصی

با این وجود، به جاي عصیان بر هوس هاي افسار گسیخته ام غلبه کردم و سرخوردگی ام را با موفقیـت تحصـیلی   

  .ابراز نمودم

نامم روي تابلوي افتخاري مدرسه به عنوان شاگرد ممتاز نوشته شده بود، و کاپیتان دو تیم ورزشی بـودم و عـالوه   

  . ه عهدة من بودبراین سردبیري روزنامۀ مدرسه نیز ب

  .می خواستم هم کالسی هاي ثروتمندم را تحقیر کنم و مدرسۀ تیلتون را براي همیشه ترك بگویم

بـه مـن    9بـري  و یک بورس تحصیلی براي میدل 8سال آخر مدرسه بود که یک بورس ورزشی براي دانشگاه براون 

ورزشکار باشم ــ و به این علت کـه بـراون در شـهر    دادم  من براون را برگزیدم؛ بیشتر براي اینکه ترجیح می. اعطا شد

جـزو   بـراون . نسـش را از آنجـا گرفتـه بـود    لیسا بِـري بـود و پـدرم نیـز فـوق      التحصـیل میـدل   مادرم فارغ. قرار داشت

  .دادند بري را ترجیح می یعنی یکی از هشت دانشگاه مهم شمال شرقی بود ولی آنان میدل 10»لیگ آیوي«

من هم قبـول  . »شود؟ بهتر است که بورس تحصیلی را انتخاب کنی پایت را بشکنی چه میاگر «: پرسید پدرم می 

ي روسـتایی   بري صرفاً نسخۀ توسعه یافتۀ مدرسه تیلتون بود با این تفاوت که اولـی در منطقـه   براي من، میدل.. کردم

                                                                                                                                                                                    
4. Priseilla
5. Judy

6 .Round Table  ،مزیتی بر کسی نبود که کجا خواندو چون گرد بود  میزي بود که آرتورشاه انگلیسی سرداران خود را به دور آن فرامی

.بنشیند ـ م

7 .Lancelot  ، از سرداران پادشاه آرتور که عاشق ملکهGuinevere بود ـ م.

8. Brown
9. Middlebury

10 .Ivy League  ، کالج در شمال آمریکا شامل براون، کلمبیا، کرنل، دارت موث،هاروارد، پرینستون ـ دانشگاه پنسـیلوانیا و     8مجموعه

.ـ م ییل
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.  11ي روستایی ورمونت نیوهمپشایر بود و دومی در منطقه

. ود، اما من فقیر بودم در صورتی که دیگران اکثراً از خانواده هـاي ثروتمنـد مـی آمدنـد    بري مختلط ب البته میدل 

کردم کـه همـه از    دچار ورشکستی اعتماد به نفس بودم و احساس می. چهارسال بود که من هم کالسی دختر نداشتم

خواسـتم  مـی . خصی بدهدکه یک سال به من مر از پدرم خواهش و تمنّا کردم. کردم احساس بدبختی می. من بهترند

ولـی پـدرم چیـزي در ایـن بـاره      . به بوستون اسباب کشی کنم و مدتی در آنجا از زندگی بیاموزم و با زنها آشنا شوم 

هاي دیگران را براي رفتن به دانشگاه آماده کـنم، امـا    توانم بچه چگونه می«: خواست بشنود، و خطاب به من گفتنمی

  ».ر هیچ  دانشگاهی حضور نداردوانمود کنم که  فرزند  خودم د

سرانجام به این نتیجه رسیدم که زندگی مجموعه اي از حوادث و اتفاقات است که واکنش هاي ما در رابطه با آنها 

از اهمیت خاصی برخوردار بوده و به این معنا  که انتخاب هایمان در مقابل هر یـک از ایـن حـوادث و اتفاقـات بـراي      

  .تعیین کننده دارندزندگی آیندة ما نقش 

  .دو حادثۀ مهم برایم روي داد که روند زندگی مرا تغییر داد» میدلبري«در  

پیش از همه با یک ایرانی آشنا شدم که پدرش ژنرال و مشاور شخصی شاه بـود، و سـپس آشـنایی بـا زن زیبـا و      

  .بود 12»آن«جوانی که نامش مثل معشوق دوران کودکی ام، 

او ذاتاً ورزشکار بود، با موهـاي  . فرهاد فوتبالیست بود و در سطح حرفه اي در رم به این رشتۀ ورزشی پرداخته بود

او . اي  که هیچ زنـی در برابـرش قـدرت مقاومـت نداشـت      اي روشن، و با حالت و جذبه هاي قهوه مجعد مشکی، چشم

او خیلی چیزها به من . اش خیلی باید تالش می کردمبراي جلب دوستی . درواقع از خیلی جهات نقطه مقابل من بود

  . هاي بعد به دردم خورد آموخت که در سال

آشنا شدم، اگر چه او با یک دانشجو از دانشگاه دیگري رابطۀ جدي داشت، ولـی خیلـی زود بـا مـن     » آن«وقتی با 

  .نخستین رابطۀ عاشقانه و جدي در زندگی من بود 13این رابطۀ افالطونی. همراه شد

با آگاهی تمـام  . کرد هاي والدینم تشویق می فرهاد مرا به نوشیدن، رفتن به محافل رقص و نادیده انگاشتن خواست

و به این ترتیب از پدرم که می ترسید که مبادا من در ورزش پـایم را  . تصمیم گرفتم که درس خواندن را کنار بگذارم

سـال دوم دانشـگاه، درس را    در نـیم . طی کرد و بورسـم قطـع شـد   در نتیجه نمراتم سیري نزولی . بشکنم انتقام بگیر

یـک روز خیلـی   . پدرم تهدیدم  کرد که مرا از ارث محروم خواهد کرد ولی فرهاد تشـویقم مـی کـرد   . کل رها کردم به

ایـن لحظـه لحظـۀ    . سریع وارد دفتر رئیس دانشگاه شدم تا به او اعالم کنم کـه مـی خـواهم دانشـگاه را تـرك کـنم      

  .ساز و حیاتی زندگیم آینده ام بود تسرنوش

خیلی خوش گذراندیم تا این که یک مرد روسـتایی و  . با فرهاد رفتیم تا آخرین شب را در یک کافه جشن بگیریم

مست من را متهم کرد که گویی می خواستم با همسرش الس بزنم، و من را روي هوا بلند کرد و پرت کرد بـه طـرف   

بعد مرا به طرف پنجـره کشـید و   . ي آن مرد را زخمی کرد گرفت و چاقویش را کشید و گونهفرهاد بین ما قرار . دیوار

بعـد پریـدیم پـائین و از راه سـکوي کنـار روخانـه بـه خوابگاهمـان         . هـل داد » اوتر«روي پرچین مشرف به رودخانۀ 

  .بازگشتیم

با وجود ایـن،  . حادثه را انکار کردمشدیم، من هرگونه اطالع از  صبح روز بعد که توسط پلیس خوابگاه بازجویی می

ي تبلیغـاتی   من خیلـی سـریع در روزنامـه   . هردو به بوستون رفتیم و مشترکاً آپارتمانی اجاره کردیم. فرهاد اخراج شد

                                                          
11. Vermont
12. Ann

.عشقی که الزاماً جنسی نیست. 13



25/ شود جنایتکار اقتصادي متولد مییک 

  .کار پیدا کردم به عنوان دستیار شخصی سردبیر و استخدام شدم  14هرست

براي فرار از . ه خدمت سربازي اجباري فراخوانده شدند، چندتن از دوستانم در روزنامه، ب1965بعدا در همان سال 

در این مدت آن با دوسـت پسـرش قطـع    . شرایط مشابه، وارد کالج مدیریت بازرگانی وابسته به دانشگاه بوستون شدم

رابطه کرده بود و با این که در میدلبري زندگی می کرد غالبا به دیدن من می آمد و من از این بابت خیلـی احسـاس   

التحصیل شد، در حالی که یک سال دیگر مانده بود تا مـن تحصـیالتم را    فارغ 1967او در سال . بختی می کردمخوش

.تکمیل کنم  15)یو بی(در دانشگاه بوستون 

گفـتم کـه دارد از    شوخی به او می گرچه به . آن با زندگی مشترك با من پیش از ازدواج قاطعانه مخالفت می کرد

ولـی از آن  . ولی در واقع، در رفتار او استمرارِ معیارهاي اخالقی و زاهدانۀ والدینم را می دیدم... کند خواهی می من باج

  .جایی که دلم می خواست با او باشم و او را بیشتر و بیشتر آرزو می کردم، سرانجام ازدواج کردیم

ا طراحـی کـرده بـود، و بـه     مهندس برجسته اي بود که سامانۀ هدایت موشکی براي نوعی از موشکها ر» آن«پدر 

  .همین علت براي قدردانی مقام رده باالیی را در وزارت امور دریایی به او اهداء کرده بودند

 16(NSA)، کارمند آژانس امنیت ملـی  )در واقع نام اصلی او نبود(عمو فرانک می نامید » آن«بهترین دوست او که 

  .عین حال برخی آن را مهمترین می دانند یعنی ناشناخته ترین سازمان اطالعاتی کشور، که در

نتیجه مثبت بود و این خطر وجود  داشت . کمی بعد از ازدواجم، از طرف  ارتش براي آزمون بدنی فراخوانده شدم

  که پس از اتمام تحصیالتم مرا به ویتنام بفرستند

سیاي جنوب شرقی پایم اگر چه جنگ همیشه براي من جذابیت هایی خاصی داشته است، ولی فکر جنگیدن در آ

  . را سست می کرد

 17وقتی جوان تر بودم، تاریخ و داستان هاي نیاکان مهاجر ، شخصیت هاي تاریخی نظیر توماس پـن و اتـان آلـن    

و شـمال دولـت نیویـورك، و      18»نوول آنگلوتر«برایم جذابیت هاي خاصی داشتند، و تمام میادین جنگی و نبردهاي 

  . ها علیه اهالی بومی آمریکا، و جنگ استقالل را بازدید کرده بودمحتی محل نبردهاي فرانسوي 

در واقع، مـوقعی کـه واحـدهاي نیـروي ویـژه ارتـش بـراي        . هر رمان تاریخی اي را که پیدا می کردم می خواندم

هـاي گروهـی    امـا وقتـی رسـانه   . نـام کـنم   بار وارد آسیاي جنوب شرقی شدند، مشتاق شدم که در ارتـش ثبـت   اولین

هاي بنیانگذاران آمریکا را افشـا کردنـد،    خارجی دوران معاصر ایاالت متحده با اندیشه  خویی و تناقضات سیاست ندهدر

مطمـئن  . زنده بود، از کدام جبهه دفـاع مـی کـرد   » توماس پین«از خودم می پرسیدم که اگر . قلباً تغییر عقیده دادم

  .بودم که به جبهۀ دشمنان ما می پیوست

موجب معافیـت از خـدمت سـربازي    » آژانس امنیت ملی«گفت که اشتغال در  او می. کمک من آمد عمو فرانک به

روزه  مدت یک هاي طوالنی می شود تعدادي قرار مالقات با دفاتر آژانس را براي من برنامه ریزي کرد، از جمله مصاحبه

بـه مـن گفتـه شـد کـه ایـن       . ل می کردمسنج را نیز تحم که بسیار خسته کننده بود و باید آزمون هاي دستگاه دروغ

هسـتم یـا   » آژانس امنیت ملـی «کند که آیا من آدم مناسبی براي استخدام و آموزش الزم در  ها مشخص می آزمایش

کرد و شغل آتـی مـن بـر ایـن اسـاس        در صورت مثبت بودن، این آزمایش نقاط قوت و ضعف مرا هم تعیین می. خیر

  .باره جنگ ویتنام داشتم، مطمئن بودم که در این امتحانات مردود خواهم شدبا دیدگاهی که در. شد انتخاب می

                                                          
14. Hearst's  Advertisers Newspaper
15. BU = Boston University
16. National Secuity Agency
17. Ethan Allen, Thomas Paine

18 .New England  ،در شمال شرقی ایاالت متحده.
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عنوان یک آمریکایی صادق، مخالف جنگ هستم، ولی بـا کمـال شـگفتی     طی پرسش و پاسخ، اعتراف کردم که به

ته کنندگان دیگر روي این موضوع پافشاري نکردند، ولی به طریق اولی پرسش هایشـان  روي گذشـ   دیدم که مصاحبه

رفتارم  نسبت به والدین، احساسات ناشی از زندگی و رشـد یـک   : نحوة تربیت و رشد دوران کودکی ام متمرکز کردند

  . آموزان ثروتمند و لذت طلب در میان این همه دانش  19پاکدین

عالوه بر این نسبت به سرخوردگی هاي جنسـی و فقـدان زن، سـکس و پـول در زنـدگی ام و بـه همـین ترتیـب          

. کردنـد خودم ساخته بودم،  کنجکاوي می تخیلی که به عنوان پاداش اغواي درونی از این همه محرومیت براي جهانی

قـدر او را دوسـت داشـتم کـه      زده کرد توجه آنها به روابط من و فرهاد بـود و اینکـه آن   آنچه بیش از اندازه مرا شگفت

  .خاطر نجاتش، به پلیس خوابگاه دروغ گفته بودم به

همه فکر می کردم که تمام این نکات منفی استخدام مرا در آژانس امنیت ملـی منتفـی مـی سـازد، ولـی      پیش از 

  . ادامۀ مصاحبات خالف این تصور را نشان می داد

  . چندین سال بعد، پی بردم که تمام این نکات منفی از دیدگاه آژانس امنیت ملّی، درواقع خیلی مثبت بوده است

ه کشورم ارزیابی نمی کردند، بلکه به طریق اولی سرخوردگی هاي شخصی ام برایشان حائز مرا بر اساس وفاداري ب

  . اهمیت بود

ام براي یک زندگی خوب آنان را متقاعد کـرده   طلبی دل گیري نسبت به والدینم، توجه دائمی ذهنی به زن و جاه 

  . بود که مستعد اغوا شدن هستم

ي ورزش، سرکشـی و طغیـان علیـه     ی و همچنین پیشـرفت در زمینـه  تصمیمم مبنی بر طی مدارج عالی دانشگاه

ها و توان دروغ گفتن به پلیس دقیقاً همـان خصوصـیات برجسـته     پدرم و و قابلیت هایم در برقراري ارتباط با خارجی

یکـا  بعدها فهمیدم که پدر فرهاد عامل اطالعاتی آمر. اي به حساب می آمدند که آنها در داوطلبان جستجو می کردند

  .تر شد در ایران بوده است و در نتیجه دوستی من و فرهاد مستحکم

، به من پیشنهاد شد که پس از اخذ دیپلم از دانشگاه بوستون، »آژانس امنیت ملی«هاي  چند هفته بعد از آزمایش

زادانه و بی آن که با این وجود، قبل از اینکه پیشنهاد را رسماً بپذیرم، آ. آموزش هنر جاسوسی را در آژانس شروع کنم

برگـزار   20»سـپاه صـلح  «کننـدگان   انگیزة خاصی داشته باشم در همایشی در دانشگاه بوستون، کـه توسـط اسـتخدام    

نیزمشـمول  » سپاه صـلح «، شاغالن  (NSA)» آژانس امنیت ملی«نکتۀ جالب اینجا بود که مثل . شد، شرکت کردم می

  .معافیت از خدمت سربازي می شدند

شرکت در چنین سمیناري حادثۀ معنی داري به نظرم نمی رسید، ولی تنها به شـکل مابعـدي بـود    در آن دوران، 

توضیح دادند کـه بـراي اعـزام بـه     » سپاه صلح«کنندگان  استخدام. که اهمیت خارق العادة آن در زندگی ام آشکار شد

ل هاي حاره اي آمـازونی بـود؛ یعنـی    از جمله مناطقی که ذکر کردند جنگ. چند منطقه در دنیا، نیاز به داوطلب دارند

منطقه اي که اهالی بومی آن هنوز در شرایطی زندگی می کنند که کامال مشابه بومیان آمریکـاي شـمالی در دورانـی    

هـا کـه در نیوهمپشـایر     21»آبنـاکی «همیشه آرزو داشتم که مثل .  ست که تازه اروپایی ها به آمریکا پا گذاشته بودند

هـایم خـون    دوست داشـتم بـاور کـنم کـه در رگ    . دادم در آنجا ساکن شده بودند، زندگی کنمکردند و اج زندگی می

پـس از سـخنرانی، سـراغ    . توانم بـه شـناختی کـه آنهـا از جنگـل داشـتند دسـت بیـابم          جریان دارد و می» آبناکی«

ینان داد که نیاز به داوطلـب  او به من اطم. رفتم و از امکان اعزام به آمازون سؤال کردم» سپاه صلح«ي  کننده استخدام

  .بالفاصله به عمو فرانک تلفن زدم. براي آن منطقه بسیار زیاد است و شانس من براي رفتن به آنجا خیلی باال است

                                                          
19. Puritan
20. Peace Corps

21 .Abnakis  ،بِک ـ م ي سرخ زبان و قبیلهپوست بومی آمریکاي شمالی در جنوب ک.
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  .کندتشویق می» سپاه صلح«ست پذیرش در با کمال تعجب دیدم که عمو فرانک مرا براي درخوا

ــ که در  آن مقطعِ زمانی، براي او و هم کارانش قطعـی    22هانوياو خیلی محرمانه به من گفت که پس از سقوط 

  .رسید ــ آمازون به منطقۀ خیلی داغی تبدیل خواهد شد به نظر می

ما در آنجا، به کارگزار خوب احتیاج داریم، افرادي که مـردم بـومی را   . آنجا پر از نفت است«: عمو فرانک ادامه داد

زمینۀ آموزشی خیلی خـوبی خواهـد بـود و    » سپاه صلح«داد که عضویت در  می او به من اطمینان» .خوب درك کنند

جـاي کارمنـدي در    احتماال بـه « : سپس با خنده گفت. هاي محلی را بیاموزم تشویقم کرد که زبان اسپانیولی و گویش

  ».تشکیالت دولتیِ، ممکن است براي شرکت هاي خصوصی کار کنی

به شکل ناگهانی بی آن که بدانم از عرصۀ جاسوسی به عرصۀ تروریسـم  . در آن موقع مقصودش را درست نفهمیدم

آشـنا  » جنایتکـار اقتصـادي  «اقتصادي منتقل شده بودم،  و تنها چند سال بعد بود که براي نخستین بار بـا اصـطالح   

  .شدم

مشـاورتی و  در آن دوران هنوز نمی دانستم که صدها مرد و زن به شکل پراکنده در سرتاسر جهـان بـراي دفـاتر     

 هاي دولتی حقوق نمی گیرنـد ولـی عمـالً    کنند و یک سنت هم از هیچ یک از اداره هاي خصوصی کار می دیگر شرکت

  . اند در خدمت منافع امپراتوري

هرگز نمی توانستم حدس بزنم که نوع جدیدي از مأمورین که تعدادشـان بـه هـزاران نفـر مـی رسـد بـا عنـاوین         

اي رتـش فزاینـده  دوم سازمان دهی شوند و این من باشم که نقش تعیین در تشکل چنین ا دلنشین تر در پایان هزارة

  .داشته باشم

شدیم و درخواست کـردیم کـه مـا را بـراي انجـام مأموریـت در       » سپاهیِ صلح«متقاضی استخدام در » آن«من و 

                  کـه دیـدم بـه جـاي آمـازونی      ض ایـن  بـه محـ  . هنگامی که  نامۀ قبولیِ درخواست مـا رسـید  . آمازونی ثبت نام کنند

  .خواهند ما را به اکوادور بفرستند، خیلی مأیوس شدممی

روي نقشـۀ  »  .مـن بـراي آمـازونی درخواسـت داده بـودم، نـه آفریقـا       !  آه، نـه «:زیر لب براي خودم زمزمه کـردم  

ترس برم داشـت؛ بـا   . ارة آفریقا پیدا نکردم،وقتی اکوادور را در هیچ کجاي ق. جغرافیاي جهان، به دنبال اکوادور گشتم

مرور فهرست نقشۀ جغرافیاي جهان دریافتم که اکوادور در آمریکاي التین واقع شده اسـت، و  روي نقشـه دیـدم کـه      

شبکۀ رودخانه اي از یخچال هاي کوه هاي آند سرازیر می شود که به سرچشمه هاي رودخانـۀ عظـیم آمـازون تعلـق     

  . دارد

مطالب بیشتر پی بردم که جنگل هاي اکوادور از غنی ترین و زیباترین در جهان است و مردم بـومی آن  با خواندن 

  .کنند همچنان به سبک و سیاق هزاران سالۀ خود زندگی می

  .در نتیجه قبول کردیم  برویم  

در . اکـوادور شـدیم  رهسپار  1968را در جنوب کالیفرنیا گذراندیم و در سپتامبر » سپاه صلح«ي آموزشی  ما دوره 

هـاي   شان واقعاً شبیه بـه زنـدگی بـومی    ها از قبیله هاي بومی آنجا زندگی کردیم که سبک زندگی» شوآر«آمازون، با 

اي از جهـان   آنجا گوشـه . ها کار کردیم 24، با اعقاب اینکا 23همچنین در آند. آمریکاي شمالی قبل از مهاجرنشینی بود

آمـوزان خـانواده هـاي     تا آن موقع، تنها افراد آمریکاي التینی که دیده بـودم دانـش  . دیدیم بود که خوابش را هم نمی

  .ثروتمندي بودند که به مدرسه اي می آمدند  که پدرم  در آنجا تدریس می کرد

آنهـا بـه شـکل    . کردند قرابت خاصی را احساس مـی کـردم    ر میبا این مردم بومی که با شکار و زراعت گذران عم

                                                          
22 .Hanoi  ،گرفت ـ م پایتخت ویتنام شمالیِ کمونیستی که پیوسته مورد تهاجم هوایی آمریکا قرارمی.

23. Andes
24 .Incas  ،هاي اصیل پرو ـ م بومی.
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  .غریبی  دهقانانی را برایم تداعی می کردند که از دوران کودکی به خاطر داشتم

که از کادرهاي امور بازرگانی بود به شـکل غیرمنتظـره اي وارد محفـل مـا       25»آینار گرِو«نام   یک روز شخصی به

. و فرد بسیار مالحظـه کـاري بـود    26المللی مهندسان مشاور چاس ـ تی ـ مین   بیناو یکی از نواب رئیس مؤسسه . شد

کار او در بانک جهانی بررسی و ارزیابی اعتبار طرح هاي سازندگی نظیر ایجاد سدهاي هیـدروالکتریک و دیگـر طـرح    

آینـار  . ه قرار می گرفـت و کشورهاي همسایهاي زیر بنایی بود که در چشم انداز وام هاي میلیارد دالري براي اکوادور 

  .ضمناً یک سرهنگ ذخیره در ارتش آمریکا نیز بود

  . او از مزیت هاي کار کردن براي شرکتی مثل مین با من حرف می زد

پذیرفته شده بـودم و در  » آژانس امنیت ملّی«بپیوندم براي » سپاه صلح«و وقتی به او گفتم که پیش از این که به 

آژانـس امنیـت   «ه آن جا بازگردم، در پاسخ به من گفت که او نیز گاهی اوقات در رابطه بـا  این فکر هستم که دوباره ب

  .نقش مأمور رابط را به عهده داشته است» ملی

ت گرفتـه باشـد و؛   در نگاهی که به من انداخت، حدس زدم که او نیز باید براي ارزیابی قابلیت هـاي مـن مأموریـ   

کردنـد   هـا خشـن تلقـی مـی     هایی که اکثـر آمریکـایی   براي زندگی در محیط هاي مرا کند تواناییخصوص، سعی می به

  .بسنجد

او از مـن  . پس از دو روزي که با هم در اکوادور گذراندیم، رابطه مان را از طریـق مراسـالت پسـتی ادامـه دادیـم      

ن تحریـر کـوچکی   ماشـی . هایی در مورد ارزیابی وضعیت اقتصادي آتی اکوادور برایش بفرسـتم  خواسته بود که گزارش

لذا خیلی خشنود بودم که پاسخگوي سفارش هـاي او  . داشتم که همیشه همراهم بود و عاشق تایپ کردن با آن بودم

                       انـداز   در ایـن مـدت بایـد چشـم    . ي بلنـدباال بـراي آینـار فرسـتادم     حدوداً طی یک سالی، حـداقل پـانزده نامـه   . باشم

زدم و به همین ترتیـب  در رابطـه بـا مسـائل و مشـکالت فزاینـدة بومیـان و         دور را تخمین میـ سیاسی اکوا اقتصادي

مبارزاتشان علیه شرکت هاي نفتی و آژانس هاي بین المللی توسعۀ عمرانی که سـعی مـی کردنـد آنهـا را وارد عصـر      

اتمـه یافـت، آینـار بـراي     خ» سـپاه صـلح  «زمـانی کـه دورة آموزشـی ام در    . مدرنیته کنند، گزارشاتی تهیه می کردم

کـار اصـلی   «: مان، تأکید کرد کـه  طی مالقات خصوصی. ي کاري در دفتر مرکزي مین در بوستون دعوتم کرد مصاحبه

 27 "بانک جهانی"ترین مشتري شرکت  مین مهندسی است، اما بزرگ

هـاي اقتصـادي مهـم را بـراي      بینی پیشاخیراً اصرار دارد که ما اقتصاددانانی را به خدمت بگیریم تا  "بانک". است

هـاي مهندسـی بـه کـار گرفتـه       سنجی، عملی بودن و ابعاد پروژه ها در تعیین امکان بینی این پیش. تهیه کنند "بانک"

رتبه بـا  مـدارك تحصـیلی معتبـر اسـتخدام       خیلی محرمانه به من گفت که تا کنون، سه اقتصاددان عالی. خواهد شد

ي کارشناسی ارشد، ولی همگی شان به شکل اسفناکی در کارشـان   ي دکترا و دونفر با درجه کرده است، یکی با درجه

  .شکست خوردند

هیچ یک از آنها نمی دانستند چگونه در کشورهایی که آمار صحیحی وجود ندارد پیشـبینی هـاي   «گفت، اینار می

ین سه نفر نتوانسـتند بـه قرادادشـان عمـل     و در ادامۀ حرفهایش اضافه کرد که هیچ یک از ا» .اقتصادي را تهیه کنند

کنند، در نتیجه از آنها خواسته بود که به کشورهاي دور دستی مثل اکوادور، اندونزي، ایران و مصر بروند و از مقامـات  

یکی از آنها در یکی از دهکده هاي دور افتادة پاناما دچار افسـردگی  . محلی براي گسترش اقتصادي کسب اطالع کنند

  .شد، پلیس پاناما او را تا فرودگاه هدایت کرده و سپس به در هواپیما به ایاالت متحدة آمریکا بازگرداندند 28روانی

                                                          
25. Einar Greve
26. Chas. T. Main Inc
27. World Bank
28. Nervous Breakdown
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فرستادید نشان می داد که حتی در فقدان اطالعـات کـافی از خطـر     هایی که براي من می نامه«: آینار به من گفت

طمئنم از عهده بر خواهید آمد، پـیش از ایـن  یکـی از    تان در اکوادور، م  با توجه به شرایط زندگی. کردن نمی ترسید

  ».ام و اگر شما این شغل را بپذیرید، حاضرم دو نفر دیگر را هم اخراج کنم این اقتصاددانان را اخراج کرده

سـاله شـده    26تـازه  . در شرکت مین سمت اقتصاددان را به من اهـداء کردنـد   1971به این ترتیب بود که در ژانویۀ  

. مشورت کردم» آن«دراین مورد با خانوادة . آسایی که دیگر مشمول خدمت نظام وظیفه نبود  عنی سن معجزهبودم؛ ی

، و حدس زدم که حداقل بخشی از این تشویق هـا بایـد انعکـاس نظریـات     .آنها مرا به پذیرش این شغل تشویق کردند

. یک شرکت خصوصی مشـغول بـه کـار شـوم    آید که گفته بود ممکن است من آخر سر در  یادم می. عمو فرانک باشد

چیز خیلی روشن و روباز نبود، ولی شکی نداشتم که استخدام من در شرکت مـین از یـک سـو نتیجـۀ ترتیبـات       هیچ

اتخاذ شدة عمو فرانک از سه سال قبل بوده، و از سوي دیگر به دلیل تجاربی که در اکوادور بـه دسـت آورده بـودم  و    

  . دربارة موقعیت سیاسی و اقتصادي این کشور داشتم عالقۀ شدیدي که به نوشتن

ارم و چنـین  اي دد، چون کـه خـود پسـندي خـارق العـاده     نشاط درونی خاصی داشتم که چند هفته به طول انجامی 

من فقط یک لیسانس از دانشگاه بوستن داشتم و براي شـغل اقتصـاددان در یـک شـرکت     . کردامتیازي مرا ارضاء می

ام کـه دوران سـربازي    هاي دانشگاهی اي دوره دانستم که خیلی از هم می. پرطمطراق کفایت نمی کردمهندسان مشاورِ 

 .خوانند لیسانس و باالتر را می در سطح فوق 29ي مدیریت بازرگانی اند و دوره را تمام کرده

سـوي   کـه بـه   کردم در ذهنم خود را یک مأمور مخفی جسور تصور می. از حسادت نسبت به من لبریز خواهند شد

رویـان   شود، کنار استخر شناي هتل لـم داده اسـت، لیـوان مـارتینی در دسـت دارد و پـري       سرزمین عجایب روان می

گرچه این صرفاً یک خیال بود ولی بعداً  کشف کردم که عناصري از حقیقت هم در . اند پوش اطرافش را گرفته بیکینی

به خدمت گرفت ولی خیلی زود فهمیدم که شغل اصـلیم فراتـر از آن    عنوان یک اقتصاددان آینار مرا به. آن بوده است

  .زدم درواقع چیزي نزدیک به شغل جیمز باند، که حدسش را هم نمی. است

                                                          
29. MBA
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  براي همیشه خواهد بود

تقریباً پنج درصد از دو هـزار کارمنـد   . توانستیم یک شرکت  و تحت نظارت بنامیم به زبان حقوقی، شرکت مین را می

. و موقعیتشان موجب رشک و حسد دیگـران بـود  . شدند یا سهامداران نامیده می» شرکا«آن مالکانِ شرکت بودند که  

حـزم و احتیـاط   . همه کارکنان سلطه داشتند بلکه باالترین حقوق ها را دریافت مـی کردنـد   تنها بر شرکاي شرکت نه

آنان با سران دول و مدیران عامل در ارتباط بودند  یعنی افرادي که  از مشاورانشان به همـان  . شرط اولیه کارشان بود

نگـاران   هر گونـه رابطـه بـا روزنامـه    . می رود نسبت انتظار راز داري داشتند که معموال از وکال و روان درمان ها انتظار

به همین علت، خارج از  شرکت مین هیچ کس از آن اطالعی نداشت و چیزي نشـنیده بـود، هرچنـد کـه     . ممنوع بود

آشـنایی    5و بکتـل   4، هـالیبرتون  3، بـراون و روت  2، اسـتون و وبسـتر   1ها با رقباي ما، مثل آرتـور ـ د ـ لیتـل     خیلی

  .داشتند

را در مفهوم خیلی گسترده به کار می برم؛ زیرا درواقع شرکت مین مقوله اي مسـتقل بـه   » رقبا«ن جا کلمۀ در ای

اي مـا را   اکثریـت کارکنـان حرفـه   . نظر می رسد و تقریبا می توانیم بگوییم که به جهـان درونـی خـودش تعلـق دارد    

هم نساختیم و نه حتی یک انباري چندین نفر  چیزي  مهندسان، با این وصف، ما هیچ گونه تجهیزاتی نداشتیم و هیچ

گونـه   هاي خـدمات نظـامی هـیچ    با این وجود، ما با وزارت دفاع و یا حوزه. هاي بازنشسته بودند از کارکنان مین نظامی

  . قراردادي نداشتیم

  .گذرددانستم چه میمین اي از معیارهاي رایج فاصله داشت که من در ماه هاي اول واقعاًفعالیت هاي ما به اندازه

دانستم که اولین مأموریت  واقعی من در اندونزي خواهد بود و من جزء گروهی یازده نفره خواهم بود کـه   تنها می

  . ي جاوه است هدفش تنظیم طرح استراتژي انرژتیک براي جزیره

ند، اشـتیاق داشـتند مـرا    دانستم که آینار، و دیگرانی که دربارة این مأموریت با من صحبت کرده بود همچنین می

قانع کنند که اقتصاد جاوه رو به توسعه بوده و شکوفایی خارق العاده اي پیدا خواهد کرد و چنانچه من بخواهم خـودم  

، بایـد  )و در نتیجه ارتقاي درجه یـابم (هاي اقتصادي متمایز کنم  بینی عنوان یک اقتصاددان مسلط در زمینۀ پیش را به

انگشـتان را  . »تا سقف می زنه باال« : گفت آینار میکه این شکوفایی اقتصادي را نشان دهد عناصري را منعکس سازم 

  »!گیردقتصاد مثل پرنده در آسمان اوج میا«: گفت ي سرش به پرواز در می آورد و میدر هوا تا باال

گفـت و بـه   زیادي نمییز غالبا به سفرهاي کوتاه دو سه روزه می رفت هیچ کس دربارة این سفرهاي او چ» آینار«

اي مرا به صـرف قهـوه    وقتی  به دفتر کارش می آمد اغلب چنددقیقه. نظر هم نمی رسید که چیزي در این باره بدانند

. اي که از اکوادور با خود آورده بودیم از من می پرسید ، آپارتمان جدیدمان و یا حتی گربه»آن«دربارة . کرد دعوت می

طـور   کردم شناختم را از او بیشتر کـنم و همـین   سعی می. شدم پرواتر می م، جسورتر و بیشناخت هرچه بیشتر او را می
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او در تغییـر  . کـردم  اي از او دریافت نمی کننده گاه جواب قانع ولی هیچ. انتظاري را که از کار من داشت بهتر درك کنم

  .کرد روزي، به شکل غریب و کامال غیر عادي به من نگاه. موضوع صحبت، استاد بود

. »...من اخیـراً در واشـنگتن بـودم   . ما از تو انتظارات زیادي داریم. قدر نگران باشی احتیاجی نیست که این«: گفت

قبـل از  . دانی که ما یک پروژة بزرگ در کویت داریم در مورد من، می«: سپس حرفش را برید و با خندة مرموزي گفت

. پیشنهاد می کنم کمی از وقتت را صرف مطالعـه روي کویـت بکنـی   . رفتنت به اندونزي، چند وقتی اینجا خواهی بود

انسـتیتو فنـی   "هـاي هـاروارد و    در کتابخانۀ عمومی بوسـتون مـدارك زیـادي پیـدا خـواهی کـرد  و بـراي کتابخانـه        

  ».کنیم هم کارت عضویت برایت تهیه می 6"ماساچوست

خصوص در کتابخانـۀ عمـومی بوسـتن کـه چنـد       هها صرف کردم، ب به این ترتیب ساعات زیادي را در این کتابخانه

هاي آمار اقتصـادي   با کویت و همچنین با کتاب. کوچه با ادارة ما فاصله داشت و به آپارتمان من هم خیلی نزدیک بود

دانسـتم   مـی . منتشر شده بود، آشنایی پیدا کـردم » بانک جهانی«و » المللی پول صندوق بین«که توسط سازمان ملل، 

به خودم گفتم، بـی مناسـبت نیسـت    . تهیه کنم 7رود براي اندونزي و جاوه الگوهاي اقتصادسنجی تظار میکه از من ان

  .که کار را با تهیۀ الگویی براي کویت شروع کنم

ولی دورة لیسانس مدیریت بازرگانی مرا براي اقتصادسنج آماده نکرده بود؛ کمبود را جبران کـنم و مـدتها در پـی    

به ایـن ترتیـب در دو تـا از کـالس     . خودم می پرسیدم که چگونه باید این کمبود را جبران کنم چاره جویی بودم و از

کاري در آمار و ارقـام،   در فرایند این آموزش دریافتم که با دست. هایی که مربوط به این موضوع می شد شرکت کردم

  .ي که در نیت تحلیل گر استتوان جداول آرایشی با نتایج متفاوتی را نشان داد، وخصوصا آن نتیجه ا می

، در حـالی کـه   . اي مشـغول بودنـد   هاي حرفه ، فقط چهار زن در سمت1971در سال . مین شرکتی مردساالر بود

براي هر یک نائب رئیسان و رؤساي خدماتی هر کدام یک منشی داشتند   –تقریبا دویست پست منشی وجود داشت 

. من به این تبعیض جنسی در شـرکت عـادت کـرده بـودم    . و ماشین نویس هایی که براي کارمندان کار می کردند –

  .یک روز در سالن مطالعۀ کتابخانۀ عمومی بوستون اتفاق خارق العاده اي روي داد که خیلی هیجان زده ام کرد

، پشت همان میزي کـه روي آن در حـال   در آن روز یک خانم خیلی زیبا با موي قهوه اي آمد و درست مقابل من

فکر می کردم که باید چنـد سـالی از   . لباس سبز تیره پوشیده بود و ظرافت خیلی خاصی داشت. مطالعه بودم نشست

پـس از چنـد دقیقـه، بـی آن کـه      . من مسن تر باشد سعی کردم به او توجهی نکنم و خودم را بی تفاوت نشان دهـم 

ا به طرف من سراند که حاوي جدول اطالعاتی بود که من در مورد کویـت جسـتجو   چیزي بگوید کتاب باز شده اي ر

الي  9ـ تـی ـ مـین    ي چـاس  نیز با عنوان مشاور ویژه در مؤسسه  8، و کارت حرفه اي به نام کلودین مارتین. می کردم

  .با من دست داد دستش را دراز کرد و. هاي سبز زیبایش  نگاه کردم سرم را باال  کردم و به چشم. کتاب بود

  ».از من خواسته شده است که در کارآموزي به شما کمک کنم«: گفت

  .شدشنیدمش ولی باورم نمیبه گوش می دیدمش وبه چشم می

سـتاد مرکـز پرودنشـال    «، به فاصلۀ چند خیابـان از   10از فرداي همان روز، در آپارتمان کلودین در خیابان بیکون 

طی ساعت اول توضیح داد که موقعیت من یک موقعیت متعارف نیست و ما بایـد  . دیم، همدیگر را مالقات کر 11»مین

و گفت که تا کنون هیچ کس مشخصات کار من را مطـرح نکـرده، زیـرا او تنهـا     . چیز را بسیار محرمانه نگه داریم همه
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ز مـن یـک جنایتکـار    سپس ادامه داد که مأموریت او این است کـه ا . فردي است که براي چنین کاري مجاز می باشد

  .اقتصادي بسازد

هاي پلیسی و جاسوسی انداخت، و به شـکل عصـبی خنـده ام     کلمۀ جنایتکار اقتصادي مرا به یاد رؤیاها و داستان

گرفت که متعاقبا موجب شرمساري ام شد ولی او با تبسم به من اطمینان داد که ایـن اسـم را از روي مـزاح انتخـاب     

  » !گیرد؟ سی آن را جدي میچه ک« : بعد گفت. کرده اند

مـا از  . دراین مورد شما تنها نیسـتید «: با  خنده گفت. به بی اطالعی ام از نقش جنایتکاران اقتصادي اعتراف کردم

کـس نبایـد در جریـان تعهـدات شـما قـرار گیـرد، حتـی          هـیچ . انواع نادري هستیم و به حرفۀ کثیفی اشتغال داریـم 

  ».همسرتان

با شما خیلی رك و صریح خواهم بود و طی هفته هاي آینده تمام آنچـه  «: اش را بازیافتبعد، دوباره حالت جدي 

. شما نهایی خواهد بـود   گزینش. بعد تو این شما هستید که می بایستی انتخاب کنید. آموزم را که می دانم به شما می

پس او هرگز نام جنایتکـار اقتصـادي را   بعد از این مرحله، از این » .اي که وارد این کار شدید، براي همیشه است لحظه

حـاال مـی   . بـودیم   12»ا.ج«خیلی ساده ما : به شکل کامل به زبان نیاورد و تنها با حروف اول کلمات را به کار می برد 

 به دست آورده بـود کـامالً   NSA13دانم که کلودین از نقاط ضعف شخصیتی ام که از پروندة من در آژانس امنیت کلی 

  .کرداستفاده می

ي کارگزینی شـرکت   ؟ اداره NSAدانم چه کسی این اطالعات در اختیار کلودین گذاشته بود؛ آینار؟ نمی ولی دقیقاً

  .کرد دانم که کلودین خیلی ماهرانه از این اطالعات استفاده می مین؟ یا شخص دیگري؟؛ فقط می

ولـی او بـه فرآینـد    . ي مـن سـاخته شـده بـود    رفتارش ترکیبی از تنازي و و زبان بازي بود ــ کامال مناسب و بـرا 

عملیات کالسیکی تعلق داشت که من در رابطه با شرکت هـاي مختلـف دیـده بـودم و خصوصـا وقتـی منـافع قابـل         

دانسـت کـه ریسـک     از همان اول مـی . مالحظه اي در بین بود و فشار عظیمی براي کسب توافق تجارتی وجود داشت

  . مان به خطر نخواهم انداخت هاي پنهانی ا با افشاي فعالیتام ر نخواهم کرد و زندگی زناشویی

وقتی نوبت به تشریح وجه تاریک فعالیت هاي آیندة من رسید، کلودین در شیوة بیانی اش خیلی صـریح و خشـن   

نمی دانم چه کسی حقوق او را می پرداخت، اگر چه هیچ جاي تردیدي براي من وجود نداشت که شـرکت مـین   . بود

در آن دوران خیلی خجالتی و ساده بـودم، و  . اوست، چون که نام این شرکت روي کارتش نوشته شده بودصاحب کار 

در حالت شیفتگی خاصی به سر می بردم که پرسیدن برخی پرسش ها را منتفی می ساخت، یعنی پرسش هـایی کـه   

  .امروز برایم کامال روشن به نظر می رسد

در وحلۀ اول باید وام هاي کالن بـین المللـی را توجیـه    : هدف عمده است کلودین به من گفت که کارم شامل دو 

کنم که بعدا براي طرح هاي بزرگ سازندگی و مهندسی به حساب هاي مین و دیگر شـرکت هـاي آمریکـایی ریختـه     

ورهاي بایسـت کـاري کـنم کـه کشـ      دوم، مـی . )»بـراون و روت «مثل بکتل، هالیبرتون، استون و وبسـتر، و  (می شود 

طوري که تا ابـد   ، به)البته بعد از پرداخت پول به شرکت مین و سایر پیمانکاران آمریکایی(گیرنده ورشکسته شوند  وام

به این ترتیب طعمه هاي بسیار راحتی براي ما خواهند بود تا در مواقـع نیـاز بـراي    . دهندگان باقی بمانند مدیون وام 

ان ملل متحد و یا دسترسی به نفت و دیگر منابع طبیعی از آنها اسـتفاده  ایجاد پایگاه نظامی، کسب رأي آنها در سازم

  .کنیم

بـه  و.گذاري چند میلیارد دالري در این و یـا آن کشـور   بینی تأثیر سرمایه گفت کار من عبارت است از پیش او می 
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سـاله تنظـیم    25تـا   20انداز رشد اقتصادي کشور مزبور در برهه زمـانیِ   بایست بررسی هایم را در چشم خصوص، می 

عنوان مثال، اگر تصمیم می گرفتیم یک میلیـارد دالر بـه کشـوري      به. کنم و نتایج طرح هاي  مختلف را ارزیابی کنم

وام دهیم تا رهبران آن را متقاعد کنیم که با اتحاد جماهیر شوروي متحد نشوند، می بایستی که من منافع این حجم 

آهـن ملـی یـا     گذاري همین حجم از سرمایه گذاري در شبکۀ جدید راه ه برق را با سرمایهگذاري را در نیروگا از سرمایه

  .کۀ برق رسانی عمومی پیشنهاد کنندو یا ممکن بود به کشوري،  احداث شب.کردم ي مخابراتی مقایسه می یک شبکه

طـاي وام را توجیـه   و من نیز موظف بودم که براي چنین طرحی میزان رشد اقتصادي اي را تخمـین بـزنم کـه اع   

  .کند

شـد کـه بـاالترین    طرحی برگزیده مـی و بر این اساس  . بود 14»شاخص اصلی تولید ناخالص ملی«در هر صورت،  

بایسـت نشـان دهـم کـه      اگر فقط یک پروژه مطرح بود، می. دادرا نشان میي تولید ناخالص ملی  رشد متوسط سالیانه

  .ملی در پی خواهد داشتاجراي آن  منافعی فراتر از تولید ناخالص 

هـا بـا نیـت فـراهم کـردن سـود فـراوان بـراي          ها این بود که ایـن پـروژه   جنبۀ ناگفته و سرّي هریک از این پروژه

هاي ثروتمند و صـاحب نفـوذ    شماري از خانواده و عالوه بر این، تعداد انگشت. شد پیمانکاران آمریکایی طرح و اجرا می

ساخت، ضمن آنکه از وابستگی درازمدت مالی این کشورها اطمینان حاصـل   خت میکننده را خوشب کشورهاي دریافت

هر اندازه حجـم   . شد و در نتیجه وفاداري سیاسی  چندین  کشور در سر تا سر جهان را به آمریکا تضمین می کرد می

ولی . ممکن زیاد باشد وام بیشتر باشد بود، نتیجه ة بهتري در بر خواهد داشت در نتیجه حجم وام می بایستی تا جاي

واقعیت مسلمی را که نادیده می گرفتند این بود که بار سنگین بدهی که بر دوش کشورها مـی گذاشـتند، فقیرتـرین    

  .کرد می  ها سال از بهداشت، آموزش و پرورش و سایر خدمات اجتماعی محروم مردم آن کشور را ده

بـه عنـوان مثـال،    . ي تولید ناخالص ملی بحـث کـردیم   ارانهکلودین و من، بدون رودربایستی، دربارة ماهیت فریبک

منـد شـود، یعنـی فـردي کـه       تولید ناخالص ملی، می تواند رشد فزاینده داشته باشد حتی اگر تنها یک نفر از آن بهره

ثروتمنـدان   .است و حتی اگر بخش اعظم اهالی آن کشـور در قـرض غـرق شـده باشـند      15داراي یک شرکت خدماتی

عنـوان پیشـرفت اقتصـادي بـه ثبـت       لحاظ آماري، این وضـعیت بـه   با این حال، به. شوند و فقرا فقیرتر میثروتمندتر، 

  .رسد می

هـاي بـرق،    اکثر کارمندان شرکت مین مثل اکثر شهروندان ایاالت متحده معتقد بودند که ما با سـاختن نیروگـاه   

بودنـد کـه تمـام      ها به ما آموختـه  مدارس و رسانه. یمکن جاده و اتوبان و بنادر، در حق این کشورها لطف و احسان می

هاي متمادي، اظهارنظرهایی از این قبیل را کـراراً   طی سال. دهیم از روي انسان دوستی است کارهایی که ما انجام می

ور لعنتـی  اگر قرار باشد پرچم آمریکا را آتش بزنند و علیه سفارت ما تظاهرات راه بیندازند، چرا از آن کشـ «: ام  شنیده

  »گذاریم فقر خودشان بپوسند؟نمیخارج نمی شویم و 

دانند که ولی نمی اگر چه افرادي که به چنین نظریاتی را مطرح می کنند تحصیل کرده و تربیت شده اي هستند،

دلیل اصلی براي برپا کردن سفارت خانه در کشورهاي دیگر براي بکـار گـرفتن آن در خـدمت منـافع خودمـان بـوده       

و به این معنا که طی نیمۀ دوم قرن بیستم تالش آنهـا بـر ایـن اسـاس بـود کـه جمهـوري آمریکـا را بـه یـک            است،

 رغم تحصیالتشان، در حدو حدود همان مهاجرین استعماگر قرنولی چنین افرادي علی. امپراتوري جهانی تبدیل کنند

ـ   که بومیان آمریکاییکردند هجدهم هستند، زیرا آنها تصور می کننـد، در  راي دفـاع از سرزمینشـان مبـارزه مـی    کـه ب

  .خدمت شیطان هستند

                                                          
14. GNP

15 .Utility Company  ،هایی مثل شرکت برق یا آب شرکت.
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تـرین ملـک    در آن موقـع، ایـن کشـور پرجمعیـت    . شـدم  فاصلۀ چندماه، من عازم جزیرة  جاوه در اندونزي مـی   به

هـاي   کشوري ثروتمند به لحاظ ذخائر نفتی، که هم مسلمان و هم مستعد فعالیـت . شد مستغالتی روي زمین تلقی می

  .نیستی بودکمو

کلودین به این نحو از برنامـۀ بعـدي صـحبت    . »بعدي است که باید بازي شود 16بعد از ویتنام، اندونزي دومینوي«

» ...نباید بگذاریم اندونزي به چنگ رقیب بیفتد اگر آنان به بلوك کمونیسـتی بپیوندنـد، خـوب   «: کرد و می گفت  می

: طـوري بگـویم    بگذار این«: گلویش کشید و به شیرینی لبخند زد بعد انگشتانش را به عالمت بریدن گردن در عرض 

هـاي   بینی خیلی خوشبینانه از اقتصاد ارائه دهید و توسعۀ مطلوبی را که بعـد از سـاختن نیروگـاه    صرفاً باید یک پیش

ي  توسـعه  آژانس ایـاالت متحـده بـراي   "دهد که  این گزارش اجازه می. ي توزیع انتظار داریم نشان دهید برق و شبکه

البته خـود شـما نیـز پـاداش خـوبی      . هاي در نظر گرفته شده را توجیه کنند المللی وام هاي بین و بانک  17"المللی بین

درواقـع، دنیـا   . وهوا خواهیـد پرداخـت   هاي دیگري در جاهاي عجیب و خوش آب  دریافت خواهید کرد و بعد به پروژه

  ».ایان نرسیده استدستیِ خرید شما است و سفر شما هنوز به پ چرخ

کـار آنهـا   . ها رهایتـان نخواهنـد کـرد    کارشناسان بانک«: در ادامه، هشدار داد که مأموریت من خیلی مشکل است

به خاطر همین هم به آنها پول می دهنـد کـه خودشـان را    . اساسا پیدا کردن ایراد در گزارشان افرادي مثل شما است

  ».خوبه و شما را بده معرفی کنند

، و از او  پرسیدم که آیـا  . به کلودین گفتم که تیم اعزامی شرکت مین به جاوه ده نفر دیگر هم عضو دارد یک روز،

  :تمام این افراد از همین آموزشی که من گذرانده ام برخوردار هستند؟ او به من اطمینان خاطر داد که نه

ل و توزیع بـرق، بنـادر و جـاده هـا را  بـراي      ي انتقا هاي برق، شبکه هستند، و ساخت و ساز نیروگاه  آنها مهندس«

کنندة  برآوردهاي شما تعیین. ولی تنها شما هستید که آینده را پیش بینی می کنید. ورود سوخت به عهده می گیرند

بـه روشـنی   . ها نیز به همـین امـر بسـتگی دارد    کنند ــ و البته میزان وام هایی است که آنان طراحی می وسعت شبکه

  ».نقش شما واقعا یک نقش کلیدي است بینید کهمی

قلبم بـه  . هر بار که از آپارتمان کلودین بیرون می آمدم، از خودم می پرسیدم که آیا راه درستی را انتخاب کرده ام

رسید که شـرکت مـین تمـام آنچـه را کـه در       به نظر می. کرد هاي گذشته رهایم نمی اما عقده. من می گفت نه هرگز

   18پرسیدم که آیا تام پین بعد، باز از خودم می. گذارد م بودم در اختیارم میزندگی از آن محرو

کند؟ سرانجام به خودم می گفتم، با کسب تجربۀ بیشتر، بعدها می توانم همۀ ایـن وقـایع را افشـا     این را تأیید می

  . »درون دیده است که من همانی هستم که همه چیز را از«کنم، و به این ترتیب به توجیه سنتی پناه می بردم 

وقتی وارد معرکـه  ! مسخرگی نکنید« : وقتی افکارم را براي کلودین مطرح کردم، نگاه تردید آمیزي به من انداخت

خیلی خوب به منظورش پی بردم و در عین حال از . شدي، آنهایی که وارد این کار می شوند دیگر خارج نخواهند شد

وِلـث بـه    بعد از اینکه آپارتمان او را ترك کردم، در خیابان کـامن . فرا گرفتشنیدن حرفهایش ترسی درونی وجودم را 

موث پیچیدم و با خودم زمزمه می کردم که من مثل دیگـران   سمت پایین شروع به قدم زدن کردم و به خیابان دارت

  .نیستم

         ا کـه روي خیابـان بیکـون    برفـی ر  اش نشسته بـودیم و   چند ماه بعد، در یک بعدازظهر برفی، من و او روي کاناپه

  .کردیمبارید تماشا میمی

دهند، کـه   دهند، حسابی هم پول می به ما پول می. ما اعضاي یک باشگاه کوچک انحصاري هستیم«: کلودین گفت

                                                          
.سقوط پی در پی کشوري از پس کشور دیگر، مشابه با بازي دومینو ـ م. 16

17. USAID = US Agency for International Development
18 .Thomas Paine  ،نشر قطره(ازهمین مترجمان  1776در سال » عقل سلیم«ي انگلیسی ـ آمریکایی کتاب  نویسنده.(



35/ براي همیشه خواهد بود  

بخش عمدة  کار شما  تشـویق رهبـران جهـان در پیوسـتن بـه شـبکۀ       . کشورهاي جهان را در ابعاد میلیاردي بچاپیم

  ».کندفعالیت می اي است که براي ارتقاء منافع تجاري آمریکا گسترده

بندي آنان بـه مـا تضـمین     افتند و از این طریق پاي ي بدهکاري به دام می شده در نهایت، این رهبران در تار تنیده

ان را برآورده توانیم هر موقع دلمان خواست به سراغ آنها برویم تا نیازهاي نظامی، سیاسی و اقتصادیم شود و ما می می

هاي تولید برق و فرودگاه، موقعیت سیاسی خود  هاي صنعتی، نیروگاه در عوض، چنین رهبرانی با ایجاد شهرك. سازیم

بـه  . ـ سـاختمانی آمریکـا   هاي مهندسـی  کنند؛ ضمن اینکه صاحبان شرکت شان حفظ و مستحکم می را در میان مردم

  .ثروت هاي افسانه اي دست پیدا می کنند

بعدازظهري که در آپارتمان رمانتیک کلودین، به تماشاي بارش برف در آن سوي پنجره نشسته یـودیم، بـه    در آن

  .گرفتم پی بردم  مأموریتی که به زودي به عهده می منشأ تاریخی حرفه و

 طور عمده بـا توسـل بـه تهدیـد نظـامی تشـکیل       ها به کلودین توضیح داد که در سرتاسر تاریخ، چگونه امپراتوري

اما با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و ظهور شوروي و شبح کشتار دسته جمعی در انفجار بمب اتمـی، از ایـن   . اند شده

  .حل نظامی خیلی خطرناك به نظر می رسید پس راه

در آن سال، ایران علیه شرکت نفت بریتانیا که منابع طبیعی اش را به تارج . ، اتفاق مهمی روي داد1951در سال 

دار  ایـن شـرکت طالیـه   . د و یوغ استثماري اش را نیز بر گردن مردم آن سرزمین افکنده بود دست به طغیان زدمی بر
19 BP سـاالر   در پاسخ به این غارت، نخست وزیر بسـیار محبـوب، منتخـب و مـردم    . است که امروز هم فعال می باشد

هاي نفتی ایران را ملـی اعـالم    محمد مصدق تمام دارایی) او را مرد سال قلمداد کرد 1951در  تایمي  که مجله(ایران 

  .اش ــ آمریکا ــ تقاضاي کمک کرد انگلستان غضبناك از چنین واقعه اي،  از متحد قدرتمند جنگ دوم جهانی. کرد

تحریک کند  و به نفع ایـران عکـس    جویانه شوروي  را ترسیدند که اقدام نظامیِ تالفی در هرحال، هردو کشور می

نـوة رئـیس   ( 20جاي اعزام نیروي دریایی، واشنگتن مأمور سیاسی خود کرمیـت روزولـت   بنابراین، به. العمل نشان دهد

او با زیرکی بسیار وارد عمل شد و . را به ایران فرستاد که در واقع عضو سازمان سیا بود) جمهور اسبق، تئودور روزولت

آمیز برپا کننـد تـا از ایـن راه     یع، افرادي را جذب کرد، تا یک رشته بلواي خیابانی و تظاهرات خشونتبا تهدید و تطم

سرانجام دولت سرنگون شد و مصدق را به سـه سـال زنـدان    . القا شود که مصدق فاقد محبوبیت مردمی و ناالیق است

بـه ایـن ترتیـب کرمیـت روزولـت      . رسـید  محمدرضا شاه طرفدار آمریکا خودکامۀ بالمنازع بـه قـدرت  . محکوم کردند

  )1( .ساز حرفۀ جدیدي شد که من در حال پیوستن بدان  بودم زمینه

ابتکار عمل روزولت تاریخ خاورمیانه را تغییر داد و تمام راه کارهاي قدیمیِ بـر پـا سـاختن امپراتـوري را منسـوخ      

   21»اي عملیات نظـامی محـدود و غیرهسـته   «عرصۀ  زمان بود با آغاز برخی تجارب و آزمایشات در  این امر هم. ساخت

از مـن آزمـایش   » آژانس امنیـت ملـی  « NSA، سالی که 1968در . که نهایتاً در کره و ویتنام به تحقیر آمریکا انجامید

طور که توسـط رؤسـاي    آن( خود را » امپراتوري جهانی«خواهد رؤیاي  گرفت، دیگر روشن شده بود که اگر آمریکا می

به منصه ظهور برساند، باید بر اساس راهبردهایی عمل کند کـه الگـوي   ) نسون و نیکسون طراحی شده بودجمهور جا

چنین رویکردي بی آن که خطر جنگ اتمی در پیش داشـته  . اولیۀ آن را روزولت در ایران با موفقیت به کار بسته بود

  .باشد تنها راه از میدان به در بردن شوروي ها بود

رفـت عواقـب بسـیار    لـو مـی  بـود و اگـر   (CIA)»سیا«کرمیت روزولت عضو سازمان . وجود داشتاما، یک مشکل 

او عملیات سازمان دهی شده توسط کرمیت روزولت موجب فروپاشی یک دولت خارجی شـده  . آورد وخیمی به بار می

                                                          
19. British Petroleum
20. C. I. A. agent, Kermit Roosevelt
21. Limited Non-nuclear Military Actions
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 کنند که واشـنگتن مسـتقیماً  بود، ولی در عرصۀ جهانی عملیات دیگري در پیش بود و می بایستی راه کاري را تنظیم 

  .در آن دخالتی نداشته باشد

هـاي   به قدرت رسـیدن ابرشـرکت  : شاهد نوع دیگري از انقالب بود 1960ي  ها، دهه خوشبختانه براي استراتژیست

طور عمـده   سازمان آخري به. »المللی پول صندوق بین«و » بانک جهانی«هاي چندملیتی همچون  المللی و سازمان بین

اي نمـادین بـین    و بر این اساس رابطـه . ایه هاي آمریکا و متحدین امپراتوري سازش ــ اروپا ــ  تأمین می شدبا سرم

  .هاي چندملیتی شکل گرفت ها و سازمان ها، ابرشرکت دولت

حلی براي مشکل مـذکور یعنـی    نام کردم، راه در دورانی که من در دانشکدة مدیریت بازرگانی دانشگاه بوستن ثبت

آژانـس امنیـت   « NSAهاي اطالعـاتی آمریکـا، از جملـه     دستگاه. پیدا کرده بودند» یت روزولت، در سازمان سیاعضو« 

المللـی بـه    هاي بین کردند تا بعداً توسط ابرشرکت ، افرادي را که مستعد جنایتکاري اقتصادي بودند شناسایی می»ملی

از دولـت آمریکـا بلکـه از بخـش خصوصـی دریافـت        شـان را نـه   این جنایتکاران اقتصادي حقوق. خدمت گرفته شوند

جاي اینکه دولت آمریکا مورد اتهام قـرار گیـرد    در نتیجه، اگر  کار کثیف و جناتیکارانه شان لو می رفت ، به. کردند می

  .شد به حساب حرص و طمع شرکت خصوصی گذاشته می

نـد، گرچـه درآمدشـان را از ادارات دولتـی و     کرد هایی که این جنایتکاران را اسـتخدام مـی   عالوه بر این، ابرشرکت

کردنـد، امـا، از نظـارت مجلـس و      هاي پرداختی مـردم، دریافـت مـی    شان، از طریق مالیات همتاهاي بانکی چندملیتی

المللـی   اي متکّثر از ابتکارات حقوقی مثل عالئم تجاري، بازرگانی بـین  تحقیق و تفحص عمومی معاف بودند و مجموعه

  .کرد هم چون پوششی زرهی از آنها محافظت می) 2( »اطالعات قانون آزادي«و 

 22کنید که ما به سادگی نسل جدیدي از از یک سنّت افتخار آمیزمشاهده می «: گیري کرد طور نتیجه کلودین این

  .رفتیدگردد که شما هنوز به مدرسه میمیهستیم که قدمت تاریخی آن به زمانی باز 

                                                          
.ایران است ـ م سازمان سیا و سرنگونی حکومت ملی 1953کودتاي سال » سنت افتخارآمیز«شروع این . 22
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کلـودین  : کـردم را نیز دربارة اندونزي مطالعه مـی هاي دیگري کتابهاي آموزشی در رابطه با حرفۀ جدیدم کتاب عالوه بر

مـن  » تـر خواهـد بـود    پیش از ورود به هر کشوري هرچه بیشتر در مورد آن بدانی، کارت آسان«: به من گفته بود که 

  .این توصیۀ او را جدي گرفته بودم

عزم سفر دریایی کرد، سعی داشت بـه انـدونزي کـه در آن زمـان بـه       1492هنگامی که کریستف کلمب در سال 

  .مشهور بود، برود» ي ادویه جزیره«

لیـد  جـاوه بـا تو  . ي آمریکـا بـود   مراتب بیشـتر از ارزش قـاره   در تمام دوران استعماري، ارزش سرزمین اندونزي به 

، براي تاج و تخت حکومتی ثروت گرانبهـایی بـه حسـاب    شاهزاده نشین هاي ثروتمندجات و   هاي لطیف، ادویه پارچه

. آمیز بین ماجراجویان اسـپانیایی، هلنـدي، پرتغـالی و انگلیسـی     می آمد و در عین حال محلی بود براي نزاع خشونت

ینکـه جـاوه تحـت نظـارت آنهـا اداره مـی شـد ، امـا بـیش از          بـا ا . بر سایر رقبا پیروز شدند 1750ها در سال  هلندي

  .صدوپنجاه سال طول کشید تا سایر جزایر ماوراي جاوه را تحت سیطره خود درآورند

با این حملـه و عـدم مقاومـت    . ها مقاومت چندانی نکردند ي ژاپنی ها در برابر حمله طی جنگ جهانی دوم، هلندي

  1بعد از تسلیم ژاپـن، یـک رهبـر پرجذبـه    . خصوص مردم جاوه وارد شد دونزي بهها، بیشترین صدمه بر مردم ان هلندي

بعـد از چهارسـال مبـارزه، نهایتـاً     . در صحنه ظاهر شد و اسـتقالل انـدونزي را اعـالم کـرد     2نام دکتر احمد سوکارنو به

تسلیم کردند کـه   پرچمشان را پایین کشیدند و حق حاکمیت را به مردمی 1949ها در بیست وهفتم دسامبر  هلندي

  .شناختند طی سه قرن چیزي جز مبارزه و سلطه نمی

مراتـب   اما معلوم شـد کـه حکومـت بـر انـدونزي بـه      . دکتر احمد سوکارنو اولین رئیس جمهوري جدید کشور شد

جزیـره، ملغمـۀ    500,17نـژاد بـودن، جمـع تقریبـی      نظر از هـم  قطع . ها بوده است تر از شکست دادن هلندي مشکل

ها خصومت بوده  هاي قومی با سابقۀ قرن هاي متعدد و گروه ها و گویش هاي متنوع، زبان گرایی، فرهنگ از ایل جوشانی

مجلـس را   1960او در سال . بار، و سوکارنو تمامی شان را سرکوب کرد منازعات همانقدر رایج بودند که خشونت. است

هـاي کمونیسـت در سراسـر     العمر نامید و با دولت مادامخود را رئیس جمهور  1963به حالت تعلیق درآورد و در سال 

سپاهیان اندونزي را کـه مسـلح بـه    . هاي نظامی، پیوندهاي نزدیک برقرار کرد ازاي دریافت تجهیزات و آموزش دنیا، به

اعزام داشت تا به این طریق کمونیسم را در سراسر آسیاي جنوب  3سالح هاي شوروي بودند به کشور همسایه، مالزي

  .و به این ترتیب مورد حمایت  تمام رهبران سوسیالیست جهان را قرار گرفت 4رقی گسترش دهدش

سـوکارنو از یـک توطئـۀ قتـل کـه      . کودتـایی علیـه او ترتیـب داده شـد     1965ها شکل گرفت و در سال  خالفتم

ستگان نزدیک او این شـانس  ولی خیلی از افسران بلندپایه و واب. اش از آن مطلع شده بود جان سالم به در برد معشوقه

                                                          
1. charismatic
2. Sukarno

.ي انگلستان ـ م در آن زمان، مستعمره. 3

پشـت پـرده   «تر،مراجعه کنید به جلد سوم از مجموعه  حبراي اطالعات صحی. این اظهارات دقیقاً مبتنی بر ادعاهاي آمریکا و بریتانیاست. 4

.ـ م» شاگرد نمونه«: جستار اول ¡)نشر اختران(نوشته جان پیلجر »اربابان جدید جهان«کتاب : »مخملین
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خصـوص   سرانجام، حزب کمونیست مسئول شناخته شد، بـه . در ایران بود 1953این وقایع یادآور اتفاقات . را نداشتند

شود کـه بـین سیصـد تـا پانصـد       عامی که بعدا توسط ارتش صورت گرفت، برآورد می در قتل. فراکسیون طرفدار چین

  )1( .رئیس جمهور اندونزي شد 1968بود که در سال   6نظامیان ژنرال سوهارتو فرماندة 5.هزار نفر کشته شده باشند

هاي آمریکا براي اغواي اندونزي به دوري گُزیدن از کمونیسم به اوج خود رسـید زیـرا    ، شدت تالش1971تا سال 

خـروج قسـمتی از   رئیس جمهور نیکسون  1969در تابستان . ي جنگ ویتنام خیلی نا مطمئن به نظر می رسید نتیجه

انـدازي   سربازان آمریکایی را آغاز کرد، و این آغازي بود براي استراتژیست هاي  آمریکایی تا طرح هایشان را  در چشم

این راهبرد مبتنی بر اجتناب از اثرِ دومینو بود که، طبق آن، چند کشـور یکـی   . وسیعتر و کلی تري پایه گذاري کنند

این راهبرد به طور مشخص روي دو تا از این کشورها تمرکـز یافتـه بـود    . م نپیوندندپس از دیگري به اردوگاه کمونیس

رسانی شرکت مین بخشی از یک برنامـۀ جـامع بـود کـه      ي برق پروژه. که اندونزي سرزمین کلیدي به حساب می آمد

  .کرد استیالي آمریکا را در آسیاي جنوب شرقی تضمین می

ین اساس بود که سوهارتو همانند شاه ایـران در خـدمت واشـنگتن خواهـد     فرض اولیۀ سیاست خارجی آمریکا برا

واشـنگتن  . همچنین، آمریکا امیدوار بود که اندونزي به عنوان سرمشقی براي سایر کشورهاي منطقـه قـرار گیـرد   . بود

ی در سراسر دنیاي تواند بازتاب مثبت قسمتی از راهبرد خود را بر این فرض بنا نهاده بود که دستاوردها در اندونزي می

قـدر کـافی ایجـاد انگیـزه      و اگر این بـه . ویژه در خاورمیانه داشته باشد که در موقعیت بحرانی به سر می برد اسالم، به

نگـاران   بـا ایـن وجـود، لـرزه    . کرد، حداقل اندونزي نفت داشت؛ ولی کسی از کم و کیف ذخایر آن مطمـئن نبـود   نمی

  .کردندفتی در اندونزي اظهار خشنودي مینهاي نفتی از پتانسیل ذخائر  شرکت

در کتابخانۀ دانشگاه بوستون در کتاب ها غوطه می خوردم و فکر کردن به ماجراهایی که درآن سوي اقیانوس هـا  

سـپاه  «با اشتغال در شرکت مین، زندگی بخـور نمیـرم در   . انتظارم را می کشید بیش از پیش هیجان زده ام می کرد

مدت زمانی که با کلودین سپري کردم، نمایانگر تحقـق  . کردم ی مجلل و پرزرق و برق تبدیل میرا به یک زندگ» صلح

کـردم کـه    احساس می. شد همه چیز آنقدر خیال انگیز به نظرم می رسید که  باورم نمی. هایم بود یکی از همین هوس

  .تا حدي جبران مافات شده است محکومیتم به گذراندن چندسالی در آن مدرسۀ پسرانه ناحق بوده و اکنون حداقل

او حـدس زده بـود کـه مـن بایـد روابـط       . اختالف افتـاد » آن«بین من و : ام روي داد حادثۀ دیگري هم در زندگی

به خودم می گفتم، این نتیجۀ منطقی همان اختالف نظري اسـت کـه از آغـاز بـا او     . دیگري در زندگی ام داشته باشم

اگر چه در تمام طـول خـدمتم در سـپاه صـلح در     . شرط ازدواج را به من تحمیل کردداشتم، زیرا این او بود که روي 

اکوادور مرا از نظر مالی و دیگر امور پشتیبانی می کرد، ولی او از دیدگاه من مظهر نمادین وابستگی به خواسـت هـاي   

امل عمدة این بـه هـم پاشـیدگی    ام با کلودین ع گردم، مطمئنم که رابطه البته وقتی به گذشته برمی. پدر و مادرم بود 

تصـمیم گـرفتیم در   . حرفی بزنم ولـی او چیزهـاي  را حـس کـرده بـود     » آن«توانستم به  دربارة این موضوع نمی. بود

  .زندگی کنیم  هاي جداگانه آپارتمان

در . مي کلودین رفـت  ام به اندونزي، به خانه ریزي شده ، حدود یک هفته قبل از عزیمت برنامه1971روزي در سال 

چیده بود، کلودین دو لیوان شـراب آورد   7سالن غذا خوري، روي میز انواع پنیر و نان همراه با یک بطري شراب بوژوله

  .و لیوانش را به نشان سالمتی به لیوان من زد و نوشیدیم

. رسـید حرفش چندان صادقانه به نظـرم نمـی   ولی» حاال تو یکی از ما هستی« ؛»اي تو موفق شده«: با لبخند گفت

                                                          
مراجعـه  . شد میهاي ارسالی ازسفارت آمریکا در جاکارما انجام  ها طبق لیست عام قتل. میلیون نفر است برآورد منابعی مستقل حدود یک. 5

.صفحه ـ م همین 2کنید به کتاب مذکور در زیرنویس 

6. Suharto
7. Beaujolais
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ساعتی با هم گپ زدیم و از همه چیز گفتیم و بطري شراب نیز در حال ته کشیدن بود، بعد کلودین نگـاهی   حدود نیم

دربـارة   «: اش به من انداخت و به حالت واقعا غیر معمولی و با لحن خیلـی خشـکی گفـت    هاي همیشگی برخالف نگاه

بخشم و هرگونه مالقاتی را با تو انکار  ر را بکنی  هرگز تو را نمیاگر این کا. کس چیزي نگو مان هرگز به هیچ دیدارهاي

  ».خواهم کرد

اگر حرف بزنی، به هر کسـی، بـراي زنـدگی ات خطرنـاك     «: در چشمهایم خیره نگاه کرد و با لبخند سردي گفت 

احسـاس بـدي   . زده شـده بـودم   گیج و وحشـت . باري بود که از جانب او احساس تهدید کردم ــ این تنها »خواهد بود

تمـام  . سمت مرکز پرودنشال، در خلوت خودم، ظرافـت و زیرکـی طـرح را تحسـین کـردم      بعداً هنگامی که به. داشتم

  .مالقات هاي ما در آپارتمان او انجام شده بود

ي ما هیچ اثري بر جاي نبود و از جانب شرکت مین نیز هیچ گونه مداخله اي صورت نگرفته بود به شـکل   از رابطه

بـري   ي تیلتون و دانشگاه میـدل  طور که والدینم مرا در مورد مدرسه گاه آن هیچ. کردم صی صداقت او را تحسین میخا

  .گول زدند، کلودین فریبم نداد
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  هابراي نجات کشوري از چنگ کمونیست

 .بافی هایم بیشتر از نـوع رمانتیـک بـود    در مورد اندونزي، کشوري که قرار بود سه ماه آینده را در آنجا بگذرانم، خیال

کشـید،   ، جادوگرانی که از دهانشان آتش زبانه می 2اهالی بالی، رقاصانهاي تند، به رنگ 1هاي محلیبا لباس زنان زیبا

               هـايِ کـوه پایـه  هـاي   هـاي زمـردین در کـوه    هایی تراشیده شده از کندة درخت بـر روي آب  و جنگجویانی که در قایق

راجـع بـه   هـا   زدنند، تماماً تصاویري بودند که در کتـاب  کشد، پارو میه از دهانۀ آن ستون دود سر بر میفشانی کآتش

  .اندونزي خوانده بودم

مشهور با بادبان هاي سیاه رنگشان بـیش از همـه مـرا     3هاينگیز کشتی هاي دزدان دریایی بوگیتصاویر شگفت ا

بوگی ها همیشه در دریاهاي مجمع الجزایر بادبان گشوده و فرمانرواي آبهاي منطقه بودنـد و  . تحت تأثیر قرار داده بود

: گفتنـد یمهایشان  گشتند، به بچه چنان وحشتی در دل دریانوردان اولیۀ اروپایی انداخته بودند که وقتی به اروپا برمی

  ..این تصاویر خیلی برایم هیجان انگیز بود» !بوگی ها می آیند سراغتان! اگر بچه هاي خوبی نباشید«

، 4خدایان خشمگین، اژدهاهاي کمودو: هاي فراطبیعی است کهن این کشور سرشار از شخصیتهاي  تاریخ و افسانه

زمین و دریـاي مدیترانـه    هاي آسیا، کویرهاي ایران وههاي باستانی که قبل از تولد مسیح از ک سالطین قبایل و داستان

اي جـاوه،    حتی اسامی جزایر افسانه. هاي ناخودآگاه جمعی ما اروپاییان منتقل شدند ترین الیه عبور کردند و به عمیق

و سرزمین اسـرار آمیـز، سـرزمین زیبـایی هـاي شـهوت انگیـز        . کردخیالتم را تهیج میت 5سوماترا، برنئو و سوالوسی

کرد ولی هرگز بدان دست نیافت، دختر شاه پریانی که نه اسپانیا، نه هلند، اي که کریستف کلمب جستجو میجینهگن

  .نه پرتقال و نه ژاپن به وصالش نرسیدند و هم چنان در جهان تخیل و هوس هاي موهومی باقی ماند

. کنـیم د سیاحان بـزرگ مشـاهده مـی   ود که نزامید هاي زیادي داشتم، که بی شک انعکاس همان شور و شوقی ب

  .کردمام تعادل ایجاد میجود می بایستی در هوس هاي موهومیمثل کریستف کلمب، با این و

  .پذیردم تحقق نمیدانستم که سرنوشت همیشه آن طور که ما انتظار داریشاید از همان آغاز باید می

درواقـع،  . رفتمبراي پیدا کردنش به آنجا می نبود کهدر واقع اندونزي کشور گنجینه ها بود، ولی صندوق اکسیري 

زدة اندونزي خیلی تکیده و کسـالت بـار بـه نظـرم      ، پایتخت شرجی1971اولین روزهاي ورودم به جاکارتا در تابستان 

  .رسید

شاداب هاي  هاي رنگین محلی، باغ زنان زیبا ملبس به دامن: هاي اندونزي سر قرار مالقت حاضر بودند  قطعاً زیبایی

اي، رقاصان جذاب سنّت بالی، ریکشا که دوطرف صـندلی آن بـا منـاظري خیـالی نقاشـی شـده و        هاي حاره پر از گل

هـا و   ي اسـتعمار هلنـدي   هـاي دوره  عمـارت دادنـد؛   زد، لم مـی  ز پشت پدال میمسافران در صندلی جلوي راننده که ا

  .هاي بلند  مساجد با مناره

ي خـود را   شـده  آلود بریـده  هاي خون جذامیانی که دست: انگیز بود که زشت و غم اما شهر چهرة دیگري نیز داشت

                                                          
1 .Sarong  ،کنند عنوان دامن استفاده می شده که مردان و زنان به ي رنگ پارچه.

2. Bali
3. Bugi
4. Komodo Dragons
5. Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi
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کردند، کاریزهاي زیباي هلندي که تبـدیل بـه    بهاي چند سکه عرضه می دادند، دختران جوانی که خود را به نشان می

تجمـع آشـغال و کثافـت     هاي سیاه که مرکـز  هاي مقوایی خانوارها در کنارة رودخانه فاضالب مستراح شده بود، آلونک

کننده؛ زشت و زیبا، باسـلیقه و عـامی، معنـوي و کفرآمیـز؛ اینجـا، جاکارتـا،        بود، صداي بوق کرکننده و دودهاي خفه

ي  کردنـد بـا بـوي مشـمئزکننده    که مشام را سرمسـت مـی   هاي ارکیده اي جایی بود که تقابل عطر ادویه جات و گل

  .شد برخاسته از فاضالب روباز کامالً حس می

هـایی از   هـایم درنیوهمپشـایر در کلبـه    کالسـی  برخی از هم. البته براي نخستین بار نبود که با فقر روبرو می شدم

هـاي کتـانی    هاي نازك و کفـش  کردند و در سرماي زیر صفر با کت جنس کاغذ قیراندود و زمین نمور سرد زندگی می

فقدان آب گرم  بوي عرق کهنۀ آمیخته به بـوي سـرگین    هاي نشستۀ آنها به دلیل و از بدن. آمدند کهنه به مدرسه می

زمینـی   هاي گلی با کشاورزان منطقۀ آند، که تنها آذوقۀ ذرت خشـک و سـیب   من در کلبه. چهارپایان متصاعد می شد

در . ، یعنی جایی که یک نوزاد همان اندازه شانس زندگی دارد که احتمال مرگش وجـود دارد . بود، زندگی کرده بودم

  .هیچ یک قابل مقایسه با جاکارتا نبودنداین مظاهر فقر را دیده بودم ولی ه من پیش از نتیج

ایـن هتـل جـزء    . هاي کشور، هتل اینترکنتیننتال اندونزي، اسکان یافته بـود  البته گروه ما در یکی از بهترین هتل

این هتل ها به شکل پراکنـده در  . شتآمریکن تعلق دا هاي اینترکنتیننتال بود و به شرکت هواپیمایی پان زنجیرة هتل

سرتا سر جهان به هدف پاسخ گویی به نیازهاي مسافرین ثروتمند و بخصوص رؤساي شـرکت هـاي نفتـی و خـانواده     

مناسـبت ورودمـان مـا را بـه شـام       ، به 6ورث در شامگاه ورودمان، مدیر پروژه، چارلی ایلینگ. هایشان ساخته شده بود

  .بقۀ فوقانی هتل دعوت کردمفصلی در رستوران مجللِ ط

هاي تاریخی دربـارة   ها و داستان اکثر اوقات فراغت خود را صرف خواندن کتاب. چارلی خبره و متخصص جنگ بود

طبق . او نمادي از نظامیان پشت میزنشینِ طرفدار جنگ ویتنام بود. کرد هاي مشهور می رهبران بزرگ نظامی و جنگ

کوتاه با سردوشی مطابق بر الگوي ارتشی ها را پوشیده  نظامی، با پیراهن آستینروال، آن شب شلواري به رنگ خاکی 

  .بود

بـه  «: بعد از خوش آمد گویی، سیگار برگی را روشن کرد، بعد لیوان شامپاین خود را بلند کرد و بـا زمزمـه گفـت    

  ».ی زندگی خوببه سالمت«: هایمان را به هم زدیم ما هم به او پیوستیم و لیوان. »سالمتی زندگی خوب

چارلی از وراي هاله اي که دود سیگارش در اطراف او ایجاد کرده بود، نگاهی به اطراف اتاق انداخت و بـا قـدردانی   

 :و سرش را به عالمت تأیید به پس و پیش تکان داد، و در ادامه گفـت  » کنندیی میاینجا به خوبی از ما پذیرا«: گفت

ولی فراموش نکنیم که ما براي انجام یک . ان سفارت آمریکا با ما همکاري می کنندطور کارمند ها و همین اندونزیایی«

در واقـع مـا   «: با نگاهی به یادداشت هایش که روي تعدادي کارت نوشته شده بـود، گفـت   » .مأموریت اینجا آمده ایم

ولـی ایـن تـازه    . یاده کنیمترین نقطۀ روي زمین را پ رسانی جاوه، پرجمعیت اینجا هستیم تا یک طرح جامع براي برق

  »!شودك کوه یخی است در سطح آب دیده مینو

  7اسـکات . سـی . لحن صدایش جدي شد چهره اش خطوط جدي به خود گرفت و در ایـن جـا مـرا بـه یـاد جـرج      

را بازي می کرد ــ و از هنر پیشه هـاي موردعالقـه چـارلی هـم       8عنوان بازیگر سینما نقش ژنرال پاتون انداخت که به

  .ودب

. ایم تا این کشور را از چنـگ کمونیسـم نجـات دهـیم و در ایـن نکتـه هـیچ ابهـامی وجـود نـدارد           ما اینجا آمده«

و حاال  که قاطعانه براي ورود به قرن بیستم تصـمیم  . انگیزي دارد دانید، اندونزي تاریخ طوالنی و غم طور که می همان

                                                          
6. Charlie Illingworth

7 .George C. Scott  ،بازیگر سینما ـ م.

8 .General Patton  ،فرمانده نظامی آمریکا در جنگ جهانی دوم ـ م.



اعترافات یک جنایتکار اقتصادي/  42

مسئولیت مـا ایـن اسـت کـه اطمینـان حاصـل کنـیم        . می گیردبار دیگر مورد آزمون قرار  گرفته است مصمم به، یک

یـک شـبکۀ سراسـري بـرق کلیـد      . نخواهد گذاشت) ویتنام، کامبوج و الئوس(اش  اندونزي جا پاي همسایگان شمالی

یعنی عنصري که بیش از همه، البته به استثناء نفـت، حاکمیـت سـرمایه داري و    . اصلیِ موفقیت ما در این طرح است

  ».ا تضمین خواهد کرددموکراسی ر

دانـیم کـه کشـور مـا      در خصوص نفت، همـه مـی  «: گفت پک دیگري به سیگارش زد و با برگرداندن کارت هایش

لذا، در عین حال که ایـن  . تواند در این زمینه متحد بسیار خوبی براي ما باشد اندونزي می. چقدر وابسته به نفت است

بنـادر، خطـوط لولـه و    : استراتژي کلی را، فراموش نکنید که صنعت نفت و آنچـه در خـدمت آن صـنعت اسـت مثـل     

  ».تأمین گرددي کامل برنامۀ  بیست وپنج ساله  ید تمام الکتریستۀ مورد نیازشان براي دورههاي عمرانی، با شرکت

. اضافه برآورد بهتر از یک برآورد ناکـافی اسـت  «: هایش برگرفت و مستقیم به من خیره شد  نگاهش را از یادداشت

خواهیـد کـه آنهـا     نمی 9.آلوده شوندخواهید دستهایتان به خون کودکان اندونزي و یاکودکان خودمان حتما نمی شما

  ».زیر سیطرة داس و چکش یا پرچم سرخِ چین زندگی کنند

آن شب در حالی که در سوئیت درجۀ یک واقع درهتلی لوکس بر فراز شهر روي تختم استراحت می کردم تصویر 

سـعی  . داشـته بـود  هاي خارجی دائما ذهـنم را بـه خـودش وا    گفتمانش در مورد وام. کلودین جلوي چشمم ظاهر شد

آخرسـر، بـه خـودم    . هاي اقتصاد کالن که در دانشکده مدیریت خوانده بودم، خودم را آرام کنم کردم با یادآوري درس

. اش و ورود به دنیاي مدرن صنعتی کمـک کـنم   ام که به اندونزي در خروج از اقتصاد قرون وسطایی اینجا آمده: گفتم 

ها و استخرهاي متعـدد هتـل نگـاه کـنم، ردیـف آلونـک هـاي         ام به وراي باغ نجرهدانستم که فردا صبح که از پ اما می

در آنجـا، کودکـان بـه خـاطر فقـدان غـذا و آب       . مقوایی و محقر را خواهم دید که تا چند کیلومتر گسترده شده انـد 

اي خطرنـاکی  کردنـد و از بیمـاري هـ   ر شرایط بسیار وحشتناکی زندگی میمردند و مثل بزرگ ساالن د آشامیدنی می

  .رنج می بردند

و خـود خواهانـه    توانستم باور کنم که چارلی و هریک از تمام اعضاي گروه به دالیل شخصـی برد و نمیخوابم نمی

  .اندبه این جا نیامده

انگیـزة مـا در ایـن کـار حـرص و      . ها بودیم کردیم و حافظ منافع ابرشرکت ما سیاست خارجی آمریکا را ترویج می

در ذهـنم   10»سـاالري  ابـر شـرکت  «کلمـۀ  . بود تا بهبود بخشیدن به زندگی توده هاي مردم فقیر انـدونزي طلبی  زیاده

اما به نظرم . مطمئن نبودم که آیا این واژه را قبالً جایی شنیده بودم و یا این که همان موقع ابداعش کردم. تداعی شد

  .رة زمین حاکمیت یابنداند بر ک آمد که توصیف کاملی است از نخبگانِ جدیدي که مصمم

م هاي مشـاورت اداري شـرکت بـه    اتحادیۀ برادرانۀ  چند نفر با اهداف مشترك بود که اعضاي آن به راحتی از مقا

او، از . اسـت » بانـک جهـانی  «رئیس فعلی  11نمونۀ  بارز این امر رابرت مک نامارا. هاي دولتی مهاجرت می کردندمقام

وزارت دفاع در زمان جان کندي رسید و حاال باالترین مقام در قدرتمنـدترین  ، به  12ریاست شرکت خودروسازي فورد

  .ي مالی جهان را اشغال کرده است مؤسسه

هاي ما ماهیت حقیقی درس اقتصاد کالن را  به دقت درك نکرده بـوده   که استادان دانشگاه به این ترتیب دریافتم

ر موجب ثروتمند تر شدن افرادي مـی گـردد کـه اهـل رأس     در خیلی از موارد، کمک به رشد اقتصادي یک کشو. اند

                                                          
بـه جلـد   . ك.م! اش، ژنرال سوهارتو، بود نشانده ایاالت متحده خود عامل کشتار جمعی بیش از یک میلیون نفر در اندونزي از طریقدست .9

.ـ م» شاگرد نمونه«: اختران، جستار اولنوشته جان پیلجر، نشر » اربابان جدید جهان«کتاب  : »پشت پرده مخملین«سوم از مجموعه 

10. corporatocracy
11. Robert Mc Namara
12. Ford Motor Co
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پائین هرم به سر می برنـد بـه   هستند، درحالی که پیامد همین تراکم ثروت نزد اقلیتی ممتاز براي آنهایی که در   هرم

 داري غالبـاً در واقـع پیشـرفت هـاي نظـام سـرمایه     ور شدن هر چه فزاینده ترشان در فقر و فالکت می انجامـد  غوطه

کنم که حتی اگر استادان من از چنین موضوعی آگاهی داشتند، به دلیـل  فکر می. ایجی مشابه به نظام فئودالی داردنت

ها همانهایی هستند که بودجۀ دانشگاهکردند زیرا ابرشرکت ها و مدیرانشان روشنی از بازگو کردنش اجتناب می کامالً

آمدي که یعنی پیشد، میقیمت از دست دادن کارشان تمام   افشاي چنین واقعیتی، بدون شک، به. کنندرا تأمین می

  .به قطع یقین شامل حال خود من نیز بود

نهایتاً، دفاعیـات و توجیهـات مـن بـراي خـودم      . کرد ام را در هتل اینترکنتیننتال آشفته می این افکار خواب شبانه

موفق شده بودم که روستا و مدرسۀ خصوصی  در نیوهمپشایر را ترك کنم و : بط می شدکامال به امور شخصی ام مرت

ام روي داد و تـالش  لیل حوادث و اتفاقات که در زنـدگی و سپس به د. درعین حال از خدمت نظام وظیفه  معاف شوم

کـرده بـودم وجـدانم     و از دیدگاه فرهنگی که در آن رشـد . هاي شخصی خودم، به جایگاه خوبی در زندگی نائل آمدم

من داشتم به اقتصاددانی موفـق و محتـرم تبـدیل    . آسوده بود که در حال انجام کاري شده ام که جزء ضروریات است

دادم که براي آن توسط دانشکده مدیریت آموزش دیده بودم، و در اجـراي الگـویی بـراي     شدم و کاري را انجام می می

   13 .هاي فکري در جهان به تصویب رسیده بوددر بهترین گروهزها در توسعه  شرکت داشتم که، توسط بهترین مغ

هاي شب اغلب مجبور بودم خودم را با این وعده تسال بدهم کـه، سـرانجام، روزي حقیقـت را     با این همه، در نیمه

  .برمال خواهم کرد

را  15هاي غرب قدیم تیرکش هفتماجراهاي 14هاي لویی المور شدم، داستانخوابی میهایی که دچار بیدر این شب

  .خواندم تا چشمم گرم شود و به خواب روم می

                                                          
13. Think Tanks
14. Louis L'Amour
15. Old West



  

  5فصل 

  من روحم را فروختم

هـاي الزم، در   روز اقامت در جاکارتا، ضمن مالقات بـا مقامـات مختلـف و سـازماندهی     ي ما، طی شش گروه یازده نفره

از مشـاهدة  . ردیم که کنار استخر هتل لم بدهیموقت فراغتی هم پیدا ک... نام و اعالم حضور کرد و سفارت آمریکا ثبت

از نگاه کردن به زنان جـوان و  . در هتل انترکنتینانتال اقامت داشتند خیلی شگفت زده بودمکثرت آمریکایی هایی که 

مـام روز وقتشـان را   همسران مدیران شرکت هاي نفتی و یا شرکت هاي سازنده بودند و ت زیبا لذت می بردم که غالباً

هـا اختصـاص داشـت    که به کله گنده ستوران هاي اطرافگذراندند و شبها هم در رستوران هتل و یا رکنار استخر می

  .  کردندرفت و آمد می

در آن جا از نظر آب و هوایی مالیمتراز جاکارتـا بـود و   . منتقل کرد 1چارلی گروه ما را به شهر کوهستانی باندونگ

کـه آن   یک میهمانسراي دولتی بـود . آمد و البته امکانات تفریحی هم کمتر بودبه نظر میفقر و فاقه نیز کمتر مشهود 

  .نامیدند، که با خدمۀ کامل، مدیر، آشپز، باغبان و خدمه در اختیارمان گذاشته بودندمی 2را ویزما

هاي وسیع  ایوان. این میهمانسرا در واقع از پناه گاه هاي ساخته شده و از یادگارهاي دوران استعمار هلندي ها بود

انـداز دور   فشـان جـاوه را تـا چشـم     هاي آتش هاي کوه نشیب ها و فراز و آن به مزارع چاي گشوده می شد که تمام تپه

هاي خاکی همراه با راننـده و متـرجم، در    عالوه بر مسکن، یک اتومبیل تویوتا شاسی بلند، مخصوصِ جاده. پوشاند می

دفـاتر   .و راکت نیز به ما دادند» باندونگ«کارت عضویت در باشگاه اختصاصی گلف . اختیار هر یک از ما گذاشته بودند

  .مستقر شد  (PLN) 3»پروساهان عموم لیستریک نگارا«کارمان هم در ساختمان شرکت دولتی تأمین برق 

چـارلی هفتـاد سـاله و از    . داشـتم  4هاي متعـددي بـا چـارلی و هـوارد پـارکر      در چند روز اول در باندونگ، مالقات

بینـی میـزان    حاال او مسـئولیت پـیش  . برق بود بازنشسته هاي شبکۀ برق نیوانگلند و مسئول سابق پیشبینی بار دهی

ي جاوه طی بیست وپنج سال آینده را به عهده گرفته بود بـود و  در عـین    انرژي و تولید ظرفیت برق موردنیاز جزیره

به این علت که نیاز به مصرف برق بـا رشـد   .حال می بایستی داده هایش را در سطح شهرها و استان ها منطبق سازد

بقیـۀ   . هاي او نیز به محاسبات اقتصادي مـن بسـتگی پیـدا مـی کـرد      بینی پیوند تنگاتنگ است، لذا پیش اقتصادي در

و طراحـی    ها با مشـخص سـاختن مکـان    بینی اعضاي گروه، می بایستی  استراتژي کلی خود را  پیرامون  همین پیش

  .درسانی، سامان دهن هاي سوخت ها و خطوط انتقال و توزیع، و سیستم نیروگاه

کرد و خصوصا سفارش می کرد که محاسبات مـن   هایمان، چارلی دائما روي اهمیت کار من تأکید می طی مالقات

  .دار نقش کلیدي هستمگفت که در استراتژي کلی من عهدهدرست می کلودین کامالً. باید خوشبینانه باشند

  ».استآوري اطالعات  چند هفته اول در اینجا، کارمان جمع«: چارلی گفت

هـاي   ، دیوارهـا بـا پـرده   .هـاي بـزرگ خیـزران نشسـته بـودیم      هوارد و من در دفتر کار مجلل چارلی روي صندلی

  . داد، تزیین شده بود ــ را نمایش می  6هاي حماسی متون هند باستان ــ رامایانا محلی جاوه که داستان  5دوزيِ سوزن

                                                          
1. Bandung
2. Wisma
3. Perusahaan Umum Listrik Negara
4. Howard Parker
5. Batik Tapestries
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مهندسان ما در حال تهیۀ جدول دقیقـی از سیسـتم   « :گفتکرد برگ بزرگی را دود می چارلی در حالی که سیگار

: ، در این جا با سیگارش مرا نشانه گرفت و خطاب به من گفـت  ».برق فعلی و قابلیت بنادر، جاده ها و راه آهن هستند

بـا  تا آخر ماه اول، هوارد به اطالعات روشنی دربارة معجزة اقتصادي کـه  . تو باید خیلی سریع عمل دست به کار شوي

ایجاد شبکۀ جدید به وقوع می پیوند نیاز خواهد داشت در پایان ماه دوم، او به جزئیات خاصی دربارة مناطق مختلـف  

همگی باید تالش هایمان . این مرحله خیلی مهم است. ماه آخر هم صرف تکمیل کارها خواهد شد. نیاز خواهد داشت

. ایـم  اً مطمئن شویم که تمام اطالعات مورد نیازمـان تهیـه کـرده   لذا قبل از ترك اینجا، ما باید قطع. را هماهنگ کنیم

 تمام کارها باید در این جا و در این فاصلۀ زمـانی انجـام  . من می خواهم که مراسم روز شکرگزاري را در آمریکا باشیم

  ».گردیمگیرد، زیرا ما به اینجا بازنمی

یر مرد تلخی بود که فکر می کرد در زنـدگی نسـبت   هوارد پدر بزرگ خوش قلبی به نظر می رسید، ولی در واقع پ

  .به او بی عدالتی شده است

مـن را  « : گفـت  دائما به من مـی . ارتقاء پیدا نکرده بود» ي برق نیوانگلند شرکت شبکه«هاي باالي  او  هرگز به رده

ا بازنشسـت کنـد  و   او را مجبور کرده بودند که خـودش ر » کنار گذاشتند چون که خط مشی کمپانی را قبول نداشتم

. و این دومـین او بـود  . بعد هم چون تحمل خانه ماندن با زنش را نداشت، شغل مشاوره را در شرکت مین پذیرفته بود

توصـیف  » جـو  کینـه «و » حقیـر «، »لجبـاز « آینار و چارلی هر دو در مورد او  بـه مـن هشـدار داده بودنـد زیـرا او را      

  .کردند می

ت هوارد براي من یکی از بهترین اساتیدي بود که تا کنون شانس آشنایی بـا او را یافتـه   ولی بر خالف تمام انتظارا

او از آن نوع دورة آموزشی کـه مـن   . بودم، اگر چه در آن روزها به هیچ عنوان نمی توانستم چنین موضوعی را بپذیرم

سـنی و لجـاجتش بـراي چنـین     حدس می زدم که او را به دلیـل کهولـت   . نزد کلودین گذرانده بودم اطالعی نداشت

زمـانی کـه فـرد منعطـف تـر و      و یا شاید تنها به او مأموریتی موقتی داده بودند تا . مأموریت هایی مناسب نمی دیدند

او موقعیت را خیلی به وضوح می دید و .در هر صورت هوارد براي آنها مشکل برانگیز بود .تري را پیدا کنندحرف شنو

تمام صفاتی که آینار و چـارلی  . به مهره اي بی اهمیت در بازي هاي آنها تبدیل شود درك می کرد ولی نمی خواست

ولی می توانم بگویم که حداقل بخشی از لجاجت او به این علت . به او نسبت می دادند چندان هم دور از واقعیت نبود

را شـنیده  » ایتکـار اقتصـادي  جن«من شک دارم کـه او هرگـز اصـطالح    . بود که نمی خواست از آنها فرمانبرداري کند

توانسـت   دانست که نیت آنان استفاده از او براي توجیه و ترفیع شکلی از امپریالیسم است و نمی اما به خوبی می. باشد

  .چنین نقشی را بپذیرد

گذاشت و دستگاه تنظیم صـداي   او سمعک در گوش می. مان، هوارد مرا به کناري کشید هاي بعد از یکی از مالقات

  .داد ي کوچکی بود که در زیر پیراهن جا می جعبه آن،

هر دو مقابل پنجره اتاقِ مشترکمان ایستاده . »این موضوع باید بین خودمان بماند«: با صدایی خفیف و آرام گفت

زن جـوانی در آب کثیـف   . کـردیم  بود، تماشا میPLN بودیم و کانال راکد و مارپیچ شکلی را که در نزدیکی ساختمان

سـت،  اکه نوعی لباس محلـی بـراي زنـان انـدونزي     » ساروگان«کرد و براي حفظ عفت بدنش را با میاستحمام  کانال

رحمـی   چارلی آدم بـی . آنان سعی دارند مجابت کنند که این اقتصاد با سرعت موشک رشد خواهد کرد«. پوشانده بود

  ».نگذار سرت کاله بگذارند. است

آیـا  . کـرد کـه در مقـابلش جبهـه بگیـرم     ن حال چیزي من را تحریـک مـی  در عی کرد ولیمنقلبم میهایش  حرف

  سرنوشت حرفه اي ام به تبعیت از مدیر شرکت مین بستگی نداشت؟  

                                                                                                                                                                                    
6 .Ramayana  ، مقبل از میالد ـ  6دیوان اشعار حماسی به زبان سانسکریت قرن.
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. قطعاً این اقتصاد شکوفا خواهد شد«: کرد چشم دوخته بودم، گفتم  در حالی که به زنی که در کانال استحمام می

  ».اجتناب ناپذیر است

ن و مهـم   پـس تـو  «: نی کرد، و بی آن که به منظرة اي جلوي رویمان داشتیم توجهی نشان دهد گفـت زیر لب م

  »اي؟ساالد آنها را خریده

ي رودخانـه پـایین رفـت،     مـرد نسـبتاً مسـنی از لبـه    . حرکتی در سمت باالي کانال توجه مرا به خود جلـب کـرد  

زن جوان او را دید ولـی بـی اعتنـا بـه     . شلوارش را پایین کشید و لب آب، چمباتمه زد تا به نداي طبیعت پاسخ گوید

راه درازي را مـن  «: وارد نگـاه کـردم، و گفـتم   از پنجره روي برگردانـدم و مسـتقیم در چشـمهاي هـ    . کارش ادامه داد

دانـم و بـه   ر آمریکاي جنـوبی گذرانـده ام و مـی   ام، می دانم که هنوز جوان هستم، ولی من سه سال تمام را دپیموده

    شـرایط بـه سـرعت تحـول پیـدا      . ننـد ککشف میام چه اتفاقی می افتد وقتی ناگهان در جایی معدن نفت چشم دیده

  .کندمی

ولـی بگـذار یـک    . اممتمادي تا این جا پشت سر گذاشته من هم  راه درازي را طی سالیان!! اوه«: یشخند گفتبا ن

.  من هیچ عالقه اي به کشفیات نفتی و مابقی داستان هایی کـه تعریـف مـی کنیـد نـدارم     ! چیزي به تو بگویم اي مرد

و   ، جنگ جهانی دوم، دوران هـاي پـر رونـق   30هاي بحران سال: ام بینی ظرفیت بارِ برق کرده تمام عمرم را صرف پیش

  :دوران هاي رکود اقتصاديِ دیگر

توانم بـه تـو   میو. ي ماساچوست اصطالح معجزه  را در بوستون دیده ام ــ به عالوة آن به 128من تأثرات بزرگراه  

 6بهتـرین شـرایط، رشـد     در صد در سال نداشته است، و در 9تا  7اطمینان بدهم که میزان برق هرگز رشدي معادل 

  »درصد بوده است

بایست  می. گفتم، شاید که حق با او باشد، ولی در موضع دفاعی بودمیکردم و به خودم مدر چشم هاي او نگاه می

  .کردم که اشتباه می کند، زیرا از نظر وجدان باطنی خودم نیز نیازمند  توجیه قضایا بودم او را متقاعد می

مـا در اینجـا بـا شـرایط     . در اندونزي اصالً  کسی دسترسی به برق نداشته اسـت . تون نیستاندونزي بوس! هوارد«

  ».کامال متفاوتی سروکار داریم

  .خواست مرا پس بزند ي کفشش چرخید و دستی تکان داد، انگار که می بر روي پاشنه

صـندلی اش را کشـید و    » .یبرایم اهمیتی ندارد که تو چیزي اختراع می کن! برو روحت را بفروش«: با خشم گفت

من پیش بینی هایم را بر اساس آن چیزي که بدان اعتقاد دارم تهیه می کنم و نه بـر  « . خودش را درون آن رها کرد

  .اش یادداشت کرد مدادش را برداشت و تندتند مطالبی در دفترچه» اساس بررسی هاي تخیلی

توانسـتم  علیه من بـه راه انداختـه بـود نمـی     جدالی را که اوتوانستم نادیده بگیرمش  نمی. این یک نوع منازعه بود

  :رفتم و جلوي میزش ایستادم. ندیده بگیرم

اگر محاسبات من در چشم انداز انتظارات عمومی باشد و نتایجی را پیش بینی کنم که جنجالی بودن آن بـا اوج  «

در بوستون واقعا مضحک بـه نظـر خـواهی     60 دوران کشف طال در کالیفرنیا برابري کند تو با برآوردهاي نوع سالهاي

  ».رسید

دسـتش را چنـدبار   » این نام تو و بقیه اسـت ! بی شرم« :مدادش را روي میز رها کرد و با نگاهی خیره به من گفت

اید و تنهـا   شما  روحتان را به شیطان فروخته«: مان تکان داد به شکل نا مشخصی، به سمت دفاتر کار پشت دیوار اتاق

  ».رایتان مهم استپول ب

  ».دهمبه کارم ادامه می کنم و حاال سمعکم را خاموش می«: اي مصنوعی دست برد زیر پیراهنش با خنده

توقـف   بـا وسـط راه  . به سرعت از دفتر آمدم بیرون و رفتم به طرف دفتـر چـارلی  . حرفهایش خیلی به من برخورد

  .  دانستم چه کار کنمکردم، تردید داشتم و نمی
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آن زن جوان داشـت از کانـال بیـرون    . ها پایین آمدم و زدم به بیرون در زیر نور آفتاب بعد از ظهر و از پله برگشتم

چنـد تـا پسـربچه تـوي کانـال بـازي       . از آن پیر مرد دیگرخبري نبود. و سارونگش را به دور خود پیچیده بود. آمد می

هـایش را مسـواك    یان سال تـا زانـو در آب بـود و دنـدان    یک زن م. زدند پاشیدند و فریاد می کردند، آب به هم می می

  .شست زد در حالی که یکی دیگر چند قطعه لباس می می

ي کانـال   اي نشسـتم و سـعی کـردم بـه بـوي زننـده       روي قطعۀ سیمانی در هم شکسته. بغض گلویم را گرفته بود

قـدر احسـاس بـدبختی     کـه چـرا ایـن    احتیاج داشـتم بفهمـم  . ام را بگیرم خیلی سعی کردم جلوي گریه. توجهی نکنم

  .کنم می

او درست بـه نقطـۀ حسـاس مـن     » .تنها پول برایتان مهم است« : بارها طنین صداي هوارد در ذهنم منعکس شد

  .حمله کرده بود

راهـی بایـد   پرسیدم چـه  از خودم می. کرد دادند و صداي شادشان فضا را پر می ها به آب بازیشان ادامه می پسربچه

نم و چگونه می توانم مثل آنها آزاد و بی خیال باشم؟ در حالی که با این پرسش ها کلنجار می رفـتم، بـازي   انتخاب ک

پیرمـرد گوژپشـتی بـا    . شاد و معصومانۀ بچه ها را نظاره می کردم که از خطر این آب هاي آلوده هنوز بی خبر بودنـد 

اي ایستاد و به پسر بچه  براي لحظه. کرد ـ لنگان عبور می  ي رودخانه، باالي کانال، لنگان دار، در کناره دستی گره چوب

  . هاي نگاهی انداختی و بعد با تبسمی که بر چهره اش نقش بست، دهان بی دندانش را به نمایش گذاشت

اي احسـاس   براي لحظـه . توانستم محرمانه با هوارد صحبت کنم، و با مشاورت او راه حلی پیدا می کردیم شاید می

ولی احساس نشـاطم، بـا همـان سـرعتی کـه امـواج       . سنگی برداشتم و به طرف کانال پرتاب کردم قلوه. آرامش کردم

هوارد پیـر و تلـخ   . دانستم که از عهدة چنین کاري بر نخواهم آمد می. شد، از بین رفت حاصل از پرتاب سنگ محو می

ولـی مـن   . بود، و قطعا اهل سازش نیستاو پیش از این فرصت هاي پیشرفت حرفه اي اش را ندیده گرفته . مزاج بود

  .جوان و در آغاز کار بودم و مطمئنا نمی خواستم مثل او بازنشست شوم

به عمق آب در کانال متعفن نگاه کردم و تصاویري از مدرسۀ ابتـداییِ روي تپـه در نیوهمپشـایر در ذهـنم نقـش      

هـاي   هـا بـه میهمـانی    ذراندم در حالی که سـایر بچـه  گ ام را تک و تنها در آنجا می به یاد آوردم که ایام تعطیلی. بست

نه من هیچ کسی را ندارم کـه حرفهـایم را    اندك اندك واقعیت تأسف بار در برابرم قد الم کرد .رفتند باشکوه می

  . به او بگویم

هـوارد،   –در شب همان روز در تخت خوابم به تمام افرادي فکر کردم که در زندگی ام بـا آنهـا آشـنا شـده بـودم      

و از خودم می پرسیدم اگر هرگز با چنین افرادي مالقات نمی کردم، زنـدگی   –چارلی، کلودین، آن، آینار، عمو فرانک 

دربارة آینده ام و در مورد . مطمئنا از اندونزي نمی توانستم سر در بیاورم. من به شکلی در می آمد و در کجا می بودم

  .تصمیماتی که باید می گرفتم فکرکردم

چارلی آن چه را که می خواست خیلی صریح مطرح کرده بود، از من و هوارد انتظار داشت که بـرآوردي را عرضـه   

  .در صد در سال را نشان دهد 17کنیم که میزان رشد حداقل 

ولی چرا قبالً به این موضوع فکر نکرده بـودم؟ بـه   . ناگهان فکري به ذهنم خطور کرد که موجب تسلی خاطرم شد

زیرا هوارد گفته بود که برآوردها و پیش بینی هاي مـن هـر چـه    . جه رسیدم که  اصالً من نباید تصمیم بگیرماین نتی

توانسـتم رضـایت    بینی رشـد اقتصـادي بـاال، مـن مـی      با پیش. باشد، او کاري را خواهد که به نظرش صحیح می رسد

. گذاشـت  ر من بر روي طرح کلّی تأثیري نمـی نتیجه کا. توانست تصمیم خودش را بگیرد رؤسایم را جلب کنم و او می

به این ترتیب افکارم از بار احساس گناه آزاد شد و در . همه روي اهمیت نقش من تأکید داشتند، ولی در اشتباه بودند

  .خوابی عمیق فرو رفتم

. ل کردنـد هـا منتقـ   او را به بیمارستان میسیونري کاتولیک. چند روز بعد، هوارد دچار یک مرض عفونی شدید شد
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ي مـا اطمینـان    هوارد به همه. تر به آمریکا برگردد اکید کردند که هرچه سریع  پزشکان ضمن تجویز دارو، به او توصیه

بینی ظرفیت بـار الکتریکـی    تواند پیش آسانی می آوري کرده و در بوستون به داده بود که تمام آمار موردنیازش را جمع

  :اش بود ه من تکرار هشدارهاي اولیهاش ب کلمات خداحافظی. را تکمیل کند

شوم، هـر چنـد کـه بـراي بـه      وارد این بازي هاي خدعه آمیز نمیمن . شوداز باد کردن ارقام سودي حاصل نمی«

  ».اصطالح رشد اقتصادي سخنرانی کنید



  

  6فصل 

  نقش من به عنوان مأمور تفتیش عقاید

، یکـی  »المللی آژانس ایاالت متحده براي توسعه بین«و » بانک توسعه آسیا«بر اساس قراردادهایمان با دولت اندونزي، 

گرفت بازدیـد بـه عمـل آورد، و     بایستی از تمام مناطقی که تحت پوشش استراتژي کلی قرار میاز اعضاي گروه ما می

دانی چگونه خودت از و می تو از آمازونی جان سالم به در بردي،«: چارلی به من گفت. مأموریت به من واگذار شداین 

  ».شر حشرات و مار و آب آلوده در امان نگهداري

همراه با راننده و مترجم از چندین محل واقعا زیبا دیدن می کردم ولی در خانه هایی اقامت داشتم که بـه طریـق   

هایی داشتم و سعی کردم نظرشان را در مـورد  مالقات 1با سران محلی در امور سیاسی و تجاري.آمیز بودنداولی حزن 

با مـن و ارائـۀ    احتمال رشد اقتصادي جویا شوم ولی خیلی زود پی بردم که این مقامات چندان تمایلی براي همکاري

هـاي دولتـی یـا بـا مراکـز اصـلی        ا رؤسایشان، بـا اداره گفتند که باید موضوعات را ب نوعاً، می. دهنداطالعات نشان نمی

ها در جاکارتا مطرح کنم دائما به من پیشنهاد می کردند که چنین مسائلی را بایـد بـا رؤسـاي آنهـا در ادارات      شرکت

کردم که گویی همگـی شـان علیـه مـن      گاهی اوقات احساس می. دولتی و مراکز روابط عمومی در جاکارتا مطرح کنم

  .اندردهکتوطئه 

در  2در فاصـلۀ ایـن بازدیـدها بـه ویزمـا     . کشـید  کوتاه بود و بیش از دو ـ سه روز طـول نمـی   این بازدیدها معموالً 

  3اسـمش راسـمون  . تـر بـود   خانم مدیرة مهمانسرا پسري داشت که چندسالی از من جوان. کردم باندونگ مراجعت می

او دانشجوي اقتصاد در دانشگاهی محلی بود و به همین علت  . دندز ولی به غیر از مادرش همه او را راسی صدا می ،بود

او . درواقع، فکر می کردم که روزي براي درخواست کار به من مراجعه خواهد کرد. مند شد خیلی زود به کار من عالقه

  .دادآموزش می را 4به من زبانِ باهاسا

ز هلند، انتخاب یک زبان ساده براي تمام انـدونزي  مهمترین اولویت براي رئیس جمهور سوکارنو، پس از استقالل ا

بیش از سیصدوپنجاه زبان و گویش محلی رایج بود و دکتر احمد سوکارنو بـه ضـرورت    در تمام جزایر اندونزي، به. بود

اب هاي متنوعش واقف بود زیرا اتحاد و وفـاق عمـومی ایجـ   مام اهالی اندونزي با تمام فرهنگیک زبان مشترك براي ت

کـه او تعـدادي از زبـان    با چنین هدفی بود . کرد که مردم اندونزي بتواند به راحتی با یک دیگر ارتباط برقرار کنندمی

  . المللی را فراخواند و زبان باهاساي اندونزي نتیجۀ موفقیت آمیز بررسی هاي آنها استشناسان بین

هـا کـه مشخصـه     افعال نامنظم و سایر پیچیـدگی است و خیلی از متغیرهاي زمانی،  5باهاسا مبتنی بر زبان ماالیی

اکثریت مـردم انـدونزي بـه ایـن زبـان صـحبت        1970اوایل دهۀ . ها است از این زبان حذف شده است خیلی از زبان

. دادنـد  هـاي محلـی ادامـه مـی     اي و سایر گویش کردند، گرچه در اجتماعات خود همچنان به استفاده از زبان جاوه می

یـا حتـی اسـپانیولی، باهاسـا زبـان        6در مقام مقایسه بـا شـوآر  . ی، معلم بسیار خوبی هم بودمشرب راسی ضمن خوش

                                                          
1. Business

2 .Wisma  ،نام مهمانسراي گروه.

3. Rasmon
4. Bahasa Indonesia
5. Malay

6 .Shuar ،گویش محلی اکوادور.
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  .اي بود ساده

ي موتوري داشت که گاهی از آن براي نشان دادن شهر و آشنا کردن من با اهالی آن اسـتفاده   راسی یک دوچرخه

هم گوشه اي از اندونزي را بـه تـو نشـان    امشب می خوا«: شبی از شبها مرا ترك موتورش سوار کرد و گفت . می کرد

از برابر خیلی صحنه ها عبور کردیم، نمایش هاي سایۀ در سنّت چینی، نوازنـدگان بـا آالت   » .دهم که هرگز ندیده اي

و اداوت موسیقی سنتی، آتش بازانی که از دهانشان آتش می دمیدند، خنیـاگران و فروشـندگانی کـه انـواع و اقسـام      

  .فروختند، از کاستهاي قاچاقی آمریکایی گرفته تا مصنوعات نادر بومیریب را میجیب و غکاالهاي ع

خانۀ  کوچکی سردرآوردیم کـه پـر از دختـران و پسـرانی بـود کـه مـدل لبـاس، کـاله و آرایـش            سرانجام از قهوه

اً انـدونزیایی  کرد، ولی همه، مشخص رقابت می 1960ها در آخر دهه  کنندگان در کنسرت بیتل موهایشان با مد شرکت

  .، و ما هم به آنان پیوستیم.راسی مرا به گروهی که پشت میزي نشسته بودند معرفی کرد. بودند

. همه کمابیش به خوبی انگلیسی حرف می زدند ولی بیشتر مرا تشویق کردند که به زبان باهاسا با آنها حرف بـزنم 

نمی دانستم چه جوابی بدهم و حتی نمـی توانسـتم   . ننداز من می پرسیدند چرا آمریکایی ها زبان آنها را حرف نمی ز

بگویم به چه علتی من تنها آمریکایی و حتی تنها غربی حاضر در این بخش شهر هستم، در حالی که تعداد زیـادي از  

  .  آنها در باشگاه گلف و تنیس، در رستوران هاي شیک و سینما و سوپرمارشه هستند

، راسی و دوستانش من را از خودشان دانستند و با من نیز مثل فـردي کـه   آن شب را من هرگز فراموش نمی کنم

کـه از  » ژیروفـل «غذا خـوردن بـا آنهـا و گـوش کـردن موسـیقی و رایحـۀ        . به گروه خودشان تعلق دارد رفتار کردند

در  سیگارهایشان برمی خواست و دیگر بوهایی که بدان ها عادت داشتند، شـوخی هایشـان و خندیـدن بـا آنهـا، مـرا      

دقیقا مثل وقتی که در سپاه صلح بودم و از خودم می پرسیدم چـرا تـرجیح دادم   . نشاطی عمیق غوطه ور ساخته بود

جمع دوستانۀ ما در شب پیش می رفت و آنها بـیش از پـیش   . جدا از چنین مردمانی با بلیط درجۀ یک مسافرت کنم

  . یتنام در گیر آن بود کنجکاوي نشان می دادندبه نظریات من دربارة کشورشان و جنگی که کشور خود من در و

        کردنـد و وقتـی   اظهـار تأسـف و انزجـار مـی     نامیدنـد  آمریکا به ویتنام می» تهاجم غیرقانونیِ«همگی آنها از آنچه 

  .بردند که من نیز در این احساس با آنها شریک هستم، تسلی خاطر پیدا کردندپی

خاطر دعوتم بـه دنیـاي    از راسی به. ها خاموش بود خیلی دیروقت بود و همه چراغزمانی که به مهمانسرا برگشتیم 

به هم قول دادیـم  . آالیشم با دوستانش، از من سپاسگزاري کرد خاطر برخورد بی او هم به. خودش، مفصالً تشکر کردم

  .مهایمان رفتی که این کار را تکرار کنیم، به گرمی با یک دیگر دست دادیم و بعد به اتاق

. چنین گریزهایی به همراهی راسی براي من مشوق تازه اي بود تا اوقات بیشتري را به دور از گروه مـین بگـذرانم  

به او گفتم که براي کسب اطالعات از مقامات محلی دچـار مشـکل هسـتم    . صبح روز بعد با چارلی قرار مالقات داشتم

  .، در ادارات مرکزي در جاکارتا قابل دسترسی استبینی اقتصادي آمار مورد نیاز من براي پیش  زیرا عمده

  .اي را در جاکارتا بگذرانم دو هفته و به این نتیجه رسیدیم که من  باید یکی 

ولی . کرد شهري شرجی بروم، چارلی با من ابراز همدردي می از اینکه مجبور بودم باندونگ را ترك کنم و به کالن 

م تنهایی در جاکارتـا گشـت و گـذار کـنم و در هتـل شـیک انترکنتیننتـال        در خفا خیلی خوشحال بودم که می توان

با این وجود به محض اینکه به جاکارتا رسیدم، دریافتم که حاال به زندگی با دید دیگـري  . اندونزي اقامت داشته باشم

گی به نحـو خاصـی   شبی که با راسی و دوستان جوانش گذرانده بودم، و تمام سفرهایم در اندونزي، جمل. کنم نگاه می

همسـران  . ام عوض شده بـود  احساسات و نگرشم نسبت به هموطنان آمریکایی. در بینش من تحوالتی ایجاد کرده بود

هاي طبقات  هاي آهنی پشت پنجره دیوار زنجیري دور استخر و نرده. رسیدند جوان آنها دیگر چندان زیبا به نظرم نمی

هـاي مجلـلِ    آمدند حتی غـذاي رسـتوران   حاال خیلی تهدید کننده به نظرم میشان نشده بودم،  پایین که قبالً متوجه

  .مزه بود هتل هم دیگر به مزاقم بی
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        هایم با سران سیاسـی و رؤسـاي شـرکت هـاي تجـاري،      طی مالقات. یک نکتۀ دیگر نیز توجهم را جلب کرده بود

  .کنندخاصی با من رفتار می بردم که با ظرافتپی

عنوان مثال، هنگام معرفـی    به. دیدم که خیلی از آنها از حضور من خشنود نیستند نبودم ولی حاال می قبالً متوجه

  هاي باهاسایی استفاده می کردند که بر اساس فرهنگ نامۀ اي که در اختیار داشـتم بـه   من به یکدیگر، معموالً از واژه

حتـی  . کردم که گـویی بـه زبـان آنهـا آشـنایی نـدارم      ولی من طوري رفتار می .بود» بازجو«یا » مفتش عقاید«معنی 

نامـه خیلـی خـوب     یـک لغـت  . دانم اي از زبان باهاسایی را می کرد که فقط چند عبارت کلیشه مترجم من هم فکر می

  .کردم هایم، معموالً به آن رجوع می باهاسایی ـ انگلیسی خریده بودم که بعد از مالقات

؟ کـردم لغات را به اشتباه تعبیر میشد و یا این که من فرهنگ بیانی مربوط می ین کلمات به شیوةآیا استفاده از ا

با این وجود هرچه بیشتر با این افـراد سـروکار پیـدا    . کردم به خودم بقبوالنم که تعبیر من اشتباه بوده استسعی می

ها تنها بـه دلیـل دسـتوراتی    می کردم بیشتر به این موضوع پی می بردم که از دید آنها من فرد مزاحمی هستم که آن

دانستم چه کسی بـه آنهـا دسـتور صـادر کـرده      نمی. جبار با من همکاري می کردندکه دریافت کرده بودند و از روي ا

دانسـتم کـه اگـر مـرا در     تنهـا همـین را مـی    .است، یکی از وزراي دولت، مدیر بانک، ژنرال ارتش و یا سفارت آمریکـا 

دهنـد و ظـاهرا از   مـی هایم پاسـخ    اي تعارف می کنند و خیلی مؤدبانه به تمام سوآلدفاترشان می پذیرند و به من چ

  .اي از تسلیم آمیخته به خصومت موج می زند حضور من ابراز خوشوقتی می کنند ولی در باطنشان سایه

شـتم  در نتیجه در مورد اعتبار پاسخ هایی که به پرسش هاي من می دانند و صـحت اطالعـاتی کـه در اختیـار دا    

توانستم براي مالقات فردي همراه با مترجم مستقیما به دفتـر  به عنوان مثال هرگز نمی .اندك اندك دچار تردید شدم

این کار در نفس خـود عجیـب نبـود، ولـی موجـب      .  او مراجعه کنم و می بایستی که از پیش قرار مالقات می گرفتم

هـاي پرترافیـک و پـیچ     لذا مجبـور بـودیم از خیابـان   . کردند ها درست کار نمی تلفن. اتالف وقت خیلی زیادي می شد

  .ساعت وقت بگذاریم درپیچ عبور کنیم و براي رسیدن به چند خیابان دورتر می بایست یک 

بعـد یـک منشـی مـرد ظـاهر      . شد تا چند فرم را پر کنیم شدیم، از ما خواسته می وقتی وارد ساختمان مربوطه می

کـرد کـه بـه چـه      ها از بابت آن شهره هستند، از مـن سـوآل مـی    اي آمیزي که جاوه احترامشد، مؤدبانه و با لبخند  می

  .کرد گاه، زمانی را براي مالقات تعیین می اطالعاتی نیازمند هستم و آن

شـد و هنگـامی کـه مالقـات انجـام       ها حداقل براي چند روز بعد از درخواست تنظیم می بدون استثنا، قرار مالقات

هـاي پـنج تـا ده سـاله؛      صاحبان صنایع برنامه: دادند ي از مدارك و آمار و ارقامِ آماده شده تحویلم می گرفت، پوشه می

هاي در شرف اتمام و در مرحلۀ طراحی را ارائه  ها جداول و نمودارها؛ و مسئوالن دولتی هم سیاهۀ  پروژه مدیران بانک

تمام اطالعـاتی کـه ناخـدایان دولتـی و تجـاري طـی       . اشنددادند که تماماً قرار بود محرك و مولد رشد اقتصادي ب می

کـس ـــ    هیچ. ها مطرح می کردند حاکی از آمادگی جاوه براي نیل رشدي بی سابقه در عرصۀ اقتصادي است مصاحبه

برد و یا اطالعاتی کـه بـا آن مغـایرت داشـته باشـد  بـه مـن         حتی یک نفر  براي نمونه ــ این فرض را زیر سوآل نمی

  .داد نمی

در باز گشت به باندونگ، تمام این تجربیات و اطالعات را باز بینی کردم زیرا در تمامی آنها چیـزي نگـران کننـده    

کرد که تمام فعالیت هاي من در اندونزي بیشتر بـه بـازي شـباهت دارد تـا بـه       طور به ذهنم خطور  این. وجود داشت

اعتمـاد متقـابلی بـین مـا     . کرد کارت هایش را پنهان کنـد  هر یک بازي کنان سعی می. شبیه بازي پوکر بود. واقعیت

با این وجود باز خیلـی  . وجود نداشت و براي اعتبار اطالعاتی هم که  در اختیار داشتیم نمی توانستیم حساب باز کنیم

  . جدي بود و زندگی میلیون ها آدم طی دهه هاي آینده بدان بستگی داشت



  

  7فصل 

  تمدن در بوتۀ آزمایش

امشـب یکـی از گرداننـدگان خیلـی     . ببـرم  1را به تماشاي دلنـگ و خواهم تمی «: راسی با هیجان خاصی به من گفت

سـنتی معـروف   لنگ ها کارگردانان نمایش عروسکی د» ؟کنددر شهر برنامه اجرا می مشهور نمایش عروسکی اندونزي

  . دوست جوان من آشکارا از برگشتنم به باندونگ خیلی خوشحال به نظر می رسید. اندونزي هستند

دانستم که  اش مرا به قسمتی از شهر برد که پیش از این کامال برایم ناشناخته بود، و اصال نمی با دوچرخه موتوري

اشته از خانه هاي زیباي سـنتی جـاوه بـود کـه بـه انهـا       از محله هایی عبور کردیم که انب. چنین جایی هم وجود دارد

هـیچ اثـري از   . می نامند، و  طرح آن نسخۀ حقیرانه اي از معابد کوچک با سقف سفالی به نظر مـی رسـید   2کمپونگ

هاي اداري  نبود که از هنگام ورودم به دیـدن آنهـا عـادت کـرده      هاي باشکوه استعماري هلند و ساختمان آثار  عمارت

نما شـده بـه    اگر چه نخ 3مردم با وجود فقر آشکارشان، از مناعت طبع باالیی برخوردار بودند و  سارونگ هایشان. بودم

در همه جا به شادي . هاي حصیري با لبۀ پهن نظر می رسید ولی تر و تمیز بود، بلوزهایی به رنگ روشن و شاد و کاله

آوردنـد تـا جـنس شـلوار      ها به سوي من هجوم می یستادیم، بچها وقتی می. و خنده از ما استقبال به عمل می آوردند

  .گل معطر یاسمن به مویم سنجاق کرد ي کوچکی یک شاخه دختر بچه. ام را لمس کنند جین

صدها نفر جمع شده بودند، بعضی سرپا و بعضـی هـم   . موتوري را نزدیک یک تئاتر خیابانی پارك کردیم  دوچرخه

ترین بخشِ شهرِ بانـدونگ   با اینکه ما در مرکز قدیمی. آسمانِ شب  صاف و زیبا بود .روي صندلی سفري نشسته بودند

زمینـی و   بوي هیزم سوخته، بادام. بودیم، ولی خیابان فاقد نور برق بود و ستارگان باالي سرمان را به خوبی می دیدیم

  .بوي میخک فضا را پر کرده بود

خانه مالقـات کـرده بـودم،     عداد زیادي از جوانانی که قبالً در قهوهزودي با ت راسی داخل جمعیت ناپدید شد ولی به

در مـورد سـاته   . آوردنـد ) زمینـی  گوشت قرمه سـرخ شـده در روغـن بـادام    ( 4برایم  چاي داغ، کلوچه و ساته. برگشت

: گفـت ها به آتش کـوچکی اشـاره کـرد و بـا خنـده       اما یکی از خانم. کردم بایست قبل از پذیرفتن، کمی تردید می می

  ».همین حاال پخته شده. گوشت خیلی تازه است«

تأثیر شگرفی در من داشت، صـداي ایـن آلـت     5»گامالونگ«صداي سحرآمیز . تا این که صداي موسیقی برخاست

  . موسیقی خیلی شبیه ناقوس معابد است

آورد و تمـام   عروسک ها را هم خـود او بـه حرکـت درمـی    . تمام موسیقی کار خود دالنگ است«: راسی آرام گفت

  ».کنیم آنها را برایت ترجمه می. گفتگوها هم صداي خود اوست، پرسوناژهایش به چندین زبان حرف می زنند

بعدها فهمیدم کـه دالنـگ   . هاي سنتی وقایع روز نمایش بسیار قابل توجهی بود، محتواي آن ترکیبی بود از افسانه

بیش از صد عروسک در بساط خـود دارد و بـراي   . دهد م میمحلی است که کارش را در حالت خلسه انجا  6یک کاهن

                                                          
1 .Dalang  ،گردانندة نمایش عروسکی در جاوه ـ م.

2. Kampong Houses
3 .Batik Sarong  ،پوشیدند پارچه رنگ شده نازك که مردان و زنان محلی مثل دامن می.

4. Sate
5 .Gamalong  ،ي  ت موسیق از آال

6 .Shaman  ،کاهن و رهبر مذهبی شمنیزم.
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یکـی از فرامـوش    کـنم، واقعـاً  آن شب را هرگـز فرامـوش نمـی    .کند هرکدام از آنها نیز با صداهاي مختلف صحبت می

  .ترین شبهاي زندگی من استنشدنی

شمایل ریچارد نیکسـون را  ، صحنه گردان عروسکی به »رامایانا«بعد از به نمایش گذاشتن چند صحنۀ کالسیک از 

رئیس جمهوري آمریکا بـا لبـاسِ و کـت    . به صحنه آورد، که بینی دراز و لپ هاي آویزان از وجه مشخصات بارز او بود

بـا لبـاس راه راه او را همراهـی    عروسک دیگري . سام و کاله بلند طرح راه راه و ستاره آراسته شده بود دنباله دار عمو

در یکی از دستهایش سطل طالیی رنگی داشت که نشان دالر روي او نقاشی شده بـود و در  این عروسک دوم . کردمی

دست دیگرش پرچم آمریکا را باالي سر نیکسون به حرکت در می آوارد، گویی که برده اي در حال بـاد زدن اربـابش   

  . است

دام به قالبی وصل شده و پشت این دو عروسک، نقشۀ خاور دور و خاورمیانه ظاهر شد که کشورهاي مختلف هر ک

و سـپس  . نیکسون سریع به طرف نقشه رفت و ویتنام را از قالبـش برداشـت و در دهـانش مچالـه کـرد     . آمیزان بودند

بعـد آن را بـه   . »چقدر بد مزه است دیگر نیازي به ایـن نـداریم  «: چیزي را به فریاد گفت که بعدا برایم ترجمه کردند 

  .را در از نو با سایر کشورها تکرار کرد و همین صحنه. داخل سطل پرت کرد

هاي بعدي او دیگر نه از کشورهاي جنوب شرقی آسیا، بلکه تماماً از  آنچه مرا به تعجب واداشت این بود که انتخاب

بعد رفـت بـه سـراغ پاکسـتان و     . فلسطین، کویت، عربستان سعودي، عراق، سوریه و ایران: ي خاورمیانه بودند  منطقه

  .افغانستان

هر بار که نیکسون عروسکی کشوري را به سطل زباله پرتاب می کرد، قطعه اي را به شکل تکـراري فریـاد مـی زد    

  ».هاي محمد، شیاطین اسالمی هاي مسلمان، عفریت سگ«: که شامل ناسزاگویی علیه اسالم بود 

. شـدند تـر مـی  زدهانتماشـگران هیجـ   با پرتاب  هر کشوري به داخل سطل،. جمعیت خیلی به هیجان آمده بودند

کردم کـه گـویی گـاهی اوقـات زبـانِ بـازیگر        احساس می. هیجان تماشگران مخلوطی بود از خنده، و شگفتی و خشم

در میان جمعِ سرپا ایسـتاده، از همـه   . به من هم حالت اضطرابی دست داده بود. احساسات آنها را جریحه دار می کرد

بعد نیکسون چیزي گفت که وقتی راسـی آن را  . دف خشم جمعیت قرار بگیرمقدبلندتر بودم و نگران بودم که مبادا ه

  .برایم ترجمه کرد، سرم سوت کشید

انـدونزي را از قـالب   » !توانیم از اندونزي پولی در بیاوریم؟برویم ببینیم آیا می. این یکی را بدهید به بانک جهانی«

یک مـرد  . ظه، عروسک دیگري از تاریکی به صحنه پریددرست در این لح. نقشه برداشت تا به داخل سطل پرتاب کند

  .اش چاپ شده بود وضوح روي سینه نامش به. رنگ و پیراهن محلی اندونزیایی با لباس راحتی خاکی

  ».یک سیاستمدار محبوب باندونگی است«: راسی توضیح داد

  .کرد ستش را حایل میپرید و د ور می ور و آن این عروسک عمالً بین نیکسون و عروسک حامل سطل، این

جا تمام جمعیت یک پارچه شروع کردند بـه  در این ».اندونزي یک کشور مستقل است! دست نگهدارید« : فریاد زد

در این لحظه، مرد حامل سطل پرچمی را که در دست داشت مثل نیزه در بدن مرد اندونزیایی فـرو کـرد،   . دست زدن

مرگ نمادین سیاسـت مـدار   . زمین شد و به مرگی اندوهناك در گذشتپس از این حرکت مرد تلوتلو خوران نقش بر 

. اندونزي موجب بلوایی پر هیاهو بین تماشاگران شد و همه با فریاد مشت هاي گره کـرده شـان را بلنـد کـرده بودنـد     

ا تـرك  بعد با تعظیم، صحنۀ  نمـایش ر . کردند نیکسون و مرد سطل به دست آنجا ایستاده بودند و به جمعیت نگاه می

  .کردند

  ».کنم که من باید بروم فکر می«: به راسی گفتم 

ولی مـن بـه   » با شخص تو دشمن نیستند. چیزي نیست«: ام انداخت و گفت نشانۀ حمایت دور شانه دستش را به 

  .سهم خودم از این بابت چندان اطمینان خاطري نداشتم
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یگران به من اطمینان دادند که نمی دانستند که دالنگ راسی و د. خانه بعد از پایان نمایش،  همگی رفتیم به قهوه

: ها اظهار داشـت کـه   یکی از جوان. این قطعۀ طنز آمیز نیکسون و بانک جهانی را براي نمایش امشب انتخاب می کند

با صداي بلند گفتم نکند او امشب به افتخار مـن  » .گیرکننده است همیشه غافل 7کارهاي این استاد نمایش عروسکی«

بـا دسـت    یکی از جمع با خنده گفت که باید خیلی خودخواه باشم ودر حالی کـه . این نمایش را به اجرا گذاشته است

: مـن نشسـته بـود گفـت    دوستی که کنار » ستهااین بینش خاص آمریکایی«ضافه کرد ازددوستانه به شانه هایم می

  »گذارند؟بک نمایش ها به اجرا میاز این س ها آیا آمریکایی. خیلی سیاسی هستند اهالی اندونزي«

امـا شـما بـراي    «: دختر زیبایی که روبروي من نشسته بود، دانشجوي رشتۀ زبان انگلیسی بود، او از مـن پرسـید   

  »طور نیست؟ کنید، مگر این کار می "بانک جهانی"

» المللـی  توسعه بـین  آژانس ایاالت متحده براي«و همچنین  8»بانک توسعه آسیا«ام براي  گفتم که مأموریت فعلی

  .است

آیـا شـبیه   «: و بی آن که منتظـر پاسـخ بمانـد ادامـه داد و گفـت     » آیا همۀ اینها یکی نیستند؟«: و دوباره پرسید 

دنبال لغتی » ... طور نیست که انگار ما مشتی نمایش امشب نیست؟ آیا نگاه دولت شما به اندونزي و سایر کشورها این

  .»انگور«: مکش کردگشت که یکی از دوستانش ک می

انگلستان را حفظ کنید، چـین را بخوریـد   . که می توان آنها را چید و انتخاب کرد! مشت انگور هستیمدقیقاً، یک «

  ».البته بعد از اینکه تمام نفت ما را بردند«: خانم دیگري اضافه کرد» .و اندونزي را دور بیندازید

افتخار می کردم که به ایـن  . ویی به چنین پرسش هایی نبودممی خواستم از خودم دفاع کنم ولی در حد پاسخ گ

              . ان حملـۀ شخصـی بـه خـودم تلقـی کـنم      ام که ممکن بود آن را به عنـو شهر آمده ام و شاهد نمایشی بوده قسمت از

وه خـودم  خواستم که آنها این شهامت مرا بازشناسی کنند، و ببینند که در واقع مـن تنهـا عضـوي از اعضـاي گـر     می

هستم که زحمت آموختن زبان باهاسا را به خود هموار ساخته و به فرهنگ آنها عالقه نشـان مـی دهـد، و تنهـا فـرد      

با این وجود ترجیح دادم، محض احتیاط، این افکار درونـی  . خارجی حاضر در نمایش عروسکی سنت جاوه اي بوده ام

ري بیاندازم، و به این منظور از آنها پرسیدمف به نظر آنها چرا را مطرح نکنم و سعی کردم گفتگویمان را در مسیر دیگ

  . دالنگ با قطع نظر از موردي که مربوط به ویتنام می شد، تنها کشورهاي مسلمان را انتخاب کرده بود

چون کـه طـرح آنهـا روي همـین کشـورها متمرکـز       «: دانشجوي زیبا روي زبان انگلیسی با انفجار خنده اي گفت

  ».شده

هـا از   ویتنام تنها به مثابه یک عملیات پشتیبانی مطرح است، مثل هلند که نازي«: دیگر از بین جمع ما گفتیکی 

  ».آن براي سکوي عملیات بعديِ خودشان استفاده کردند

  ».هدف اصلی آنها جهان اسالم است«: و دختر خانم دانشجو اضافه کرد

توانید اعتقاد داشته باشـید کـه آمریکـا ضداسـالمی      مسلماً نمی«: گفتم و گفتم حتما می بایستی پاسخی به او می

اوه، نه؟ از کی؟ یکی از مورخین خودتان هست که باید حتما آثار او را بخوانید، او یک مـورخ  «: در جواب گفت» .است

هـا   مونیسـت بینی کرده بود که جنگ واقعی در قرن آینده بین ک ي پنجاه پیش او در دهه 9.بی توین بناملیسی است گان

  ».ها و مسلمانان درخواهد گرفت داري نخواهد بود بلکه بین مسیحی و طرفداران سرمایه

  »بی این مطلب را گفته است؟ آرنولد توین«: با تعجب پرسیدم

  ».را بخوانید» جهان و دنیاي غرب«: تمدن در بوتۀ آزمایش"بله، کتاب «: گفت

                                                          
7. Puppeteer
8. Asian Development Bank
9. Arnold Toynbee
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همه بـه هـم نگـاه کردنـد، انگـار      » مسیحیان وجود داشته باشد؟ ولی چرا باید عداوتی بین مسلمانان و«: پرسیدم

یکی، آرام و با طمأنینه، انگار که شخصی کندذهن یا دچار سـنگینی  . سؤالم خیلی مضحک آمد به نظرشان رسیده بود

 خصوص رهبرش آمریکا ــ مصمم است که کنترل دنیـا را  زیرا غرب ــ به«: گوش را مورد خطاب قرار داده باشد، گفت

شـوروي در  . خیلـی هـم قـرین بـه توفیـق اسـت      . ترین امپراتوري تاریخ بشري شود در دست بگیرد و تبدیل به بزرگ

آنها دین و ایمـانی  . بی این موضوع را فهمیده بود توین. ها دوام نخواهد آورد مقابلش ایستاده است، اما مقاومت شوروي

دهد که ایمان، یعنی روح، اعتقاد به قدرتی برتر امـري   نشان می تاریخ. شان فاقد انسجام ذاتی است ندارند و ایدئولوژي

 .کنـیم  لـذا صـبر مـی   . ما مسلمانان از چنین ایمانی برخورداریم، بیش از دیگران، حتی بیش از مسیحیان. حیاتی است

  ».گیریمقدرت می

  ».کنیمضربۀ کاري را وارد می کنیم، بعد مثل مارمی ما صبر«: یکی دیگر در همین راستا گفت

توانیم بکنیم که چنین جادثـه اي   چه کار می! چه فکر وحشتناکی«: توانستم خودم را مهار کنم، گفتم سختی می به

  ».روي ندهد

قدر حـریص و خودخـواه    این«: دختر خانمی که دانشجوي زبان انگلیسی بود مستقیم به چشمانم نگاه کرد و گفت

مـردم از  . تان چیزهاي دیگـري هـم در دنیـا هسـت     فروشگاه هاي تجملیهاي بزرگ و   دریابید که وراي خانه. نباشید

میرند و شـما بـه    هاي کوچک از تشنگی می بچه. هایتان هستید میرند و شما نگران تهیۀ سوخت اتومبیل گرسنگی می

دم شـما  شوند، ولی مر هایی مثل ما در فقر و فاقه غرق می ملت. گردید هاي مد می دنبال آخرین استیل لباس در مجله

یـا   10بعـد، برچسـب تنـدرو   . ایـد  گوشتان را بر روي این صداها بسـته . شنوند خواهیِ ما را نمی حتی صداي فریاد کمک

به جاي اینکه دیگران را به مسیر فقر و بردگی سوق دهیـد، بایـد قلبتـان را بـه روي     . زنید کمونیست بودن به آنها می

  ».اگر تغییر نکنید، محکوم به فنایید. نمانده است فرصت زیادي باقی. فقرا و ستم دیدگان باز کنید

بازي با نیکسون مقابله کرده بـود   شب چند روز بعد، سیاستمدار محبوب باندونگ، که عروسک آن در نمایش خیمه

  .گرددشود و راننده نیز متواري میدر اثر تصادف اتومبیل کشته میو به دست مرد سطل به دست کشته شده بود، 

                                                          
10. Radical
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آن شـبی کـه در   .توانسـتم فرامـوش کـنم   را نمـی  بازي و کلمات آن دختر زیباي دانشجو شب نمایش آن استاد خیمه

 .باندونگ گذرانده بودم خیلی مرا به فکر واداشت و بیش از همیشه نسبت به سرنوشت چنین مردمانی حساس شـدم 

تحـت تـأثیر    اطالع نبودم، ولی واکـنش هـایم غالبـاً   در اندونزي به عهده داشتیم بی البته، پیش از این از نقشی که ما

یل تـاریخی و  کردم منطقی فکر کنم و بر این اساس به دالمقابله با چنین احساساتی سعی می احساسات بو، ولی براي

  .کردمزیست شناسی تکیه می

گفتم که با ایـن وجـود، مـن، آینـار،     به خودم می ردم وکمیعنوان بخشی از شرایط انسانی توجیه  مان را به دخالت

نـی تـأمین معیشـت    یع: کنیم که  نوع بشر همیشه به عهده گرفته است چارلی و سایر اعضاي گروه همان کاري را می

  .هایمانخودمان و خانواده

ه مدد آنها پـی بـردم کـه    ب. بحث با آن جوانان اندونزیایی مرا واداشت تا مسائل و شرایط را از زاویۀ دیگري ببینیم

             نخواهـد داشـت و هـیچ خـدمتی بـه       رویکرد خودخواهانه در سیاست خارجی براي هیچ کشوري امنیـت بـه هـم راه   

و این نتیجۀ یک نگرش معیوب است که به گزارشـات سـالیانۀ شـرکت هـاي تجـارتی و      . هاي آینده نخواهد کردنسل

  .سیاست خارجی را تعریف می کنند تکیه دارداستراتژي انتخابات سیاستمدارانی که 

. هاي مدام به جاکارتا بود هاي اقتصادیم مستلزم مسافرت بینی طور که بعداً مشخص شد، تهیۀ آمار براي پیش همان

از این فرصت در جاکارتا و مزیت تنهایی ام در آن جا براي بررسی تمام این مسائل و نوشـتن آنهـا در دفتـر خـاطراتم     

دادم و سعی می کـردم بـا جـذامیان،     زدم، به گدایان پول می هاي جاکارتا پرسه می کردم بی هدف در خیاباناستفاده 

  .فاحشه ها و ولگردهاي خیابانی وارد سر صحبت را باز کنم

به زبان فنـی در محافـل   (یافته  در این مدت، به چگونگی کمک هاي  بین المللی و نقش مشروع کشورهاي توسعه

در نتیجه پرسش تازه اي بـرایم  . کردمفکر می 2 در کاهش فقر و فاقه در کشورهاي در حال توسعه DCs(1بانک جهانی 

مطرح شد و آن هم این بود که چگونه می توان کمک هاي بین المللی واقعی را از نوع دروغـین کـه بـه انگیـزه هـاي      

  به دلیل تمایالت بشر دوستانه بوده است؟و آیا اساسا چنین کمک هایی واقعا . نامشروع باز می گردد، تشخیص داد

رسـد تحـولی   ا به نحوي که مطلوب تر بـه نظـر مـی   توان در چنین روندي دخالت کرد و آن رو اگر نیست، آیا می

ایجاد کرد؟ مطمئن بودم که کشورهایی نظیر کشور من باید به شکل اساسی جهـت کمـک بـه بیمـاران و گرسـنگان      

حضور ما در ایـن جـا بـه هـیچ عنـوان بـه       طمئن بودم که علت اصلی در عین حال م جهان دست به اقدام بزنند، ولی

گشـتم کـه آیـا کمـک هـاي خـارجی اهـداف        بـه ایـن پرسـش بنیـادي بـازمی      دائماً. چنین اموري مربوط نمی شود

اي یرا بـه انـدازه  حسادت می ورزیدم ز نسبت افرادي نظیر به این اندازه پلید است؟ غالباً امپریالیستی دارند، و آیا واقعاً

. خواستند آن را به زور هم که شده به تمام دنیا تحمیل کننـد ساز کشورمان اعتقاد داشتند که میبه حقانیت ساخت و

طورکلی تردید داشتم که منابع محدود جهان امکان زندگی بریز و بپاش به سیاق آمریکا را به همۀ مردم دنیا بدهد،  به

عالوه براین ، برایم خیلی روشن نبـود  . کنند ها نفر از شهروندان در فقر زندگی می یلیوندر حالی که در خود آمریکا، م

                                                          
1. Developed Countries (DC)
2. Less-Developed Countries (LDCs)
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سیاق آمریکاییان هستند یـا خیـر؟ آمـار خـود مـا در آمریکـا در عرصـه خشـونت،          که آیا بقیۀ دنیا مایل به زندگی به

است که گرچه جامعـۀ مـا یکـی از    افسردگی، سوءاستفاده از مواد مخدر، میزان طالق و جنایت  حاکی از این واقعیت 

چـرا  . ثروتمندترین جوامع بشري در طول تاریخ است، ولی در عین حالی یکی از خشونت بار ترین جوامع نیـز هسـت  

  باید انتظار داشته باشیم که دیگران ما را الگوي خود قرار دهند؟

در . خواهد بگویـد می دانستم چهنمی شاید کلودین در مورد اینگونه مسائل هشدارهایی به من داده بود، ولی دقیقاً

                                      بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه       هر صورت، با قطع نظر از هر گونه دلیل و برهـان روشـنفکرانه، بـه شـکل تأسـف بـاري      

  :اده ام و در دفتر خاطراتم نوشتم را از دست د 3امگناهیبی

  گناه در آمریکا وجود دارد؟  آیا حتی یک نفر بی

ها نفر از مـا بـراي گـذران     برند ولی میلیون گرچه کسانی که در رأس هرم اقتصادي قرار دارند بیشترین بهره را می

  .کشی از کشورهاي در حال توسعه هستیم زندگی خود ــ مستقیم یا غیرمستقیم ــ وابسته به بهره

دهند از کشورهایی نظیر اندونزي تأمین می شود، م صنایع ما را پوشش میتما منابع و نیروي کار ارزان که تقریباً 

ست کـه امـروز   ها و کمک هاي خارجی به این معنا وام. گردداز میبجا سیار ناچیزي از تولیداتشان به آنو تنها بخش ب

جـازه دهنـد تـا منـابع     هـا ا  اینها مجبورند بـه ابرشـرکت  . فرزندانشان و فردا نوه هایشان به گروگان گرفته خواهند شد

شان را به غارت ببرند و صرفاً به خاطر بازپرداخت وامهایشان، از آموزش، بهداشـت و سـایر خـدمات اجتمـاعی      طبیعی

هـا و   هـا، فرودگـاه   ها را قبالً بـراي سـاختن نیروگـاه    هاي ما قسمت اعظم این وام این واقعیت که شرکت. چشم بپوشند

بهانۀ عـدم   آیا به. گویا اصالً قرار نیست در این معادله عامل مؤثري محسوب شود اند، هاي صنعتی دریافت کرده شهرك

بگـوییم کـه    گنـاه هسـتند؟ شـاید بتـوانیم    یم بگـوییم کـه آنهـا بـی    توان آگاهیِ اکثر آمریکاییان از چنین واقعیتی، می

  ؟ اه هستندگنمی توانیم بگوییم که بیوجود آیا اند ولی با این کننده به آنها داده اطالعند یا عمداً اطالعات گمراه بی

  .پذیرفتم که از این پس من خودم جزء عوامل اطالعاتی گمراه کننده بودممی البته باید

فکر کردن به جنگ مقدس جهانی مرا منقلب می کرد، ولی هر چه بیشتر به ایـن موضـوع فکـر مـی کـردم وقـوع آن       

گر قرار باشد جهادي اتفاق بیفتد، احتمال وقوع آن بین مسـلمانان  رسید که ا به نظرم می. واقعی تر به نظرم می رسید

یافتـه و کشـورهاي در حـال توسـعه اسـت، البتـه شـاید         و مسیحیان کمتر از احتمال وقوع آن بین کشورهاي توسـعه 

ل کننده منـابع و آنهـا در کشـورهاي در حـا     یافته، مصرف  ما در کشورهاي توسعه. مسلمانان در خط اول جبهه باشند

است که تمام قـدرت را در اختیـار دارد ولـی     4و این همان نظام تجاري استعماري.توسعه، تأمین کنندة منابع هستند

به دلیل محدودیتی که در منابع طبیعی دارد، کشورهایی را تحت تسلط خود در مـی آورد کـه داراي منـابع طبیعـی     

  .  سرشار بوده ولی فاقد قدرت می باشند

دانسـتم تـا بتـوانم نتیجـه      اندازة کافی از تاریخ چیز هـایی مـی   بی دسترسی نداشتم ولی به توین البته من به کتاب

تنهـا کـافی بـود کـه بـه      . شوند سرانجام طغیان خواهند کـرد  کنندگانی که مدت طوالنی استثمار می بگیرم که تأمین 

براي آمریکاي مسـتعمره را بـا ایـن ادعـا      هاي تعیین شده انگلستان مالیات. الگوي تام پین و انقالب آمریکا رجوع کنم

هـا   نشـین  کنـد، ولـی مسـتعمره    فرانسـویان و سرخپوسـتان محافظـت مـی    کرد که مهـاجرین را در مقابـل    توجیه می

  .تعبیر کامالً متفاوتی از قضایا داشتند) مهاجران(

» روح«بـه هموطنـان خـود ارائـه کـرده اسـت،         5»عقل سلیم«در هجونامۀ ارزنده اش تحت عنوان » پِین«آنچه 

                                                          
بـه جلـد سـوم از مجموعـه     . ك.ــ م ! انـد  بوده گناه ها در آغاز، معصوم و بی مبنی بر اینکه آمریکایی» معصومیت آغازین«کنایه به نظریه  .3

.ـ م) نشر اختران(نوشته جان پیلجر، »اربابان جدید جهان«کتاب : »ي مخملین پشت پرده«

4 .Colonial Mercantile System  ،1یادداشت ك به .م

5 .Common Sense  ،ه ن ـ نشر قطر مترجما یناز هم» عقل سلیم«ب  کتا بهك .م. 
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اعتقاد، ایمان به عـدالت قـدرتی برتـر و متعـالی، و     : کردند مطالبی بود که دوستان جوان اندونزیایی من بدان اشاره می

آنچـه  . آن بـود   6گـراي  مذهب آزادي و برابري که کامالً در قطب مقابلِ نظام پادشاهی انگلستان و نظام طبقاتیِ نخبـه 

یافتـه حـق    ایمان به قدرت متعالی و اعتقاد به اینکه کشـورهاي توسـعه  : بود» پین«گفتند، شبیه مطالب  مانان میمسل

مسلمانان نیز همچون افراد داوطلـب بـراي جنـگ اسـتقالل در آمریکـا،      . استیال بر بقیۀ جهان و استثمار آنها را ندارند

 1770ي  هـا در دهـه   ا آمریکایی ها نیـز همچـون بریتانیـایی   کردند، و م براي استیفاي حقوق خود تهدید به پیکار می

  .گویی که تاریخ تکرار می شود. قلمداد می کنیم» تروریسم«تهدیدات آنها را به مثابه 

هاي استعماري مثل جنگ ویتنام کردند،  پرسیدم اگر آمریکا و متحدانش تمام پولی را که صرف جنگ از خودم می

صرف آموزش و امور بهداشت اولیه براي همـۀ مـردم از جملـه مـردم خـود آمریکـا       کن کردن گرسنگی یا  صرف ریشه

ي  شـدیم کـه ریشـه    پرسیدم اگر ما متعهد می کردند، در این صورت دنیا به چه شکلی تحول می یافت؟ از خود می می

نیازهـاي روحـی و   ها و سایر منابع طبیعـی کـه آب و هـواي پـاك و      ها، جنگل ها را بخشکانیم، اگر از رودخانه بدبختی

. هـاي آینـدة مـا تحـت تـأثیر قـرار مـی گرفـت         کردیم، تا چـه انـدازه نسـل    کنند، حفاظت می جسمی ما را تأمین می

ما حق حیات، آزادي و خوشبختی را تنها براي آمریکاییـان در نظـر     7توانستم باور کنم که نیاکان بنیانگذار کشور نمی

همآنهـا  هایی امپریالیستی اي را تقویت می کند که  بردهایی هستیم که ارزشچرا ما به دنبال اجراي راه. گرفته باشند

  ؟اندعلیه آن مبارزه کرده

بـه  .روي تختم نشستم و چـراغ را روشـن کـردم   . آخرین شبی که در اندونزي بودم، با رؤیایی از خواب بیدار شدم

هـا و عکـس    دوزي آشناي هتل، به سـوزن  به اطراف و مبلمان. شکل غریبی احساس می کردم که در اتاقم تنها نیستم

  .بازي قاب شده بر دیوار نگاه کردم و اندك اندك رؤیایی را که دیده بودم به یاد آوردم شب هاي خیمه عروسک

درست شبیه همان مسیحی که در دوران کودکی ام هر شـب پـس   . مسیح را دیده بودم که در چند قدمی من بود

ام  تنها تفاوتی که بین آنها وجود داشت این بـود کـه مسـیح دوران کـودکی    . زدمحرف می از دعا، دربارة افکارم را با او

خم شد و چیـزي را از روي  . اي تیره داشت سفیدروي و با موهاي بلوند بود ولی این مسیح موهاي سیاه مجعد و چهره

ومبیل متصـل بـه رینـگ    انتظار داشتم یک صلیب باشد ولی به جاي آن یک محور ات. زمین بر روي دوش هایش نهاد

. اش غلتیـد  قطرات گریس مثل خون بر پیشانی. اي فلزي و برآمده مشهود شد صورت هاله چرخ بود که باالي سرش به

پرسـیدم  » .دیـدي  اگر قرار بود که حاال ظهور کنم، مرا متفـاوت مـی  «: هایم خیره نگاه کرد و گفت برخاست و به چشم

  ».شده استزیرا دنیا عوض «: کردم چرا؟ پاسخ داد

لباس پوشیدم و بـا آسانسـور بـه البـی     . براي این که دوباره بخوانم خیلی دیر شده بود. هوا تقریبا روشن شده بود

ماه روي ارکیده هایی که عطرشان فضـا را انباشـته   . در باغ و اطراف استخر شروع به قدم زدن کردم. خلوت هتل رفتم

چـرا اتفاقـات   . ندلی نشستم و از خودم پرسیدم اینجا چه کار مـی کـنم  در آن جاروي یکی ص. بود می تابید پرنور بود

ام دیگر مثل گذشته نیست ولـی از وسـعت    دانستم که زندگی زندگی مرا به این راه کشانیده است، و چرا اندونزي؟ می

  .آن هنوز اطالعی نداشتم

*   *   *  

حتی در این چند روز . ی کردم با او آشتی کنمدر پاریس مالقات کردم و سع» آن«در مسیر بازگشت به آمریکا، با 

اي را هم با هم گذراندیم، با ایـن وجـود    تعطیالت در فرانسه هم، دعواهایمان خاتمه نداشت، گرچه لحظات زیبا و ویژه

هر دو به این نتیجه رسیده بودیم که تداوم مشاجراتمان به حدي رسیده است که مانع از ادامـۀ زنـدگی مشـترك مـا     

                                                          
6. Elitist
7. Founding Fathers
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توانسـتم  مـی  این مطالب را تنها به کلـودین . توانستم به او بگویم عالوه، مطالب زیادي وجود داشت که نمی به. شودمی

  . کردمبه او فکر می یعنی کسی که دائماً بگویم،

هایمـان در   سمت آپارتمـان   هردو در فرودگاه لوگانِ بوستون از هواپیما پیاده شدیم و هر یک جداگانه با تاکسی به

  .، رفتیم 8بِی بک

                                                          
8. Back Bay
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  فرصتی یگانه

صبح زود قبـل از هـر کـاري، بـه سـاختمان      . مورد آزمون قرار گرفتم در مأموریت اندونزي براي شرکت مین بود واقعاً

، 1همراه با انبوه کارمندان دیگر، در آسانسور بودم که مطلع شدم مـک هـال  . رفتم» پرودنشال سنتر«اصلی شرکت در 

او را بـه ریاسـت   ي اسرارآمیز و هشتاد سالۀ شرکت مین، به آینار ترفیـع مقـام داده و    مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

گـزارش    رسـماً  2در نتیجه، از این پس، من بایـد بـه برونـو زامبـوتی    . ـ در اُرِگان منصوب کرده است لَند ي پرت شعبه

  .دادم می

اش در مغلوب کردن هر کسی که بخواهد با او مقابله کنـد   العاده توانایی فوقبه خاطر رنگ موي سرش و همچنین 

بـازیگر سـینما    3»کاري گرانـت «داده بودند، برونو زامبوتی مرد خوش تیپ و خیلی شبیه » اي روباه نقره«، به او لقب 

ـ   بیان شیوایی داشت و عالوه بر مدرك لیسانس مهندسی، فوق. بود او تمـام ظرافـت و   . ودلیسانس مدیریت بازرگـانی ب

المللـی   هاي بـین  رئیس بخش انرژي برقی شرکت مین در اکثر پروژه فهمید و نایب ریزه کاري هاي اقتصادسنجی را می

، مربی برونو و رئیس پیر شرکت، بازنشسته شود، برونو آشکارا محتمل تـرین گزینـه    4در صورتی که جک دوبر. ما بود

  .کارمندان شرکت، از هیبت برونو زامبوتی هراس داشتممثل سایر . براي جانشینی او بود

تکلفی دربارة اندونزي، مطلبی عنوان کرد کـه   وگوي بی  بعد از گفت. درست قبل از نهار، به دفتر برونو احضار شدم

  .جا کرد ام جابه مرا تکان داد و در صندلی

قـط بایـد بگـویم کـه رابطـۀ او بـا واقعیـت        ف. نیازي به گفتن جزئیات نیسـت . کنم دارم هوارد پارکر را اخراج می«

  ».مخدوش شده

: در حالی که با انگشتانش روي یک بسته کاغذ روي میز ضرب گرفته بود، با لبخندي مطبوع ولی ناهماهنگ گفت

شـود؟ در کشـوري بـا     اصـالً بـاورت مـی   . بینی کـرده  این ظرفیت بار الکتریکی است که پیش!! هشت درصد در سال«

  .»!!پتانسیل اندونزي

بینی اقتصاديِ شما  گوید که پیش چارلی ایلینگورث می«. لبخندش متوقف شد و مستقیم به چشمان من نگاه کرد

طـور   همـین . کنـد  درست با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد و افزایش هفده تا بیسـت درصـد را توجیـه مـی    

  »است؟

  .با عالمت سر تأیید کردم

  ».شما از هم اکنون ترفیع رتبه گرفتید! گویم تبریک می«: کرد از جا بلند شد و دستش را دراز

تنهـایی ایـن    رفتم و در یک رستوران عالی با دیگر کارمندان شرکت مین یـا حـداقل بـه    بایست بیرون می شاید می

ا بـه  خواست هر چه زودتر خبر تـرفیعم ر دلم می خیلی. کردمفکر می ولی تنها به  کلودین. گرفتم رویداد را جشن می

به من گفته بود که از خارج از کشور به او زنـگ نـزم و   . اطالع او برسانم و دربارة تجربیاتم در اندونزي با او حرف بزنم

از اینکه تلفن او قطع بود و شمارة  تماس بعدي را نگذاشته بـود خیلـی دلگیـر    . من هم از این کار اجتناب کرده بودم 

                                                          
1. Mac Hall
2. Bruno Zambotti

3 .Cary Grant  ،ي آمریکا بازیگر سینما. 

4. Jake Dauber



61/ فرصتی یگانه  

  .به جستجویش رفتم. شدم

کنم از رختخواب بیرون کشیدمشـان؛   حدود ظهر بود، ولی فکر می. در آپارتمانش ساکن شده بودندیک زوج جوان 

به بنگـاه معـامالت ملکـی رفـتم و خـودم را یکـی از پسـر        . شناسند با ماللت گفتند که شخصی به نام کلودین را نمی

آپارتمانی اجاره نـداده انـد و آخـرین     هاي آنان به هیچ کسی به نام کلودین بر اساس  پرونده. عموهاي او معرفی کردم

  . خواسته ناشناس باقی بماندهم که آپارتمانش را ترك کرده می مستأجري

ولـی بـا ایـن وجـود اذعـان      . اي به این نام ندارند آنها هم گفتند که پرونده. به ادارة کارگزینی شرکت مین برگشتم

  .توان به آنها دسترسی داشته باشممن نمی کهدارند » مشاوران ویژه«اي تحت عنوان  داشتند که پرونده

اثـرات اخـتالف   . کردم که گویی از درون تهی شده امظهر، خیلی خسته بودم و احساس می در اطراف پایان بعد از

آپارتمـانم برگشـتم، بـه شـکل      بـه . کردل کسالت آوري در من بروز میساعت بین اندونزي و آمریکا نیز داشت به شک

تـرفیعم  . کردم، گویی تمام جهان مرا به حال خود واگذاشـته و تـرك کـرده اسـت    احساس تنهایی می ايناامید کننده

، ناامیـدي غـرق در یـأس و   . شاید نشان خیانت به اصول و اعتقادات بـود . رسید معنی یا حتی بدتر از آن به نظر می بی

بـا ایـن وجـود    . ش را کرد و بعد تـرکم کـرد  های کلودین از من استفاده: خود را روي تخت انداختم و با خود اندیشیدم 

جا، ساعت هـا بـه حالـت     کنم همانفکر می .تصمیم گرفتم تسلیم افسردگی نشوم و و هیجانات حسی ام را واپس زدم

  .کردم درازکش، به در و دیوار خالی اتاقم نگاه می

ي  رکشـیدم و شیشـه  دوش گـرفتم و یـک بطـري آبجـو س    . سرانجام از این حالت رخوت بیرون آمدم و برخاسـتم 

فکـر کـردم   . از انتهاي خیابان زنی بـه ایـن سـو مـی آمـد     . از پنجره به بیرون نگاه کردم. اش را روي میز کوبیدم خالی

رفتم به سمت در، ولی باز برگشتم جلوي پنجره تـا نگـاه دیگـري بـه خیابـان      . آید کلودین است  که به سمت من می

ص داد که زن زیبایی است، طرز راه رفتنش هم  شبیه کلـودین اسـت، ولـی    شد تشخی می. تر شده بود نزدیک. بیندازم

  .یان و بعد ترسقلبم گرفته بود، و احساس خشم بود که مرا می گرفت و سپس طغ. کلودین نیست

در عالم تخیل ناگهان تصویر کلودین در ذهنم مجسم شد که او را گلوله بسته اند و تلوتلو خوران نقـش بـر زمـین    

  .دو قرص والیوم خوردم و به خواب سنگینی فرو رفتم. این تصویر را از ذهنم زدودم. ه قتل می رسدمی شود و ب

صبح روز بعد، با صداي زنگ تلفن از خواب بیدار شدم، پل مورمینو رئیس بخش کارگزینی شرکت مین روي خـط  

امر مهمی از من خواسـت کـه بعـداز    با ابزار هم دردي و درك موقعیت من و نیازي که به استراحت داشتم، براي . بود

  ».حسابی سر حالت خواهد آورد. خبر خوشی برایت دارم«: گفت ظهر به مالقات او بروم

بعد از ظهر به مالقات او رفتم و دیدم که دروغ نگفته است، سمت قدیمی هوارد به من محول شـده بـود و از ایـن    

 درست گفته بود ایـن ترفیـع واقعـاً    او واقعاً. یدا کرده بودمپس به سمت رئیس امور اقتصادي با بهترین حقوق ارتقاء پ

  .من را سر حال آورد

جـایی  . و قـدم زدم  بعدازظهر آن روز را به خودم مرخصی دادم و با یک بطري آبجـو رفـتم کنـار رودخانـۀ چـارلز     

ازکسـالت ناشـی از اخـتالف    کردند نظاره می کردم تا اندك انـدك  که از برابرم عبور می هاي بادبانی را نشستم، و قایق

گفتم که حتما مأموریت کلودین با مـن بـه پایـان رسـیده و     به خودم می .ساعت  و هیجانات شب گذشته بیرون بیایم

مطمئـنم کـه کلـودین بـه     . کـرد  یادم آمد که همیشه بر لزوم رازداري تأکید مـی . دار شده است اي را عهده وظیفۀ تازه

ك تأثیرات اختالف سـاعت و  چنین امیدي بود که تسکین پیدا کردم و اندك اند زودي با من تماس خواهد گرفت، به

  .ام نیز برطرف شدافسردگی

هاي بعد، سعی کردم اصالً به کلودین فکر نکنم و افکارم را روي نگارش گزارشاتم دربارة اقتصاد انـدونزي   طی هفته

شم انداز انتظـارات رؤسـایم تنظـیم کـردم، یعنـی بـا       گزارشاتم را در چ. و باز بینی پیشبینی هاي هوارد متمرکز کردم

درصد در سال پس از ایجاد سیستم جدید براي تقاضاي برق طی دوازده سال اول، و بعد  19پیش بینی رشد متوسط 
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. سال را در بر مـی گرفـت   25درصد براي سالهاي باقی مانده در این طرح که  15درصد براي هشت سال بعدي و  17

کارشناسـان آنهـا شـدیداً و    . دادم المللـی ارائـه مـی    دهنـدة  بـین   هاي وام سات رسمی با حضور آژانسگزارشم را در جل

با این وجود آن ارادة خدشه ناپذیري را بازیافته بودم که پیش از این وقتـی هنـوز   . کردند پیچ می رحمانه مرا سؤال  بی

. عصیانگري در امور تحصیلی از همه جلو بـزنم به مدرسۀ خصوصی می رفتم به من اجازه می داد تا به جاي سقوط در

خـاطر   در یکـی از همـین جلسـات، اقتصـاددان جـوان گسـتاخی بـه       . در طول این جلسات، به کلودین فکر می کردم

اش حسـابی   رحمانـه  هاي بـی  ، در تمام طول بعدازظهر، مرا با سؤال »بانک توسعۀ آسیا«خودنمایی و اسم در کردن در 

چـه  «: یاد توصیۀ  کلودین افتادم که ماه ها پیش در آپارتمانش در خیابان بیکن مطرح کرده بود  به. در گیر کرده بود

توانـد قابـل توجیـه باشـد کـه محاسـبات       میقدر  بینی کند؟ محاسبات تو همان سال آینده را پیش 25تواند  کسی می

  »مسئله تنها بر سر اعتماد است. دیگران

می دانستم که اغلب این افرادي که در حـال بررسـی و قضـاوت گزارشـاتم      به کارشناسی خودم اطمینان داشتم و

هستند، هر چند که برخی از من دو برابر مسن تر هستند ولی به انـدازة مـن در کشـورهاي در حـال توسـعه تجربـه       

ـ    . نداشته اند ه آنجـا  در آمازون زندگی کرده بودم و به مناطقی از جاوه سفر کرده بودم که هیچ کس حاضـر نبـود پـا ب

کالس هاي فشردة آموزشی را گذرانده بودم که براي آشنایی با نکات بسیار حسـاس اقتصـاد سـنجی و بـراي     . بگذارد

مدیران در نظر گرفته شده بود، و به خودم می گفتم که به نسـل جدیـدي از مـدیران برجسـتۀ آمـار تعلـق دارم کـه        

و مشـاور دفـاع در عهـد جـان      رئیس قدیمی فورد موتـور تحسین افرادي نظیر مک نامارا، رئیس محترم بانک جهانی، 

مک نامارا شهرتش را بر اساس ارقام و قوانین حساب احتماالت و الگوهـاي ریاضـی بنـا کـرده     . را برمی انگیزدکندي، 

  . بود، و بی شک شجاعت به عالوة خود باوري اش را نیز باید به حساب بیاوریم

آوردم،  در صحبت کردن، اداي مک نامارا را درمـی . م و هم از رئیسم، برونوکردم هم از مک نامارا تقلید کن سعی می

وقتـی بـا   . کـردم  داد تقلید مـی  اش را به عقب و جلو حرکت می دستی ي متکبرانۀ برونو که کیف و در راه رفتن از شیوه

محدود بـود ولـی   سی من خیلی در واقع کار شنا. فاصله به گذشته فکر می کنم از جسارت خودم شگفت زده می شوم

یعنی نهایتاً، گروه کارشناسان گزارشـاتم  . و این روش مؤثر واقع شد. ام فقدان علم و تجربه را جبران می کردگستاخی

  . را تأیید کردند

شـد   هاي بعد، در جلسات مختلفی که در تهران، کاراکاس، گواتماال سیتی، لندن، وین و واشنگتن برگزار می در ماه

هاي مشهوري از جمله شاه ایران، رؤساي جمهور سابق چنـد کشـور و خـود روبـرت مـک       شخصیتشرکت کردم و با 

انگیـز بـود کـه عنـوان جدیـدم و       خیلـی بـرایم شـگفت   . شبیه دورة دبستانم، دنیا دنیاي مردها بود. نامارا دیدار کردم

  .گذاشتتأثیر می برخورد آنها با منالمللی تا چه اندازه  در نحوة   دهندة بین هاي وام موفقیت اخیرم در برابر آژانس

احساس می کردم که تنهـا بـا اشـارة عصـاي      5خودم را مثل جادوگر مرلین. در آغاز، غرور سراپایم را فراگرفته بود

. ولی بعداً از توهم بیـرون آمـدم  . توانم آن را آنا متأثر سازم و صنایع مثل قارچ برویند جادویی ام روي هر کشوري، می

و نـه  واضح بود که نه عناوین  یم کامالًبرا. کردم زیر  عالمت سؤال بردم کار میخودم و کسانی را که با آنان هاي  انگیزه

تواند کسی را به درك سرنوشت جزامیانی که اطـراف فاضـالب جاکارتـا    نمیمدارك پر هیبت و افتخار ناك دانشگاهی 

هر چـه  . ارقام بتواند او را قادر به پیشبینی آینده نمایدزندگی می کنند نائل کند، و یا کسب مهارت در تحریف آمار و 

شدم، بیشـتر  توانست منشأ اثر در تحوالت  جهان باشد آشنا میه قدرتمند بودند و تصمیماتشان میبیشتر با افرادي ک

سـته  وقتی به چهرة افرادي کـه در کنفـرانس دور میـز نش   . در قابلیت آنها در تعیین هدف به شک و تردید می افتادم

بـه  . با ان وجود دیدگاهم تحول پیـدا کـرد  . بودند نگاه می کردم، باید خیلی تالش می کردم تا جلوي خشمم را بگیرم

                                                          
.کرد ـ م جادوگري که به پادشاه آرتور کمک می. 5
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افـرادي  . دهند کاري درست و به جایی اسـت  این نتیجه رسیدم که اکثر این افراد مجاب شده بودند که آنچه انجام می

اند و به به هیچ عنوان نمـی توانسـتند درك    سم نیروهایی شیطانیمثل چارلی واقعا معتقد بودند که کمونیسم و تروری

کنند که چنین گرایشاتی در واقع واکنش هایی قابل پیش بینی علیه تصمیمات خود آنها و پیشینیانشان بـوده اسـت،   

. دایت کننـد داري ه و آنها در برابر کشورشان، فرزندانشان و خداي متعال وظیفه دارند تا دنیا را به سمت نظام سرمایه

آنها به اصل بقاي نیروي برتر نیز تکیه داشتند، زیرا نه در حلبی آبادهاي حاشیۀ شهر هاي بزرگ کـه در بطـن طبقـه    

  .اي صاحب امتیاز به دنیا آمده بودند، و اکنون وظیفه داشتند تا این میراث را به اخالف خود انتقال دهند

انـد؟  سلط بر جهان با یک دیگـر عهـد بسـته   ی برادرانه که براي تآیا این افراد گردهی توطئه گر هستند و یا، جمع

  . بین این دو پرسش تردید هنوز داشتم

داران جنـوب آمریکـا قبـل از جنـگ داخلـی در ذهـنم        مرور زمان، مشابهتی بین این افراد و مزرعه با این وصف، به

چنـدان منسـجم، گـردهم     تحت انجمنی نه اینان افرادي بودند با اعتقادات و منافع صنفی مشترك که. گرفت شکل می

دارانِ  هـا، پنهـانی گـردهم آمـده باشـند؛ مزرعـه       این افراد گروهی نبودند که با نیات پلیـد در سـرِ گردنـه   . آمده بودند

و حتـی  (فراگرفته بودند که معتقد باشند حق . هایشان رشد کرده بودند خودمختاري بودند که با نوکران، خدمه و برده

داري  لحاظ فلسفی مخـالف بـرده   حتی اگر به. را به روش زندگی و دین خود فراخوانند 6»کفّار المذهب«د دارن) وظیفه

                     داري هـرج و مـرج    توانسـتند مثـل تومـاس جفرسـون ضـرورت آن را چنـین توجیـه کننـد کـه لغـو بـرده            بودند، می

ساالران،  اَبرشرکت: مدرن، یا به قول من 7که رهبران الیگارشیرسید  به نظر می. آورد اقتصادي ـ اجتماعی به دنبال می 

  .اندیشند در این قالب می

هـا، نـابودي محـیط     و به هم چنین از خودم می پرسیدم که جنگ و تولید انبوه سالح، ساختن سد روي رودخانـه 

از کمبود مواد غـذایی، از   هاي بومی به نفع  چه کسانی تمام می شود ؟ از مرگ صدها هزار نفري که زیست و فرهنگ

شـوند؟ آرام آرام بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه در        منـد مـی   میرند، چه کسانی بهره آب آلوده یا از امراض قابل عالج می

مدت، کسانی که در رأس هرم هستند ـــ مثـل رؤسـایم و     کس تمام نخواهد شد و فقط در کوتاه درازمدت به نفع هیچ

چرا ایـن  . پس از این نتیجه گیري چند سؤال دیگر برایم مطرح شد. شوند مند می رهلحاظ مادي به خودم ــ حداقل به

را تـداعی   یابد؟ و چرا این همه مدت ادامه داشته است؟ آیا جواب این  سؤال ها همان مثَل قـدیمی  وضعیت تداوم می

  بخشند؟ و این صاحبانِ قدرت هستند که نظام را تداوم می» حق همیشه با قدرت است«کند که نمی

ه بـا  حـق همیشـ  «گرچـه عبـارت   . توانستم باور کنم که تداوم این وضعیت تنها به دلیل قدرت بوده استولی نمی

کردم که  باید نیروي مؤثر دیگري نیـز در کـار    دهد ولی احساس میتوضیح میتواند خیلی مسائل را می» قدرت است

  .باشد

اهالی شمال هندوستان بود و دربارة محدودیت منابع کرة زمین، نیاز به یاد استاد اقتصادم در دانشگاه افتادم که از 

بر اساس نظریات او تمام جوامع سرمایه داري که به کسـب  . زدیت و دربارة اصل کار برده حرف میبه رشد مداوم بشر

د کـه در رأس  تعـدادي افـرا   موفقیت نائل آمده اند، پیروزي خود را مدیون ساختار سلسله مراتب خود بوده اند، یعنـی 

کنند، و عالوه بر ایـن ارتـش انبـوهی از کـارگران رادر طبقـات      مراتب تحت فرمان خود را نظارت میگیرند و قرار می

نهایتاً به ایـن بـاور رسـیده    . پائین در اختیار دارند که از دیدگاه اقتصادي حقیقتا می توانیم به عنوان برده تعبیر کنیم

که خداوند ایـن حـق   به ما تزریق کرده اند » ساالري ابرشرکت«کنیم، زیرا  داري حمایت می بودم که ما از نظام سرمایه

داري بنشـانیم و در راسـتاي صـدور ایـن نظـام       را به ما عطا کرده اسـت تـا چنـد نفـر را در رأس ایـن هـرمِ سـرمایه       

                                                          
6. Heathen
7. Oligarchies . )هزار فامیل( 
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. زنـیم  البته ما اولین کسانی نیستیم که دست به چنـین کـاري مـی   . آن را به سراسر جهان صادر کنیم ) داري سرمایه(

هـاي باسـتانی شـمال     از امپراتـوري . ی دست زده اند  بسیار بلندباال استفهرست کسانی که پیش از ما به چنین اعمال

هاي ایران، یونان، روم، صـلیبیون مسـیحی و کـل امپراتورسـازان اروپـایی       آفریقا، خاورمیانه و آسیا گرفته تا امپراتوري

هـا و   هـا، زوالِ گونـه   هـا، گرسـنگی   ها، آلودگی رانش امپریالیستی علت اصلی اکثر جنگ. دوران بعد از کریستف کلمب

  .ها بوده و هست کشی نسل

عالوه بر این، چنین رانشی همواره سر منشأ تـأثیرات مخربـی بـر وجـدان آگـاه و خوشـبختی شـهروندان چنـین         

کنـیم  تحت چنین شرایط پوچی، مشـاهده مـی   امپراتوري هایی داشته است، و به نامالیمات اجتماعی دامن زده است،

کشورهایی که تاریخ بشریت به خود دیده، در عین حال باالترین درصد خودکشی و بـاالترین  که اکنون ثروتمند ترین 

خیلی به این مسائل فکر می کـردم ولـی همیشـه    . اندر و خشونت را به خود اختصاص دادهدرصد اعتیاد به موارد مخد

رشناس اقتصادي بدانم تـا یـک   ترجیح می دادم خودم را به عنوان یک کا. نقش خودم را در تمامی آنها واپس می زدم

آمد و اگر می بایسـتی دلیلـی بـراي آن پیـدا کـنم تنهـا        حرفۀ من به نظر خودم کامالً مشروع می. جناتیکار امور مالی

. کافی بود به رسید چک هاي حقوقم نگاهی بیاندازم که جملگی از طرف شرکت خصوصـی مـین پرداخـت شـده بـود     

به این ترتیب بود که خودم را متقاعـد  . کردم یا یک آژانس دولتی دریافت نمی» آژانس امنیت ملی«حتی یک سنت از 

  . البته بهتر است بگویم تا حدودي متقاعد می شدم. می کردم

بعد از چند لحظه آمد پشت صـندلی مـن و دوسـتانه بـه     . طی یکی از بعد از ظهر ها برونومرا به دفتر کارش فراخواند

                 اسـتثنایی   عنـوان قـدردانی، بـه تـو فرصـتی       بـه . اياي انجام دادهتو کار خیلی ارزنده«: شانۀ من زد و به زمزمه گفت 

  » .تر هستنداي افرادي که دو برابر از تو مسنآید حتی بردهیم که خیلی به ندرت پیش میمی



  

  10فصل 

  یک قهرمان: رئیس جمهور پاناما

در پاناما فـرود   1المللی توکومنِ ، زیر باران شدید حاره اي، هواپیمایم در فرودگاه بین1972هاي ماه آوریل  یکی از شب

دانسـتم،   بر حسب عادات آن دوران با چند تن از کارمندان یک تاکسی مشترك گرفتیم و چون من اسپانیایی می. آمد

ک تابلوي تبلیغاتی کـه  از وراي شیشۀ جلوي ماشین که زیر رگبار باران بود روي ی. صندلی جلو کنار راننده نشستمدر 

او . اي داشـت م که چشمان نافذ و ابروان برجستههاي ماشین روشن شده بود، چهرة مرد خوش تیپی را دیدبا نورافکن

م بیننده شخصـیتی  طرف باال تاب خورده بود که در چشیک کاله با لبۀ پهن هم داشت که یک طرف آن به نحوي به 

   2.عمر توریخوس:رسید فورا او را شناختم، قهرمان پاناماي نوین گستاخ به نظر می

دانسـتم کـه یکـی از     مـی .  براي این سفر مثل سفر قبلی با مراجعه به کتابخانۀ بوستن خودم را آماده کـرده بـودم  

دم پاناما دفاع راسـخ او از حـق پانامـا در ادارة کشـور و اسـتواري وي در کسـب       دالیل محبوبیت توریخوس در بین مر

بار تاریخ گذشتۀ پانامـا را   هاي خفت او تصمیم داشت که با رهبري خود، جلو لغزش. بود» آبراه پاناما«حاکمیت ملی بر 

  .بگیرد

رد، تصـمیم گرفـت کانـالی هـم     ک ، بر ساخت آبراه سوئز نظارت می 3زمانی که مهندس فرانسوي، فردینان دولسپ

براي اتصال اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام در تنگۀ آمریکاي مرکزي حفر کند، در آن موقـع، پانامـا بخشـی از خـاك     

ها تالش وسیع خودشان را شروع کردند، اما با مصایب پی در پـیِ متعـددي    ، فرانسوي1881در آغاز سال . کلمبیا بود

پروژه به یک فالکت مالی انجامیـد؛ امـا بـراي تئـودور روزولـت ایـن فالکـت         1889ال ،در نهایت، در س. مواجه شدند

اي را امضـا کنـد کـه     هاي  اول قرن بیستم، آمریکا از کلمبیا خواست تا معاهده در سال. بخش رؤیاي جدیدي شد الهام

  . ا این در خواست را رد کردولی کلمبی. ي پاناما به یک کنسرسیوم آمریکاي شمالی واگذار می گردید طبق آن، تنگه

، رئیس جمهور روزولت ناو جنگی ناش ویل را به کلمبیا گسیل کرد و سربازان آمریکایی در منطقـه  1903در سال 

بعد از ایـن واقعـه موجودیـت    . فرمانده محبوب نیروي مقاومت محلی را دستگیر کرده و به قتل رسانیدند. پیاده شدند

. اي منصوب شد و اولین معاهدة آبراه به امضـا رسـید   نشانده دولت دست. قل اعالم کردندعنوان کشوري مست پاناما را به

اي در اختیار آمریکا قرار می گرفت و بـه هرگونـه دخالـت نظـامی آمریکـا      منطقهطبق این معاهده، در دو طرف آبراه 

تأسـیس نظـارت     تـازه » مسـتقل «داد که بر این کشور  واقع، این معاهده به واشنگتن حق می در. قانونیت می بخشید

  .عملی داشته باشد

نـام   ــ و یک مهندس فرانسوي بـه  Hayــ » هی«ي آمریکا   جالب است بدانید که این معاهده را وزیر امور خارجه

درواقع، پاناما بایـد  . کس از طرف پاناما آن را امضا نکرد فیلیپ بونو ـ  واریا ، از طرف پیمانکار پروژه امضا کردند و هیچ 

شد تا در خدمت ایاالت متحدة آمریکا قرار گیرد؛ وتوافق بین یک آمریکـایی و یـک فرانسـوي بـراي      از کلمبیا جدا می

بخشی بود بـراي   که این آغازي الهام: توانیم بگوییم می با نگاهی به گذشته. ر کشوري ثالث انجام گرفته بودقیمومت ب

  ) 1( .اقدامات بعدي آمریکا

                                                          
1. Tocumen
2. Omar Torrijos
3. Ferdinand De Lesseps
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کـه قویـا بـه واشـنگتن وابسـته بودنـد در پانامـا        )  هزار فامیل( 4هاي ثروتمند اي از خانواده قرن، جرگه بیش از نیم

راستی بودند که براي حفظ منافع آمریکا، به هر اقدامی که به گمانشـان   کامگانی دستاینان، خود. حکومت می کردند

دانسـتند،   به سیاق اکثر خودکامگان آمریکاي التین که خود را متحد واشـنگتن مـی  . زدند ضروري می رسید دست می

آنـان  . داد سوسیالیسم مـی حکام پاناما هم تعبیرشان از منافع آمریکا عبارت بود از سرکوب هر جنبش مردمی که بوي 

کرة جنـوبیِ قـاره    هاي ضدکمونیستی در سراسر نیم در فعالیت (NSA)» آژانس امنیت ملی آمریکا«و » سیا«از سازمان 

هاي اقتصادي بزرگ آمریکا مثـل اسـتاندارد اویـل متعلـق بـه راکفلرهـا و        کردند و از کمک به بنگاه آمریکا حمایت می

  . ورزیدند دریغ نمی) آن را خرید  6بعدها بوش پدرکه ( 5شرکت یونایتد فروت

دم وکارگرانی کـه  آمد، براي این دولت هاي دست نشانده بهبود بخشیدن به فقر عمیق مرآنچه از شوهد امر بر می

    .کردند، به منافع کمپانی هاي بزرگ و آمریکایی ارتباطی نداشتمثل برده کار می

از زمان اعـالم  . هایشان از آمریکا، از اجر و پاداش خوبی برخوردار بودند حمایت هاي حاکم بر پاناما در قبال خانواده

نیروهاي نظامی آمریکایی به حمایت از  بـیش از ده ـ دوازده بـار در امـور داخلـی ایـن        1968استقالل پاناما تا سال ،

در اکوادور بـودم، مسـیر   » سپاه صلح«، هنگامی که من هنوز داوطلب )1968(لیکن در آن سال . کشور مداخله کردند

، آخرین نفر در صف خودکامگان، در جریـان کودتـایی، سـقوط کـرد و      7آرنولفو آریاس. تاریخ پاناما ناگهان عوض شد

  )2( .عنوان رئیس حکومت ظاهر شد؛ گرچه وي در عملیات کودتا نقش فعالی ایفا نکرده بود عمر توریخوس به

او خود در شهر روستایی نشین سـانتیاگو،  . نگریستند دیدة احترام می خوس بهطبقات متوسط و پایین پاناما به توری

گـارد  . مراتب گارد ملی را خیلی سریع درنَوردیـده بـود   که والدینش در آن آموزگار مدرسه بودند، بزرگ شده و سلسله

ت رو به رشدي برخـوردار  بین فقرا از حمایت و محبوبی 1960ي  ملی، واحد نظامی اصلی پاناما، نهادي بود که در دهه

هـایی کـه    کنـد، در آلونـک   آبادها حضور پیدا می دهد، در حلبی هاي بینوایان گوش می معروف بود که او به حرف.  بود

کند و حتی  کند، براي یافتن کار به بیکاران کمک می سیاستمداران جرئت ورود به آنجاها را نداشتند جلسه برگزار می

  )3( .دهداختصاص می هاي نیازمند را براي کمک به خانواده اش منابع مالی محدود شخصی

توریخوس خود را متعهـد  . شهرتش در عشق به زندگی و دلسوزي به همنوع، حتی از مرزهاي پاناما هم فراتر رفت

جویـان از دو جنـاح    کرده بود که کشورش را به مکانی اَمن براي فراریان از شکنجه تبـدیل کنـد؛ جـایی کـه بـه پنـاه      

مـردم بـه او   . داد هاي دست راستی ضـد کاسـترو، پنـاه مـی     سی، چه مخالفان چپ پینوشه در شیلی و چه چریکسیا

توریخوس از یک . نگریستند؛ یعنی موضوعی که تحسین تمام نیم کرة جنوبی را برمی انگیخت عنوان عامل صلح می به

کرد؛ اختالفاتی که  اي تالش می اختالفات فرقهاو رهبري بود که دلسوزانه در حل . نظر دیگر هم شهرت به هم زده بود

بین تعداد زیادي از کشورهاي آمریکاي التین چون هندوراس، گواتمـاال، السـالوادور، نیکاراگوئـه، کوبـا، کلمبیـا، پـرو،       

کشور کوچک دومیلیون نفري پاناما سرمشقی براي اصـالحات اجتمـاعی و   . افکند آرژانتین، شیلی و پاراگوئه تفرقه می

اي از تشکیالت کارگري ـــ کـه در جهـت تجزیـۀ      این نفوذ طیف گسترده. ع الهامی براي رهبران جهانی شده بودمنب

  )4( .گرفت کردند ــ تا نظامیان اسالمی شبیه معمر قذافی از لیبی را در بر می بلوك شرق توطئه می

هـاي   کـن  پـاك  حرکـت بـرف  ، شـاهد  ا، در حـالی کـه پشـت چـراغ راهنمـایی     در همان شب اول حضورم در پانامـ 

پرسروصداي اتومبیل بودم، نگاه خندان این مرد خوشرو، پرجذبه و شجاع از بـاالي آن تـابلوي تبلیغـاتی، مـرا بسـیار      

دانسـتم کـه او شخصـیتی اسـت کـه بـر اسـاس         در کتابخانۀ عمومی بوسـتون مـی   طی مطالعاتم. تحت تأثیر قرار داد

                                                          
4. Oligarchy

5 .United Fruit Company  ،آربنز در گواتماال نتپرزید ییآمریکا کتابرشر: ن مترجما 3ه  شمار شتیاددا« به. ك.م «

6. George H. W. Bush
7. Arnulfo Arias
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توریخوس . دست واشنگتن یا کشور دیگري نبود ر تاریخ پاناما، این کشورآلت بار د براي اولین. کنداعتقاداتش عمل می

او به اصالحات اجتماعی و کمک به درمانـدگان اعتقـاد داشـت ولـی از     . هاي پکن یا مسکو نشد گاه تسلیم وسوسه هیچ

کـه بـا   آنبـی ریکا را بر خالف کاسترو، توریخوس مصمم بود تا رهایی از ایالت متحدة آم. کمونیسم جانبداري نمی کرد 

  .پذیر سازدنان این کشور هم پیمان شود امکاندشم

 مقالـه، ضـمن تحسـین   . گمنـام برخـوردم  اي در یـک مجلـۀ    طور تصادفی به مقاله در کتابخانۀ عمومی بوستون، به

متحـدة  عنوان شخصی یاد  کرده بود که با واژگون ساختن سنت دیرینـۀ تبعیـت از اقتـدار ایـاالت      توریخوس، از او به

 کنـد   اشاره می  8»تقدیر آشکار«نویسنده در ابتداي مقاله به نظریۀ . آمریکا، تاریخ قارة آمریکا را متحول خواهد ساخت

                        در نیویــورك و در حضــور   John O'Sullivanروزنامــه نگــاري بــه نــام جــان او ســولیوان 1845مــی  31بـه تــاریخ  [

مفهـوم آمریکـا   «: مطرح می کنـد  » تقدیر آشکار«نظریه اش را تحت عنوان   James Polkرئیس جمهور جیمز پولک 

مفهومی است که با رحمت الهی پیوندي ناگستتنی داشته و تقدیر آشکار آن بر این اساس است که تمام آمریکا  اساساً

و سپس آمریکا باید این نور رحمت الهـی و پیشـرفت   . باید به تسخیر درآید و در آن آزادي و دموکراسی گسترش یابد

چند مـاه بعـد،   . ار از این سخنرانی به وجد می آیندحض» را به تمام جهان گسترش دهد و هدایت آن را به عهده گیرد

جیمز پولک با تکیه به همین مأموریت مقدس  گسترش نیروهایش را به طرف غرب و تسـخیر مکزیـک  توجیـه مـی     

هـا در دهـۀ    بسیاري از آمریکایی.] خارجی آمریکا باقی مانده است امروز، همین نظریه سنگ بناي اصلی سیاست. کند

طبق این دکترین، تسخیر آمریکاي شمالی توسط سفیدپوستان مهـاجر یـک مشـیت    . ن نظریه بودندطرفدار ای 1840

هـا، ایجـاد    هـا، کشـتار گاوهـاي وحشـی، الیروبـی بـاتالق       پوستان، تخریب جنگل الهی بوده و در نتیجه قتل عام سرخ

رگران و منابع طبیعـی باشـد نـه    ها و شکل دادن به اقتصادي که متکی بر استثمار مدام کا هاي فرعی در رودخانه نقب

از جهـان،  ) آمریکـا ( این مقاله مرا واداشت تا دربارة طرز تلقی کشورم .محصول آدمیان که از مقدرات الهی باید دانست

مطـرح شـده بـود، در     1823در سـال   10که از سوي رئیس جمهور جیمز مونرو 9با استفاده از دکترین مونرو. فکر کنم

را در حد اعالي آن مورد استفاده قرار دهند و » تقدیر آشکار«باره مطرح گردید تا نظریۀ دو 1860و  1850سال هاي 

سیطرة ایاالت متحدة آمریکا روي تمام نیم کرة شمالی ، مرکزي و جنوبی را به عنوان قانونی خدشه ناپذیر بپندارنـد و  

پسـر  ( تدي روزولـت . مورد حمله قرار گیرد خود را مجاز بدانند تا هر آن گاه کشوري از این قاعده سر پیچی کرد فورا

، با توسل به همین دکترین مونرو بود، که دخالـت ایـاالت متحـدة آمریکـا در جمهـوري دومینـیکن،       )تئودور روزولت

رؤساي جمهور بعدي آمریکا، یکی پس از . کذایی پاناما از کلمبیا را توجیه کرد» آزادسازيِ«ونزوئال و کلمبیا در دوران 

و فـرانکلین روزولـت ـــ بـا اسـتناد بـه ایـن دکتـرین،          12، وودرو ویلسون 11طور عمده ویلیام هوارد تفت بهدیگري ــ 

نهایتـاً، در نیمـۀ آخـر قـرن بیسـتم،      . آمریکاییِ واشنگتن را تا پایان جنگ جهانی دوم گسترش دادنـد  هاي پان فعالیت

دیشه با دیگر کشورهاي جهان رفتار کردنـد و آن را  بر اساس همین ان» تهدید کمونیسم«بهانۀ  ایاالت متحدة آمریکا به

  )5( .از جمله در ویتنام و اندونزي به کار بستند

دانستم که او اولین رهبـري نیسـت کـه     می. رسید یک نفر سد راه ایاالت متحدة آمریکا شده است حال به نظر می

تنهـایی   اند ــ ولی توریخوس بـه  ن کار را کردهدست به این اقدام زده است ــ کسانی چون کاسترو و آلنده قبل از او ای

او بـه زبـان سـاده    . زد خارج از چهارچوب ایدئولوژي کمونیسم و بی آن که از انقالب حرف بزند دست به این کـار مـی  

اي کـه از وسـط کشـورش     حـق حاکمیـت مـردمش، سـرزمینش و بـر آبراهـه      : گفت که پاناما داراي حقوقی است می

                                                          
8. Manifest Destiny
9. Monroe Doctorine
10. James Monroe
11. Taft
12. Wilson
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  .براي ایالت متحدة آمریکا معتبر و مقدس است که براي پاناما همان میزاناین حقوق به . گذرد می

و همچنین به مرکز آموزش عملیات جنگـیِ ویـژة     13»قارة آمریکا) آموزش نظامی( مدرسۀ «توریخوس به استقرار 

آبـراه واقـع   اي تحت فرماندهی ایاالت متحدة آمریکا در منطقۀ جنوبی معترض بود کـه هـردو در منطقـۀ     مناطق حاره

هاي متمادي نیروهاي مسلح ایاالت متحدة آمریکا از خودکامگان و رؤسـاي جمهـور آمریکـاي التـین      سال. شده بودند

تـرین و مجهزتـرین مراکـز آمـوزش      کرد تا پسران و افسران ارشد نظامی خود را به این مؤسسات که بـزرگ  دعوت می

هـاي عملیـاتیِ    هاي بازجویی، مهارت در این مراکز، آنان با روش. ندنظامی در خارج از ایاالت متحدة آمریکا بود، بفرست

هـاي   ها را علیه کمونیسم و در جهت حفظ دارایـی  شدند و این آموزش هاي نظامی آشنا می مخفی و همچنین تاکتیک

ن ارشد کردند تا با نظامیا بستند؛ ضمن آنکه فرصتی پیدا می کار میهاي خصوصی ب هاي نفتی و ابرشرکت خود، شرکت

  .ایاالت متحدة آمریکا پیوند دوستی ایجاد کنند

ایـن مؤسسـات   . ثروتمندان که صاحب امتیاز بودند، از آن نهادها نفـرت داشـتند  استثناي  مردم آمریکاي التین، به

دادنـد کـه    راستی را آموزش مـی  گران دست هاي مرگ و شکنجه هایی شناخته شده بودند که جوخه عنوان آموزشگاه به

داشت کـه حضـور    توریخوس خیلی صریح و واضح اعالم می. خواه را سر کار آورده بودند هایی خودکامه و تمامیت رژیم

  )6( .داند پذیرد و ضمناً منطقۀ  آبراه را بخشی در داخلِ مرزهاي کشورش می این مراکز آموزشی را در خاك پاناما نمی

آرمان عمر آزادي است، هـیچ موشـکی قـادر نیسـت     «: روي ژنرال بر روي تابلو و نوشتۀ زیر آن دیدن چهرة خوش

زدم که در این قـرن بیسـتم تـاریخ پانامـا هنـوز از      حدس می .ستون فقراتم به لرزه آمد» !چنین آرمانی را نابود سازد

  .سرانجام خود بسیار دور است و توریخوس دوران پر مشکل و حتی تراژیکی در پیش خواهد داشت

بـه مـن   . من در فکر موقعیت خودم بودم. راننده براي ماشینی که جلوي ما بود بوق زد چراغ راهنمایی سبز شد و

ایـن  . مأموریت داده شده بود تا قراردادي را منعقد کنم که، درواقع، اولین طرح واقعا جامع عمرانی شـرکت مـین بـود   

آژانـس ایـاالت   «و  14»ینتر آمـریکن ي ا بانک توسعه«، »بانک جهانی«گذاري میلیاردي مشترك  برنامه قرار بود سرمایه

هاي انرژي، حمل و نقـل   هاي یادشده در بخش گذاري سرمایه. را توجیه اقتصادي کند» المللی متحده براي توسعه بین

اي بود تا پاناما را براي  گذاري ترفند و وسیله این سرمایه. گرفت و کشاورزيِ این کشور کوچک ولی بااهمیت صورت می

  .و، به این وسیله، آن کشور را، چون گذشته، بار دیگر، آلت دست آمریکا سازدهمیشه مقروض کند 

رفت، طوفانی از احساس گناه سـراپایم را فراگرفـت، ولـی     شکافت و به پیش می در حالی که تاکسی دل شب را می

حاال، بـراي خـودم    چه اهمیتی داشت؟ در مورد جاوه، دل به دریا زده بودم و وجدانم را فروخته بودم؛ و. مهارش کردم

یک چشم به هم زدن، ثروتمند، مشـهور و   توانستم به پا کنم که تا آخر عمرم دوام یابد؛ می توانستم فرصتی دست و می

  .قدرتمند شوم

                                                          
13 .School of the Americas  ،ي آمریکا که اغلبِنظامیان افراطیِ دست راستی آمریکاي التین در  ي نظامیِ ایاالت متحده یک مدرسه

. دیدگان این مدرسهاست ـ م  ها و کشتارهاي کشورهاي آمریکاي التین مربوط به آموزش بینند و، طبق آمار، اکثرخونریزي آنجا آموزش می

.»یآمریکا ـ مرکز آموزش شکنجه، خشونت و کشتار قاره) آموزش نظامیِ( ي  مدرسه«: مترجمان 10ي  یادداشت شماره«نگاه کنید به (

14. Inter-American Development Bank
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  دزدان دریایی در منطقۀ آبراه

فیـدل قـامتی بلنـد و    . نام فیدل را به عنوان راهنما فرستاد تا مرا در اطراف شهر بگرداند روز بعد، دولت پاناما مردي به

جد پـدربزرگش در کنـار سـیمون بولیـوار     . کرد الغر داشت و خیلی هم خون گرم بود و خیلی به  کشورش افتخار می

بعد کـه فهمیـدم کتـاب    . نوعی از اخالف تام پِین هستم به او گفتم که به . استقالل از اسپانیا جنگیده بودبراي کسب 

کرد ولی وقتـی   به زبان انگلیسی صحبت می. او را به زبان اسپانیولی خوانده است، خیلی دل گرم شدم» عقل سلیم«

  .زده شدکنم خیلی هیجان  فهمید که من زبان اسپانیولی را روان صحبت می

کنند ولی زحمـت آمـوختن زبـان اسـپانیولی را بـه خـود        ها در اینجا زندگی می ها سال خیلی از آمریکایی«: گفت

  ».دهند نمی

طـور کـه    همان. شد فیدل با اتومبیلش مرا به قسمت اعیان نشین و پر جذبۀ شهر برد، که پاناماي جدید نامیده می

کردیم، توضیح داد که پانامـا، در میـان کشـورهاي واقـع در      ستیل عبور میها با نماي شیشه و ا خراش از مقابل آسمان

  .المللی است هاي بین ، بیش از همه داراي بانک 1جنوب ریوگرانده

هـاي زیـادي دربـارة     هایمـان سـوآل   از مشـتري . کننـد اتـالق مـی   معموالً به ما، سوئیسِ قارة آمریکا«: فیدل گفت

  ».کنیم شان نمی حسابهاي بانکی

رفـت، بـه سـمت خیابـانی      بعدازظهر، نزدیک غروب، موقعی که خورشید داشت آرام آرام در اقیانوس آرام فرو مـی 

از راهنمایم پرسیدم آیا مشـکلی در  . ردیف، لنگر انداخته بودند هاي زیادي، به کشتی. که در امتداد خلیج بود پیچیدیم

  آبراه وجود دارد؟

نصف اینهـا از ژاپـن مـی آینـد     . ست، به صف در انتظار نوبت خود هستندطور ا همیشه همین«: با خنده جواب داد

  » .آیندمی تعدادشان حتی بیشتر از آنهایی است که از ایاالت متحدة آمریکا

  .اعتراف کردم که این مطلب برایم تازگی دارد

  ».دانند مردم آمریکاي شمالی از بقیۀ دنیا چیز زیادي نمی! کنم تعجب نمی«: گفت

روي یک تـابلوي  . هاي میخک بر دیوارهاي ویرانه اي قدیمی شاخه دوانده بودند گل. زیبایی توقف کردیمدر پارك 

راهنما نوشته شده بود که اینجا بقایاي دژي است که در گذشته به جهت حفاظت شـهر در مقابـل غـارتگران و دزدان    

پدر، مادر، پسر، دختـر و یـک مـرد    : کردند  ینیک خود را پهن م اي بساط پیک خانواده. دریایی انگلیسی ساخته بودند

طـور کـه از کنـار آنـان      همـان . کـردم به آرامـش آنهـا احسـاس حسـادت مـی      .ها بود مسن که احتماالً پدربزرگ بچه

پرسیدم آیـا گردشـگر هسـتند،    . گذشتیم، زن و شوهر لبخندي زدند، دستی تکان دادند و به انگلیسی سالم کردند می

من نسل سـومی هسـتم کـه در    «: با غرور تمام توضیح داد. مرد خانواده نزد ما آمد. ها شدپرسش من موجب خندة آن

او رانندة یکـی از تراکتورهـایی   . پدربزرگم سه سال بعد از حفر آبراه به اینجا مهاجرت کرد. کنم منطقۀ آبراه زندگی می

  ».کشیدند بندهاي آبراه می ها را در آب بود که کشتی

پـدرم مهنـدس   «: اي کرد و گفت نیک بود، اشاره ها در چیدن بساط پیک گرم کمک به بچهبه پیرمرد که سخت سر

. هـا پیوسـته بـود    نیک به پدرشوهر و بچـه  هم  براي چیدن بساط پیکزن او. »ردمخود من  هم کار او را دنبال ک. بود

                                                          
1 .Rio Grande  ،اي طوالنی در آمریکاي التین رودخانه.



اعترافات یک جنایتکار اقتصادي/  70

و تابلوهـاي نقاشـی مونـه را    العاده زیبـایی بـود    صحنۀ فوق. رفت پشت سر آنان، قرص خورشید در آب نیلگون فرو می

  .از مخاطبم پرسیدم که آیا او شهروند ایاالت متحدة آمریکا است. تداعی می کرد

دو، نزد  پسربچه، به. »منطقۀ آبراه، جزء خاك ایاالت متحدة آمریکا است! البته«: با تردید نگاهی به من کرد و گفت

  .پدر آمد که شام حاضر است

  » تشکیل خواهد داد ؟ آیا پسرِ شما نسل چهارم را«

خواهم که پسرم هم ایـن بخـت و    هر روز از خدا می«: هایش را به سوي آسمان باال برد مرد گویی براي دعا، دست

: رو به فیدل کرد و گفـت . هایش را پایین آورد بعد دست» .العاده است زندگی در منطقۀ آبراه فوق. اقبال را داشته باشد

  ».دیگر هم بتوانیم نگهش داریمفقط امیدوارم که پنجاه سال «

  ».مرد خطرناکی است. زند آن مردك مستبد، توریخوس، ثبات و آرامش را برهم می«

امیدوارم شما و خانواده تـان ایـام   . Adiosخداحافظ«ل به زبان اسپانیایی به او گفتم بعد با سرعتی غیر قابل کنتر

  ».رهنگ پاناما یاد بگیریدخوبی را در اینجا بگذرانید و مطالب بیشتري دربارة ف

. رفـت   نیک و بساط پیک  و سریع به سمت خانواده» .زبانشان را بلد نیستم«: با نفرت نگاهی به من انداخت و گفت

  .»متشکرم«: ام انداخت، محکم فشارم داد و گفت فیدل قدمی به جلو آمد و دستش را به دور شانه

اینجـا بـدترین نیسـت ولـی تـا      «: گفـت را به مـن نشـان داد و    در راه بازگشت به شهر، منطقۀ فقیر نشین منطقه

  ».حدودي معرف محله هاي فقیر نشین دیگر است

هـاي فکّسـنی شـبیه     ایـن کلبـه  . شـد  هایی پر از آبِ راکد دیده می هایی چوبی و گودال در تمام طول خیابان، کلبه

ناگهان بوي گندیـدگی و فاضـالب وارد   . ده انداي به نظر می رسید که در فاضالب نشست کر   هاي زهوار در رفته قایق

بـه محـض آنکـه    . دویدنـد  هاي باد کرده در طـرفین اتومبیـل مـا مـی     با شکم  فضاي داخل اتومبیل شد وتعدادي  بچه

آنهـا مـرا   . کردند شدند و با درخواست پول، مرا عمو خطاب می ها دور من جمع می کرد، بچه تر حرکت می اتومبیل آرام

  .انداختند تا میبه یاد جاکار

قطع نظر از طـرحِ چنـد قلـب و نـام چنـد زوج عاشـق ، روي اکثـر        . خیلی از دیوارها با شعار و نوشته پر شده بود

» !برگرد به خانه ات گرینگو«: ها شعارهایی دیده می شدند که حاکی از نفرت به ایاالت متحدة آمریکا بود  دیوارنوشته

به نیکسون بگو پانامـا ویتنـام   «، »داران عمو سام، بزرگ برده«، »براه ما دست برداراز ریدن به آ«) گرینگو یعنی بیگانه(

بـین ایـن   » .سـوي مسـیح   مرگ در راه آزادي راهـی اسـت بـه    «: اما شعاري که ترس به دلم انداخت این بود» .نیست

  .شعارهاي دیواري گهگاه پوسترهایی از عمر توریخوس را هم چسبانده بودند

پـس  . تـو هـم کـه شـهروند آمریکـایی هسـتی      . من که جواز عبور دارم. حاال باید برویم به آن طرف«: فیدل گفت

  .رنگ بود که به منطقۀ آبراه رسیدیم آسمان اناري» .توانیم برویم می

وفور و رفاه بـیش از حـد آنجـا را    . شگفت زده شده بودم کردم خودم را بخوبی آماده کرده ام، واقعاً من که فکر می

هـاي   هاي مجلـل، زمـین   هاي تر و تمیز و آراسته، خانه هاي بزرگ سفیدرنگ، چمن توانستم باور کنم ــ ساختمان نمی

  .گلف، فروشگاه ها و سینما هاي متعدد

هـاي تجـاري،    تمـام فعالیـت  . واقعیت این است کـه هرچـه اینجاسـت امـوال ایـاالت متحـدة آمریکاسـت       «: گفت

هفـت  . ها ـ همه و همه از قوانین و مالیات پاناما معاف هسـتند   ي زیبایی، رستورانها ها، سالن ها، آرایشگاه سوپرمارکت

ها و مـدارس ایـاالت متحـدة     در همه جا در دسترس هستند، دادگاه دفاتر پست که تقریباً زمین گلف هجده امتیازي،

  ».حقیقتاً دولتی است در دولت دیگر. چیز وجود دارد همه. آمریکا

  »!!چه توهینی«

               واقعـه را توضـیح    اي اسـت کـه کـامالً   ، ایـن همـان کلمـه   بلـه «: نگاهی تأیید آمیزي به من انداخت و گفت فیدل 
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درآمد سرانه کمتر از هزار دالر در سـال اسـت و نـرخ    «: اي کرد و گفت ه سمت شهر اشارهبه پشت سرش، ب. »دهدمی

ه قبل دیدیم، کسی که درآمد نزدیک به هزار دالر در سـال  آبادي که چند لحظ البته در این حلبی. بیکاري سی درصد

  ».آید سختی گیر می شود و اصالً کار به داشته باشد پیدا نمی

  »چه باید کرد؟«

. تـوانیم بکنـیم؟ نمـی دانـم     چه می«: سري تکان داد. صورتش را برگرداند و با نگاهی خشمگین و آمیخته به اندوه

او هـر  ولی بی شک . شاید هم که جانش را سر همین راه بگذارد. کند الشش را میدانم که توریخوس ت قدر می ولی این

  ».جنگد زند و می آدمی است که براي مردمش دل به دریا می. دهدچه از دستش برآید انجام می

و بدون آنکه منتظر پاسـخ  » دوست داري برقصی؟«: آمدیم، فیدل با لبخندي پرسید آبراه که بیرون میي  از منطقه

  ».برویم غذایی بخوریم و بعد، منظرة دیگري از پاناما را به شما نشان خواهم داد«: ماند گفتب
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فیدل به مـن  . بعد از صرف یک استیک آبدار و یک آبجوي خنک، رستوران را به سوي خیابان تاریکی ترك کردیم

تـا دمِ در   تاکسـی آیـی، بایـد بـا     وقتی به اینجـا مـی  «: با اشاره گفت. گاه پیاده به این ناحیه نیایم توصیه کرد که هیچ

  ».آبراه قرار دارد  ۀدرست آنجا، پشت دیوارتوري، منطق«: دادو با انگشت نشان » .بیایی

پیرمـردي  . مـان پیـدا کـردیم    جایی خالی براي پارك اتومبیـل . وارد قطعه زمین بایري شدیم که پر از اتومبیل بود

 پیرمرد هـم عاشـقانه دسـتی بـر سـپر     . فیدل از ماشین پائین آمد و دستی بر پشت پیرمرد زد. لنگان به سمت ما آمد

  .ماشین فیدل کشید

  ».این ماشین، بانوي من است! مراقبش باش«: قطعه اسکناسی به پیرمرد داد و گفت

دو . زن نئون بود هاي چشمک هنوز مسیر کوتاهی در پارکینگ را طی نکرده، وارد خیابانی شدیم که غرق نورِ چراغ

رفتند و صدایی شـبیه صـداي شـلیک     انه میهایشان را به سوي هم نش چوبدستی. دو، از کنارمان گذشتند پسربچه، به

. رسـید  سختی به ران فیدل می یکی از آنان رفت توي پاهاي فیدل، قد این پسربچه به. آوردند شان درمی گلوله از دهان

هـاي   فیدل دو دستش را بر شانه» .خوام، آقا معذرت می«: گفتنفس نفس زنان به . پسرك ایستاد و کمی عقب کشید

  »کردید؟ ولی بگو ببینم تو و دوستت به کی شلیک می! چیزي نشد، جانم«: گفتپسربچه گذاشت و 

! برادرم اسـت «: پسرك دوم به سمت ما آمد و دستش را به صورت حفاظ به دور پسرك اولی گذاشت و توضیح داد

یک فقط ازش پرسیدم که شما به چه کسی شل. چیزي نشدم«: کوتاهی کرد و گفت ةفیدل خند» .خواهیم معذرت می

  ».کردم ها می من هم که بچه بودم از این بازي. کردید می

آبـراه اسـت؛ سـعی     ۀیک ژنرال خارجی در منطقـ او «: تر لبخندي زد و گفت برادر بزرگ. برادرها به هم نگاه کردند

  ».من هم می خواهم او را به همان جایی برگردانم که از آنجا آمده. کرد به مادرمان تجاوز کند

  »کجا؟ به «: پرسید و .دکی به من کردفیدل نگاهی دز

  ».اتازونی«

  »کند؟ جا کار میآیا مادر شما این«

» .کنـد  آنجا، پشت بار کار مـی «: هردو پسربچه با غرور تمام به چراغ نئونی در انتهاي خیابان اشاره کردند و گفتند

  ».روشنایی بازي کنیدهمیشه در . خوب بروید، ولی مراقب باشید«: اي داد و گفت فیدل به هر کدام سکه

  .و به دو رفتند» .متشکریم! آه، البته آقا«

انـد امـا    داد که طبـق قـانون پانامـا، زنـان از خودفروشـی منـع شـده        زدیم، فیدل توضیح می طور که قدم می همان

داخـل  » .ولی زنان خارجی این حـق را دارنـد   تن فروشی ندارند ها کار کنند ولی حق خانه در بارها یا رقاص«توانند  می

لحظـاتی طـول کشـید تـا چشـم و      . در گوشـمان پیچیـد  آمریکـایی  مردمی  ۀباري شدیم، شدت صداي بلند یک تران

نوار دور بـازوي لبـاس   . هیکل آمریکایی نزدیک در ایستاده بودند سرباز قويدو . هایمان را با شرایط تطبیق دهیم گوش

  .داد که باید دژبان باشندنظامی شان نشان می

 روي کـاله ي اسـتثنا  سه زن جوان، لخت و برهنه بـه . کنار ز کنار بار مرا به طرف صحنۀ نمایش هدایت کردفیدل ا

. را بـر سـر داشـت    کابوي ها و دیگري کاله هاسبز  ها، یکی کاله بِرِه یکی کاله ملوان. رقصیدند سرشان، روي صحنه می
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رقـص برگـزار   ۀ کنند و مسـابق  که با یکدیگر بازي می رسید به نظر می. خندیدند تن و بدنشان تماشایی بود و مدام می

راه . ...زنـان برهنـه   اسـتثناي  بوستون نبود، البته به هايدیسکوتک شباهت به رقص و صحنه بی ةموزیک، نحو. کنند می

ة شرت و شلوار جین پوشیده بودند ولی نحـو  گرچه تی. زبان گشودیم خود را از میان یک گروه از مردان جوان انگلیسی

 ۀفیدل به پشت شـان . آبراه هستند ۀداد که سربازان پایگاه نظامی منطق شکل آلمانی ــ لو می اصالح موي سرشان ــ به

هایش را به دور فیدل گـره   فریادي از خشنودي سر داد و دست فورا برگشت و خدمتکار. اي زد یک خدمتکار زن ضربه

از خـودم  . بودنـد و بـا نارضـایتی بـه یکـدیگر نگـاه کردنـد        آنها ناظرمصرانه خیلی  که زبان گروه مردان انگلیسی. کرد

اي  خـدمتکار مـا را بـه گوشـه    ! نیز می شـود این زن پانامایی  شامل حال سرنوشت 1»تقدیر آشکار«ۀ پرسیدم آیا نظری

  .هدایت کرد و، از جایی دیگر، برایمان میزي کوچک همراه با دو صندلی تدارك دید

. زبـان اسـپانیولی کـرد     سـالم و علیکـی بـه    کناري ما را اشغال کرده بودند میز نفر کهدو  بعد از نشستن، فیدل با

آبجـوي   آشـناي مـا دو   خـدمتکارِ . دار پوشیده بودنـد  کوتاه با شلوار راحتی چین برخالف سربازان، آنان پیراهن آستین

ـ  . اش زد ي آرامی بر کپل بالبوآ برایمان آورد و، موقع برگشت، فیدل ضربه اي بـه سـوي فیـدل     ا لبخنـد بوسـه  او هـم ب

کردم و وقتی دیدم که مردان جـوانِ کنـار بـار دیگـر بـه مـا تـوجهی ندارنـد و حواسشـان           به اطراف نگاه می. فرستاد

  .دانگ متوجه رقاصگان است، احساس راحتی کردم شش

د مثل این دو نفري کـه  ولی تعدادي پانامایی هم بین آنها دیده می ش ،.زبان بودند سربازان انگلیسی مشتریان اکثر

شرت و  زیرا اصالح موي سرشان طبق مقررات نبود و تی و از دیگران کامال قابل تشخیص بودند، ،کنار ما نشسته بودند

 خیلـی  چندتایی پشت میزها نشسته بودند، بعضـی بـه دیـوار تکیـه داده بودنـد ولـی      . نپوشیده بودند هم شلوار جین

  .هستند گوسفندان ۀ ه سگان رمه که مراقبت از گلرسیدند، شبی زنگ به نظر می به گوش

بـه   فریاد و با نشستند، زدند و مدام در حرکت بودند و روي زانوان این و آن می هایی پرسه می در اطراف میزها، زن

. رفتنـد  نوبـت روي صـحنه مـی    خواندند و به چرخیدند، آواز می رقصیدند، می ، میخدمتکاران چیزي سفارش می دادند

یکی از آنان پیـراهن بلنـد   . بلند پوشیده بودند  هاي چسبان و کفش پاشنه شرت، شلوار جین، لباس اي تنگ، تیه دامن

 ترین هـا پرواضـح بـود در اینجـا تنهـا زیبـا     . تن داشت بهیکی دیگر فقط بیکینی . ویکتوریا با روبنده پوشیده بود ةدور

ه توانسته بودند به پاناما راه پیدا کنند، و نیز از استیصالی کـه  از تعداد زنانی ک. توانستند به حیات خود ادامه دهند می

  .آنان را به این مسیر رانده بود، متعجب بودم

اسـتثناي   بلـه، بـه  «کـرد کـه    تأییـد  با سر» ؟خارجی هستند همه«: به سبب صداي بلند موزیک، با فریاد پرسیدم

  ».خدمه که پانامایی هستند

  »از چه کشورهایی؟«

  ».سالوادور، نیکاراگوا و گواتماال هندوراس، ال«

  ».همه، کشورهاي همسایه«

  ».ترین همسایگان ما هستند نه کامالً، کاستاریکا و کلمبیا نزدیک«ـ 

آرامـی بـه نوازشـش     خدمتکاري که ما را به این میز هدایت کرده بود روي زانوي فیـدل نشسـت و فیـدل هـم بـه     

فیـدل بـا   » انـد؟  شمالی ما بگو چرا این دخترکان کشورشان را ترك کردهکالریسا، لطفاً به دوست آمریکاي «. پرداخت

ها پایین صحنه پریدند و شـروع   ها را تحویل گرفتند و قبلی وارد کاله سه دخترِ تازه. اي کرد نمایش اشاره ۀسر به صحن

نـان،  ک عـوض شـد و رقاصـگان جدیـد بـا ریـتم آهنـگ، رقـص         2موزیک بـه آهنـگ سالسـا   . به لباس پوشیدن کردند

                                                          
1. Manifest Destiny

2 .Salsa  ، التینموزیک آمریکاي.
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  .آوردند هایشان را درمی لباس

هـاي خـالی را از    از جایش بلند شد تا بطري» .از مالقات شما خوشوقتم«: دراز کرد و گفت راستش کالریسا دست

. انـد  جا پنـاه آورده اند و به این گري فرار کرده وحشیفیدل، باید بگویم این دخترها از  سؤال در جواب«: روي میز بردارد

  ».آورم لبوآ برایتان میبطر دیگر با دو

  ».اند اینجا آمده ییخاطر دالر آمریکا آنها به! روشن است«: بعد از اینکه خدمتکار رفت، به فیدل گفتم

  »کنند؟ آیند که دیکتاتورهاي فاشیست در آنجا حکومت می درست است، ولی چرا همه از کشورهایی می«

کردنـد و کـاله ملـوانی را مثـل تـوپ       هم هرِهرِ و کرِکرِ میسه دختر رقاصه با . برگشتم و به صحنه نگاهی انداختم

! نـه «: خیلی جدي پاسـخ داد » کنی؟ شوخی که نمی«: هاي فیدل نگاه کردم و پرسیدم به چشم. کردند رشته می دست

انـد ـــ پـدران، بـرادران، شـوهران و دوسـتان        هاي خود را از دست داده کاشکی شوخی بود، اکثر این دختران خانواده

، رقاصـگی و خودفروشـی چنـدان قبـیح     این دختـرك هـا   از نظر. اند با شکنجه و مرگ بزرگ شده اینهاشان را ــ پسر

اي  کوچکی بخرند یـا کافـه   ةتوانند پولی دست و پا کنند و از نو  زندگی را در جایی دیگر از سر گیرند، مغاز می. نیست

  ».باز کنند

اش را بـه یکـی از سـربازها     خدمتکاري مشـت گـره کـرده   . ع شدبا سر و صدایی که از جانب بار آمد، صحبتش قط

سـرباز هـم   . زد و بـه زانـو افتـاده بـود     دخترك فریاد مـی . پیچاند کرد که دستش را گرفته بود و مچ او را می حواله می

او را دخترك سعی کرد که با دسـت آزادش  . خندیدند زد و آنان هم می هایش را صدا می خندید و با فریاد همپالگی می

  .دخترك از درد در هم رفته بود ةبزند، سرباز باز هم مچ او را بیشتر پیچاند، چهر

فیـدل از جـایش پریـد و سـعی کـرد کـه       . کردنـد  ها دم در ایستاده بودند و با خونسردي صحنه را تماشا می دژبان

  .دل را بگیردیکی از مردان میز بغلی دستش را دراز کرد تا جلوي فی. راهش را به سوي بار باز کند

  ».به اوضاع مسلط است  3انریک! آرام باش برادر«: گفت

هـم زدن،   گربه، در یک چشم به ناگهان از تاریکی کنار صحنۀ نمایش بیرون آمد  و با چابکی یک پانامایی قد بلند 

دخترك از . یدبا یک دست گلوي مرد را گرفته بود و با دست دیگر یک لیوان آب به صورتش پاش. باالي سر سرباز بود

دایـره دیـوارِ محـافظی بـراي نگهبـان       چند پانامایی که به دیوار تکیه داده بودند به صورت نیم. زیرِ دست و پا در رفت

بعـد  . چیزي گفت کـه مـن نشـنیدم   . ي بار چسباند نگهبان سرباز را بلند کرد و او را به دیواره. بلندقامت تشکیل دادند

طوري کـه، بـا وجـود صـداي موزیـک، همـه آن را        شمرده شروع به صحبت کرد به صدایش را بلند کرد و به انگلیسی

  .بشنوند

توانیـد دسـت بزنیـد ولـی پـس از ایـن کـه پولشـان را پرداخـت          حق دست زدن ندارید، به دیگران میبه خدمه «

  ».کردید

کنـیم،   ما شـروع مـی   به بعد از اینجا«:  ها رفتند ي پانامایی در نهایت، دو دژبان وارد معرکه شدند و به سمت حلقه

سرباز را روي زمین گذاشت و یک فشار دیگر بـه گـردنش وارد کـرد و سـرش را بـه عقـب رانـد،         بار نگهبان. »انریک

  .طوري که فریادي از درد کشید به

هـا هـول داد و    نگهبان سرباز را بـه سـمت دژبـان   . »بسه«: ي ضعیفی شنیده شد ناله» ؟حرفم را خوب فهمیدي «

  ».از اینجا ببرید ینوا«: گفت

                                                          
3. Enrique
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  گو با ژنرال گفت و

در دفتر کارم در شـرکت دولتـی تولیـد بـرق      1972صبح یکی از روزهاي . دعوت به عمل آمده خیلی غیرمنتظره بود

ي ورود دادم وبه  اجازه. اي آهسته زد پاناما مشغول بررسی برگۀ آمار بودم که یک نفر به در اتاقم که نیمه باز بود ضربه

ي ژنـرال معرفـی کـرد و     خودش را راننـده . ساختن بررسی ارقام و آمار احساس مزاحمت نکردمهیچ عنوان از متوقف 

  .گفت آمده تا مرا به یکی از ویالهاي ژنرال ببرد

مردي بود بلند قامـت و خـوش   . ساعت بعد، پشت میز پذیرایی کوتاه مقابل ژنرال عمر توریخوس نشسته بودم  یک

لباس معمولی و رایج در پاناما را بـه تـن داشـت شـلوار راحتـی      . انی برجسته اشبرخورد، با موي فر خورده روي پیش

ژنـرال بـه رغـم موقعیـت و     . رنگ آبی مات با طرح هاي ظریـف سـبز   دار جلوباز به خاکی با پیراهن آستین کوتاه دکمه

  . رسید خاطر به نظر می مسئولیتی که داشت خیلی آسوده

این سـه کشـور بـراي او جذبـه هـاي خاصـی       . زي، گواتماال و ایران پرسیداز من در مورد سفرهاي اخیرم به اندون

شـاه  . رسید که شاه ایران، محمدرضا شاه پهلوي بیش از همه کنجکاوي او را جلب کرده استولی به نظر می داشتند،

                 تلـر  هـا کـه او را مـتهم بـه همکـاري بـا هی       ها و شـوروي  پس از سرنگون شدن پدرش توسط انگلیسی 1941در سال 

  )1( .دانستند، به قدرت رسیدمی

اي شرکت داشته باشد که پدرش را از تخت شـاهی   توانید تصور کنید که آدم در توطئه آیا می«: توریخوس پرسید

 1953در مورد برگشتن اوضاع در سـال  . رئیس حکومت پاناما تاریخ ایران را خیلی خوب می شناخت» پایین بکشند؟

وزیر شاه ــ پیشتر او را به تبعیـد اجبـاري فرسـتاده بـود مفصـل صـحبت        اه و اینکه چگونه مصدق ــ نخستنفع ش به

بـه مصـدق برچسـب کمونیسـتی زده و در طـرح      » سـیا «دانست کـه   توریخوس، همچون اکثر مردم دنیا، می. کردیم

  .بازگرداندن شاه شرکت فعال داشت

ذکري از آن به میان نیاورد، بخشی از تاریخ بود کـه کلـودین بـه     دانست یا حداقل ولی آنچه را که توریخوس نمی

یعنی مانورهاي زیرکانۀ کرمیت روزولت که آغاز دوران نوین امپریالیسم را رقم می زد و گشایشی بود : من آموخته بود

  . براي ایجاد امپراتوري جهانی

هـاي انقالبـی بـا هـدف ایجـاد       شته برنامـه بعد از بازگشت به حکومت، شاه به طراحی یک ر«: توریخوس ادامه داد

  ».توسعۀ صنعتی و هدایت ایران به دوران نوین دست زد

  . از او پرسیدم چرا تاریخ ایران این همه براي شما اهمیت دارد

مـن چنـدان نظـر مسـاعدي     . اتفاقا پرسش شما همان موضوعی است که می خواستم بـه آن بپـردازم  «: وي گفت

زي سرنگون کردن پدر و آلت دست سازمان سیا شدن موضوع چنـدان افتخـار آمیـ   . دارمنسبت به سیاست هاي شاه ن

و اگر دوام بیاورد من نیـز   ...ترسد که کارهاي مفیدي هم براي کشورش انجام داده اسبا این وجود، به نظر می. نیست

  ».توانم چیزهایی از او بیاموزممی

  در این مورد تردید دارید؟ -

  .قدرتمندي دارداو دشمنانِ  -

  .و بهترین محافظان شخصی دنیا را هم در اختیار دارد -
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طبیعـی اسـت   . ساواك، پلیس مخفی شاه، به شقاوت مشهور است«: داري به من کرد و گفت توریخوس نگاه کنایه

ش را بـه  مکثی کرد و بعد نگاه» .و این وضعیت دوام زیادي نخواهد آورد. کند که این کار دوستان زیادي را جلب نمی

  :آسمان دوخت

کنیـد   آیا فکـر مـی  «: اي کرد و افزود با دست به در اشاره» .؟ من خودم هم چندتایی از آنها دارم!محافظ شخصی«

  »اگر کشور شما تصمیم بگیرد از شرّ من خالص شود، براي نجات جان من کاري از دست آنها ساخته خواهد بود؟

  .دهد از او پرسیدم آیا واقعاً چنین احتمالی می

ما آبـراه را داریـم و ایـن    «: ابروهایش را باال برد و نگاهی به من انداخت که احساس کردم حرف مسخره اي زده ام

  ».تر استو شرکت یونایتد فروت مهم 1خیلی از آربنز

لحـاظ سیاسـی     شرکت یونایتـد فـروت بـه   . فهمیدم در مورد گواتماال تحقیق کرده بودم و مقصود توریخوس را می

شرکت یونایتـد فـروت در اواخـر قـرن نـوزدهم      . کند نقشی را براي گواتماال ایفا کرد که آبراه براي پاناما ایفا میهمان 

 1950در اوایـل دهـۀ   . عنوان یکی از نیروهاي قدرتمند آمریکـاي مرکـزي تبـدیل شـد     تأسیس شده و خیلی سریع به

عنـوان الگـویی از فراینـد     انتخاب شد و این انتخاب، بـه طلب، به ریاست جمهوري گواتماال   جاکوبو آربنز، نامزد اصالح

در آن زمان، کمتر از سه درصد جمعیت . کرة جنوبی قاره آمریکا قرار گرفت دموکراسی، بسیار مورد استقبال مردم نیم

ت آربنز به مردم فقیـر قـول داده بـود کـه اگـر در انتخابـات ریاسـ       . گواتماال مالک هفتاد درصد اراضی آن کشور بودند

  .جمهوري پیروز شود آنها را از فقر و گرسنگی نجات دهد و طرح اصالحات ارضی ملی را به اجرا خواهد گذاشت

شخصاً، او بـراي  . کردند طبقات فقیر و متوسط در سراسر آمریکاي التین آربنز را تحسین می«: توریخوس ادامه داد

آن شـرکت یکـی   . یونایتد فروت با اقدامات وي مخالف است کامالً آگاه بودیم که. آمد نفَسمان در نمی. من قهرمان بود

آنها صاحب مزارع بزرگ در کلمبیـا، کاسـتاریکا،   . داران گواتماال بود گرترین زمین ترین و در عین حال سرکوب از بزرگ

این نوع راه کارها را  توانستند به آربنز اجازه دهند طبیعتاً نمی. کوبا، جامائیکا، نیکاراگوئه، سانتو دومینگو و پاناما بودند

  ».هم منتقل کند "دیگران"به 

شرکت یونایتد فروت مبارزة تبلیغاتی شدیدي در ایاالت متحدة آمریکا علیه آربنـز بـه   . دانستممابقی داستان را می

در هدف تبلیغات آنها این بود که کنگره و مردم آمریکا را متقاعد کننـد کـه آربنـز بـا کمونیسـت هـا       . راه انداخته بود

سـازمان   1945بر این اساس در سال . تبانی بوده و گواتماال به یکی از اقمار اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي است

خلبانـان آمریکـایی گواتماالسـیتی را بمبـاران کردنـد و حکومـت منتخـب و        . کودتایی را سازماندهی می کند» سیا«

رحـمِ دسـت    ، کـه یـک خودکامـۀ بـی     2س کاستیلو آرمـاس ساالرِ آربنز سقوط کرد و به جاي آن، سرهنگ کارلو مردم

  .راستی بود سر کار آمد 

لذا، به پاس قدردانی، دولت فراینـد اصـالحات ارضـی را برگشـت     . دار و ندار دولت کودتا مدیون یونایتد فروت بود

اس با برگه را حذف کـرد و  رأي گیري ناشن  گذاران خارجی را لغو کرد،   هاي اعمالی به بهره و سود سرمایه داد، مالیات

کرد علیـه کاسـتیلو صـحبت کنـد تحـت       هرکس جرأت می. هزاران تن از منتقدان و مخالفان کودتا را به زندان افکند

تا پایان قرن گواتماال را در بـر گرفتـه     مورخان منشأ خشونت و تروریسمی را که به شکل طاعون. گرفت پیگرد قرار می

رهبري سرهنگ خودکامۀ  و ارتش گواتماال به » سیا«بین یونایتد فروت، سازمان افتند که آشکاري ی بود در پیوند نیمه 

  )2( .آن برقرار بود

مکثـی کـرد و بـا چهـرة درهـم      » .لحاظ سیاسی و هم شخصـیتی  هم به. آربنز به قتل رسید«: توریخوس ادامه داد

                                                          
1 .Jacobo Arbenz  ،یونایتد فروتو سرنگونی رئیس جمهور آربنز در گواتماالابرشرکت «: مترجمان 3ي  نگاه کنید به یادداشت شماره«.

2. Colonel Carlos Castillo Armas



77/ گفت و گو با ژنرال 

توانند ها نمیولی مرا به این سادگیرا به قدرت برسانند؟  "سیا"چگونه مردم شما توانستند این آشغالِ : کشیده گفت 

سیا خودش «: لبخندي زد» .ترور سیاسی کارساز نخواهد بود. اند هاي اینجا از میان مردم برخاسته نظامی. از بین ببرند

  »!باید مرا به قتل برساند

اول توریخـوس سـکوت را   . سکوت حکمفرما شد و هریک از مـا غـرق در افکـار خـود شـده بـودیم      براي لحظاتی، 

  »دانید مالک یونایتد فروت کیست؟ آیا می«: شکست و پرسید

  .، سفیر ایاالت متحدة آمریکا در سازمان ملل 4ـ شرکت متعلق به جرج بوش 3شرکت نفتی زاپاتا: گفتم 

  5هایش در بکتـل  و حاال من در برابر همپالگی. طلبی است مرد جاه«: آورد کمی به جلو خم شد و صدایش را پایین

هـاي   ترین شرکت مهندسی دنیا و همکار نزدیک مین در اجراي پروژه بکتل قوي. از این حرف یکه خوردم» .ام ایستاده

  .هستند )مین(یکی از رقباي اصلی ما ) بکتل(کردم که آنها  در مورد طرح جامع پاناما، فکر می. مختلف بود

  منظور شما چیست؟ -

هـاي   ایـن آبـراه کشـتی   . بند را تحت بررسی داریم تراز با سطح دریا ــ بدون نیاز به آب ساخت آبراه جدید ــ هم«

  ».مند به تأمین منابع مالی آن باشند ها ممکن است عالقه ژاپنی. تواند بپذیرد تر و بیشتري را می بزرگ

  .اه هستندترین مشتري آبر آنها بزرگ -

ها تأمین کننـد، سـاخت و سـازش را هـم خودشـان بـه عهـده         البته اگر منابع مالی را ژاپنی. طور است دقیقاً این«

  ».خواهند گرفت

  : زده شدم  شگفت

رئیس . ترین کار ساختمانی در تاریخ معاصر است این بزرگ«: توریخوس مکثی کرد. بکتل کنار گذاشته خواهد شد

شـرکت بکتـل پـر از دار و دسـته     . نما در بـداخالقی  وزیر دارایی نیکسون است؛ با نفوذ و انگشت ، 6بکتل، جرج شولتز

  ».ام سر نخِ حزب جمهوریخواه آمریکا در دست خانوادة  بکتل است شنیده. است 7نیکسون، فورد و بوش

من یکی از کسانی بودم کـه در تـداوم ایـن نظـامی ـــ کـه او       . از این گفت وگو، احساس ناآرامی به من دست داد

برایم کامال روشن بـود کـه   . قدر از آن بیزار بود ــ نقش اساسی داشتم و مطمئن بودم توریخوس از آن مطلع است این

                       هــاي  مللــی در قبــال واگــذاري کــار بــه شــرکتال هــاي بــین در مــأموریتم بــراي متقاعــد کــردن او بــه پــذیرش وام

  .تصمیم گرفتم رو در رو با او صحبت کنم. ـ ساختمانی ایاالت متحده به مانع سختی برخورد کرده است مهندسی

  چرا مرا به اینجا دعوت کردید؟! ژنرال: پرسیدم

پاناما بـه شـما نیازمنـد    . باید به کار خودمان بپردازیم بله، االَن دیگه«: نگاهی به ساعتش انداخت و با لبخند گفت

  ».من به کمک شما نیازمند هستم. است

  »کمک من؟ چه کمکی از عهدة من براي شما ساخته است؟«: زده گفتم شگفت

مـا  . اما این تنها کافی نیست. گیریم آبراه را پس می«: شد، گفت جا می اش با آسودگی جابه در حالی که در صندلی

اي  وراي هر شک و شبهه. باید نشان دهیم که نگران مردم فقیرمان  هستیم. عنوان الگو و سرمشق مطرح شویم د بهبای

باید به دنیـا ثابـت کنـیم    . باید ثابت کنیم عزم ما براي کسب استقالل از سوي روسیه، چین یا کوبا تکلیف نشده است

  ».کند گیري می مریکا بلکه به نفع حقوق بیچارگان موضعکه پاناما کشور معقولی است که نه علیه ایاالت متحدة آ

                                                          
3. Zapata Oil

.هاي بعد ـ م بوشِ پدر و رئیس جمهور آمریکا در سال جرج. 4

5. Bechtel
6. George Shultz

.رؤساي جمهوري آمریکا در مقاطع مختلف ـ م. 7
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ایـن  . ریـزي کنـیم   اش را پـی  براي این کار، بایـد شـالودة اقتصـادي   «: یک پایش را روي پاي دیگر انداخت و گفت

الکتریسیته خوب است، اما این بـرق بایـد بـا یارانـه در دسـترس فقیرتـرین       . کرة ما ندارد شالوده هیچ مشابهی در نیم

تحقق این کـار بـه پـول    . ویژه کشاورزي هم به همین شکل در زمینۀ حمل و نقل و مخابرات و به. ي ما قرار گیردفقرا

  ».نیاز دارد، پول شما، بانک جهانی و پول بانک عمرانی اینتر آمریکا

 هـاي  استنباط من ایـن اسـت کـه شـرکت شـما پـروژه      «: هایم نگاه کرد بار دیگر خودش را جلو آورد و به چشمیک

تـر،   هـاي عـریض   گیـرد ـــ بزرگـراه    ها، آنها را در اختیـار مـی   خواهد و معموالً با متورم کردن اندازة پروژه بیشتري می

تشخیص آنچه براي مردم من بهتر است را . بار داستان به شکل دیگري است این. تر تر و بنادر عمیق هاي بزرگ نیروگاه

  ».به شما واگذار خواهم کرد به من واگذار کنید، من هم هرقدر کار بخواهید

تردیـد،   بـی . هایم در مین بـود  طور قطع، مغایر با آموخته آور و، به دهنده، هیجان پیشنهاد او کامالً غیرمنتظره، تکان

در هر صـورت او نمـی توانسـت بـه     . یک ترفند ساختگی بیش نیست» کمک خارجی«دانست که بازيِ  توریخوس می

در این صـورت،  . شد ولی کشورش کامال در قرض فرو می رفت این بازي، او ثروتمند میدر . چنین ترفندي آگاه نباشد

و در این صورت بود که آمریکاي التـین،  . ماند باقی می» ساالري ابرشرکت«پاناما تا ابد مقروض ایاالت متحدة آمریکا و 

  . گرفتر میقرا 8، تا ابد تحت سلطۀ واشنگتن و وال استریت»تقدیر آشکار«در راستاي نظریۀ 

دانست که نظام موجود بر این فرض بنا شده اسـت کـه صـاحبان قـدرت فسـاد پذیرنـد و تصـمیم         مطمئناً، او می

توانـد بـر   مـی و به این معنـا کـه   . توریخوس مبنی بر عدم انتفاعِ شخصی از این موقعیت معنایی جز تهدید نظام ندارد

  .دد و در نهایت کل نظام را سرنگون کنداي گر العمل زنجیره اساس تأثیرات دومینو موجب عکس

دانست که وجود کانال براي او موقعیت و قدرت خاصی را فراهم می سـازد کـه در   او میقطعاً . به ژنرال نگاه کردم

عنوان رهبري از رهبـران   کرد که بهجانب احتیاط را رعایت می بایست خیلی او می. عین حال خیلی حساس نیز هست

کرد، همۀ  توجهات  گیري می اگر توریخوس همچون آربنز موضع. توسعه مطرح و شناخته شده بودکشورهاي در حال 

  .را به سوي خود جلب می کرد

العمـل نشـان خواهنـد داد؟ تـاریخ      به طور کلی نظام و به طور اخص دولت ایاالت متحـدة آمریکـا چگونـه عکـس    

  .باخته است آمریکاي التین پر از قهرمانان جان

. کشـد  ام که تمام توجیهاتی را که در بررسی هایم مطرح کرده ام به چالش مـی  در مقابل مردي نشستهدانستم  می

قطعاً این آدم هم نقاط ضعف شخصی خودش را داشت ولی دزد دریایی نبود، او هـیچ قرابتـی بـا هنـري مورگـان یـا       

یعنـی احکـام صـادره از طـرف      نداشت ــ ماجراجویان پرشر و شوري که تحت لواي فرمان چپـاول،  9فرانسیس دریک

تصویر توریخوس بر روي تابلوي تبلیغاتی و شعارهاي دیواري . پادشاهان بریتانیا، دزدي دریایی را مشروعیت بخشیدند

نابوديِ یک آرمان با هیچ موشکی ممکـن  ! آرمانِ عمر، آزادي است«: او را از انواع فریبکاران سیاسی متمایز می ساخت

  ام پِین شبیه این عبارت نبود؟آیا مطالب ت» .نیست

 ...گوارا، آربنز، آلنـده  ها نمیرند، ولی آرمانگراها چطور؟ چه شاید آرمان. با  این وجود در این مورد تردیدهایی داشتم

: این آخري تنها فردي بود که هنوز در قید حیات به سر می برد، ولی تا چه مدتی؟ سؤال دیگري به ذهنم خطور کـرد 

  واکنش من چه خواهد بود؟ ا شهید کنند،توریخوس راگر 

پیش از آنکه توریخوس را ترك کنم، به این تفاهم رسیدیم که شرکت مین، با کمک پاناما، قرارداد طـرح جـامع را   

  .به دست آورد و من هم سعی کنم پیشنهاد توریخوس را جا بیندازم

                                                          
8 .Wall Street  ،بورس سهام و بانکداري آمریکا ـ م مرکز تجارت و.

9. Francis Drake



  

  14فصل 

  ورود به دورانی نو ولی بدشگون در تاریخ اقتصاد

رفـت از   تنها رئیس ادارة مطالعات جهانی در شرکت مـین بـودم، بلکـه از مـن انتظـار مـی       در مقام کارشناس ارشد، نه

زمـانی بـود کـه تحـوالت اساسـی در اقتصـاد        1970اوایل دهـۀ  . مسائل نظري و روند جاري اقتصاد جهانی آگاه باشم

  .الملل ایجاد شد بین

هـاي بـزرگ پـاالیش     منظور تقابل با قدرت شرکت ، گروهی از کشورهاي تولیدکنندة نفت، بیشتر به1960در دهۀ 

ولی موقعیـت ایـران در مجموعـۀ    . را تشکیل دادند -سازمان کشورهاي صادر کندة نفت - (OPEC)نفت، کارتل اوپک 

شاه مقام و موقعیت و حتی زندگی خـود را مـدیون مـداخالت سـرّي     حتی اگر . جدید از اهمیت خاصی برخوردار بود

ایاالت متحدة آمریکا علیه مصدق بود، دقیقا به همین علت به این امر آگاه بود که هر آن ممکن است بـاد مسـیرش را   

. بودنـد  نزد شاه ایـران سـهیم   1رؤساي دولت سایر کشورهاي تولیدکنندة نفت نیز در این آگاهی پارانویاك. تغییر دهد

المللی بزرگ ــ مشهور به هفت خواهران ــ در پـایین آوردن قیمـت خریـد     هاي نفتی بین دانستند که شرکت آنان می

کنند تا پول کمتري به این کشورها بپردازند، پولی کـه از نظـر    نفت از کشورهاي تولیدکننده با یک دیگر همکاري می

در اوایـل دهـۀ   . هـا تشـکیل شـد    قع، اوپک براي مقابله با ایـن شـرکت  دروا. شد ها، سود بادآورده تلقی می این شرکت

اي از اقـدامات   با تشکیل اوپک، زنجیره. هاي صنعتی را به زانو درآورد ، این تقابل به اوج خود رسید و اوپک غول1970

هاي طـوالنی    صورت نمادین در صف اثرات آنها به 2.اعمال شد 1973هماهنگ صورت گرفت و نهایتاً تحریم نفتی سال 

 3»بحـران  « اي اقتصـادي در مقیـاس    جلوي ایستگاه هاي بنزین در ایاالت متحدة آمریکا ظـاهر شـد و خطـر فاجعـه    

اي فراگیر وارد آمد که شدت آن را کمتـر کسـی    به اقتصاد جهانِ کشورهاي توسعه یافته ضربه. بروز کرد  30هاي سال

  .توانست پیشبینی کند می

ملتی سردرگم، ترسان و مردد . آمریکا، بحران نفتی در بدترین زمان ممکن به وجود آمده بوداز نظر ایاالت متحدة 

مسـائل نیکسـون   . خـورد و رئـیس جمهـورش در شـرف اسـتعفا بـود       که از جنگ تحقیرآمیز ویتنام همچنان گیج می

که سیاست و اقتصـاد در   او زمانی وارد صحنه شد. شد منحصر به جنوب شرقی آسیا و افتضاحِ جاسوسیِ واترگیت نمی

، از جملـه  »ترهـا  کوچک«رسید که  در آن روزها، به نظر می. ابعاد جهانی در آستانۀ آغاز دوران جدیدي به سر می برد

  .، دست باال را داشتند OPECکشورهاي 

 شـد ولـی   تـأمین مـی  » ساالري ابرشرکت«گرچه رزق و روزي من از طریق . وقایع جهانی براي من جذاب شده بود

اي از ضـمیرم را خشـنود    کردند گوشـه  دیدنِ رؤسایم که دچار مشکل شده بودند و دست و پایشان را جمع و جور می

دیدم کـه، از   سایۀ توماس پِین را می. فکر می کنم این موضوع تا حدودي احساس گناه مرا تسکین می داد. ساخت می

  .کند حاشیه، اوپک را تشویق می

شک، ما فرایضی را مطرح می کردیم  اما چیزهـایی را کـه    بی. مل تحریم نفتی آگاه نبوددر بدو امر، کسی از اثر کا

                                                          
1 .Paranoia  ،لیو بدخیا نیيِ بدگما ي روان بیمار. 

اش، توسط اعضاي عرب اوپک اعمال شـد ولـی    همسایه در پی جنگ اکتبر آن سال بین اسرائیل و کشورهاي ،1973تحریم نفتی سال . 2

.ناشی از تحریم را براي اربابان غربی و اسرائیل جبران کرد ـ م ایران با افزایش تولید، کمبود نفت

3 .Great Depression  ،1929ل  ي سا ن اقتصاد بحرا بهه  اشار 
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بینـیم کـه رشـد     کنـیم، مـی   به گذشته که نگاه مـی . توانستیم در زمان وقوع حادثه االَن برایمان روشن شده است نمی

ه با فشار تورم شـدیدتري بـوده   و همرا 1950ـ1960هاي  اقتصاديِ بعد از بحران نفتی تقریباً نصف رشد اقتصاديِ دهه

در نتیجه، . کرد لحاظ ساختاري متفاوت بود و عالوه بر این تقریباً به ایجاد اشتغال کمکی نمی رشد حاصله هم به. است

ي مبادلـۀ ارز   شـبکه . المللی هم ضربه خورد براي حسن ختام، باید اضافه کنم که نظام پولی بین. بیکاري افزایش یافت

  .از پایان جنگ جهانی دوم حاکم بود، از بنیاد، فرو ریخت با نرخ ثابت که

صـرف آبجـو، بـا دوسـتانم       در آن موقع براي بحث و بررسی این مسائل، سر نهار یا بعد از پایان وقت کـاري بـراي  

 کردند ــ کارمندان من مختلط بودنـد زن و مـرد، و   بعضی از این افراد براي من کار می. شدیم مرتب دورِ هم جمع می

هـاي فکـري    دیگران، مـدیران اجرایـی در پایگـاه   . غالباً جوانان باهوش و حداقل با معیارهاي متداول، آزاداندیش بودند

این جلسات غیررسـمی گـاهی بـا دو    . ، استادان دانشگاه محلی و یکی از آنها نیز دستیار نمایندة  کنگره بود 4بوستون

  .ها همیشه جاندار و پرسروصدا بود نشست. دش سه نفر و گاهی هم با ده دوازده نفر تشکیل می

مسـائلی را  . کشـم  افتم، از اینکه احساس تفوق و برتري داشتم، از خـودم خجالـت مـی    ها می وقتی به یاد آن بحث

و  Hill Beacon5گـاهی اوقـات، دوسـتانم مـدارك تحصـیلی، ارتباطاتشـان بـا        . توانستم مطرح کنم دانستم که نمی می

کشیدند، و من در جایگاه اقتصاددانِ ارشد یـک شـرکت    استادي و یا  رتبۀ دکتراي خود را به رخم میواشنگتن، رتبۀ 

توانسـتم   واقعاً نمـی . کند، به آنها پاسخ می گفتم بزرگ مهندسان مشاور که با بلیت درجه یک به دور دنیا مسافرت می

مسائلی مثل نحـوة دخـل و تصـرف در کشـورهاي     ام با اشخاصی مثل عمر توریخوس و یا  هاي خصوصی دربارة مالقات

  .این امر هم منبعِ تکبر و هم عامل استیصال بود. هایمان چیزي بگویم مختلف در بحث

                   هـیچ یـک از آنهـا     .کـردیم، مجبـور بـودم جلـوي خـودم را بگیـرم       صحبت مـی » ترها کوچک«وقتی دربارة قدرت 

هـاي منتظـر در پشـت     و جنایتکاران اقتصاديِ وابسته به آن، و شـغال » ساالري ابرشرکت«توانست حدس بزند که نمی

هایی چون آربنـز،   مجبور بودم فقط از مثال. ترها زمام امور را در دست بگیرند دهند که کوچک صحنه، هرگز اجازه نمی

شـیلی طـی کودتـایی     سـاالر  آلنده رئیس جمهور منتخب و مردم. مصدق و مورد معاصرترِ سالوادور آلنده کمک بگیرم

بـا وجـود اوپـک    » امپراتـوري جهـانی  «درواقـع، سـلطۀ   . سـرنگون گردیـد   1973در سال » سیا«یافته توسط  سازمان

   6.تر شد طور که حدس می زدم و بعداً قطعیت یافت، با کمک اوپک مستحکم شد، یا همان مستحکم می

 1930الملـل، دهـۀ    در اقتصاد بین. بود 1930 با دهۀ 1970هاي اولیۀ  هایمان اغلب پیرامون مشابهت سال صحبت

این دهه فتح بابی بود به اقتصاد مبتنی بر . ي عطفی در نحوة مطالعه، تحلیل و برداشت از اقتصاد ایجاد کرده بود نقطه

ور و اندیشۀ دخالت دولت در ادارة بازار و ارائۀ  خدماتی از قبیل خدمات درمانی، بیمه بیکاري و دیگر امـ  7نظرات کینز

طـور خودکـار و دخالـت حـداقلیِ دولـت دور       با نگرش کینزي، از فرضیات گذشته مبنی بـر تنظـیم بـازار بـه     . رفاهی

  .شدیم می

هاي مربوط به اجراي مقررات اقتصادي، اسـتفاده از ابـزار مـالی     و به سیاست 8»اصالحات نوین«به » رکود بزرگ«

و جنـگ جهـانی دوم، هـردو، بـه ایجـاد      » رکود بزرگ«ه بر این، عالو. دولتی و کاربرد گستردة  سیاست مالی انجامید

  .  انجامید 9و گات» المللی پول صندوق بین«، »بانک جهانی«هایی چون  سازمان

                                                          
4. Boston Think Tanks

  .اشاره به دولت ایالتی و مجلس قانونگذاريِ بوستون ـ م. 5

.ارائه خواهد شد ـ م» شویی عربستان سعودي فصل پانزدهم،پول«رسد در  توضیح این مطلب، که در وهله نخست، عجیب به نظر می. 6

7. Keynes
8 .New Deal  ،به اجرا گذاشته شد ـ م 1930ي  منظور مقابله با رکود بزرگ که از سویروزولت در دهه ي اصالحات اقتصادي به برنامه.

9 .GATT: General Agreement on Tariffs and Trade  ، سازمانی که بعدWTO جایگزین آن شد ـ م.
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ایـن تغییـرات   . هاي محوري در تبدیل اقتصاد نئوکالسیک به اقتصاد مبتنی بر نظرات کینز بود سال 1960ي  دهه

به وقوع پیوست و فرد بسیار مهم و مؤثر در این تحوالت شاید رابرت مک نامارا در دوران زمام داري کندي و جانسون 

  .بوده باشد

آساي شـهرت   همه از صعود برق. در گفت وگوهاي گروهی ما شرکت داشت، البته به شکل مجازي مک نامارا دائماً

بـه ریاسـت    1949ریزي و تحلیل مالی در شرکت خودروسازي فـورد در سـال     او از مدیریت برنامه. وي مطلع هستیم

پـس از مـدت   . رسـید  ین مقام میوي اولین رئیسی بود که خارج از خانوادة فورد به ا. ارتقاء یافت 1960فورد در سال 

  .کوتاهی ، کندي او را به مقام وزیر دفاع منصوب کرد

وي براي تعیین سطح و ردة . در اقتصاد شد» دولت«مک نامارا از طرفداران پر وپا قرص دیدگاه کینز دربارة  نقش 

هـاي آمـاري    ریاضـی و روش هـاي   سپاهیان مورد نیاز، تخصیص منابع مالی و سایر راهبردها در جنگ ویتنام، از مـدل 

تنها به روش بارز مدیران دولتی بلکه بـه وجـه مشخصـۀ     نه » شیوة رهبري جسورانه«اش از  طرفداري. کرد استفاده می

این شیوة رهبري نگرش و فلسـفۀ جدیـدي را در زمینـۀ  آمـوزش علـم      . هاي خصوصی هم تبدیل شد مدیران شرکت

کـه در فراینـد    10در نهایت، گونۀ جدیـدي از مـدیران عامـل   . ذاري کردگ مدیریت در مدارس عالی مدیریت کشور پایه

  )1( .آیند پرورش یافتجزء طالیگان به شمار می» امپراتوري جهانی«

منصوب شد و نظراتش در این موقعیت بـراي جمـع   » بانک جهانی«مک نامارا، بعد از ترك وزارت دفاع، به ریاست 

اکثـر دوسـتان مـن مـک نامـارا را نمـاد       . م جذبه هاي بسـیاري داشـت  کردی ما که در خصوص وقایع جهانی بحث می

وي در یک شرکت بزرگ خصوصی، در کابینـۀ دولـت و در   . دیدند می 11»مجتمعِ نظامی ـ صنعتی «پدیداي موسوم به 

 چنین نقض آشکاري در نظام تفکیک قوا کثیري از دوسـتان را بـه  . ترین بانک جهان مقام ارشد را احراز کرده بود مهم

  .نکردم وحشت انداخت و من تنها فرد در گروهمان بودم که از این موضوع تعجب نمی

در سـطحی  » بانک جهانی«ترین نقش مک نامارا در تاریخ، تبدیل  ترین و شیطانی شوم که بزرگ و حاال متوجه می

. ابقۀ چنین کارهایی را بنا نهـاد او با این اقدام س. بوده است» امپراتوري جهانی«طور فریبکارانه به عامل   سابقه و به بی

جانشینان او این فواصل را کوتاه و . قابلیت زیادي داشت» ساالري ابرشرکت«وي در پر کردن فواصل بین اجزاي اصلی 

هاي اقتصـادي در دوران نیکسـون،    داري و رئیس شوراي سیاست طور مثال، جرج شولتز، وزیر خزانه به. تر کردند کوتاه

نایب رئـیس و مشـاور کـل     12کاسپار واینبِرگر. بکتل خدمت کرد و بعداً وزیر خارجه ریگان شد در مقام رئیس شرکت

. بکتل بعداً وزیر دفاع ریگان شد

ریچـارد  . در دوران جانسون، بعداً سفیرآمریکا در ایـران در دورة نیکسـون شـد   » سیا«ریچارد هلمز رئیس سازمان 

حتـی رئـیس   . ن و معاون رئیس جمهور جرج دبلیو بوش پسـر شـد  وزیر دفاع بوش پدر، رئیس شرکت هالیبرتُ 13چنی

شروع کرد و بعد، سـفیر ایـاالت    14جمهور ایاالت متحدة آمریکا ــ بوش پدر ــ کارش را با تأسیس شرکت نفتی زاپاتا

همچنین وي در مقـام رئـیس سـازمان    . متحدة آمریکا در سازمان ملل در زمان ریاست جمهوري نیکسون و فورد شد

  .در دورة فورد خدمت کرد» سیا«

                                                          
10. CEO's

11 ."Military - Industrial Complex"  در نطـق پایـان دوره ریاسـت   ) ژنـرال سـابق  (بـار دوایـت آیزنهـاور     اصطالح را نخستیناین 

ناپـذیر قـدرت    دولت در قبال تصاحب توجیـه  ما باید در جلسات«: به کار برد و علیه آن هشدار داد 1961ژانویه  17اش به تاریخ  جمهوري

هرگـز  . بارِ قدرت نابجا هم وجود دارد و هم استمرار خواهـد یافـت   گیريِ فاجعه امکان اوج .جبهه بگیریم» مجتمع نظامی ـ صنعتی «توسط 

.هاي ما یا فرایند دموکراتیک را به خطر اندازد ـ م نبایداجازه دهیم قدرت این مجموعه آزادي

12. Caspar Weinberger
13 .Richard Cheney  ،مترجمان 2ت شماره یادداش« هاي چنی و هالیبرتون، مراجعه کنید به براي مطالعه بده ـ بستان«.

14. Zapata Petroleum Corp
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هاي متعدد، هنوز گرفتارِ رویکـرد قـدیمی در    از جنبه. شوم زده می نگرم از خامی آن روزها شگفت به گذشته که می

کرمیت روزولت وقتی یک دموکرات ایرانی را سرنگون و شاهی مسـتبد را جـایگزین وي کـرد،    . سازي بودیم امپراتوري

براي ما، جنایتکاران اقتصادي، در حالی کـه در کشـورهایی چـون انـدونزي و     . اده بودرویکرد جدیدي را به ما نشان د

انگیزي بود که ما را به  رسیدیم، با این وجود تهاجم نظامی به ویتنام نمونۀ حیرت به خیلی از اهداف خود می 15اکوادور

  .رویکرد را تغییر داد ي اوپک، این عربستان سعودي، عضو برجسته. سادگی به الگوهاي قدیمی بازگشت داد

  

                                                          
 رسـید  به اهدافش می ،)یازیدن به تهاجم نظامی و نه دست(یعنی جاهایی که ایاالت متحده با اقدام سریع و ضربتی، مثل کودتا و ترور . 15

.ـ م



  

  15فصل 

  شویی عربستان سعودي پول

در بـین ایـن   . هایی از ریاض ــ پایتخت سعودي ــ را بـه مـن نشـان داد    ، یک دیپلمات سعودي عکس1974در سال 

ها، تصویري از یک گله بز وجـود داشـت کـه در میـان انبـوهی از آشـغال در خـارج از یـک سـاختمان دولتـی            عکس

گفت این شیوة اصلی  دیپلمات توضیح خواستم، پاسخش مرا متعجب کرد؛ می ي این عکس از وقتی درباره. چریدند می

  .براي حذف آشغالِ هاي شهر است

هـا را بـه جـانوران     به همین شـکل، زبالـه  . زند هیچ سعودي که براي خودش ارزش قائل است دست به زباله نمی«

  ».سپاریم می

  !نفتی دنیا ترین پادشاهی بز در پایتخت بزرگ: براي من باورکردنی نبود

مشاهدة آن بزها به من نشان داد که در چـه  .کرد در آن زمان، جزء گروهی بودم که براي حل بحران نفتی کار می

جهتی باید راه حل را جستجو کرد، با توجه به این واقعیت تـاریخی کـه ایـن کشـور طـی سـه قـرن اخیـر  تحـوالت          

حلـی   آن کشور در سه قرن گذشته، آن بزها مرا به سـوي راه  ي با توجه به الگوي توسعه. مختصري به خود دیده است

  .ممکن هدایت کردند

در قرن هجدهم، محمدبن سعود ــ یک جنگجوي محلی ـــ  . تاریخ عربستان سعودي پر از خشونت و تعصب است

ربسـتان، از  جزیـرة ع  شـبه کار وهابی پیوست و متحدان وهابیِ او بخش عمدة العاده محافظه به نیروهاي بنیادگراي فوق

  .جمله شهرهاي مقدس مکه و مدینه را، فتح کردند

گذاران متحجر آن کشور بود، که تفسـیر خشـکی از قـرآن در آنجـا اجـرا       هاي پایه جامعۀ سعودي بازتابی از آرمان

فـرقِ  زنان ملزم بودند کـه خـود را از   . گانه نمازِ روزانه نظارت کامل داشت پلیس مذهبی بر اداي  فرایض  پنج. شد می

در اولـین  . مجازات افراد تبهکار بسیار شدید، و اعدام و سنگسار در مأل عام خیلی متداول بـود . سر تا نوك پا بپوشانند

دستی، حتی کیف پولم را در معرض دید در اتومبیل بگـذارم،   توانم دوربین، کیف ام گفت که می سفرم به ریاض، راننده

از حیـرت داشـتم   . اتومبیل در پارکینگی نزدیک بازار پارك شـده بـود  . باشد بی آنکه نیازي به قفل کردن درِ اتومبیل

  .آوردم شاخ درمی

  ».کنند دستان دزد را قطع می. کسی اینجا به فکر دزدي نیست«: او گفت

هـا از   تبعیـت وهـابی  . بعداً، در همان روز، از من سؤال کرد آیا مایلم که میدان اعدام و مراسم گردن زدن را ببیـنم 

کرد به شـدیدترین   کسی که از قوانین سرپیچی می. هاي شهر را از دزدها پاك کرده بود مقدسیِ افراطی خیابان خشکه

  .ام را رد کردم دعوت راننده. شد مجازات بدنی محکوم می

عنوان عنصري مهم در سیاست و اقتصاد، در تحریم نفتی علیه غـرب نقـش مهمـی     طرزتلقی سعودي از مذهب، به

زمان به اسـرائیل   ، سوریه و مصر هم )ها ترین تعطیالت کلیمی روز کیپور ـ مقدس ( 1973روز ششم اکتبر  در. ایفا کرد

ب وخـیم تـرین   ترین جنگ اعراب و اسـرائیل کـه موجـ    این آغاز جنگ کیپور بود ــ چهارمین و مخرب. حمله کردند

سادات، رئیس جمهور مصر، ملک فیصل پادشاه سعودي را تحت فشـار قـرار داده بـود تـا علیـه      . نتایج بین المللی شد

در . اسـتفاده کنـد  » سـالح نفـت  «قـول سـادات از    جویانه دسـت بزنـد و بـه    تبانی آمریکا با اسرائیل، به اقدامات تالفی
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عودي، قیمت نفـت را هفتـاد درصـد    ، از جمله عربستان س 1شانزدهم اکتبر، ایران و پنج امیر نشین حوزة خلیج فارس

  .افزایش دادند

نماینـدة عـراق بـا حـرارت     . هاي دیگر را هم مورد بررسی قرار دادند در اجالسی در کویت، وزراي نفت عرب گزینه

وي از سایر اعضـاي هیئـت خواسـت تـا     . هدف قرار دهند تمام پیشنهاد کرده بود که ایاالت متحدة آمریکا را مستقیماً

تجاري آمریکا در دنیاي عرب را ملی اعالم کنند و تحریم کامل نفتـی را علیـه ایـاالت متحـدة آمریکـا و       تمام سرمایۀ

هـاي بـانکی آمریکـا بیـرون      هاي پولی اعـراب را از حسـاب   کشورهاي دوست اسرائیل برقرار سازند و حتی تمام سپرده

ابـل توجـه اسـت و اگـر از آمریکـا بیـرون       هاي بانکی اعراب ق کرد که میزان موجودي حساب وي استدالل می. بکشند

  .به وجود خواهد آورد 1929مراتب بیشتر از سال  کشیده شود، سراسیمگی و وحشتی به

هاي تندي روي خوش نشان ندادند، اما در هفدهم اکتبر تصمیم به اعمال تحـریم   سایر وزراي عرب به چنین اقدام

داف سیاسی خود، ماهیانـه پـنج درصـد از تولیـد نفـت خـود را       بر اساس آن، اعراب تا زمان تحقق اه. محدود گرفتند

خاطر طرفداري ایاالت متحدة آمریکا از اسرائیل، بیشـترین میـزان تحـریم     دادند؛ همچنین توافق کردند، به کاهش می

ت جاي پنج درصد، ده درصـد از تولیـد نفـ    تنی چند از حاضران در جلسه اعالم داشتند که به. علیه آمریکا اعمال شود

  .خود را تقلیل خواهند داد

میلیارد دالري به اسرائیل را تسلیم کنگـره   2/2درخواست کمک ) الیحۀ(در نوزدهم اکتبر، رئیس جمهور نیکسون 

روز بعد، عربستان سعودي و سایر تولیدکنندگان عرب حمل هرگونه نفت به ایاالت متحدة آمریکا را ممنوع اعالم . کرد

  )1( .کردند

بهـاي  . پایان یافت ــ مدت زمان آن کوتاه ولی اثـراتش بسـیار عظـیم بـود     1974هجدهم مارس تحریم نفتی در 

بـه هشـت دالر و سـی ودو سـنت در      1970فروش هر بشکه  نفت سعودي از یک دالر و سی ونه سنت در اول ژانویۀ 

را  1970هاي اولیۀ  سالهاي آموزندة  سیاستمداران و جانشین هاي بعدي آنها درس) 2( .صعود کرد 1974اول ژانویۀ 

طور که در صفحات بعد خواهیم دید، درس گـرفتن از رنـج و عـذاب ایـن چنـدماه       همان. هرگز فراموش نخواهند کرد

هـاي تجـاري بـزرگ،     ، در درازمدت، تقویت شود و سه رکن اصلی آن ــ بنگاه»ساالري ابرشرکت«تحریم باعث شد که 

  .سابقه و پایداري پیدا کنند انسجام بیالمللی و دولت ــ پیوند و  هاي بین بانک

. هاي ایاالت متحده پدیدار شـود  گذاري اي در روي کرد و سیاست تحریم نفتی همچنین باعث شد تا تغییرات عمده

گرچـه  . و واشنگتن متقاعد شده بودند که تکرار تحریم نفتی هرگز براي آنان قابل تحمـل نخواهـد بـود    2وال استریت

بـه یـک نگرانـی     1973ع نفت همیشه براي ایاالت متحده در الویت بوده اسـت، ولـی از سـال    حفظ و حراست از مناب

عنـوان بـازیگري در سیاسـت جهـانی بـاال بـرد و        تحریم نفتی موقعیت عربستان سعودي را بـه . ذهنی تبدیل شده بود

عـالوه بـر   . سـمیت بشناسـد  واشنگتن را واداشت تا اهمیت راهبرديِ پادشاهی سعودي در اقتصاد ایاالت متحده را به ر

ایاالت متحدة آمریکا را بر آن داشت تا، به ناچار، به دنبـال راه و روشـی   » ساالريِ ابرشرکت«این، تحریم نفتی رهبران 

هـاي الزمِ سـازمانی و    باشند که دالرهاي نفتی را به آمریکا برگردانند، و این نکته که عربستان سعودي فاقد چهارچوب

کرد ــ به شدت فکر آنـان را بـه خـود     حیح ثروت خود است ــ ثروتی که چون قارچ رشد میاداري جهت مدیریت ص

  .مشغول کرده بود

ي دولتی از  سو، خزانه از یک. مازاد درآمد ناشی از افزایش بهاي نفت براي عربستان سعودي موهبتی دوگانه داشت

هاي ثروتمند به  سعودي. گردید بیون تضعیف میشد و از سوي دیگر، باورهاي خشک مذهبی وها میلیاردها دالر پر می

                                                          
.ي خلیج عربی را به کار برده است ـ م اشتباه واژه نویسنده در متن کتاب به. 1

2 .Wall Street  ،مرکز اصلی تجاري و مالی نیویورك ـ م.
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هـاي فـانتزي خریدنـد و     اتومبیـل . هـا و مـدارس اروپـایی و آمریکـایی وارد شـدند      دور دنیا سفر کردند و به دانشـگاه 

کـاران جـاي خـود را بـه شـکل جدیـدي از        اعتقادات مذهبی محافظـه . هایشان را با کاالهاي غربی تجهیز کردند خانه

  .هاي نفتی آینده بود حل رفع نگرانی ناشی از بحران گرایی راه درست همین مادي. گرایی داد مادي

افـزار   هاي فنی، عرضۀ سـخت  ها را آغاز کرد و کمک تقریباً بالفاصله بعد از ختم تحریم، واشنگتن مذاکره با سعودي

لـت خـود را بـه دنیـاي قـرن      به دولت سعودي فرصتی عرضه شد تا بتوانـد م . و آموزش نظامی را به آنان پیشنهاد داد

هـا   هـاي الزم از جانـب سـعودي    تر تضـمین  بیستم وارد کند، البته تماماً در قبال برگشت دالرهاي نفتی و از همه مهم

کمیسـیون اقتصـادي مشـترك    «مذاکرات به تشکیل سازمانی بسیار غیرعادي به نام . مبنی بر عدم تکرار تحریم نفتی

این سازمان قالـبِ ابتکـاري جدیـد و درسـت نقطـه      . ، انجامید JECOR، مشهور به »ایاالت متحده ـ عربستان سعودي 

هـاي   هـا و پیمانکـاريِ شـرکت    هاي خارجی آمریکا بود، به این معنی که بـا پـول سـعودي    ي سنتیِ کمک مقابل برنامه

  .شد آمریکایی، عربستان سعودي ساخته می

داري ایاالت متحدة آمریکا محـول شـده بـود،     رت خزانهگرچه مدیریت کلی و مسئولیت مالی این کمیسیون به وزا

گونـه نظـارت    ساله و بدون هـیچ  25ي  در نهایت، در یک دوره. کرد حد و حصري عمل می اما کمیسیون با استقالل بی

 داري آمریکا، چون ایاالت متحده منبع تأمین مالیِ ایـن  باوجود نقش خزانه. شد عملی کنگره، میلیاردها دالر هزینه می

هـاي گسـترده    دیوید هولدن و ریچارد جانز، بعد از بررسی. پروژه نبود، کنگرة آمریکا صالحیت نظارت بر آن را نداشت

دارترین  قراردادي بوده است  نامه مزبور، در نوع خود، پردامنه توافق «: کنند گیري می طور نتیجه ، این JECORپیرامون 

ایـن قـرارداد، بـالقوه، موقعیـت     . یک کشور در حال توسعه منعقد شده استکه تا به حال بین ایاالت متحدة آمریکا و 

  )3( ».ایاالت متحده را در کشور پادشاهی سعودي تثبیت کرده و وابستگی هر دو کشور را تقویت نمود

رؤسـایم مـرا   . عنـوان مشـاور وارد گـود کـرد     داري آمریکا شـرکت مـین را بـه    در همان مراحل اولیه، وزارت خزانه

آورم  دهم و اطالعاتی را که به دست مـی فراخواندند و به من گفتند که کارم بسیار حیاتی است و آنچه را که انجام می

طور به من القا  در ابتدا این. کرد از نظر من، مسائل ما شبیه عملیات زیرزمینی جلوه می. باید کامالً محرمانه باقی بماند

قش راهبري خواهد داشت، اما بعداً دریافتم که مین هم یکی از چنـد شـرکتی   شده بود که مین مشاور ارشد است و ن

  .دهند است که خدمات مشاوره ارائه می

داري بـا سـایر مشـاوران اطالعـی      کاري انجام شده بود، از مذاکرات وزارت خزانـه  چون همۀ کارها در نهایت پنهان

بـا ایـن   . د بی سابقه داشتم، به هیچ عنوان مطمئن نبـودم به همین جهت، از اهمیت نقشی که در این قراردا. نداشتم 

وجود می دانم که قرارداد جدیـد موجـب گردیـد کـه شـاخص هـاي جدیـد و ضـرورت روي کردهـاي خـالق بـراي            

دانم که اکثـر سـناریوهایی کـه از بطـن      همچنین، می.  جنایتکاران اقتصادي در گسترش منافع امپراتوري مطرح شود

نهایـت سـودآور عربسـتان     ه بود، در نهایت، به اجرا درآمـد و یکـی از قراردادهـاي اصـلی و بـی     مطالعاتم استخراج شد

  .به این خاطر، پاداش بزرگی هم در آن سال دریافت کردم. سعودي نصیب شرکت مین شد

ور هاي کالن در تأسیسات زیربنایی آن کشـ  گذاري بینی وضعیت عربستان بعد از سرمایه کارِ من عبارت بود از پیش

تر بگویم، از من خواسته شده بود تا تمام خالقیتم را بـه کـار    خالصه. و تهیۀ طرحی براي هزینه کردن آن مبالغ گزاف

گیرم و تزریق صدها میلیون دالر به اقتصـاد عربسـتان سـعودي را توجیـه کـنم، البتـه مشـروط بـر ایـن کـه منـافع            

به من گفته بودنـد کـه ایـن    . بستان سعودي را تأمین کندهاي عر ـ ساختمانی آمریکایی در پروژه هاي مهندسی شرکت

به این خاطر، اتاق دنج و کوچکی چند طبقه بـاالتر از  . تنهایی و شخصاً انجام دهم و به کارمندانم اعتماد نکنم کار را به

ارد و هـم  ي امنیـت ملـی د   به من هشدار داده بودند که کارم هم جنبه. ي دفتر کارم، به این کار اختصاص یافت طبقه

  .براي مین بالقوه بسیار نان و آبدار است

حـدي   ي خاص هدف معمول ما ــ مقروض کردن یک کشور به کردم که هدف اساسی در این پروژه البته درك می
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اي از  که از عهدة بازپرداخت برنیاید ــ نیست، بلکه یافتن راهی مطمئن براي این امـر اسـت کـه بتـوان بخـش عمـده      

شـد؛ و اقتصـادش    در این فرایند، عربستان سعودي درگیـر مـی  . عربستان را به ایاالت متحده بازگردانددالرهاي نفتی 

ها بر اثر غربی شدن قاعدتاً، با مـا همـدرد و در    سعودي. شد خورد و وابسته می اي با اقتصاد ما پیوند می طور فزاینده به

  .شدند نظام ما مستحیل می

پرورانـدیم،   چرند، براي آنچه در سر مـی  هاي ریاض می بزهایی که در خیابان محض شروع کارم، متوجه شدم که به

ترین پادشـاهی نفتـی دنیـا خـاري در چشـمِ       خوار در پایتخت بزرگ وجود بزهاي زباله. می تواند کلیدي نمادین باشد

ذف زباله هـاي  حتما می بایستی شیوة دیگري را براي ح. سعودي در سراسر جهان بود) جت ست هاي( هاي  گنده کله

دانسـتم کـه    در عـین حـال مـی   . رژیم پادشاهی صحراهایی که در تب مدرنیزاسیون بـه سـر مـی بـرد جسـتجو کـرد      

خواسـتند   در این راسـتا، آنـان مـی   . اقتصاددانان اوپک روي نیاز کشورهاي نفتی به استفاده بیشتر از نفت تأکید دارند

هاي نفتی تولید کنند و، با فروش آن به خـارج   نفت خام، فرآورده جاي صرفاً صادرات صنایع خود را توسعه دهند و، به

  .از کشور، درآمد بیشتري به دست آورند

را بـراي  » بـرد ـ بـرد   «ي دوگانه، دري بر روي راهبردي گشوده شد که مطمئن بودم شـرایط   با درك این خواسته

اده از درآمـدهاي نفتـی و بـه خـدمت گـرفتن      بـا اسـتف  . البته گلۀ بزها صرفاً یک نقطه شروع بـود . کرد همه فراهم می

هـا   شـد و سـعودي   آوري و دفع زباله جایگزین گلۀ بزها می هاي جمع ترین سیستم هاي آمریکایی، یکی از مدرن شرکت

  .توانستند به این فناوريِ پیشرفته افتخار نمایند می

هـاي اقتصـادي عربسـتان     در اکثر بخشتوان  اي باشد که می تواند یک طرف معادله به نظرم رسید که گلۀ بزها می

داري ایاالت متحده و رؤسایم در مین آن را فرمـولی موفقیـت    قطعاً خانوادة سلطنتی، وزارت خزانه. سعودي به کار برد

بر اساس این فرمول، مبالغی گزاف جهت ساخت یک بخش صنعتیِ متمرکـز بـراي تبـدیل    . آمیز به نظر خواهد رسید

هاي بزرگ پتروشیمی در مناطق صـحرایی   و مجتمع. یافت ي نفتی جهت صادرات تخصیص میها نفت خام به فرآورده

اي مسـتلزم ایجـاد    طبیعتـاً، چنـین برنامـه   . شـدند  هاي عظیم صنعتی ایجاد می آورده و پیرامون آنها شهرك سر بر می

هـا، خطـوط    ختن بزرگـراه میزان هزاران مگاوات، کشیدن خطوط انتقال و شبکۀ توزیع برق، سـا   ظرفیت تولید برق به

هاي جدید، بهبود وضعیت بنـادر، گسـترش    هاي مخابرات و حمل ونقل مشتمل بر ساخت فرودگاه انتقال نفت و شبکه

همۀ ما امیـد زیـادي داشـتیم    . ها را به گردش درآورد دنده وسیع بخش خدمات و ایجاد زیربناي الزم بود که این چرخ

هاي دست به کیف و آمـادة سـفر، در    سعودي. گویی براي بقیه جهان تبدیل گرددکه این طرح، در نهایت، به مدل و ال

رهبـران دعـوت شـده    . کردند تا شاهد معجزات ما باشـند  تمجید از ما، رهبران سایر کشورها را به عربستان دعوت می

اکثـر مـوارد، بـراي    در . هـاي مشـابهی تنظـیم کنـیم     کردند تا براي کشورشان طرح نوبۀ خود، به ما مراجعه می نیز، به

برانـداز دیگـري بـراي     هاي خانـه   دیدند و یا از روشمیهاي بانک جهانی تدارك  کشورهاي خارج از حلقۀ اوپک، یا وام

  .شد اي خدمت می طور شایسته به » امپراتوري جهانی«به این طریق بود که  به . کردندمیتأمین منابع مالی استفاده 

هـیچ سـعودي   «: ها و حرفهاي دیپلمات سعودي فکـر مـی کـردم کـه گفتـه بـود      بزضمن کار روي این مسائل، به

خیلی روشن بـود  . من این جمله را در موارد و پیش آمدهاي مختلفی شنیده بودم» .زند محترمی دست به آشغال نمی

جـاد  خواسـت ای  خواستند کارهاي حقیر و پست را به مردم کشورشان واگذارند، حال ایـن کـار مـی    ها نمی که سعودي

عالوه، خانوادة سعودي ها شیوة  به. کارگر سعودي به تعداد کافی وجود نداشتاصالً  .مراکز صنعتی باشد یا ساختن آن

  .آموزش و پرورشی خاصی را براي شهروندانشان در نظر گرفته بودند که با یدي سازگاري نداشت

اي به کار در ساخت وسـازها و کـار در    یزهها ممکن بود دیگران را مدیریت کنند ولی خودشان عالقه و انگ سعودي

بنابراین، ضروري بود که نیروي کار از سایر کشورها وارد شود، البته از کشورهایی که هم کـارگر  . کارخانه ها  نداشتند

یی مثـل مصـر،   ااز کشورهاي اسالمی، از کشورهاي خاورمیانه یا کشوره ارزان باشد و هم مردم نیازمند کار؛ و ترجیحاً
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  .طین، پاکستان و یمنفلس

هـاي   زیرا براي این کارگران می بایستی مجتمـع . انداز وسعت نیازها و ساخت و سازها را افزایش می داد، این چشم

هـاي تصـفیۀ آب و فاضـالب،     عظیم مسکونی، مراکز خرید، بیمارسـتان، محـل اسـتقرار نیروهـاي انتظـامی، کارخانـه      

هـاي دیگـري بـراي بررسـی امکـان اسـتفاده از        رواقع، آخر خـط، فرصـت  هاي برق، مخابرات و حمل و نقل ــ د شبکه

هاي بهداشـتی و   هاي مراقبت هاي مایکروویو، مجتمع ، سیستم هاي تولید آب شیرین هاي نوخاسته مثل دستگاه فناوري

  .شد اي فراهم می هاي رایانه فناوري

حساب می آمد، زیرا این بـار کشـوري    عربستان سعودي براي طراحان و مهندسین و سازندگان فرصتی طالیی به

باید اعتراف کنم کـه از  . در حال توسعه در پی مدرنیزاسیون خود بود و در عین حال منابع مالی واقعا سرشاري داشت

آمار درست و حسابی در عربستان، یا کتابخانه عمومی بوسـتون یـا جـاي دیگـري وجـود      . بردم این کار بسیار لذت می

درواقع، دامنۀ کار ــ یعنی تبدیل کلی و فـوري کشـور در   . نها در مدل اقتصادسنجی استفاده کردنداشت که بتوان از آ

 توانست کاربردي داشته باشـد و  داشت، نمی قدر وسیع بود که حتی اگر آماري وجود می اي ــ آن سابقه چنین سطح بی

  .رسیدبیهوده به نظر می

را، دست کم در این مرحله از برنامه هـاي عمرانـی، انتظـار     3به هر صورت، هیچ کس این نوع تحلیل هاي کمیتی

در نتیجه، براي نگارش گزارشاتم تنها به مدد تخیالتم آینده اي شکوفان را بـراي سـرزمین سـعودي ترسـیم     . نداشت

آمار عمومی براي ارزیابی مواردي نظیر هزینۀ تقریبی تولید یک مگاوات برق، یـک مایـل جـاده، یـا میـزان آب      . کردم

و بنا بر این هم نبود که این . آشامیدنی، فاضالب، مسکن، اغذیه و خدمات عمومی براي یک کارگر را در اختیار داشتم

شـاید بهتـر   (هاي قابـل اجـرا    وظیفۀ من صرفاً ترسیم یک رشته طرح. برآوردها را با نتایج کامال مشخص محاسبه کنم

  .اي مربوطه بوده و تخمین تقریبی هزینه) »قابل تصور«: باشد بگوییم

ها به مؤسسات آمریکایی و وابسته  یعنی به حداکثر رساندن پرداخت: اهداف اصلی هیچ گاه از ذهنم  به دور نبودند

مدت زیادي طول نکشید که متوجه شدم این دو هدف، دررابطـۀ تنگاتنـگ   . ساختن هر چه بیشتر عربستان به آمریکا

هایی که به تازگی به اجرا گذاشـته شـده بودنـد  نیـاز بـه       ریباً تمام پروژهبا یک دیگر پیش می روند و عالوه بر این تق

هـاي مجـري    قـدر پیشـرفته بودنـد کـه شـرکت      لحاظ فنی آن این ساخت و سازها به. سرویس و بهسازي مدام داشتند

. ر خواهنـد شـد  دا ها را هم خود آنها عهـده  ها پیشا پیش می دانستند که کار نگهداري و راهبري و بهسازي پروژه پروژه

در واقع، به مرور ایام که در کارهایم پیش می رفتم، دو فهرست براي طرح هـایی کـه در نظـر گرفتـه بـودیم تنظـیم       

کردم، فهرست اول براي نوع قرارداد مهندسی و ساخت و سازي که ما می خواستیم به دست بیاوریم، و فهرسـت دوم  

، و بـراون و   4هـاي مـین، بکتـل    شرکت. در دراز مدت مربوط می شدبراي توافقاتی بود که به امور مدیریت و خدمات 

منـافع    هـا سـال  ده هاي مهندسی و پیمانکاران ایاالت متحده بـراي  و سایر شرکت 6، هالیبرتون، استون و وبستر 5روت

  .شدعظیمی نسیبشان می

خیـز بـا    د شدن این پادشاهی نفتمتح. شدمی اقتصادي، عربستان به نحو دیگري به ما وابسته عالوه بر وجه کامالً

شـدند؛ اسـرائیل و    کـار خشـمگین مـی    مثال، مسلمانان محافظه. شد هاي نامطلوبی می العمل ایاالت متحده باعث عکس

یک صنعت دیگـر  ادي این کشور احتماالً باعث رشد توسعۀ اقتص. کردند سایر کشورهاي همسایه نیز احساس خطر می

هاي خصوصی متخصص در این امور و همچنین صنایع دفـاعی   شرکت. رة عربستانجزی صنعت حفاظت از شبه: شد می

                                                          
3. Quantitative Analysis
4. Bechtel
5. Brown & Root
6. Stone & Webster
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هاي نان و آبـداري منعقـد خواهنـد کـرد و در پـی آنهـا،        توانستند امیدوار باشند که پیمان و نظامی ایاالت متحده می

تلزم اجـراي  هایی در عربستان مس حضور چنین شرکت. قراردادهاي درازمدت خدمات و نگهداري نسیبشان خواهد شد

هـا ـــ و تمـام     هـاي موشـکی، پادگـان    هـا، پایگـاه   هاي مهندسی و ساختمانی ــ شامل فرودگاه مرحلۀ دیگري از پروژه

  .شد امکانات زیربنایی مربوط به این تسهیالت می

 »هـا  داري ـ مـدیریت پـروژه    وزارت خزانه«هایم را در پاکتی مهر و موم شده از طریق پیک اداري خطاب به  گزارش

چـون پـروژه   . گاهی اوقات با دیگر اعضاي گروه مالقات می کردم، یعنی با رؤسایم و نایب رئیس مین. کردم ارسال می

هم پذیرفته نشـده بـود، محتاطانـه بـا صـداي خـاموش بـین         JECORدر مرحلۀ تحقیق و بررسی بود و هنوز از سوي 

اشـاره داشـت از حـروف     7»ی عربستان سعوديشوی موضوع پول«به  SAMA. کردیم خطاب می SAMAخودمان، آن را 

هـم   8عنوان بانک مرکزي عربسـتان سـعودي   به SAMAشوخی،  ضمن آنکه، به. اول کلمات این عبارت ساخته شده بود

  .شد کار برده میب

کرد، ولی من به ندرت سـؤالی مطـرح    داري آمریکا هم در جلسات ما شرکت می گاهی اوقات، نمایندة وزارت خزانه

طور عمده به توضیح کارهایم، پاسخ گویی به اظهار نظریاتشان و عمل به درخواست هایشـان اکتفـا مـی     به . کردممی 

هـاي درازمـدت خـدمات و     نامـه  خصوص از  ابتکار من براي تنظیم موافقت  داري به نائب رئیس و نمایندة خزانه. کردم

رئیسـان عبـارتی را در اشـاره بـه پادشـاهی       یکی از نایـب   بر اساس این ایده،. تأثیر قرار گرفتند  نگهداري خیلی تحت

ولـی، در ذهـن   . ».توان دوشـید  گاوي که تا غروبِ بازنشستگی می«: کردیم سعودي ساخت که اغلب از آن استفاده می

طی این جلسات فهمیدم که رقباي ما هم روي  مأموریت هاي مشابهی ... من، به جاي گاو، همچنان بز تداعی می شد

فرضم بر ایـن بـود کـه مـین و سـایر      . کنند و در نهایت همۀ ما به انعقاد قراردادهاي نان و آبدار امیدوار بودیم یکار م

شوند تـا بخشـی از    هاي کارهاي مقدماتی، وارد گود رقابت می مدت و پرداخت هزینه مؤسسات با پذیرش ریسک کوتاه

در برگۀ حضور و غیاب روزانه و ساعات کار به حساب هزینه  با توجه به اینکه عدد مندرج. شیرینی را به دست بیاورند

اتخاذ چنـین روشـی   . شد، فرضیۀ مرا به شکل قاطعانه تري تأیید می کرد هاي عمومی بخش اداري شرکت منظور می

ذاري از گـ  براي سرمایه  در مورد حاضر، هزینۀ اولیه. ها متداول بود تحقیق و تنظیمِ اکثر پروژه/ در مرحلۀ ارائۀ پیشنهاد

  .رسیدند گذاري بسیار مطمئن به نظر می رفت، اما نایب رؤساي مین از برگشت سرمایه ارقام متعارف بسیار باالتر می

عالوه بر ایـن،  . اندازة کافی براي همه وجود خواهد داشت نظر از وجود رقبا، براي همۀ ما مسلم بود که کار به صرف

ی دانستم که پاداش به مشاورینی تعلق می گیرد که رویکرد و طرحشان مـورد  ام، م اي طوالنی با توجه به تجربۀ حرفه

پذیرش وزارت خزانه داري قرارگرفته باشد و بهتیرن پاداش ها نیز به مشاورینی تعلـق مـی گیـرد کـه طرحشـان بـه       

ایـن  . شد شان می شد، بهترین قراردادها هم نصیب طبیعتاً، مشاورانی که پیشنهادهایشان اجرایی می. مرحلۀ اجرا درآید

. عنوان یک چالش شخصی مطرح بود، که سناریوهایی را طراحی کنم که به مرحلۀ سـاخت برسـد   موضوع براي من به

، نقش اصـلی   SAMAعنوان کسی که در پروژه  به. کرد ستارة بخت من در شرکت مین با سرعت سیر صعودي طی می

  .ته در صورت موفقیت پروژهکرد، شتاب این صعود تضمین شده بود، الب را ایفا می

گذارِ رسـم و روال جدیـدي خواهـد     پایهJECORو کل عملیات  SAMAمان، در مورد این احتمال که  هاي در جلسه

این رویکرد ابتکاري بود براي ایجاد کارهاي پرسود در کشورهایی که نیازي بـه اخـذ   . کردیم پرده گفت وگو می بود بی

بـه  . روشن است که کشورهایی نظیر ایران و عراق از این دسته از کشـورها بودنـد  . شتندالمللی ندا هاي بین وام از بانک

چشـمی بـا عربسـتان سـعودي، در      عالوه، با درنظر گرفتن طبیعت انسانی، رهبران چنین کشورهایی، در چشـم و هـم  

د، در نهایـت سـفرة   رسـی  که در ابتدا بسیار منفی به نظر می 1973شک، تحریم نفتی بی. معرض تحریک قرار داشتند

                                                          
7. Saudi Arabian Money-Laundering Affair
8. Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)
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ـ ساختمانی گسترده شـد و بـه توسـعۀ هـر چـه بیشـتر        هاي مهندسی طور غیرمنتظره براي شرکت رنگینی بود که به

  .انجامید» امپراتوري جهانی«

در اتاق کنفرانس خصوصی اداره یا در آپارتمانم که به پارك عمومی بوستن مشرف بود، خودم را طـی هشـت مـاه    

کردم و در این مـدت، روي آن مرحلـۀ   به شکل فشرده کار می دفعات، و هر دفعه براي چند روز  حبس کردم؛ البته به

آمدنـد،   کارمندانم همگی مأموریت هاي دیگري داشتند که بدون من از عهـدة آنهـا برمـی   . کردممی خیالیِ پروژه، کار

افراد بیشتري . حالت محرمانه بیرون آمدمرور زمان، موضوع از  به. کردم شان می طور ادواري سرکشی و کنترل گرچه به

شـد و شـایعات،    بر هیجانات افزوده مـی . ستابردند که طرح بزرگی در ارتباط با عربستان سعودي در حال اجر پی می

به اعتقاد مـن، دلیـل   . کردند داري هم بی پرده تر صحبت می نایب رؤسا و نمایندگان خزانه. چرخید دهان به دهان، می

  .کردنددسترسی پیدا میشد و آنها نیز به اطالعات بیشتري  ود که به مرور جزئیات توطئه بیشتر رو میاین امر این ب

خواست که تأمین نفت و حفـظ   یافت، واشنگتن از عربستان سعودي می تدریج توسعه می بر اساس این طرح که به

قبـول بـراي آمریکـا و    باید در سطح قابـل  قیمت آن را تضمین کند، که البته می تواند دچار نوساتی شود ولی همواره 

کردند، عربستان  اگر سایر کشورها از قبیل ایران، عراق، اندونزي و یا ونزوئال تهدید به تحریم نفتی می. متحدانش باشد

سعودي در موقعیتی خواهد بود که با منابع عظیم نفتی خود می تواند کاستی ها را جبران نماید و همـین امـر کـافی    

العـاده جـذابی بـه     در قبال این تضمین، واشنگتن پیشنهاد فوق. د که دیگران را از تحریم نفتی منصرف سازدخواهد بو

یعنی متعهد می شد که از خاندان سعود صراحتا حمایت به عمل بیاورد و در صورت نیاز از : داد دربار سعودي ارائه می

ادامـۀ حیـات دربـار سـعودي در مقـام حکـام کشورشـان را        و به این طریـق،  . نظر نظامی نیز از آنها پشتیبانی نموده 

  .تضمین کند

پذیري کامل آن کشور در برابر همسـایگانی   با توجه به موقعیت جغرافیایی سعودي، و فقدان قدرت نظامی و آسیب

نظـر   توانسـت از آن صـرف   سختی می اي بود که دربار سعودي به معامله SAMAاز قبیل ایران، عراق، سوریه و اسرائیل، 

کننـدة دیگـري را تحمیـل کـرد، شـرطی کـه نقـش         بنابراین، واشنگتن با استفاده از تفوق خـود، شـرط تعیـین   . کند

توانسـت در   به این طریق روال و الگویی مطرح شـد کـه بعـداً مـی    . کرد جنایتکاران اقتصادي در جهان را بازتعریف می

کنم، گاه درك ایـن نکتـه بـرایم بسـیار      ی به گذشته فکر میوقت. ویژه در مورد عراق اعمال شود مورد سایر کشورها به

قطعاً وقتی اکثر دنیـاي عـرب، اعضـا اوپـک و سـایر      . مشکل است که چگونه عربستان سعودي به این شرط تن درداد

هاي واشنگتن پی بردنـد، احسـاس نفـرت     کشورهاي اسالمی به شرایط معامله و نحوة تسلیم دربار سعودي به خواسته

  .کردند

توسـط عربسـتان سـعودي از محـل       9خرید اوراق بهادار دولت ایاالت متحـدة آمریکـا  : رط معامله عبارت بود ازش

داري ایـاالت متحـده بـه نحـوي      در عوض، درآمد حاصل از بهرة این اوراق بهادار توسـط وزارت خزانـه  . دالرهاي نفتی

به . ج شود و پا به دنیاي مدرن و صنعتی بگذاردشد که عربستان سعودي بتواند از جامعۀ قرون وسطایی خار هزینه می

شد تا طرح  هاي آمریکایی پرداخت می بیان دیگر، بهره اي که از میلیارها دالر حاصل از درآمد نفت سعودي به شرکت

وزارت . تحقق یابد، و عربستان بـه یـک قـدرت صـنعتی و مـدرن تبـدیل شـود       ) و قاعدتاً بعضی از رقبایم(تخیلی من 

کرد تا پـروژة زیربنـایی و حتـی شـهرهاي کـاملی در       ها، ما را استخدام می ایاالت متحده، از جیب سعودي داري خزانه

  .جزیره بسازیم سراسر شبه

ها اعمال نظر نمایند، اما واقعیـت   ها این حق را براي خود حفظ کرده بودند که در ماهیت کلی پروژه گرچه سعودي

جزیـرة   شکل آتـی و آرایـش اقتصـادي شـبه    ) نظر مسلمانان، اکثراً المذهب از( این بود که گروهی از نخبگان خارجی 
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کارانه وهابی تأسیس شده بود و  افتاد که بر اصول محافظه و این امر در کشوري اتفاق می. کردند عربستان را تعیین می

. ورت گرفتـه اسـت  رسید که در اعتقاداتشان جهش بزرگی ص به نظر می. شد چند قرن بود که طبق آن اصول اداره می

ـ نظـامیِ واشـنگتن، تردیـد داشـتم کـه خـانوادة سـعودي         علت فشار سیاسـی  با وجود این، و تحت شرایط موجود، به

  .رو داشته باشند هاي زیادي پیش گزینه

شد که به نفع هر دو موضوع به قراردادي مربوط می .شناخت انداز منابعِ عظیم حد و مرزي نمی از دیدگاه ما، چشم

و چون کسی مجبور نبود تأییدیـۀ کنگـره را اخـذ    . رسدسابقه و بیعت گذار به نظر میبی بود که در نوع خودشطرف 

هاي خصوصـی مثـل مـین و بکتـل، از      ویژه شرکت ها، به شرکت. ساخترا بیش از پیش دلپذیرتر می کند، این معامله

ر مـالی و اسـرار شـرکتی خـود را بـه روي کسـی       دهنـد کـه دفـات    فرایند اخذ تأییدیه کنگره نفرت دارند و ترجیح می

نگار سابق، نکات مهـم ایـن قـرارداد را بـه شـرح زیـر        روزنامه و 10توماس لیپمن، استادیار مؤسسۀ خاورمیانه. نگشایند

  :کند خالصه می

دهنـد و   داري ایاالت متحـده مـی   زنند، دالرهاي نفتی خود را تحویل وزارت خزانه ها که در پول غلت می سعودي«

ایـن روش  . شود تا زمانی که از محل آن، به فروشندگان و کارمندان پرداخت شـود  ها نگهداري می این پول در حساب

کـرد کـه    شـود، ایجـاد اطمینـان مـی     هاي سعودي به آمریکا برگشت داده مـی  داد که پول عالوه بر اینکه اطمینان می

هـا مفیـد تشـخیص دهنـد، بـدون ارجـاع و        و سعودياي را که به نظر خودشان  مدیران کمیسیون اقتصادي هر پروژه

  ».کسب اجازه از کنگره، به مرحلۀ اجرا گذارند

حاال، بایـد دنبـال اجرایـی    . کرد قدر سریع صورت گرفت که کسی فکرش را هم نمی تنظیم این معاهدة تاریخی آن

تا مأموریت  خیلـی  . شد تان اعزام براي آغاز فرایند اجرا، شخصی از باالترین سطوح دولت به عربس. رفتیم کردن آن می

هرگز نفهمیدم چه کسی سرانجام اعزام شد ولی باورم این است که این مأموریـت را بـه   . اي را به انجام رساند محرمانه

  .هنري کیسینجر واگذار کردند

راي مصادرة اش این بود که وقایع ایران در زمان مصدق و تالش وي ب سفیر این مأموریت، هر که بود، اولین وظیفه

  .را براي خانوادة سلطنتی سعودي باز گوید BPمنافع نفتی بریتانیا 

و در عین . ي آن بزنند ها نتوانند دست رد به سینه ي بعدي او پیشنهاد طرحی خیلی جذابی بود که سعودي وظیفه

کـه اگـر پیشـنهادات مـا را     و به آنها تفهیم کردنـد  . حال به آنها یادآوري کنند که گزینۀ چندانی پیش رویشان ندارند

وقتـی سـفیر ایـن    . بپذیرند از آنها حمایت خواهیم کرد و در غیر این صورت به سرنوشت مصدق دچـار خواهنـد شـد   

  .ها از خواست واشنگتن تبعیت خواهند کرد مأموریت به واشنگتن بازگشت، اطالع داد که سعودي

بایستی  برخی از مقامات کلیـدي دولـت سـعودي را    و آن هم این بود که می . فقط یک مانع کوچک وجود داشت

بـا ایـن   . سـاالري خبـري نبـود    در عربستان از مـردم . بنا به اطالع، این موضوع امري خانوادگی بود. کردیم نیز قانع می

  .وجود، اجماع نظر در چهارچوب خانوادة سعودي یک ضرورت بود

عنـوان   از او همیشـه بـه  . قامـات کلیـدي مالقـات کـنم    به من مأموریت داده شد تا با یکی از این م 1975در سال 

وظیفـه داشـتم او را   . وقت هم برایم مشخص نشد که آیا او تاجگذاري کرده است یـا نـه   کنم و هیچ یاد می Wشاهزاده 

  .پولشویی پول سعودي هم به نفع کشورش است و هم به نفع خودش SAMAقانع کنم که پروژة

مدعی بـود کـه بـه وهابیـت معتقـد       Wشاهزاده . اي نبود رسید، کار خیلی ساده طور که در بادي امر به نظر می آن

کرد که به ماهیت موذیانۀ پیشنهاد ما  او همچنین ادعا می. خواهد کشورش جا پاي سوداگري غربی بگذارد است و نمی

در واقع، تـا  . کنیم حی کردن جهان عرب ــ را دنبال میواقف است و ما همان اهداف صلیبونِ هزارة قبل ــ یعنی مسی
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هـاي قـرون وسـطی در     کاتولیـک . مان بـود  به عقیده من، تفاوت صلیبیون و ما در ابعاد اهداف. حدي هم حق با او بود

هـا   خواهیم بـه سـعودي   کردیم که می خواهند مسلمانان را از جهنم نجات دهند و ما ادعا می اروپا مدعی بودند که می

پیش از همـه در  » ساالري ابرشرکت«کنم که مجاهدان مسیحی مثل فکر میدر حقیقت، . کمک کنیم تا متجدد شوند

  .پیِ توسعۀ امپراتوري خود بودند

  .نظر از اعتقادات مذهبی، شاهزاده نقطه ضعفی هم داشت و آن عالقۀ شدیدش به زیبا رویان مو طالیی بود قطع 

تنهـا   Wولی باید بگویم کـه شـاهزاده   . رسد مغرضانه تقریباً مضحک به نظر می اي صورت کلیشه ذکر این مطلب به

شناختم بود، که میل زیادي به موي طالیی داشت، یا حـداقل تنهـا کسـی بـود کـه       هایی که می فرد در میان سعودي

خواسـتم نشـان   داد تارخی نقش مهمی داشت، ولی میدستش را براي من رو کرد با این وجود، این موضوع دراین قرار

  .رفتمه عهده داشتم تا کجا باید پیش میدهم که من براي اجراي مأموریتی که ب
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آید انتظار دارد که زنی که بتواند رضـایتش را جلـب    از همان ابتدا به من گفته بود هرزمان به بوستون می Wشاهزاده 

هـاي  منظـورش فاحشـه  امـا قطعـاً   . کند از او پذیرایی کند و وظایف این زن وراي وظایف یک همراه ساده خواهد بـود 

ها مالقات سب تصادف در خیابان و یا میهمانیتوانند آنها را برحخود او و یا اعضاي خانواده اش میزیرا  ،تلفنی نبودند

  .کرد تر می هاي او را برایم آسان گرفت و این امر برآوردن هوس هاي من با شاهزاده در خفا صورت می مالقات. کنند

شـوهرش خلبـان   . کـرد  هاي آبی که در حومۀ بوستون زندگی مـی  و چشمزنی بود زیبا با موهاي طالیی  1»سالی«

ر عین حـال روابـط جنسـی بـرون     در مأموریت و سفر به سر می برد و د بود و دائماً» یونایتد ایر الین«خطوط هوایی 

از حقوق . قید و تکلف بود نسبت به روابط شوهرش بی» سالی«رفتار . کردش را نیز به هیچ عنوان پنهان نمیاهمسري

ده . کـرد ضی بود و در خانۀ مجللی زندگی مـی شد رای که شامل حال همسران خلبانها میهمسرش و تمام مزیت های

ضـمناً در ایـن فکـر بـود کـه      . قید و بند نیز عادت داشت ها بود و به روابط جنسی بیهیپیجزء » سالی«سال پیشتر، 

بـار  موافقـت کـرد کـه یک   » سالی« .ي خودش دست و پا کندعالوه بر حقوق شوهرش به نحوي درآمد مخفیانه اي برا

  .، ولی از پیش اعالم کرد که ادامۀ روابطشان بستگی به رفتار شاهزاده خواهد داشترا مالقات کند Wشاهزاده 

  . بخت با من یار بود و این دو نفر با هم جور شدند

ـــ  بـود کـه در عـین حـال مشـکالت        SAMAــ تبصرة مختصري از پـروژه  » سالی«با  Wروابط جنسی شاهزاده 

شرکت مین شرکا و همکاران را از انجام هر کار غیرقانونی منع کرده بـود ـــ امـا، از    . خاصی را براي من به وجود آورد

مسئلۀ عمده ایـن بـود   . شد دیدگاه حقوقی، من دالل محبت شده بودم که در ماساچوست فعالیتی غیرقانونی تلقی می

هـا خیلـی    خوشبختانه واحد حسابداري دست مرا در هزینه. بابت خدماتش حقوق پرداخت شود »سالی«که چگونه به 

اي نداشتم و یکی از خدمۀ رسـتوران بسـیار مجلـل و باشـکوهی را متقاعـد       در پرداخت انعام مالحظه. باز گذاشته بود

شـد و از کـامپیوتر خبـري     می در آن روزگار، رسیدها هنوز با دست نوشته. کردم که تعدادي رسید سفید به من بدهد

  .نبود

بـه عربسـتان بـرود و در خانـۀ     » سالی«خواست ترتیبی بدهم که  شد و از من می تر می مرور گستاخ به Wشاهزاده 

تجارت زنـان جـوان بـین بعضـی از کشـورهاي      . اي نبود سابقه ها، این خواست بی در آن سال. خصوصی او زندگی کند

شـد و در انقضـاي    با این زنان براي دورة زمانی مشخصی، قراردادي تنظیم مـی . داول بوداروپایی و خاورمیانه بسیار مت

ي  روبرت بایر، افسر ویژه، با تجربـه . گشتند اي به کشور خودشان بازمیبسیار قابل مالحظهمدت، آنان با حساب بانکی 

در «: کنـد  بندي می طور جمع نو متخصص امور خاورمیانه، ای» سیا«بیست سال خدمت در حوزة مدیریت عملیات در 

هاي مبتکـر زنـان روسـپی را بـراي شـاهزادگان پادشـاهی        ، آغاز سرازیر شدن دالرهاي نفتی، لبنانی1970اوایل دهۀ 

اي بـه هـم   ثروتهـاي افسـانه   ها داشت، لبنانی کردند و چون کسی در دربار حساب و کتابی نگه نمی سعودي قاچاق می

  )1( ».زدند

شناختم که ترتیب چنین قرار و مدارهایی را بدهند، ولی براي مـن دو   بودم و کسانی را هم می با این وضعیت آشنا

تمـایلی بـه تـرك    » سـالی «اطمینان داشتم کـه  . و دیگري نحوة پرداخت به او» سالی«مانع عمده وجود داشت؛ یکی 
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ن دیگر براي پرداخت چنین وجوهی ثانیاً، رسیدهاي رستورا. بوستن و زندگی در عمارتی در کویرهاي خاورمیانه ندارد

  .مناسب نبود

اش را خـود بـر عهـده خواهـد      مشکل دوم را حل کرد و به من اطمینان داد که پرداخت بـه معشـوقه   Wشاهزاده 

اظهار داشت که Wتر شد، و شاهزاده  بعداً خیالم کمی راحت. کردم بایست فراهم می گرفت و من تمهیدات اولیه را می

بـا  . کنـد مالقـات مـی  باشد که وي را در بوسـتون  » سالی«ش در عربستان ضرورتی ندارد که همان معشوقۀ مورد نیاز

» سـالی «هایی گـرفتم و ظـرف یکـی دوهفتـه، یـک       دوستانم در لندن و آمستردام که ارتباطات لبنانی داشتند تماس

  .ثانویه قرارداد را امضا کرد

کرد و قابلیت من در این زمینـه اطمینـانش    نیازهاي جنسی او را ارضا می» سالی«. اي بود آدم پیچیده Wشاهزاده 

راهبردي است کـه وي اجـراي    SAMAوجه قانع نشده بود که پروژة  با تمام این تفاصیل، او به هیچ . را جلب کرده بود

ها صرف ارائۀ آمـار و ارقـام    ساعت. او را قانع کنم مجبور بودم با تالشِ بیشتر،. آن را بخواهد براي کشورش توصیه کند

هاي اقتصادسنجی در مورد کویـت، کـه    و مطالعاتی کردم که قبالً در مورد سایر کشورها گردآورده بودم، از جمله مدل

در او . قبل از اعزام به اندونزي و در دوران آموزش با کلودین تنظیم کرده بودم، و کمک کردم تـا آنهـا را تحلیـل کنـد    

  .نهایت نرم شد

دانم که خاندان سلطنتی  تنها می. از آنچه بین سایر همکارانم و دیگر مقامات کلیدي سعودي گذشت مطلع نیستم

همۀ پیشنهادها را پذیرفت و یکی از سودآورترین قرادادها نسیب شرکت مین شد که تحت نظارت وزارت خزانـه داري  

ریختـه و کهنـۀ بـرق     هـم   ي بـه  ریت داده شد تـا، بـا بررسـی کامـلِ شـبکه     به ما مأمو. آمریکا به اجرا گذاشته می شد

  .تراز باشد رسانی ایاالت متحده هم  عربستان، شبکۀ جدیدي را طراحی کنیم که با استاندارد برق 

هـاي اقتصـادي و ظرفیـت بـار      بینـی  طبق معمول، این من بودم که می بایستی اولین گروه را براي تنظـیم پـیش  

اي که براي من کار مـی   زمان، سه نفر از افراد با تجربه هم. راي هر یک از مناطق، به عربستان می فرستادمالکتریکی، ب

کردند، براي رفتن به ریاض خودشان را آماده می کردند، ولی از بخش امور حقوقی شرکت خودمان به ما اطالع دادند 

ظـاهراً بـه   . برداري شـود  ۀ آینده کامالً تجهیز و آماده بهرهکه بر اساس قرارداد  دفتر کارمان در ریاض باید تا چند هفت

  .این ماده از قرارداد طی ماه گذشته توجهی نشده بود

یکی از مفاد قرارداد این بود که کلیۀ تجهیزات باید ساخت عربسـتان سـعودي یـا ایـاالت متحـده باشـد؛ و چـون        

بـا تأسـف   . شـد  اینها باید از ایاالت متحده ارسال مـی  عربستان فاقد کارخانه براي ساخت چنین تجهیزاتی بود، تمامی

ها براي ورود به بنادر عربسـتان تشـکیل شـده اسـت و، در نتیجـه، حمـل        بسیار، فهمیدم که صفی طوالنی از نفتکش

  .محموله به پادشاهی عربستان نیازمند چند ماه وقت است

اي بـا   در جلسـه . ارداد بـاارزش را از دسـت بدهـد   خاطر مبلمان اداريِ چند اتاق، ایـن قـر   شرکت مین قرار نبود به

 747حل مشترك ایـن بـود کـه یـک بوئینـگ       راه. هاي کاري، درباره این موضوع، مشورت کردیم طرفمشارکت همۀ

. هاي حول و حوش بوستن پر کنیم و به عربستان بفرستیم دربست اجاره و آن را با اجناس الزم از مغازه

تم داستان خیلی هیجان انگیزتر می شد اگر خلبان هواپیماي یونایتد ایرالین نیـز کـه   در تخیالتم به خودم می گف

وسایل ما را به عربستان حمل خواهد کرد شوهر همان زنی از آب در می آمد که در به دام انداختن خانـدان سـعودي   

  .نقش مهمی ایفا کرده بود

بر اساس قرارداد . شبه زیر و رو کرد پادشاهی را یک  معامله بین ایاالت متحده و عربستان سعودي عمالً این کشور

، دویست دستگاه ماشـین جمـع آوري زبالـه و متـراکم کننـدة      )2( »شرکت مدیریت زباله «دالري با  دویست میلیون 

هـاي اقتصـادي عربسـتان، از کشـاورزي و انـرژي       به همین طریق، تمام بخـش . زباله به رنگ زرد جایگزین بزها شدند

  :کند طور اظهارنظر می این 2003توماس لیپمن در سال . آموزش و پرورش و مخابرات، مدرن شد گرفته تا
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ها چشم انداز گسترده و صحرایی عربستان را که پیش از این انباشـته از چـادر هـا و کلبـه هـاي گلـی        آمریکایی«

سطحی است  که اکنون بر سـر هـر   تحوالت در . روستائیان و صحرا نشینان بود با فراکنی هاي خود دگرگون ساختند

و در بخش ورودي هر ساختمانی بـر اسـاس مـوازین مـدرن     . توان یافت می 2شاپ استارباکس کوي و برزنی، یک کافی

هـاي   عربستان اکنون کشوري اسـت برخـوردار از بزرگـراه   . براي صندلی چرخدار تعبیه شده استمعماري شیب راهی 

هاي پرزرق برق که مشابه آنها در نقاط مرفه  مجهز به تهویۀ مطبوع هوا با فروشگاهاي، مراکز خرید  ویژه، خدمات رایانه

هـاي روز ـ    اي، بیمارسـتان  هاي سلف سرویس، تلویزیـون مـاهواره   هاي درجه یک، رستوران شود، هتل آمریکا یافت می

  )3( ».هاي اداري مرتفع و شهرك هاي تفریحی با امکانات پیچیده و مدرن آمد، برج

پایه ریزي کرده بـودیم، بـه شـاخص هـاي تعیـین کننـدة مـذاکرات آینـدة مـا بـا            1974ایی که در سال طرح ه

  .کشورهاي نفت خیز تبدیل شد

به مرحلۀ بعدي عملیاتی تبدیل شد که کرمیت روزولت در ایران به انجام رسانده  JECORو  SAMAبه این معنا که 

  .بود

کردیم که توسط نسـل جدیـدي از سـربازان    اقتصادي را بهینه سازي می -سیاسی ما پیوسته زرادخانۀ سالح هاي

  .شدامپراتوري جهانی به کار گرفته میبراي توسعۀ 

موضوع پول شویی عربستان سعودي و هیئتی که به این موضوع پی گیري می کرد در عرصـۀ امـور قضـایی بـین     

وقتی که دیکتاتور مشهور اوگاندایی . این مسئله در مورد عیدي امین داد خیلی مشهود بود. المللی نیز بیعت گذار شد

  . راهی تبعید شد، از عربستان سعودي به او پناهندگی داد

شد، با این وصف دربـار سـعودي بـراي     هزارنفر تلقی میو مسئول قتل یکصد تا سیصد  3ي مستبدي جانیگرچه و

هـاي متعـدد و خـدمت     دوران بازنشستگی وي و تا آخر عمرش، شرایط زندگی آسوده و پرتجملی را همراه با اتومبیـل 

  .گذاران خانگی برایش فراهم کرد

هـا، از   رد ولی از ترس تحت شعاع قرار گـرفتن روابطـش بـا  سـعودي    بندي به موضوع ک ایاالت متحده اعتراض نیم

وي . روي در ساحل گذرانـد  هاي آخر عمرش را با ماهیگیري و پیاده عیدي امین سال. گیري اعتراض خودداري کرد پی

  )4( .علت نارسایی کلیه فوت کرد در سن هشتادسالگی به 2003در سال 

ه به عربستان سعودي اجازه داد تا در تأمین منـابع مـالی تروریسـم بـین     تر شرایطی بود ک رسان تر و آسیب عجیب

ایاالت متحده به هیچ عنوان خشنودي شان را از حمایت هاي مالی عربسـتان سـعودي   . المللی نقش فعال داشته باشد

و ریـاض  واشـنگتن  . به اسامه بن الدن که در سال هاي هشتاد علیه شوروي در افغانستان می جنگید پنهـان نکردنـد  

  .کمک کردند، گرچه رقم بسیار باالتر هم رفت) 5( »مجاهدین«ونیم میلیارد دالر به  جمعاً سه 

هـاي   هـا، گـزارش   بـا اسـتفاده از مـدارك دادگـاه     4»اخبار و گزارش جهانی«، مجله آمریکایی 2003در اواخر سال 

شناسان مرتبط با تروریسم و امـور خاورمیانـه،   ها نفر از مأموران دولتی و کار اطالعاتی داخلی و خارجی، مصاحبه با ده

  :توان در زیر دید اي از نتیجۀ این بررسی را می بررسی جالبی انجام داد که شمه

ترین تولیدکنندة نفـت، یعنـی عربسـتان سـعودي،      شواهد مسلمی در دست است که متحد قدیمی آمریکا و بزرگ

  .ها تبدیل شده استتروریستتأمین مالی » کانون« داري آمریکا، به قول یکی از مسئولین ارشد خزانه به

شـروع شـد و اکثـر     1980بعد از دو ضربۀ ناشی از انقالب ایران و جنگ شـوروي در افغانسـتان، موضـوع از سـال     

رسمی خیریه در عربستان سعودي به منبع اصلی تأمین مالی جنـبش رو بـه رشـد جهـادیون تبـدیل        مؤسسات نیمه

                                                          
2 .Starbucks  ،اي آمریکایی ي زنجیره خانه قهوه.
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نظامیان در سـطح بیسـت کشـور، خریـد اسـلحه و جـذب        هاي آموزشی شبه صرف ادارة اردوگاهمبالغ یاد شده . شدند

مشاورین اطالعاتی می گفتند که سعودي ها قویا از ایاالت متحده خواسته اند که چشمهایش را . شد اعضاي جدید می

هاي سیا، حتـی وزرا   ساي پایگاهنوعی در ارتباط با عربستان بود، خواه سفرا، رؤ هر کس که به. روي چنین اموري ببندد

هاي گـزاف، همـه مشـغول لفـت و      هاي بالعوض و حقوق و معاونان آنان در کابینه از طریق قراردادهاي میلیاردي، وام

  . ...لیس بودند

بلکـه بـه سـایر    » القاعـده «تنهـا بـه    شنودهاي مخابرات الکترونیکی حاکی از آن بود که اعضاي دربار سـعودي نـه  

  )6( .کردند یستی هم کمک میهاي ترور گروه

شـواهد بیشـتري در مـورد روابـط      2001هاي مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در سـال ،  بعد از حمله به ساختمان

بـراي  «عنوان  ، طی گزارشی مبسوط و تحتونیتی فیري  مجله 2003در اکتبر ،. پنهانی بین واشنگتن و ریاض رو شد

داستانِ برخاسته از این گزارش مبنـی بـر   . د که قبالً به اطالع عموم نرسیده بوداطالعاتی را افشا کر» ها نجات سعودي

براي من روشن بود که روابـط آنـان   . روابط بین خانواده بوش، دربار سعودي و خانوادة بن الدن مرا هیچ متعجب نکرد

در سـازمان ملـل    باز می گردد کـه  بـوش پـدر    1974پول شویی عربستان سعودي در سال  SAMAحداقل به دوران 

آنچه تعجب مرا برانگیخـت ایـن   . )1976ـ77(ریاستش در سیا  سفیر ایاالت متحده بود و سپس به دورة) 1971ـ73(

  :گیرد نتیجه می فیر ونیتیمجله . بود که حقیقت باالخره به مطبوعات راه یافت

سابقۀ پیوند نزدیک شخصی، تجاري و خانوادة بوش و دربار سعودي، دو خاندان قدرتمند دنیا، بیش از بیست سال 

  ... .اند سیاسی داشته

گذاري جرج دبلیو بوش که چندان هم سر پا نبود،  اي با سرمایه ــ شرکت نفتی 5در بخش خصوصی، هارکن انرژي

  .مند شد ها بهره دریغ سعودي هاي بی از حمایت

ــ وزیر اسبق امور خارجۀ آمریکا سـراغ    6اش ــ جیمز بیکر اخیراً رئیس جمهور اسبق، بوش پدر، و دوست قدیمی

. گذاري در جهان، سرمایه جـذب کننـد   ترین مؤسسۀ خصوصی سرمایه ، بزرگ 7ها رفتند تا براي گروه کارالیل سعودي

هـاي تروریسـتی    گذارش یک سعودي مـتهم بـه طرفـداري از گـروه     شود سرمایه امروز، در این گروه مالی که گفته می

  ... .کند عنوان مشاور عالی خدمت می همچنان به) هورپدر رئیس جم(است، بوش 

الدن، با هواپیماهـاي جـت    هاي ثروتمند، از جمله اعضاي خانوادة بن درست چندروز بعد از یازده سپتامبر، سعودي

کسی مسئولیت صدور اجازة خروج این پروازهـا و کنتـرل مسـافران آنهـا را بـه      . خصوصی از ایاالت متحده فرار کردند

  ها به این پروازها کمک نکرد؟ آیا رابطۀ طوالنی خانوادة بوش با سعودي. نگرفتعهده 
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کار من هم کامالً روي غلتک بود و موفقیتم در عربستان . اي متعددي شدهاي حرفهعربستان سعودي موجب موفقیت

: به ایجاد امپراتوري کوچکی بـراي خـودم نائـل آمـده بـودم      1977تا سال . گشود قطعاً درهاي جدیدي را به رویم می

گروهی از مشاوران ادارات مختلف مین که در سراسر جهان پراکنده بودنـد، حـدود بیسـت نفـر از کارمنـدان      عالوه بر 

تـرین شـریک مؤسسـه مـین در تـاریخ یکصدسـاله        مـن جـوان  . کردنـد  اي در ادارة مرکزي بوستن با من کار می حرفه

ریـزي   مدیر امـور اقتصـادي و برنامـه   « عالوه بر عنوان اقتصاددان ارشد، سمت دیگري هم تحت عنوان. فعالیتش بودم

خواستند که راجع بـه   ها از من می روزنامه. کردم در دانشگاه هاروارد و سایر مؤسسات سخنرانی می. داشتم» اي منطقه

 1»کنستیتوشـن «یک قایق بادبانی خریده بودم که در بندر بوستن نزدیک رزمنـاو  ). 1( وقایعِ متنوع روز مقاله بنویسم

خاطر غلبه بر دزدان دریـایی در آفریقـاي شـمالی کمـی بعـد از       این رزمناو به . انداخت لنگر می» سایدز قدیم آیرُن«یا 

ي روشـنی را نویـد    کـردم و سـهامی داشـتم کـه آینـده      حقوق بسیار عالی دریافت می. جنگ انقالب بسیار مشهور بود

درست است که ازدواج ناموفقی داشتم ولـی سـاعات   . بودم طوري که پیش از سن چهل سالگی میلیونر شده داد؛ به می

  .گذراندم هاي مختلف می هاي زیبا و جذاب در قاره خوشی را با زن

ایـن روش از مـدل اقتصادسـنجی مبتنـی بـر      . بینی ارائه داد هاي پیش برونو رویکردي جدید و ابتکاري براي مدل

در این مدل، استفاده از احتماالت انتزاعـی  . گرفت تم بهره میهاي ریاضی دان روس در  اوایل قرن بیس نظرات و نوشته

رسید ابزار مناسـبی بـراي    و به نظر می. گرفت هاي مشخصِ اقتصاد قرار می براي رشد بخش  بینی و ذهنی، اساس پیش

است تا راجـع بـه   برونو از من خو. هاي کالن تدارك ببینیم هاي باد کرده و متورم ما باشد تا با ارائۀ آنها وام توجیه نرخ

  .این  موضوع و کاربريِ آن بررسی کنم

را در بخـش اداري خـودم    2دان جوان به نام دکتر نادیپورام پراساد را از مؤسسۀ تکنولوژي ماساچوسـت یک ریاضی

سـازي   بـراي مـدل   3وي، ظرف کمتر از شش ماه، روش مـارکُف . اي هم برایش تخصیص دادم استخدام کردم و بودجه

داد روش مـارکُف را بـه عنـوان     دونفري تعدادي مقاالت علمی ـ فنی نوشتیم که نشان مـی  . تهیه کرد اقتصادسنجی را

ي اقتصـادي را   عهگذاري در تأسیسـات زیربنـایی بـر توسـ     روشی است انقالبی معرفی کردیم که اثرات ناشی از سرمایه

  .سازدقابل پیشبینی می

نی ابزاري که از نظر علمی ثابت می کرد که ما با مقروض کردن یع: خواستیم این دقیقاً همان چیزي بود که ما می

  4هـاي  تنها اقتصادسـنج . کشورهایی که هرگز قادر به بازپرداخت بدهی خود نخواهند بود، در حقشان خدمت کرده ایم

مقـاالت  . ندتوانستند ظرافت روش مارکُف را بفهمند و یا نتایج آن را زیر سؤال ببر ماهر با صرف وقت و پول فراوان می

هـا و در چنـد دانشـگاه در     طـور رسـمی در کنفـرانس     دار چاپ کردند و ما هم آنها را به ما را چند سازمان اسم و رسم

  ). 2(زدند هاي صنعتی خیلی از ما حرف میحیطدر م. کشورهاي مختلف ارائه دادیم

اطمینـان میـدادم کـه    . نیز به همچنین عمر توریخوس توافق محرنامه اي را که بین ما بود رعایت کرده بود و من
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گرچه سرزنش هایی نیـز در ایـن   . گیرده و فقیر جوامع را نیز در نظر میمعتبر بوده و بخش شکنند گزارشات ما کامالً

هاي من در حد استاندارد معمول متورم نشده است و حتی کمی رنگ و بوي سوسیالیستی  بینی مورد شنیدم که پیش

اولین قرارداد، پیمانی براي . گرفت ن بود که مین مرتباً قراردادهاي مختلفی از دولت توریخوس میواقع امر ای. دهد می

در . گرفـت  هاي سنتیِ زیربنـایی در بـر مـی    تهیه و تنظیم طرح جامعی بود که بخش کشاورزي را همراه با سایر بخش

  .ر معاهدة آبراه نیز بودمجوار این ترتیبات، شاهد تمایل توریخوس و جیمی کارتر براي تجدیدنظر د

انتظار اقدام ایـاالت متحـده    مردم دنیا چشم. اي در سطح جهان ایجاد کرد مذاکرات آبراه توجه و هیجانات گسترده

  5»تقدیر آشکار«براي اعادة حقوقِ بر حقِ مردم پاناما در کنترل آبراه بودند و توقع نداشتند که قرائتی جهانی از نظریۀ 

  .اي که با شکست ویتنام، سست شده بود ریهرا تثبیت کند؛ نظ

به گمان بسیاري، شخص معقول و مهربانی درست در زمان مناسب به ریاست جمهـوري ایـاالت متحـده انتخـاب     

کاران واشنگتن و واعظان مذهبی جناح راست آمریکا، که سرشـار از خشـم و    در مقابل، دژ مستحکم محافظه. شده بود

، ایـن نمـاد فنـاوري پیشـرفتۀ      6توانیم از ایـن خـاکریز دفـاع ملـی     چگونه می: کردند که نفرت بودند، هاي و هوي می

هاي سوداگران ایاالت متحدة آمریکا گـره زده   آبی که ثروت سرشار آمریکاي جنوبی را به هوس آمریکایی و این باریکه 

  نظر کنیم؟ است صرف

علت بازسازي و سر  اما در پنجمین سفرم، به. اقامت کنمدر سفرهایم به پاناما عادت کرده بودم در هتل کنتیننتال 

جایی ناراحـت شـدم،    ابتدا از این جابه. وصداي ناشی از بنّایی، به هتل پاناما که در ضلع دیگر خیابان قرار داشت، رفتم

و  هـاي سـاخته شـده از چـوب راتـان      ولی البی وسـیع، صـندلی  . چون، خارج از آمریکا، خانۀ من هتل کنتیننتال بود

بـه  » کازابالنکـا «اي از فـیلم   صـحنه . کم توجهم را به خود جلب کـرد  اش کم هاي چوبی هاي سقفی هتل با پروانه پنکه

  .وارد شود 7هرلحظه ممکن بود که همفري بوگارت: ذهنم آمد

چـاپ شـده بـود      8نقـد کتـاب نیویـورك   ي پانامـا را کـه در مجلـه     ي گراهام گرین درباره هایی از مقاله بخش

، عمر 1975در سال . هاي سقفی البی افتاد و یاد بعدازظهري در دو سال قبل افتادم مجدداً، نگاهم به پنکه. واندمخ می

فورد رئیس جمهور ضـعیفی اسـت و   «: بینی کرد که هاي صاحب نفوذ پیش توریخوس در صحبت با گروهی از پانامایی

ودم که براي این سخنرانی، به یک باشگاه قدیمی و مجلـلِ  هایی ب من جزء معدود خارجی» .مجدداً انتخاب نخواهد شد

ام کـه رونـد گفـت وگـو      به همین دلیـل، تصـمیم گرفتـه   «: وي در ادامه گفت. مجهز به پنکۀ سقفی دعوت شده بودم

گیري آبراه آغـاز   جانبۀ سیاسی براي بازپس زمان مناسبی است که یک هجوم همه. ي مسئلۀ آبراه را تسریع کنم درباره

  ».شود

  9اي نوشـتم و بـراي  روزنامـۀ بوسـتن گلـوب      سرعت نامـه  به هتل برگشتم و به. بخش بود سخنرانی وي برایم الهام

اي بـا   وقتی به ماساچوست برگشتم، سردبیر روزنامه با حضور در دفتر کارم، از من خواهش کرد که مقالـه . پست کردم

روي  تقریبـاً نصـف صـفحۀ روبـه    » ستعمار دیگر جـایی نـدارد  ، ا1975در پاناماي «مقالۀ  . تکیه نظریات خودم بنویسم

  .به خود اختصاص داد 1975سرمقاله را در شماره نوزدهم سپتامبر 

» وضعیت حاضـر غیرعادالنـه اسـت   «: ام به سه دلیل براي لزوم انتقال آبراه به پاناما اشاره کردم؛ اول اینکه در مقاله

معاهدة موجود از نظر امنیتی نسبت به واگذري کانال بـه پانامـایی هـا    « :دوم اینکه. ــ که دلیل عمدة تصمیم من بود

                                                          
5 .Manifest Destiny  ،1840.طلبی آمریکا در دهه  نظریه توسعه

.آبراه پاناما .6

7 .Humphrey Bogart  ،ي فیلم کازابالنکا هنرپیشه.

8. New York Review of Books
9. Boston Globe
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انجـام داد و  » هـا  کمیسیون آبراه بین اقیانوس«اي بود که  مرجع استدالل من بررسی» مخاطرات بیشتري در بر داشت

هـا بـه    د کشـتی ، تـرد  10گذاري ــ تنها توسط یک نفر ــ از طرف سد گـاتون  با بمب«: گیري کرده بود که از آن نتیجه

سد گاتون مکانی بود که ژنرال توریخوس، خود، بـه صـورت علنـی و مؤکـداً بـه آن      » .مدت دوسال متوقف خواهد شد

وضعیت حاضر مشکالتی جدي، افزون بر مشـکالت موجـود، در روابـط ایـاالت     «: دلیل سوم این بود که. کرد اشاره می

  :ام را با این سطور به پایان رساندم مقاله» .آورد متحدة آمریکا و آمریکاي التین به وجود می

هـا بـراي بـر عهـده گـرفتن نظـارت و        بهترین راه حصول اطمینان از ادامۀ فعالیت مؤثر آبراه، کمـک بـه پانامـایی   

حـق  «براي انجام این کار، باید با افتخار تمام، به تعهدي که دویست سال قبـل در مـورد آرمـان    . مسئولیت آبراه است

  .یش گرفتیم، مجدداً متعهد شویمدر پ 11»حاکمیت

تصویب اولیۀ معاهدة آبـراه بـا   . 1775به همان اندازه متداول بود که در ) 1900اوایل دهۀ ( استعمار در آغاز قرن 

ما . دیگر جایی ندارد 1975استعمار در . زمینۀ آن دوران قابل درك است، ولی امروز هیچ توجیهی ندارد توجه به پیش

گیریم و باید حق حاکمیت را بفهمـیم و بـر اسـاس آن عمـل      س جمهوري خودمان را جشن میدویستمین سال تأسی

  )3( ».کنیم

خصوص از این جهت که اخیراً سهامدار شرکت  آمد، بهجانب من عملی جسورانه به حساب مینوشتن این مقاله از 

یک نشـوند و قطعـاً از چـاپ مقـاالت     رفت که به مطبوعات نزد طبیعتاً از شرکاي شرکت انتظار می. مین هم شده بودم

از طریق پیک اداري، کلـی بـد و بیـراه    . هاي بسیار معتبر نیوانگلند اجتناب ورزند تند سیاسی در صفحات مهم روزنامه

ها مطمئناً متعلق به  خط یکی از این نوشته دست. ــ همراه با کپی مقاله ــ عمدتاً از طرف افراد ناشناس دریافت کردم

در مقایسـه  (گورث بود ــ اولین مدیر پروژة من با سابقۀ بیش از ده سال کار که هنوز سهامدار نشـده بـود   چارلی ایلین

دو اسـتخوان متقـاطع بـا جمجمـۀ     ). با خودم، که کمتر از پنج سال سابقۀ کـار در شـرکت داشـتم و سـهامدار بـودم     

  »ین مسخره واقعاً سهامدار شرکت ماست؟آیا ا«: ها نقش شده و با پیامی روشن همراه بود وحشتناکی روي یادداشت

شـرکت مـین یـک مؤسسـۀ      ! خودت را براي تنبیـه بزرگـی آمـاده کـن    «: برونو مرا به دفترش احضار کرد و گفت

. توریخوس حتما مقالۀ ترا ستایش خواهد کرد. ولی میل دارم بدانی که، از دید من، تو فرد باهوشی . کار است محافظه

کننـد   اندازند، آنهایی که فکـر مـی   خوب، و اما اینهایی که در اداره آدم را دست می. بفرستی اي برایش امیدوارم نسخه

  ».کنند توریخوس سوسیالیست است، واقعاً تا زمانی که کار و بارِ ما به راه است، براي این مسائل تره هم خرد نمی

ر کاخ سفید بـود و مـذاکراتی جـدي    که کارتر د  1977حاال رسیده بودیم به سال . برونو، طبق معمول حق داشت

خیلی از رقباي مین با درك خالف از شرایط، خود را از پاناما بیـرون کشـیدند، ولـی کـارِ     . راجع به آبراه جریان داشت

نقـد کتـاب   «ي  ي ة گراهـام گـرین در مجلـه    ارجاعی به ما چندبرابر شد؛ و من در البی هتل پاناما نشسـته و مقالـه  

  .مام کرده بودمرا تازه ت» نیویورك

بسیار رك و جسورانه نوشـته شـده بـود و، از جملـه، فسـاد در میـان       » کشوري با پنج مرز«ي یادشده با نام  مقاله

کرد که خود ژنرال اذعان داشته اسـت کـه    نویسنده اشاره می. افسران ارشد گارد ملی پاناما را مورد بحث قرار داده بود

: شود، از جمله فراهم کردن بهترین مسکن، زیرا به نقل از توریخـوس  قایل می  یژهبراي خیلی از کارمندانش امتیازات و

چنـین موضـوعی بـه ایـن معنـا اسـت کـه سـازمان         » .عهده دار این کار خواهد شـد  "سیا"اگر من به آنها نپردازم ، «

گر ضـرورت ایجـاب   اطالعاتی ایاالت متحده مصمم بوده که برخالف خواست و ارادة رئیس جمهور کارتر عمل کند و ا

کـاري از مـن   ) 4( .کارشـکنی کنـد  ) آبـراه ( کرد، با پرداخت رشوه به نظامیان پانامـا، در رونـد مـذاکرات معاهـده      می

                                                          
10. Gatun Dam

.امپراتوري بریتانیا ـ مآمریکاي مستعمره از » حق حاکمیت«اشاره به آرمان کسب . 11
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» مردم«در بخش !! اند؟ ها شروع به پرسه زدن در اطراف توریخوس نکرده پرسیدم آیا شغال آمد ولی از خودم می برنمی

زیرنـویس عکـس حکایـت    . ریخوس و گرین دیدم که کنار هم نشسـته بودنـد  ، عکسی از تونیوزویکیا  تایمي  مجله

براي من سؤال بـود کـه توریخـوس دربـارة     . کرد که نویسنده، میهمان ویژه و دوست عزیزي براي توریخوس است می

  . دارددر هر صورت ظواهر امر نشان می دهد که او به گرین اعتماد . مقاله اي که این نویسنده نوشته چه فکر می کند

شد به گفتگوي من با توریخوس در سال  کرد و آن مربوط می ي گراهام گرین مسئلۀ دیگري را هم مطرح می مقاله

داند پیشـنهاد وام یعنـی    هاي خارجی مطلع است و می کردم که توریخوس از بازيِ کمک در آن موقع، فکر می. 1972

  .ی است تا وي شخصاً ثروت زیادي بیاندوزدبستن پاي کشور با غل و زنجیرِ بدهکاري، ضمن آنکه راه

داند که فرایند وام دادن بـر ایـن فـرض مبتنـی اسـت کـه مـردانِ قـدرت          در آن موقع، اطمینان داشتم ژنرال می

شـود و ممکـن    نفع عامۀ مردم تهدیدي علیه کلِ نظام تلقی می  فسادپذیرند و تصمیم او مبنی بر رد منافع شخصی به

نتایج اعمالش از مرزهاي پاناما گذشته بود، لـذا  . چشمان دنیا به این مرد بود. ام نظام بیانجامداست که به فروپاشی تم

  .شد از آن گذشت به این سادگی نمی

هاي اعطایی به پاناما بی آنکه نقشی در ازدیاد بدهی غیرقابل وصول پاناما ایفا کنـد، در جهـت کمـک بـه فقـرا       وام

داد؟ این سؤالی بود که در ذهـن   العمل نشان می چگونه نسبت به این موضوع عکس» ساالري ابرشرکت«. شد هزینه می

خـود مـن هـم    . کـرد یـا خیـر    دانستم که آیا توریخوس از پیمانی که با من بسته بود احساس تأسـف مـی   نمی. داشتم

  .دانستم در آن روز چه احساسی داشتم نمی

مـن در  . کـردم نـه خواسـتۀ خـودم را     خواستۀ او را اجرا می درواقع. از نقش جنایتکار اقتصادي برگشته بودم موقتاً

با قضاوت بر اسـاس شـرایط اقتصـاديِ صـرف،     . قبال اخذ سفارش کار بیشتر، قبول کرده بودم که با صداقت عمل کنم

با وجود این، این تصمیم با آنچه کلودین در مغـزم فـرو کـرده بـود     . اي بود تصمیم شرکت مین تصمیم تجاري عاقالنه

  کردند؟ ها را حاال رها می آیا افسار شغال. برد را پیش نمی» امپراتوري جهانی«سازگاري داشت و پروژة نا

آن روزي که با توریخوس در ویالیش بودم، هنگام خداحافظی قهرمانان جان باختۀ آمریکاي التـین بـرایم تـداعی    

کـه چنـین   ه تکیـه دارد، قطعـا بـه آنهـایی     نظامی که پایه و اساس آن به فساد نزد چهره هاي شناخته شـد . شده بود

  .رحم نخواهد کردپذیرند معامالتی را نمی

در راهروي هتل پاناما، گویی که در عالم خواب هذیان آمیزي باشم، فردي را دیدم که به نظرم آشنا می آمد و بـه  

ي بوگـارت اسـت، ولـی چنـین     به اندازه اي غافلگیر شده بودم که اول تصور کردم که همفر. آرامی وارد راهرو می شد

بعد وقتی که از نزدیکی مـن مـی گذشـت ایـن مـرد را      . چیزي ممکن نبود چون که او سال ها پیش فوت کرده است

، »غـرور و شـکوه  «هـاي متعـددي چـون     هاي بزرگ ادبیات مـدرن انگلیسـی و نویسـندة کتـاب     وي از چهره. شناختم

اي مکـث و نگـاهی بـه     گراهام گـرین، بـا لحظـه   . مذکور در باال بود و همین مقالۀ» در هاوانا«؛ »مأمور« ، »ها کمدین«

  .شاپ حرکت کرد سمت کافی اطراف، به

ندایی درونی به من می گفـت کـه او بـه    . وسوسه شدم او را صدا بزنم یا دنبالش بدوم، ولی جلوي خودم را گرفتم

میز برداشتم و چند لحظه را از روي » نقد کتاب نیویورك«ي  مجله. خلوت خودش نیاز دارد و از من خواهد گریخت

  .شاپ یافتم خودم را در آستانه کافیبعد 

گراهـام گـرین   . به اطراف نگاه کردم. آمیز به من انداخت زیرا قبالً صبحانه خورده بودم سر خدمتکار نگاهی تعجب

تـوانم آنجـا    مـی «: رسـیدم به میز کناریش اشاره کردم و از سر خـدمتکار پ . پشت میزي تنها در کنار دیوار نشسته بود

  ».بنشینم و یک صبحانۀ دیگر بخورم؟ کمی گرسنه هستم

  .دهم، مرا به سمت میز مورد نظرم هدایت کرد سر خدمتکار، با اطالع از اینکه خوب انعام می

خواست نظر او را دربارة  دلم می. سفارش قهوه و یک کلوچه با عسل دادم. اش بود نویس غرق خواندن روزنامهرمان
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اي سرش را بـاال آورد   براي لحظه. دانستم چگونه سرِ صحبت را باز کنم ولی نمی. پاناما، توریخوس و موضوع آبراه بدانم

  »بله؟«: نگاهی به من انداخت و گفت. »ببخشید«: اي از لیوانش بنوشد، گفتم تا جرعه

  »طور نیست؟ این. آید ولی شما گراهام گرین هستید از مزاحم شدن خیلی بدم می«

  ».شناسند مردم در پاناما مرا نمی غالباً. طور است بله، همین«: ی زدلبخند گرم

اي از زندگیم از جمله اشـتغالم در شـرکت مـین و     با حرارت تمام گفتم که او نویسندة محبوب من است و خالصه

بـارة ضـرورت خـروج    اي در پرسید آیا من همان مشاوري هسـتم کـه مقالـه   . مالقاتم با توریخوس را برایش شرح دادم

مـات و مبهـوت   » .بوستون گلوبي  اگر درست به خاطر بیاورم، در روزنامه«. ایاالت متحدة آمریکا از پاناما نوشته بود

  .شدم

  .»دوست دارید سر میز من بیایید؟. اي است با توجه به موقعیت شما، کار شجاعانه«: گفت

ین صحبت، متوجه شدم که چقدر به توریخوس نزدیک شده ح. ساعت و نیم با هم بودیم به او پیوستم، حدوداً یک

  .زنده انگار پدري دربارة پسرش حرف میکرد ک گاهی اوقات از توریخوس طوري یاد می. است

البتـه ایـن   . ژنرال از من دعوت کرده که کتابی دربارة کشورش بنویسم و در حال حاضر، مشغول این کـارم «: گفت

  ».از روالِ کاري من استو کمی خارج  12نوشته غیر تخیلی

  .دهدنوشتاري رمان نویسی را ترجیح می چرا در کار: از او پرسیدم 

ویتنـام،  . هـایم داغ و بحـث برانگیـز هسـتند     اکثر موضوعات نوشـته . داستان تخیلی خطر کمتري دارد«: پاسخ داد

نقد «وي به مجلۀ » .هراسند وعات میخیلی از ناشران از انتشار کتب انتقادي دربارة این موض. هاییتی، انقالب مکزیک

چنـین مطـالبی ایجـاد دردسـر     «: که روي میز کناري همچنان باقی مانده بود، نگاهی کرد و گفـت » کتاب نیویورك

ـ  «بعد با لبخند اضافه کرد » .کند می راي نوشـتن  به عالوه، شکل داستانی را ترجیح می دهم چون که به این ترتیـب ب

اي کـه شـما   مثـل مقالـه  . بارة موضوعات پر اهمیت نوشته شـود مهم این است که در. کنمآزادي بیشتري احساس می

  . دربارة آبراه پاناما نوشته اید

حکومت پاناما بـه همـان   رسید که رئیس  به نظر می. کند برایم آشکار بود که او توریخوس را تحسین و ستایش می

ح دیگـر  موضـوع واضـ  . آیـد عهدة نویسندگان نیـز بـر مـی    دهد، ازتواند تحت تأثیر قرار فقرا و بینوایان را میاندازه که 

  .جان دوستش توریخوس بودنگرانی گراهام گرین براي 

تأسف سـرش را تکـان داد    با» .برآید 13خواهد که آدم از پسِ این غولِ شمال خیلی همت می«: با صداي بلند گفت

  . وقت رفتنش بود. »براي زندگی توریخوس نگرانم«: و گفت 

» هواپیماي من براي فرانسه حرکـت مـی کنـد   «: داد، و گفت شد و با من دست می الی که به آرامی  بلند میدر ح

در «. و با عالمت سر مـرا تشـویق کـرد   » چرا شما کتاب نمی نویسید؟«: ت بعد به چشمهاي من نگاه کرد و به من گف

و به طرف در خروجی رفـت،  امـا   » .یت بنویسیدولی به یاد داشته باشید که باید دربارة مسائل پر اهم. خود شما است

  :اي توقف کرد و چندقدمی برگشت لحظه

  ».شود و آبراه را پس خواهد گرفت ژنرال پیروز می. نگران نباش«

، پیرامـون  1977در همـان سـال، یعنـی    . توریخوس واقعاً  آبـراه را پـس گرفـت   . هم همین اتفاق روي داد و واقعاً

آمیزي با رئیس جمهور کارتر انجام داد کـه در نهایـت، منطقـۀ  آبـراه و خـود آبـراه بـه         قمعاهدة جدید، مذاکرات موف

کرد؛ که کـاري بـس پـر فـراز      بایست موافقت کنگره را اخذ می بعد از این مذاکرات، کاخ سفید می. کنترل پاناما درآمد

                                                          
12. Non-fiction

.اشاره به ایاالت متحده. 13
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محافظـه کـاران قسـم    . تأییـد کـرد   کنگره سرانجام با یک رأي بیشـتر، معاهـده را  . رسیدونشیب و طوالنی به نظر می

  .خوردند که انتقام بگیرند

دوسـتانِ دوسـتم، عمـر    «چندسـال بعـد منتشـر شـد بـه       14مالقات با ژنـرال کتاب مستند گراهام گرین به نام 

  )5( .اهدا شده بود» توریخوس، در نیکاراگوئه، السالوادور و پاناما

                                                          
14. Getting to know the General



  

  18فصل 

  شاه ایراننشاه

گاهی اوقات نیز بین آمریکـاي التـین یـا انـدونزي و ایـران      . کردم متناوباً به ایران سفر می 1975ـ1978هاي  در سال

کـردیم وضـعیت    شاه ایران، با عنوان رسمی، از رهبران سایر کشورهایی که ما در آنجا کار می. مرتباً آمد و رفت داشتم

  .کامالً متفاوتی داشت

اش نداشـت؛  پروازانـه هـاي بلند  ه وام براي اجراي پروژهزي بخیز بود و نیا ایران مثل عربستان سعودي کشوري نفت

اي و  ایرانیـان بـا آنکـه خاورمیانـه    . هاي زیادي داشتند، از جمله، جمعیـت ایـران زیـاد بـود     اما ایران و عربستان تفاوت

هاي سیاسی داخلـی و خـارجی زیـادي حکایـت      عالوه، تاریخ ایران از فراز و نشیب به. مسلمان بودند، ولی عرب نبودند

دیگر هـم  واشنگتن و کمپانی هاي بـزرگ بـا یکـ   . دي متفاوت اتخاذ کرده بودیمبه این خاطر، ما با ایران برخور. داشت

  .پیمان شدند تا شاه را به نماد پیشرفت مبدل سازند

متحد منافع سیاسی تواند ي قدرتمند و دموکراتیک میتالش زیادي کردیم تا به دنیا نشان دهیم که چگونه کشور

یافتـۀ   هیچ نشان دموکراتیکی نداشت، و بـا کودتـاي سـازمان    1شاهنشاه با این که عنوان. و تجاري ایاالت متحده باشد

وزیر دموکرات و منتخب مردم ایران ــ یعنی واقعیتی که کمتر براي مردم آمریکـا شـناخته شـده     علیه نخست» سیا«

اي در برابـر   نهعنوان الگو گزی اش مصمم بودند که دولت شاه را به واشنگتن و شرکاي اروپایی. است ــ سر کار آمده بود

عراق، لیبی، چین، کره و سایر مللی که جنبش نیرومند ضد آمریکایی در میانشـان در شـرف ظـاهر شـدن بـود، علَـم       

  .کنند

دسـتور داد اراضـی بـزرگ     1962در سـال ، . دسـتان اسـت   داد که شاه یاورِ ترقـی خـواه تهـی    ظواهر امر نشان می

                                  سـال بعـد، انقـالب سـفیدش را کـه اصـالحات گسـتردة        . ودهـا واگـذار شـ    خصوصی بـه رعایـاي کشـاورز آن زمـین    

، شـاه بـه یـک شخصـیت     1970با افزایشِ قـدرت اوپـک در دهـۀ     2.، آغاز کردگرفتاقتصادي ـ اجتماعی را در بر می 

عه داده بـود کـه در منطقـۀ    اش را چنان توس زمان نیروهاي نظامی برجسته و بانفوذ در عرصۀ جهانی تبدیل شد، و هم

  )1( .ترین قدرت نظامی شد اسالمی تبدیل به قوي  خاورمیانه

هاي سراسري ایران شرکت داشت، از منـاطق توریسـتی در حاشـیۀ دریـاي خـزر در شـمال        شرکت مین در پروژه

ته، تمرکـز روي  کار ما، همچون گذش. مشرف بر تنگۀ هرمز در جنوب کشور  کشور گرفته تا تأسیسات نظامی محرمانه

اي یکپارچـه در راسـتاي ایـن     بینیِ امکانات بالقوه براي توسـعه و عمـران منـاطق بـود و سـپس طراحـی شـبکه        پیش

                                                          
.ـ م! شاه شاهان: شاهنشاه. 1

در برابـر  » اي نمونه گزینه«بخشی از تالش ایاالت متحده براي بزك کردن رژیم شاهنشاهی بود تابتوان آن را به عنوان » انقالب سفید«. 2

به عنوان شرط باقی ماندن در کندي رئیس جمهور وقت ایاالت متحده . اف. توسط جان» سفید انقالب«طرح . ها مطرح کرد سایر حکومت

هـاي دیگـر آمریکـا، از جملـه دکترعلـی امینـی،        صراحتاً اعالم شده بود که در صـورت سـرپیچی،گزینه  . شد» دیکته«مسند قدرت به شاه 

اوخواسـت   داماد شاه با هدیه کردن جواهراتی گرانقیمت به ژاکلین کندي، بانوي اول آمریکا، از اردشیر زاهدي،. جایگزین وي خواهند شد

پیشتر، کندي . »کند و نه از افرادي چون امینی ارتش از شاه تبعیت می«زیرا که  ،هاي دیگر ترغیب کند همسرش را به کنار گذاشتن گزینه

حـامی  «از جمله ویتنـام جنـوبی، انجـام داده بـود و بـراي اصـالح چهـره آمریکـا بـه عنـوان            مشابه همین اقدام را در دیگر اقمار آمریکا،

، حکومت فاسد نگودین دیم، پادشاه ویتنام را با کودتاسرنگون اما حکومت نظامی سرکوبگري را جایگزین »هاي فاسد و دیکتاتوري حکومت

.آن کرده بود ـ م
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اکثـر منـاطق ایـران را در مواقـع     . هاي مختلف اقتصادي ها جهت تولید، انتقال و توزیع برق مورد نیاز بخش بینی پیش

جمشـید   هاي تخت هاي کویري از کرمان به بندرعباس، خرابه کوهستانراه کاروانروي قدیمی در . مختلف بازدید کردم

تـرین منـاطقِ کشـور، از شـیراز،      ــ کاخ مشهور شاهان باستانی و یکی از عجایب اعصار کهن ــ مشهورترین و جـذاب 

، عشـق  ، بازدید و طی این اوقات 3جمشید که شاه در آن تاجگذاري کرده بود گاه باشکوه نزدیک تخت اصفهان و خیمه

  .اي نسبت به این سرزمین و مردم پیچیدة آن پیدا کردم خالصانه

زودي  اي از همکاري بـین مسـیحیت و اسـالم اسـت، امـا بـه       رسید که ایران الگو و نمونه طور به نظر می ظاهراً این

  .دریافتم که در زیر این ظاهرِ آرام، یک کینۀ عمیق نهفته است

بـا کمـال تعجـب نامـه از طـرف      . اي را زیرِ درِ اتاقم یـافتم  اقم برگشتم، نامه، وقتی به ات1977هاي  در یکی از شب

هـاي فشـردة دولتـی، او را یـک تنـدرو       وقت ندیده بودم، اما در یکی از مالقـات  شخصی به نام یمین بود که او را هیچ

عوت کرده بـود، مشـروط   با دستخطی بسیار زیبا به زبان انگلیسی، مرا به یک رستوران د. خرابکار توصیف کرده بودند

از خود سـؤال  . هرگز آن را ندیده بودند» با موقعیت من«اي از ایران باشم که افرادي  مند به دیدار منظره بر آنکه عالقه

اندازم، ولی در برابـر وسوسـۀ    دانستم که خود را به مخاطره می می. کردم که آیا یمین از مأموریت واقعی من خبر دارد

  .توانستم مقاومت کنم رارآمیز، نمیدیدارِ این چهرة اس

قـدر بلنـد بـود کـه سـاختمان پشـت آن را        دیوار آن. تاکسی مرا جلوي دیوار بسیار بلند و دري کوچک پیاده کرد

هـاي نفتـی    رنگ مرا به داخل برد و تا انتهاي راهرویی که با چراغ  خانمی زیبا با پیراهن بلند سیاه. توانستم ببینم نمی

سپس وارد اتاقی شدیم که مثل الماس درخشان بود و نور چشـمم  . وتاه تزیین شده بود، هدایت کردآویزان از سقف ک

قیمتی و صدف تزیین شـده   هاي نیمه بعد از تطبیقِ دیدم با فضاي رستوران، متوجه شدم که دیوارها با سنگ. زد را می

  .شد روشن میهاي زیباي برونزي  هاي بلند سفید در چلچراغ رستوران با نور شمع. است

خودش را یمین معرفی . اي جلو آمد و با من دست داد مرد کشیده قامتی با موهاي سیاه بلند و کت و شلوار سرمه

عنـوان انقالبـی   اش معلوم بود که در یکی از مؤسسات آموزشی بریتانیا درس خوانـده اسـت، و بـه هـیچ      از لهجه. کرد

هایی نشسته و آرام مشغول صرف غذا بودند، عبور کردیم تا به شاه  زوجاز وسط میزهایی که . رسیدافراطی به نظر نمی

برداشتی که از . توانیم صحبت کنیم به من اطمینان داد که با فراغت تمام و محرمانه می. نشینِ دنجِ رستوران رسیدیم 

د، قرار ما تنها وعـدة  رستوران داشتم این بود که مکانی است براي قرارهاي پنهانی و خیلی خصوصی و، به احتمال زیا

  .مالقات غیرعاشقانه آن شب بود

بیند و نـه فـردي بـا     در جریان مالقات متوجه شدم که مرا صرفاً یک مشاور اقتصادي می. یمین بسیار صمیمی بود

ام و  بـوده » سـپاه صـلح  «عنوان مخاطب این است کـه داوطلـب    توضیح داد که علت انتخاب من به. هاي پنهانی انگیزه

منـد هسـتم و از ایـن     ایران بسـیار عالقـه  ) بومی(شنیده که من به شناخت فرهنگ و نزدیک شدن به مردم همچنین 

  .دهم بابت فرصتی را از دست نمی

ه تاریخ و مسائل جـاري  در مقایسه با افراد شاغل در این حرفه، شما خیلی جوان هستید و عالقۀ واقعی ب«: او گفت

  ».دهیدبه این ترتیب به ما امیدواري می دهید وما نشان می

حرفهاي او، ظاهر آراسته اش و دکور و فضاي رستوران و به همین ترتیب حضور مشتریان در من اطمینـان خـاطر   

کردند عادت کـرده بـودم، مثـل راسـی در      سوي من دراز می در مجموع، به افرادي که دست دوستی به. به وجود آورد

، و این دوستی ها را با کمال میل می پذیرفتم و براي من فرصت مغتنمی بود تا بـا طـرز فکـر و    جاوه و فیدل در پاناما

شـد چـون کـه ایـن قابلیـت را      آشـکار مـی   آمریکایی هاي دیگر فوراًتفاوت من نسبت به . عادات کشورهاي آشنا شوم

                                                          
.سال پادشاهی اشتباه گرفته است ـ م 2500هاي  با جشن. 3
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کننـد و دل بـه فرهنـگ مـردم     ها چشم وگوششـان را بـاز    اگر آدم. لی سریع با محیط اطرافم اخت شومخیداشتم که 

  .گیرند گرم میهند، مردم هم خیلی سریع با آنان بد

شاه بر این بـاور اسـت کـه کویرهـاي ایـران      «) 2( .دانم چیزي می» شکوفایی صحرا«از من پرسید آیا دربارة پروژة 

مـان فرمـانروایی   کند که بر اساس این فرضـیه، در ز  شاه ادعا می. زمانی جلگۀ حاصلخیز و جنگل سرسبزي بوده است

هـا و   حیوانات تمام علـف . ها بز و گوسفند به این سرزمین سرازیر شدند اسکندر کبیر، سپاهیان زیادي همراه با میلیون

حـاال آنچـه بایـد    . سالی و نهایتاً تبدیلِ تمام منطقه به کویر شـد  نابوديِ گیاهان منجر به خشک. سبزیجات را خوردند

بـاران   4ها میلیون درخت بکاریم؛ بعـد از آن، سـریعاً   اید انجام شود، این است که میلیونگوید ب انجام دهیم، یا شاه می

بـا  » .البته، در این فرایند، مجبـوریم صـدها میلیـون دالر هزینـه کنـیم     . خواهد بارید و کویر دوباره شکوفا خواهد شد

  ».هایی مثل شرکت شما هم پول پارو خواهند کرد و شرکت«: نخوت لبخندي زد و گفت

  ».برداشتم این است که شما به این فرضیه اعتقاد ندارید«ـ 

  ».سبز کردن کویر بیش از یک کار کشاورزيِ صرف است. کویر یک نماد است«ـ 

هـاي مختلـف    با کسب اجازه از من، اول چند نوع غذا از سینی. چرخاندند خدمه سینی غذاهاي متنوع ایرانی را می

چـه عـاملی موجـب نـابودي     . جسارتاً، سـؤالی از شـما داشـتم   ! آقاي پرکینز«: به منبراي خود برداشت و بعد رو کرد 

  .»فرهنگ مردم بومی کشور شما ــ یعنی سرخپوستان ــ شد ؟

در پاسخ گفتم که احساسم این است که عوامل زیادي دخالت داشته است، از جملـه حـرص و طمـع مهـاجرین و     

  .سالح برتر

نظر از این موضوع، آیـا نمـی تـوانیم آن را بـه عنـوان تخریـب طبیعـت تعبیـر          ولی، قطع. بله، همۀ اینها درست«

ها و حیواناتی از قبیل بوفالو از بین رفتند و هنگـامی کـه مـردم از     وي، در ادامه، توضیح داد که چگونه جنگل» کنیم؟

  .پاشد شان نیز از هم می شوند بنیاد فرهنگی شان به اردوگاهی رانده می زیستگاه اصلی

پروژة شکوفایی کویر ساختار کلی و بافت فرهنگـی مـا   . کویر و صحرا زیستگاه ما است. طور است اینجا هم همین«

  »کند؛ چطور به این کار تن دهیم؟ را نابود می

با تمسخر پاسـخ  . اي طرحی بوده که از طرف مردم مطرح شده استاستنباطم این بود که چنین نظریه به او گفتم

از طرف دولت ایاالت متحده در مغز شاه کاشته شده و شخص شاه از یک آلت دسـت بـراي آمریکـا     داد که این نظریه

  .چیز بیشتري نیست

نشـین    و بعد وارد بحث مفصلی دربارة  رابطۀ مردمِ بادیـه » .دهد ي چنین کاري را نمی ایرانیِ واقعی هرگز اجازه«ـ 

  .و کویر شد

گذراننـد؛   هاي شهرنشین تعطیالت خود را در دشـت و صـحرا مـی    ایرانیکرد که خیلی از روي این نکته تأکید می

  .کنند کنند و با تمام خانواده یکی دو هفته در آن زندگی می چادرهاي بزرگی برپا می

مردمی که شاه با مشت آهنین مدعی فرمانروایی بر آنان اسـت،  . ما ــ مردم من ــ جزئی از کویر و صحرا هستیم«

  ».ما خود جزئی از کویر و صحرا هستیم. نیستندمردمِ کویر و صحرا 

دسـت آخـر، مـرا تـا دم در کوچـک      . اش را در مورد کویر و صحرا برایم تعریـف کـرد   بعد از آن، تجربیات شخصی

یمین با من دست داد و از اوقاتی که با هم سپري کـردیم  . بیرون، در خیابان، تاکسی منتظرم بود. خروجی بدرقه کرد

  .داشت مجدداً به جوانی، صراحت و موقعیتم اشاره کرد که امید به آینده را در او زنده نگه می. داظهار خشنودي کر

یـک  . بسیار خوشحالم که اوقاتی را با شخصـی مثـل شـما گذرانـدم    «: در حالی که دستم را در دست داشت گفت

                                                          
4. Presto
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کـنم زیـرا کـه     را از شـما مـی  این درخواسـت  . کنم آسانی از کسی نمی خواهش دیگر هم از شما دارم، خواهشی که به

  ».مطمئناً از اجابت این درخواست بهره خواهید برد. ایم و موضوع براي شما قابل درك است اوقاتی را با هم گذرانده

  »توانم براي شما انجام دهم؟ چه کاري می«

او . بگویـد  توانـد بـه شـما    میل دارم شما را به دوست عزیزي معرفی کنم که مطالب زیادي دربارة شاهنشـاه مـی  «

».زده کند، ولی قطعاً ارزش وقت گذاشتن و دیدار را دارد ممکن است شما را شگفت
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آبادي محقر گذشته و در حاشیه یـک راه کـاروان رو،    در بین راه، از حلبی. چند روز بعد، با یمین از تهران خارج شدیم

هـا،   دوروبرِ این کلبـه . حوالی غروب، جلوي تعدادي کلبۀ گلی کوچک، توقف کردیم. تا نزدیکی کویر، با اتومبیل رفتیم

  .درختان نخل کاشته شده بود

  ».رسد اینجا یک واحۀ خیلی قدیمی است؛ عمرش به چندین قرن و به زمان مارکوپولو می«

شخصـی کـه داخـل کلبـه اسـت داراي مـدرك       «: ها هـدایت کـرد   یمین، ضمن توضیحات، مرا درون یکی از کلبه

شود، باید ناشـناس بـاقی    ودي بر شما معلوم میز به دالیلی که به. ستها از یکی از مشهورترین دانشگاه تحصیلی دکترا

  ».صدایش کنید» دکتر«توانید  می. بماند

با فشار، در را باز کـردیم و وارد اتـاقکی شـدیم    . صدایی گنگ از داخل جواب داد. یمین به در چوبی چند ضربه زد

هایم بـا   وقتی چشم. وشنایی بودنور چراغ نفتی بر روي میز کوتاهی در یک گوشۀ اتاق، تنها منبع ر. که پنجره نداشت

. گاه، هالۀ مردي ظاهر شـد  آن. نور تطبیق یافت، چشمم به زمین خاکیِ اتاقک افتاد که با قالیِ ایرانی مفروش شده بود

توانستم تشخیص بدهم که خودش  فقط می. طوري جلوي چراغ نشسته بود که جزئیات صورتش از دید من پنهان بود

استثناي میز، ایـن   به. روي یک صندلی چرخدار نشسته بود. یزي هم دور سرش پیچیده استرا با پتویی پوشانده و چ

خودش جلو رفت، مـرد را  . یمین اشاره کرد که روي قالی بنشینم. داد صندلی تنها اسباب و اثاثیه اتاقک را تشکیل می

  .بغل کرد، در گوشش چیزهایی نجوا کرد و برگشت و در کنارم نشست

  ».ایم عالی را پیدا کرده هردو مفتخریم که فرصت دیدار جناب. رکینز، قبالً عرض کرده بودمدربارة آقاي پ«

خودم را کمی به جلو خم کردم تا » .آقاي پرکینز خوش آمدید«: صدایی گرفته، آهسته و بدون لهجۀ خاصی گفت

زمـانی مثـل   . ن شـکل نبـودم  همیشه به ای. در مقابل شما، مردي در هم شکسته نشسته است«. ام را کمتر کنم فاصله

بـه  . »شاهنشـاه، شـاه شـاهان   «: مکث درازي کرد و ادامـه داد » .شما سرحال و مشاور نزدیک و مورد اعتماد شاه بودم

  .آلود باشد، محزون بود نظرم رسید که لحنش بیش از آنکه خشم

ن اعتماد کردند تا این کشور را آنها به م. آیزنهاور، نیکسون و دوگل:شناختم  شخصاً خیلی از رهبران جهان را می«

مـن هـم بـه    «. خندد فکر کردم می. اي کرد سرفه» ...شاه هم به من اعتماد کرد و. داري هدایت کنم به اردوگاه سرمایه

رسـاند و   متقاعد شده بودم که ایران جهان اسالم را به دوران مدرن می. کردم هایش را باور می لفاظی. شاه اعتماد کردم

کردیم شاه، من و همه ما بـه ایـن دنیـا     فکر می. رسید که تقدیر چنین بوده است به نظر می. خواهد کردوفاي به عهد 

  ».ایم تا این مأموریت را اجرا کنیم آمده

طوري کـه صـورت    از صندلی چرخدار صداي جیرجیري برخاست و کمی چرخید، به. از زیر پتو، تکانی به خود داد

تمام تـنم بـه   . خشکم زد، صورتش صاف بود و بینی نداشت. وانستم از نیمرخ ببینمت مرد را، که ریش توپی داشت، می

  .لرزه افتاد و فریاد وحشتم را سرکوب کردم

واقعـاً  . توانیـد ببینیـد   چقـدر بـد کـه در نـور کامـل نمـی      . خواهید گفت که منظرة زیبـایی نیسـت  ! آقاي پرکینز«

اگـر تـالش   . مطمئناً حق خواهید داد که گمنام بـاقی بمـانم  «. دوباره صداي خندة گنگی شنیدم» .مشمئزکننده است

در واقـع، مـن   . ام نتیجه برسید کـه مـن مـرده   کنید، مطمئناً به هویت من پی خواهید برد، گرچه ممکن است به این 
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بـه نفـع شـما و    . با این اوصاف، اطمینان دارم که تالشی براي شناسایی من نخواهیـد کـرد  . رسماً وجود خارجی ندارم

  ».رسد ها می قدرت شاه و ساواك تا دوردست. تان است که مرا نشناسید خانواده

دیدم، احساس راحتی کـردم،   ینکه دیگر نیمرخ آن مرد را نمیاز ا. صندلی با صداي جیرجیر به جاي اولش برگشت

در آن موقع، از این رسمِ . بردوارد شده بر او را نیز از بین میگویی محو شدن چهرة او در سایه، در عین حال خشونت 

ند، شـد  آبرویـی جامعـه یـا رهبـران آن مـی      افرادي که باعث ننگ و بـی . هاي این منطقه اطالع نداشتم بعضی فرهنگ

  .ماند داد، این داغ تا آخر عمر با وي باقی می طور که چهرة این مرد نشان می همان. شدند طور مجازات می این

: که مکث کنـد ادامـه داد  آنبی» .سید که چرا شما را به اینجا دعوت کردیمپرمطمئناً از خودتان می! اي پرکینزآق«

پـدرش توسـط سـازمان سـیاي شـما معـزول شـد،        . طان اسـت نامد، درواقع، شـی  این مردي که خود را شاهنشاه می«

. دانسـتند ها متهم مـی  علت همکاري با نازي همتأسفانه به کمک من، که از این موضوع شرمسار هستم، زیرا پدرش را ب

وي با آگاهی کامـل و در پنـاه دولـت    . امروز هم شاه ما روي هیتلر را سفید کرده است. بعد مصیبت مصدق پیش آمد

  ».دهد ن کارهاي شیطانی را انجام میشما ای

  »چرا چنین است؟«: پرسیدم

دنیـاي صـنعتی هـم حـول محـور نفـت کـه        . وي تنها متحد واقعی شما در خاورمیانـه اسـت  . خیلی ساده است«

. آیـد واقع، وبال گردن شماست و امتیازي به حساب نمـی  البته اسرائیل را هم دارید که، در. چرخد خاورمیانه باشد می

هـا را   سیاستمداران شما براي کسب آرا و تأمین مخارج مبارزات انتخاباتی، باید دل کلیمـی . در آنجا وجود ندارد نفتی

ها قدرت دارند، بـه مـا نیـاز     هاي نفتی شما، که بیش از کلیمی شرکت. متأسفانه این کلید مسائل است. به دست آورند

کردیـد بـه رهبـران فاسـد      طور که فکر می ه به او نیاز دارید ــ همانکنید ک شما به شاه نیاز دارید ــ یا فکر می. دارند

سـرانجامِ  ! آیا تحلیل دیگري جز آنچه گفتم دارید؟ آیا ایران ویتنامِ خاورمیانه اسـت؟ خیـر  . ویتنام جنوبی نیاز داشتید

دنیاي اسالم از او متنفر . آورد میشاه زیاد دوام ن! ببینید. شما در ایران، بالقوه، از ویتنام هم، به مراتب، بدتر خواهد بود

» .هـا  ها، در اندونزي، ایاالت متحده و از همه جا بیشتر، مردم خودش، ایرانـی  تنها اعراب، بلکه کل مسلمان است ــ نه 

ها از او نفرت  ما ایرانی! او یک شیطان است«: اي شنیدم و فهمیدم که محکم به بغل صندلیش کوبیده است صداي تقّه

  .گویا بیان مطالب او را از حال برده بود. نفس افتاده بود به نفس. د سکوت حکمفرما شدبع» .داریم

جریـان هـاي نهفتـۀ عظیمـی در بـین شـقوق       . دکتر به مالها خیلی نزدیک است«: یمین با صداي آرام و بم گفت

اسـتثناي یـک    رد، البته بهخو این جریان تقریباً در اکثر نقاط کشور به چشم می. مختلف روحانیت در ایران وجود دارد

  ».شوند داريِ شاه منتفع می مشت تاجر که از نظام سرمایه

کـدام از   ولی باید اذعان کنم کـه طـی چهـار بـار بازدیـدم از ایـران شـاهد هـیچ        . برم به شما گمان بد نمی«: گفتم

دارد و از رونـق اقتصـادي    آید که شـاه را دوسـت مـی    ام، به نظر می با هرکس که صحبت کرده. ام هاي شما نبوده گفته

  ».خشنود است

هـاي کسـانی کـه در     شـنوید، گفتـه   هاي ذینفع را می هاي آدم کنید و گفته شما فارسی صحبت نمی«: یمین گفت

امـا دکتـر در اینجـا یـک اسـتثناء      . اند و دست آخر هم به خدمت گذاري شاه در می آیند اروپا و آمریکا تحصیل کرده

  ».است

آنها فقط بـا نزدیکـان   ! درست شبیه مطبوعات شما«: کلمات بعدي اش را سبک و سنگین کندیمین مکثی کرد تا 

شوند و در نتیجه آن چیزي را  هاي نفتی کنترل می البته اکثر مطبوعات شما هم توسط کارتل. کنند شاه گفت وگو می

  ».خواهند مخاطبان بخوانند کنند که می شنوند و آن چیزي را منتشر می می

تر از گذشته، انگار که تمام انرژي و توان ذخیره شده براي این دیـدار را از دسـت داده بـود،     صدایی گرفتهدکتر با 

خواهیم شما را متقاعد کنیم از ایران برویـد و   گوییم؟ براي اینکه می آقاي پرکینز چرا این مطالب را به شما می«: گفت
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کنیـد   گرچه شما فکـر مـی  . خواهیم به شما هشدار بدهیم یما م. شرکت شما را ترغیب کنیم که وارد این کشور نشود

اي  دوبـاره ضـربه  » .آورد این دولت دوام نمی. پول کالنی از این مملکت به دست خواهید آورد، ولی این یک توهم است

  ».اي نخواهد داشت و وقتی این دولت رفت، دولت جایگزین با شما و نوع شما همدردي«: اش زد به صندلی

  »مطالبات ما پرداخت نخواهد شد؟گویید  می«

موقعی که سرفه تمام شد، چیزي به فارسـی گفـت و   . یمین نزد او رفت و پشتش را مالش داد. دکتر به سرفه افتاد

  .سر جایش برگشت

شـما  . پرداختـی انجـام نخواهـد شـد    ! نه: در پاسخ به سوآل شما. ما باید این گفت وگو را تمام کنیم«: یمین گفت

  ».رسد، شاه رفته است الزحمه می دهید و هنگامی که زمان دریافت حق م میکارها را انجا

بینی  خواهد شرکت مین از این فاجعۀ مالی که پیش موقع برگشت، در اتومبیل، از یمین سوآل کردم چرا دکتر می

  .کند زیانی نبیند می

اگـر یـک   . را تـرك کنیـد  دهیم کـه شـما ایـران     شدیم، ولی ترجیح می از ورشکستگی شرکت شما خوشحال می«

مالحظـه  . این امید مـا اسـت  . شود شرکت دیگر، مشابه شرکت شما، خودش را کنار بکشد، باعث ایجاد روند خروج می

خـواهیم کـه شـما آقـاي      لذا از خدا مـی . تر بهتر شاه باید برود، هرچه ساده. خواهیم ما حمام خون در اینجا نمی! کنید

  ».ت باقی است، بساط شرکت را از ایران خارج کندزامبوتی را متقاعد کنید که تا وق

  »چرا من؟«

اطالعات . کردیم، صداقت شما را احساس کردم سر میز شام، موقعی که راجع به پروژة شکوفایی کویر صحبت می«

  ».شما مرد بین دو جهان هستید، شخصی بینابینی. ما در مورد شما درست بوده است

  .تواند دربارة من داشته باشدبه فکر واداشت که چه اطالعات می هایش مرا حرف
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  سقوط شاه

، در البی مجلل هتل اینترکنتینتال تهران نشسته بودم که یـک نفـر بـه آرامـی روي     1978عصر یکی از روزهاي سال 

  .اي را در لباس رسمی پشت سرم دیدم برگشتم، و ایرانی چهارشانه. شانه ام زد

  »آوري؟ مرا به یاد نمی!! جان پرکینز«

بري ــ فرهاد ــ  دوست دوران میدل: بود ولی صدایش هیچ فرقی نکرده بود فوتبالیست سابق بر وزنش اضافه شده

سریعاً مشـخص شـد کـه کـامالً در     . همدیگر را در آغوش گرفتیم و نشستیم. بود که بیش از ده سال او را ندیده بودم

  .وز دهدهمچنین، آشکار بود که قصد ندارد از کار خودش، چیزي را بر. جریان مسائل و کارِ من قرار دارد

والـدینم آنجـا   . کـنم  فردا به رم پرواز مـی . بگذار برویم سرِ اصل مطلب«: دادیم، گفت آبجوي دوم را که سفارش می

بایـد از اینجـا   . پاشـد  اینجا همه چیز دارد از هـم مـی  . ام براي تو هم در همان پرواز، بلیتی تهیه کرده. کنند زندگی می

  .اي شک و تردید نکردم براي لحظه حتی. بلیت هواپیما را به من داد» .بروي

ي ایرانی، که زمانی در حملۀ مسلحانه به شـاه،   پدر فرهاد یک ژنرال بازنشسته. با والدینِ فرهاد در رم شام خوردیم

گفت در چندسال گذشـته،   می. کرد خود را سپر بالي او کرده بود، از رئیس سابقش ــ شاه ــ کامالً اظهار ناامیدي می

ویـژه حمایـت آمریکـا از     هـاي ایـاالت متحـده ـــ بـه      ژنرال سیاست. نخوت و حرص: اش را نشان دادیشاه چهرة اصل

ها را مسئول نفرت مـردم خاورمیانـه    کرد و آن سیاست هاي خودکامه ــ را نکوهش می اسرائیل، رهبران فاسد، و دولت

  .خواهد کرد کرد که شاه ظرف چندماه اینده سقوط بینی می او پیش. دانست از آمریکا می

آن موقـع  . در اوایل دهۀ پنجاه، هنگام سرنگونی مصدق، بذر ایـن طغیـان را شـما پاشـیدید    ! ببینید«: گفت وي می

  )1( ».کنیمنتایج آن را حاال مشاهده میالواقع، چنین بود ــ ولی  اید ــ و فی کردید که خیلی زرنگی کرده احساس می

بیانات را از دکتر و یمین هم شنیده بودم ولی از زبان این ژنـرال، بعـد   شبیه این . از اظهاراتش خیلی تعجب کردم

تا آن موقع، همه از وجود جریان هاي پنهانی بنیادگرایی اسالمی آگاهی داشـتند، ولـی واقعـاً مـا     . کرد دیگري پیدا می

ایدار است بـا ایـن   کردیم که شاه در میان اکثریت مردمش محبوبیت زیادي دارد و حکومتش از نظر سیاسی پ فکر می

  .رسید وجود، ژنرال در اظهاراتش قاطع به نظر می

جهـان  . ي اول نمـایش اسـت   پـرده . سقوط شاه تازه آغاز ماجرا اسـت ! این خط و این نشان«: با لحنی جدي گفت

  ».زودي منفجر خواهد شد ور شده است و به هاست که شعله خشم ما مدت. هاي بعدي است اسالم منتظر دیدن پرده

صـراحت گفتنـد کـه هـیچ       فرهاد و پدرش به. اهللا خمینی شنیدم اهللا روح میزِ شام، مطالب زیادي راجع به آیت سر

گفتنـد ایـن   . انـد  اند ولی بسیار تحت تأثیرِ تهاجم وي علیـه شـاه، واقـع شـده     گراییِ خشک او نبوده وقت حامیِ شیعه  

  .متولد شده است 1902ن در سال روحانی در یک خانوادة متدین شیعه در روستایی نزدیک تهرا

، بـا  1960دخـالتی نکـرد ولـی در دهـۀ      1950هـاي اول دهـۀ    آقاي خمینی در پیکار بین مصدق و شاه در سـال 

چنان قاطعانه شاه را مورد انتقاد قرار داد که ابتدا به ترکیه و بعد به نجف ـــ   اصالحات شاه فعاالنه مخالفت ورزید و آن

در نجف، ایشان رهبري گروه مخالفان شاه را در دست گرفت و بـا انتشـار   . ــ تبعید شد شهر مقدس شیعیان در عراق

صوت، ایرانیان را به قیام علیه شاه، سرنگونی وي و ایجاد حکومـت اسـالمی    هایی روي نوار ضبط ها، مقاالت و پیام نامه

  .کرد دعوت می

اهللا خمینـی و   آیـت . گـذاري از تهـران رسـید    بمـب دو روز بعد از ناهار با فرهاد و پدرش، خبرهـایی از اغتشـاش و   
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. افتـاد  از این به بعد وقایع خیلـی سـریع اتفـاق مـی    . روحانیان حمله را شروع کرده بودند تا کنترل را در دست بگیرند

از  1979شـاه در ژانویـۀ   . آمیـز تبـدیل شـد    شعلۀ خشمی که پدر فرهاد توضیح داده بود به یک قیام اسالمی خشونت

بعداً اعالم شد که وي به سرطان مبتالست و براي مداوا بـه بیمارسـتانی در نیویـورك منتقـل     . مصر فرار کردایران به 

  .شد

، گروهـی از مبـارزان اسـالمی سـفارت ایـاالت      1979در نـوامبر  . طلبیدند اهللا خمینی استرداد او را می پیروان آیت

روز بـه گروگـان    444و آمریکـایی را بـراي مـدت    متحدة آمریکا در تهـران را بـه تصـرف خـود درآوردنـد و پنجـاه د      

ها مذاکره کند و چون در این امر توفیقی نیافـت، در   رئیس جمهور کارتر تالش کرد تا براي آزادي گروگان). 2(گرفتند

الواقع،  فی. این عملیات به یک فاجعه منجر شد. ها را نجات دهند دستور داد تا با عملیات نظامی گروگان 1980آوریل 

  .ن اقدام ضربۀ نهایی را بر آخرین میخ تابوت ریاست جمهوري کارتر کوبیدای

احـوال از ایـاالت متحـدة آمریکـا      هاي سیاسی و تجاري آمریکا فشار زیادي براي اخراج شـاه مـریض   از طرف گروه

 زیـرا  ،حمل شـد هاي زیادي را مت گشت و سختی پس از فرار از تهران، شاه در به در دنبال پناهگاهی می. شد اعمال می

  .اش حاضر به قبول او نبودندهیچ یک از دوستان قدیمی

هاي شاه نفرت داشت، با لطف و مهربانی معمـولش بـه او در    در نهایت، ژنرال توریخوس، با آنکه شخصاً از سیاست

  .بود اسکان دادگاهی که معاهدة جدید آبراه اخیراً در آن جا مذاکره شده  پاناما پناه داد و وي را در همان استراحت

در واشنگتن، کسانی کـه مخـالف   . کردند هاي سفارت، استرداد شاه را مطالبه می روحانیان، در قبال آزادي گروگان

کردند که جانِ شهروندان  دستی با شاه می بودند، توریخوس را متهم به فساد و هم» آبراه پاناما«تجدیدنظر در معاهدة 

شگفت اینکـه همـین   . اهللا خمینی شود خواستند که شاه تسلیم آیت آنان هم می. بودایاالت متحده را به خطر انداخته 

شاهنشاه، که روزگاري غرور زیادي داشت، به مصر برگشت ! ها، تا چند هفته قبل، از حامیان پروپا قرص شاه بودند آدم

  .و آنجا بر اثر بیماري سرطان درگذشت

کارتر هـم در  . ها دالر ضرر شدند از رقبایش در ایران متحمل میلیونمین و خیلی . بینی دکتر به واقع پیوست پیش

ها، سرنگونی مالها، برگرداندن دموکراسـی بـه    با وعدة آزادي گروگان 1دولت ریگان ـ بوش . انتخابات بعدي، بازنده شد

  .، وارد صحنه سیاسی واشنگتن شد»آبراه پاناما«ایران و سروسامان دادن به وضعیت 

کند تـا   بدون شک، ایران نشان داد که کشور ایاالت متحده تالش می. ده و غیرقابل انکاري آموختمهاي آموزن درس

ما در مورد شاه و مـوج نفرتـی کـه علیـه او اوج     . ماهیت واقعیِ سیاستی را که در جهان اعمال کرده است کتمان کند

حتی افـرادي چـون مـا    . رسید ك به نظر نمیگرفت، کامالً  گمراه شده بودیم و آنچه به وقوع پیوست براي ما قابل در

هـا   مطمئن بودم آنچه سال. از جریان امور غافل بودیم) هایی مثل مین  که در ایران دفتر و کارمند داشتیم در شرکت(

توانسـت معلـوم    هم مـی  (CIA)» سیا«و  (NSA)» شوراي امنیت ملی«قبل، براي توریخوس، مثل روز روشن بود، براي 

  .هایمان را بر روي واقعیات ببندیم کرد تا همگی چشم مان می ولی سازمان اطالعاتی ما عمداً تشویق. باشد

                                                          
.م ـ جمهوري ریاست معاون مقام در پدر، بوش جرج. 1
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  ي آمریکاي التینتاج دروازه: کلمبیا

کننده بود، ولی این سه کشـور اسـتثناهایی    هاي ما دربارة عربستان، ایران و پاناما هم جذاب و هم نگران گرچه بررسی

وجود ذخایر عظیم نفتی در دو کشور اول و آبراه در کشور سوم وجوه اسـتثنائی آنهـا را تشـکیل مـی     . در قاعده بودند

گنجید و شرکت مین مهندسی و طراحی پروژة عظـیم هیـدروالکتریک را در آنجـا بـر      کلمبیا بیشتر در قاعده می. داد

  .عهده داشت

نوشت زمانی به مـن گفـت    یکی از اساتید کالج کلمبیا که کتابی دربارة تاریخ روابط بین کشورهاي قاره آمریکا می

کنندة اسبق اسبانِ  شود که روزولت رئیس جمهور و رام نقل می. ه بودروزولت به خوبی به اهمیت کلمبیا آگا 1که تدي

» .کلمبیا تاج دروازه آمریکـاي التـین اسـت   «: وحشی، با اشاره به کلمبیا بر روي نقشه، در وصف آن کشور گفته است

کره  رأس نیمولی این مطلب درست است که، روي نقشه، کلمبیا در . ام دربارة صحت و سقم این داستان تحقیق نکرده

کند و، در نتیجـه، آنهـا را بـه آمریکـاي مرکـزي و       جنوبیِ قاره قرار دارد و کشورهاي جنوبی را به تنگۀ پاناما وصل می

  .شمالی مرتبط می سازد

اینکه روزولت واقعا چنین مطالبی را گفته باشد ، موضوع بحث ما نیست، مهم این است که او مثل بسـیاري دیگـر   

نزدیک به دو قرن است که ایاالت متحده بـه کلمبیـا بـه    . موقعیت محوري کلمبیا آگاه بوده است از رؤساي جمهور به

  .کند کرة جنوبی براي امور سیاسی و تجاري نگاه می تر، معبر ورودي به نیم عنوان تاج دروازه یا، دقیق

نـۀ اقیـانوس آرام و   سـواحل مشـجر نخـل در دو طـرف کرا    : مند اسـت  این کشور از زیبایی طبیعی زیادي هم بهره

کنـد، و  غرب میانۀ ایـاالت متحـده رقابـت مـی    که با علف زارهاي  زارهاییهاي باشکوه، علف کوهستان اقیانوس اطلس،

: اي برخوردارنـد  مـردم کلمبیـا هـم از کیفیـت ویـژه     . هاي متعدد زیستی اسـت  زا که پر از گونه هاي وسیع باران جنگل

تا مهـاجرانی از آفریقـا، آسـیا، اروپـا و خاورمیانـه را       2هاي تاایرونا تلف از بومیهاي فرهنگی و قومی مخ ترکیبی از رگه

  .تشکیل می دهند

در دوران استعمار، کلمبیـا  . لحاظ تاریخی، کلمبیا نقش مهمی در تاریخ و فرهنگ آمریکاي التین ایفا کرده است به

هاي بادبانی حامـل طـال    ناوگان کشتی. ده استها در مناطق شمال پرو تا جنوب کاستاریکا بو نشین اسپانیایی حکومت

هایی گرانبها را بـه بنـادر اسـپانیا     شدند تا گنجینه از بندر کارتاژن در کلمبیا عازم نقاط جنوبی تا شیلی و آرژانتین می

طـور   بـه . هاي استقاللِ کشورهاي آمریکاي التین در کلمبیـا اتفـاق افتـاد    بسیاري از عملیات نظامی جنگ. حمل کنند

بـر   3سـاز بویاکـا در کلمبیـا    ، نیروهـاي تحـت فرمانـدهی سـیمون بولیـوار در جنـگ سرنوشـت       1819ثال، در سال م

  .طلبان اسپانیایی پیروز شدند سلطنت

ترین نویسـندگان، هنرمنـدان، فالسـفه و سـایر روشـنفکران       در عصر جدید، کلمبیا به عنوان مهد پرورش برجسته

هاي نسبتاً دموکرات و داراي انضباط مالی، از شهرت زیادي برخوردار شده  ن دولتخاطر داشت آمریکاي التین، و نیز به

   4.باز سازي ملّی کنديدر سراسر آمریکاي التین، کلمبیا الگویی شد براي برنامۀ. است

                                                          
.فرم کوتاه تئودور ـ م. 1

2. Taironas
3. Boyaca
4. Kennedy's Nation Building Program
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کنـد، دولـت   خدوشی از خود عرضـه مـی  چهرة م» سیا«بر خالف گواتماال، که به دلیل دست نشاندگی اش توسط 

اي متفـاوت در   ایـن امـر گزینـه   . چنین اتهامی مبرا بود و حتی بر خالف نیکاراگوئه، دولتی منتخـب داشـت  کلمبیا از 

و باالخره بر خالف خیلی از کشـورها، از جملـه   . داد ها ارائه می راستی و همچنین کمونیست مقابل دیکتاتورهاي دست

هـاي مـواد مخـدر کـه عیـب       با وجود کارتل. تماد نبوداع برزیلِ قدرتمند و آرژانتین، کشور کلمبیا به ایاالت متحده بی

  .عنوان متحدي قابل اعتماد، همچنان حفظ کرده بود است بزرگی براي کلمبیا به حساب می آمد، موقعیت آن را به

کلمبیا مقر حکمروایی اسـپانیا  . رغم این شکوه تاریخی، خشونت و نفرت نیز در تاریخ کلمبیا وجود داشته استعلی

هاي عظیم، امالك بزرگ و شهرهاي کلمبیا بر گـردة سرخپوسـتان و بردگـان     قلعه. تیش عقاید هم بوده استو مقر تف

هـاي بادبـانی بـه یغمـا رفتنـد و اشـیاي مقـدس و         هاي گرانبهایی که بـا ناوگـان کشـتی    گنج. آفریقایی ساخته شدند

ه میراث فرهنگی همـین مردمـان سـنت    خاطر تسهیل در امر حمل ونقل ذوب شدند، تماماً ب شاهکارهاي هنري که به

در . هاي غرورآفرین این مردم با شمشیر فاتحان و امراض وارداتی به نابودي کشیده شـد  فرهنگ. قدیمی تعلق داشتند

هـاي   به تفرقۀ عمیق بین احزاب سیاسی انجامید و در درگیـري  1945هاي اخیر، انتخابات ریاست جمهوري سال  سال

  .دویست هزار نفر جانشان را از دست دادند 1948ـ 57هاي  آمیز سال خشونت

اري و ها و بازي سرنوشت، واشنگتن و وال استریت همواره کلمبیا را عاملی حیـاتی در روابـط تجـ    با وجود درگیري

عـالوه بـر   : دالیل چنین نگرشی به کلمبیا بـه دالیـل مختلفـی تکیـه داشـته اسـت      . اندآمریکایی دانسته-سیاسی پان

غرافیایی کلمبیا، عوامل متعدد دیگري وجوا دارند، و به طور مشخص به این علت که رهبران تمـام  موقعیت حساس ج

نیم کره براي روي کردهاي سیاسی شان از آن الهام می گیرند، و به این علت که کامبیـا منشـأ محصـوالت متعـددي     

 گردد مضـافاً ت متحدة آمریکا صادر میبه ایاال هاي مختلف و روغن کوکائین است کهگل مثل قهوه، موز، پارچه، زمرد،

  .بر اینکه بازار بزرگی براي اجناس و خدمات خود ماست

کلمبیـا  . فروختیم ترین خدماتی بود که ما در اواخر قرن بیستم به کلمبیا می خدمات مهندسی ـ ساختمانی از مهم 

توانستم به سادگی نشـان دهـم کـه     ، میطور نسبی به. کردم اي از کشورهاي متعددي بود که من در آنجا کار می نمونه

ها و همچنـین منـابع طبیعـی     کلمبیا قادر به جذب مبالغ معتنابهی وام و بازپرداخت آنها از محلِ سود حاصل از پروژه

کرد تـا از   ها و مخابرات به کلمبیا کمک می هاي هنگفت در شبکۀ برق، بزرگراه گذاري و بنابراین، سرمایه. خودش است

نوبۀ خود،  ها، به این پروژه. افتادة آمازون را آباد کند برداري و همراه با آن مناطق عقب نفت و گاز خود بهره منابع عظیم

  .کرد تا وام و بهرة مربوط به آن بازپرداخت شود ایجاد درآمد می

شـبرد  مان در سراسـر جهـان ـــ یعنـی پی     این استدالل در تئوري درست بود ولی، در عمل، کار ما با نیت حقیقی

طور که در  شغل من، همان. ــ همخوانی داشت و آن عبارت بود از انقیاد و سلطه بر بوگوتا» امپراتوري جهانی«اهداف 

  .هاي هنگفت بود کرد، توجیه اعطاي وام کشورهاي دیگر هم ایجاب می

تـوانم   اي نداشـت، بنـابراین احسـاس کـردم مـی      کلمبیا از مزایاي داشتن رئیس جمهوري مثـل توریخـوس بهـره   

  .اي براي اقتصاد و ظرفیت شبکۀ برق کلمبیا تنظیم کنم هاي متورم شده بینی پیش

داد، کلمبیا پناه و مـأواي مـن تبـدیل شـده      خاطر شغلم به من دست می قطع نظر از احساس گناهی که گهگاه به

حتی براي خرید یـک مزرعـۀ   چندماهی را در آنجا با هم سپري کرده بودیم، » آن«، من و 1970ي  در اوایل دهه. بود

کنم در این دوره مـا   فکر می. هاي ساحل کارائیب نیز مبلغی پیش پرداخت کرده بودم کوچک قهوه در دامنه کوهستان

مان ایجاد شده بود رو به بهبـودي گذاشـته    هاي قبل در روابط هایی که در سال به هم خیلی نزدیک شده بودیم و زخم

 کلمبیـا واقعـاً  بـا  واقع، بعد از فروپاشی قطعی ازدواجمـان بـود کـه مـن      تر شد و، در یقها عم ولی در نهایت، زخم. بود

  .دمخور شد شده بودم

ایـن  . هاي زیربنایی در کلمبیـا بـه دسـت آورد    ، شرکت مین موفق شد تا قراردادهایی براي انجام پروژه70در دهۀ 
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انتقال برق از عمق جنگل به شهرهاي واقـع در دامنـۀ   هاي توزیع و  ها شامل ایجاد شبکۀ هیدروالکتریک و شبکه پروژه

که دفتر کارم در آنجا قرار داشت، با خانم کلمبیایی زیبـایی  ، در شهر ساحلی بارانکیال 1977ل در سا. ها بود کوهستان

  .ام شد آشنا شدم که عامل مؤثرِ تغییر در زندگی

مـادر  . خصوصیاتی در کلمبیا چندان عمومیت نداردپائوال، موهاي بلند طالیی و چشمان سبزِ گیرایی داشت، یعنی 

ي سنت خانوادگی، پائوال ابتدا طراح لباس شد و سـپس یـک    و پدر او از شمال ایتالیا مهاجرت کرده بودند و، در ادامه

هاي سطح باالي شهرهاي مختلف در کلمبیا، پانامـا   کارگاه تولید لباس تأسیس کرده بود، و تولیدات خود را در بوتیک

زن بسیار مهربانی بود و به من کمک کرد تا از ماللـت هـاي ناشـی از شکسـت     . گذاشت ونزوئال به معرض فروش می و

او دربارة عواقـب اقـدامات   . ازدواجم به آسانی گذر کنم و نگرشی منفی را که نسبت به زنان پیدا کرده بودم تغییر دهم

  .هاي زیادي به من آموخت حرفه اي ام درس

بـراي شـخص مـن،    . هاست که انسان کنترلی بر آنها نـدارد  اي از اتفاق قبالً هم گفتم، زندگی زنجیرهطور که  همان

فرزند معلمی که در یک مدرسۀ ابتدایی پسرانه در منطقۀ روستایی نیوهمپشایر تربیت شده : این اتفاقات عبارت بود از

در هرحـال، وقتـی بـا ایـن وقـایع مواجـه       . ر گـرِو و عمویش فرانک، جنگ ویتنام و دیدار با آینا» آن«است، مالقات با 

هـا اسـت کـه     چگونه پاسخ دادن و چگونه عمل کردن در قبال این اتفاق. آید هم به دنبال آن می» انتخاب«شویم،  می

، ورود بـه  »آن«طور مثـال، شـاگرد ممتـاز بـودن در آن مدرسـه، ازدواج بـا        به. زند ها را رقم می هاي زندگی آدم تفاوت

، و انتخاب شغل جنایتکار اقتصادي، تمام این تصمیمات، مرا به جایی در زندگی رسانده است که اکنـون  »صلحسپاه «

  .هستم

تـا  . ام را تغییـر داد  هایم مرا به سویی هدایت کرد کـه مسـیر زنـدگی    گیري نفوذ او بر تصمیمم. پائوال اتفاق دیگري بود

بردم کـه   اغلب خود را زیر سوآل می. داشتم ستاي اهداف نظام گام برمیزمانی که با او مالقات نکرده بودم، کامالً در را

با این تفاصیل، همیشه راهی موجه و منطقی بـراي بـاقی مانـدن در    . پنداشتم کنم و گاهی خود را گناهکار می چه می

زدم  دل به دریا مـی  به هرحال، شاید. شاید مالقات با پائوال درست در زمانِ مناسب پیش آمده بود. کردم نظام پیدا می

کلودین یعنـی یـک زن   . داد زیرا تجربیاتم در عربستان سعودي، ایران و پاناما مرا به سوي انجام چنین عملی سوق می

که مرا به یک زن بود، یعنی پائوال بود که مرا به پیوستن به گروه جنایتکاران اقتصادي تشویق کرده بود، و این بار نیز 

او مرا متقاعد کرد که خودکاوي کنم و بفهمم که تا زمانی که نقش جنایتکـار اقتصـادي را    .ترك آن گروه تشویق کرد

.ایفا کنم، روي خوشبختی را نخواهم دید
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هـا و   سرخپوسـت . کنـده بگـویم   بگذارید رك و پوسـت «: خوردیم، به من گفت اي قهوه می یک روز که با پائوال در کافه

گویم که داریـد   میاي را  همان رودخانه! بله. کنند از شماها نفرت دارند همۀ دهقانانی که در مسیر رودخانه زندگی می

 شان تـأثیري  کنند و این سدسازیِتان مستقیماً بر زندگی حتی مردمی هم که در شهرها زندگی می. زنید رویش سد می

حکومت . کنند دهند احساس همدردي می هاي ساختمانیِتان را مورد حمله قرار می هایی که کارگاه ، با چریکنگذاشته

هایشـان سـکونت در    نامد ولی تنهـا گنـاه آنهـا و خـانواده     اقچی مواد مخدر میشما آنها را کمونیست، تروریست و قاچ

  ».کند هایی است که شرکت شما دارد نابودشان می زمین

. وگو، با پائوال دربارة یکی از مهندسین شرکت مین به نام مانوئل تورِس صحبت کرده بـودم  کمی پیش از این گفت

هـا قـرار مـی     سد هیدروالکتریکیِ مشغول کار بود هدف حملـۀ چریـک    او هنگامی که در محوطۀ عملیات ساختمانی

مانوئل شهروند کلمبیایی بود، و به همین علت نیز بود که او را براي این کار استخدام کرده بودند، زیرا مقـررات  . گیرد

مـا ایـن   . کرد نع میوزارت امور خارجه آمریکا ما را از گسیل کردن شهروندان آمریکایی روي این عملیات ساختمانی م

. تدریج از آن نفرت پیدا کرده بودم  نامیده بودیم و این نماد نگرشی بود که به» هاي بیهوده دکترینِ کلمبیایی« کار را 

توانستم وجود خودم را تحمل  تر می روز سخت با احساسی که نسبت به چنین سیاستی در من شکل گرفته بود، روزبه 

  .کنم

ابتـدا تیـر    AKــ 47ها با تنفـگ   چریک« : مانوئل روي داده بود براي پائوال تعریف کرده بودم  واقعه اي را که براي

مانوئـل وقتـی ایـن واقعـه را بـرایم      . هوایی شلیک کردند و سپس زمین پیش پایش را هدف تیرهایشان گرفته بودنـد 

ها مستقیما بـه کسـی    گفت چریک یم. دانستم که در آستانه تشنّج است رسید ولی می کرد، آرام به نظر می تعریف می

  ».دست رودخانه کرده بودند ي پایین شان روانه اي، کارکنان ما را با قایق شلیک نکردند و فقط، پس از تسلیم نامه

  » .حتما باید وحشت زده شده باشد! مانوئل بیچاره! خداي من« : پائوال  گفت -

  !البته -

ارتش آزادیـبخش  EPLبه نظر تو، آنها از گروه: از مانوئل پرسیدم. بود البته که بسیار وحشت کرده«: و به او گفتم 

  .»؟ 19Mبودند یا از ـ)با تمایالت مائوئیستی (خلق 

  »چه جوابی داد؟! خوب«: پائوال

ها در آن نامه نوشته بودنـد بـاور    ولی اذعان کرد که به آنچه چریک. یک از این گروه ها نبودند  هیچ: مانوئل گفت«

  ».داشت

خـاطر   ما که هر روز فقط بـه «: ها را با صداي بلند خواند ي چریک اي را که آورده بودم برداشت و نامه پائوال روزنامه

مـان سـوگند یـاد مـی کنـیم کـه هرگـز اجـازة سدسـازي روي           کنیم، بـه خـون نیاکـان    اي بخور و نمیر کار می لقمه

دهیم بمیریم تـا اینکـه کنـاره     لی هستیم ولی ترجیح میاي سرخپوست معمو ما عده. مان را نخواهیم داد هاي رودخانه

دهـیم از کـار    ما به برادران کلمبیاییِ خود هشدار مـی . مان در سیالب را نظاره کنیم هاي ور شدن زمین بگیریم و غوطه

آن وقـت بـه   «: سپس، پائوال روزنامـه را کنـاري نهـاد و پرسـید    » .هاي سدسازي کناره گیري کنند کردن براي شرکت

  »نوئل چه گفتی؟ما
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ها در آن نامه نوشته بودنـد بـاور    ولی اذعان کرد که به آنچه چریک. یک از این گروه ها نبودند  هیچ: مانوئل گفت«

  ».داشت

خـاطر   ما که هر روز فقط بـه «: ها را با صداي بلند خواند ي چریک اي را که آورده بودم برداشت و نامه پائوال روزنامه

کنـیم کـه هرگـز اجـازة سدسـازي روي      یـاد مـی   مـان سـوگند   کنـیم، بـه خـون نیاکـان     کار میاي بخور و نمیر  لقمه

دهیم بمیریم تـا اینکـه کنـاره     اي سرخپوست معمولی هستیم ولی ترجیح می ما عده. مان را نخواهیم داد هاي رودخانه

دهـیم از کـار    کلمبیاییِ خود هشدار مـی ما به برادران . مان در سیالب را نظاره کنیم هاي ور شدن زمین بگیریم و غوطه

آن وقـت بـه   «: سپس، پائوال روزنامـه را کنـاري نهـاد و پرسـید    » .هاي سدسازي کناره گیري کنند کردن براي شرکت

  »مانوئل چه گفتی؟

از مانوئـل پرسـیدم   . کردم بایست از سیاست شرکت پیروي می می. اي نداشتم چاره«: اي درنگ کردم و گفتم لحظه

  »!توانست نامۀ یک دهقان باشد؟ نظر او، آیا آن نامه میکه، به 

مانوئـل  «: مـان بـا همـدیگر تالقـی کـرد و مـن او گفـتم        نگریست، چشـمان  پائوال نشسته بود و صبورانه به من می

دم ام، از خو خاطر این نقشی که بر عهده گرفته من، به! آه، پائوال. هایش را باال انداخت و حرفی براي گفتن نداشت شانه

  ».متنفرم

  »بعد چه کردي؟! خوب«: پائوال پرسید

آیـد کـه    از او پرسیدم که، به نظرش، آیـا بـا عقـل جـور درمـی     . با مشت بر میز کوفتم و مانوئل را تهدید کردم«ـ 

را اختـراع   AKــ  47داند چه کسی تفنـگ   اي دهقان با خود سالح حمل کنند؟ سپس از او سوآل کردم که آیا می عده

  »کرده است؟

  »دانست؟ آیا مانوئل می«ـ 

و من بـه او اطمینـان خـاطر دادم کـه     . یک روس: مانوئل پاسخ داد. شنیدم زحمت می اما من صدایش را به! بله«ـ 

 "ارتـش سـرخ  "هـایی فـراوان در    بـا مـدال   1افسري کمونیست به نام کاالشـنیکف  AKـ 47گوید و مخترع  درست می

  ».اند هایی که آن نامه را نوشته بودند، کمونیست بوده که چریک سعی کردم به او بفهمانم. شوروي بوده است

  »خودت به این باور داري؟«ـ 

توانستم سؤال او را صادقانه پاسخ گویم؟ ایران را به یاد آوردم و آن زمـان را   چطور می. پرسش پائوال میخکوبم کرد

از جهـاتی آرزو داشـتم زمـانی کـه     . نامیده بود؛ مردي اسـیر در بـرزخِ بـین دو جهـان    » مردي در برزخ«که یمین مرا 

حسی غریب به درونـم رخنـه کـرد؛    . ها بودم ود، یکی از چریکها حمله کرده بودند، در آن کارگاه بودم و یا، خ چریک

شان، جهان حقیقی را برگزیـده   آنان، به پشتوانۀ اعتقاد راسخ. هاي کلمبیایی نوعی حسادت به یمین و دکتر و شورشی

  .سرزمینی موهومی بین دو واقعیت را برگزیده بودمو نه مثل من که بودند ــ 

  .ولی من باید کارم را انجام دهم :پس از مکث کوتاهی به او گفتم 

  .مالیمت تبسمی بر لبانش نقش بست پائوال، در جواب، به 

هـا اغلـب    شان در طول این سـال  به مردانی اندیشیدم که شبح» .کنم نفرت دارم از کاري که می«: و من ادامه دادم

ا، دزدان دریـایی و مهـاجران سـرزمین    هاي استقالل آمریک مردانی چون تام پِین و قهرمانان جنگ: آمدند به سراغم می

آنـان موضـعی اتخـاذ کـرده و     . آنان، همه، جایگاه خود را مشخص کرده بودند؛ نه چون من در برزخی بینـابین . جدید

  ».کنم هر روز، بیش از پیش، از شغلم نفرت پیدا می«. نتایجش را نیز پذیرفته بودند

  »!!از شغلت؟«: پائوال دستانم را گرفت و پرسید

آنچـه را کـه پـائوال، بـا سـؤال و نگـاهش، تـدریجاً        . هـم دوختـه شـد    مان مدتی بـه  نگاهمان تالقی کرد و چشمان

                                                          
1. Kalashnikov
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  ».از خودم نفرت دارم! از خودم! نه«. خواست به من بفهماند، دریافتم می

رهـایی و   صرف اعتراف، بالفاصله احساس به. نشان رضا و تصدیق، سري تکان داد دستانم را فشرد و به آهستگی، به

  .آرامش کردم

  »پس، از این به بعد چه خواهی کرد جان؟«

بـا لکنـت،   . داد آرامشی که پس از اعتراف به دست آورده بودم جاي خود را به حالتی تدافعی مـی . پاسخی نداشتم

ام از هـاي تغییـر نظـ    در جسـت وجـوي راه  «. »هدفم خیر بود«: توجیهاتی از پیش معلوم را بر زبان آوردم، مثالً اینکه

امـا از  » .کـرد  کشیدم، فرد دیگري جاي من را پر می اگر من کنار می«و این توجیه قدیمی و تکراري که » .درون بودم

دانسـتم کـه خـودم هـم بـه حرفهـاي خـودم بـاور          بدتر از این، می. پذیرد هایم را نمی نگاه پائوال مشخص بود که بهانه

  .تقصیر، نه از شغلِ من، که از شخصِ خودم بود: درك کنماو مجبورم کرده بود حقیقتی اساسی را . نداشتم

  »کنی؟ تو چطور؟ تو چه فکر می«: سرانجام از پائوال پرسیدم

  .»سعی داري موضوع را عوض کنی؟«: کرد، پرسید آه کوتاهی کشید و، در حالی که دستم را رها می

  .ي تأیید تکان دادم نشانه سرم را به

  ».شرط که یک روز دیگر، دوباره این بحث را از سر گیریمولی به این ! بسیار خوب«: گفت

دانم که بعضی  من هم می! خوب«: کند، گفت رسید که آن را وارسی می در حالی که به نظر می. قاشقی را برداشت

. اش کرد، آن را هم زد و بعد قاشـق را لیسـید   قاشق را داخل شیرقهوه» .اند ها در روسیه و چین آموزش دیده از چریک

هاي مدرن آشنا سازند و یاد بگیرند چطـور بـا سـربازانی     ي دیگري هم دارند؟ مجبورند خود را با سالح ولی، آیا چاره«

زنند بـراي ایـن اسـت کـه      اگر گاهی دست به فروش کوکائین می. اند بجنگند که در مدارس نظامی شما آموزش دیده

آیا راه دیگري بـراي خریـد سـالح هایشـان دارنـد؟ آنهـا بـا        . بتوانند پول الزم را براي تهیۀ سالح هایشان فراهم کنند

کند ، بلکـه  دفاع از خودشان به آنها کمکی نمیتنها براي   شما هم نه "بانک جهانیِ". دشمن سر سختی روبرو هستند

فکـر   مـن «: داش، ادامه دا اي از قهوه پائوال، پس از نوشیدن  جرعه» .دهد با اقداماتش، آنان را به مسیر مبارزه سوق می

مند خواهند شد، ولی هزاران  ترین اقشار کلمبیا بهره از برق این سد فقط عدة معدودي از مرفه. ستکنم حق با آنهامی

  ».ها و آب به سم آلوده خواهند شد شان را از دست خواهند داد؛ زیرا بعد از ساختنِ سد، ماهی انسان جان

ــ یا با من ــ به مخالفت برخاسته بودند گویی مار و عقـرب بـه جـانم    دردي شورانگیز پائوال با مردمی که با ما  هم

  .اندازم به خود آمدم و دیدم که دارم به ساعدهایم چنگ می. انداخته بود

کـردم ، قلـبم   مطرح می اي؟ وقتی این سؤال راوریست ها را از کجا به دست آوردهتو این همه اطالعات دربارة تر -

  .ریخت خواهم پاسخ را بدانم فرو  اي که نمیهداشت از نهیبِ هشداردهند

بـرادرم  «: زد، افزود اي درنگ، در حالی که فنجان را کنار می و پس از لحظه» .با چند نفري از آنها همکالسی بودم«

  ».نیز به جنبش ملحق شد

امـا  . دانـم  مـی  کردم همه چیز را دربـارة او  تا آن لحظه، خیال می. احساس کردم که مچاله شده ام! چه می شنیدم

  .یابد آید و همسرش را با مرد دیگري در بستر می ؟ تصویر گذراي مردي در نظرم مجسم شد که به خانه می...حاال

  »پس چطور قبالً اینها را به من نگفته بودي؟«

و » .گفتم؟ چیزي نبود که بخواهم با آن خودنمایی کـنم  بایست می چرا می. کردم ربطی به روابط ما ندارد فکر می«

  ».باید خیلی مراقب خودش باشد. ام دوسال است که او را ندیده«: اي مکث افزود پس از لحظه

  »دانی که زنده است؟ از کجا می«

ولی حکومتی ها نامش را جزأ لیست افراد تحت تعقیب منتشر کرده اند، و همین موضوع خبر امیـدوار  . دانم نمی«

  ».کننده اي است
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امیـدوار بـودم پـائوال از    . کردم داد و باید با آن مبارزه می یا به حالتی تدافعی سوق مینیروي شدیدي مرا به داوري 

  »ها پیوست؟ برادرت چگونه به چریک«: از او پرسیدم. حسادت من بویی نبرد

او در تظاهراتی در مقابل سـاختمان یـک شـرکت نفـت     «: خوشبختانه، پائوال نگاهش را به فنجان قهوه دوخته بود

هـاي بومیـان در    با چند تن از دوستانش بـه حفـاريِ زمـین   . گمانم، شرکت اُکسیدنتال ــ شرکت کرده بود غربی ــ به

ناگاه مورد هجوم و ضـرب و شـتمِ نظامیـان قـرار گرفتنـد و       اي در حال نابودي اعتراض داشتند که به هاي قبیله جنگل

ایی در مقابل یک ساختمان و خواندن سرود، زندانی ه نوشته خاطر کاري که غیرقانونی نبود، یعنی تکان دادن پارچه  به

گاه بـه مـا    او هیچ. برادرم نزدیک شش ماه زندانی بود«: اي دوخت و چنین ادامه داد پائوال نگاهش را به پنجره» .شدند

  ».نگفت که در آنجا چه گذشت ولی وقتی بیرون آمد، کامالً فرق کرده بود

دانم که این  این اولین گفت وگو از گفت وگوهاي مشابه بسیاري بود که بین من و پائوال صورت گرفت و اکنون می

روحم چندپاره شده بود ولی آنچه هنوز بـر مـن   . ها زمینه را براي وقوع آنچه که پیش روي داشتیم فراهم کرد صحبت

ي آمریکـا ده سـال    ایـاالت متحـده  ) آژانس امنیت ملی( NSAام که  هاي فردي راند کیف پولم بود و نیز ضعف حکم می

پائوال با سـوق دادنـم   . ، موقع بررسیِ مشخصات فرديِ من براي استخدام، کشف کرده بود1968پیشتر، یعنی در سال 

ام نسبت به عیاران دریایی و شورشیان دیگر نهفتـه   تري که در پس شیفتگی به شناخت این حقایق و احساسات عمیق

  .مرا به مسیرِ رستگاري هدایت کردبود، 

رو کرده بود، مدت زمانی کـه   هاي متضّاد روبه هایی دشوار بین گزینه ام، که مرا با انتخاب عالوه بر تجربیات شخصی

جدیـد را  » امپراتوري جهانیِ«قدیم و » جمهوري آمریکاییِ«در کلمبیا به سر بردم نیز به من کمک کرد تا تفاوت بین 

بنایی اخالقـی و فلسـفی داشـت، نـه      کرد و سنگ ري قدیم آرمانی امیدبخش را به جهانیان عرضه میجمهو. درك کنم

بنا شده بود ولی، در عین حال، نگرش آن بـه  » مساوات و عدالت براي همه«جمهوري بر اساس مفاهیمی چون . مادي

کشـید و از   موجودي بود زنده؛ نفس مـی جمهوري . گرا بود و نه صرفاً آرمانشهري خیالی بینانه و عمل این مفاهیم واقع

بایسـت آن را   بخش بود و، در عین حال، نیرویی که مـی  سخاوت بهره داشت؛ و از ستم دیدگان حمایت می کرد، الهام

زد، همـان   جدي گرفت؛ نیرویی که، در صورت نیاز، می بایستی به خاطر دفاع از اصول و بنیان هایش دست به عمـل  

  .وم روي دادطورکه در جنگ جهانی د

هـا و   هـاي بـزرگ، بانـک    اند ـ یعنی شـرکت   هایی که امروزه بنیان جمهوري را مورد تهدید قرار داده همین سازمان

ها داراي  این سازمان. بوروکراسی دولتی ـ می توانستند براي ایجاد تغییرات اساسی در جهان مورد استفاده قرار گیرند 

هـا هسـتند ـــ     ها، گرسنگی و پایان دادن به جنـگ  کن کردن بیماري ریشه هاي ارتباطی و ترابري ضروري براي شبکه

   2!البته اگر بتوان آنها را متقاعد کرد که باید چنین کنند

ایـن امپراتـوري خودمحـور،    . کن جمهوري تبدیل شده اسـت به گور »امپراتوري جهانی«ولی بر خالف تمام انتظارات، 

سـانِ   هم، بـه این امپراتوري . گرایی و حرص و از بوده و تنها در پی منافع خود می باشد، مادي3مبتنی بر نظام تجارت

                                                          
اگر بتوان آنها را متقاعد کرد کـه بایـد چنـین    ...«: ایم، این دید مؤلف که یادداشت مترجمان در انتهاي کتاب آورده 14به دالیلی که در  .2

اگر بتوان آنها را واداشت که چنـین  ... «: شاید بهتر باشد گفته شود. انگارانه است ساده داري، ، با در نظر گرفتن عملکرد نظام سرمایه»کنند

.ـ م»نندک

هاي  ي فعالیت مند کردن گسترده میالدي بر اساسحکومتی قوي و نظام 17و  16هاي  ي اقتصادي بازرگانان و دولتمردان طی قرن فلسفه. 3

» کشـور مـادر  «ها مجاز بودنـد فقـط بـا    شد که به مازاد صادرات بر واردات منجر شود؛ مستعمره بازرگانی خارجی چنانتنظیم می. اقتصادي

سـبب   این دکترین به. گرفت ي وارداتی، مالیات تعلق می شده شد و بر کاالهایساخته نند؛ صادرات کشور مادر از یارانه برخوردار میتجارت ک

ي آدام  مـورد حملـه   ،)1776( »ثـروت ملـل  «کنندگان و عدم کاراییِ نظام اقتصادي، در کتاب  زیان مصرف مند ساختنتولیدکنندگان به بهره

.ر گرفت ـ ماسمیت انگلیسی قرا
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بینـد چنـگ    گشاید، تا بر هر آنچه که مـی  پیش از خود، آغوشش را فقط براي انباشتن منابع بیشتر میهاي  امپراتوري

زم انگارد به کار خواهد گرفت تا مددرسانِ هرآنچه را که ال» امپراتوريِ جهانی«. اش را با آن تلنبار کند اندازد و شکنبه

  .حاکمان در فراچنگ آوردنِ قدرت و ثروتی هرچه بیشتر باشد

البته، درك چنین تفکیکی  بین امپراتوري جهانی و جمهوري آمریکا در عین حال به من اجـازه داد تـا بـه شـکل     

ن هشدار داده بـود؛ او بـا صـداقت تمـام بـرایم      باره به م کلودین قبالً در این. روشنتري به نقش خودم آگاهی پیدا کنم

با وجود ایـن،  . توضیح داده بود که اگر شغلِ پیشنهاديِ شرکت مین را بپذیرم، چه چیزي از من انتظار خواهند داشت

تري کـه در   تنها پس از تجربۀ کار در کشورهایی نظیر اندونزي، پاناما، ایران و کلمبیا بود که توانستم به مفاهیم عمیق

  .و این نیز حاصلِ صبوري، عشق و ماجراهاي شخصیِ با زنی مثل  پائوال بود. پسِ هشدارهاي کلودین بود پی ببرم

دیدم جنایاتی که اکنـون امپریالیسـم نـوین بـا زیرکـی بسـیار و        وفادار بودم ولی می» جمهوري آمریکایی«من به 

نه نظامی اسـت کـه قـبال در ویتنـام مرتکـب شـده       شرما شود معادلِ اقتصاديِ همان جنایات بی گري مرتکب می حیله

طرحـی   لـذا، اقتصـاددانان بـا تهیـۀ    . آسیاي جنوب شرقی محدودیت توان نیروي نظامی را  به ما آموخته بـود . بودیم

هاي اقتصادي آمریکا و پیمانکاران بخش  هاي کمک آژانس. هاي این امپریالیسم نوین پاسخ دادند تر، به خواسته مناسب

در اجـراي چنـین   ) و یا، درواقع، اقتصاددانان در خدمت آنهـا بودنـد  (در خدمت اقتصاددانان مزبور بودند  خصوصی که

  .طرحِ هایی به مهارت قابل مالحظه اي دست یافتند

هـاي آمریکـایی    هاي مختلف، من خود شاهد بودم که چگونه مردان و زنانی که براي شرکت در کشورهایی در قاره

نبودند ـــ در امـوري مشـارکت داشـتند کـه از      » جنایتکاران اقتصادي«ند اعضاي رسمی شبکۀ کردند ــ هرچ کار می

هـاي پشـت پـرده و     یعنی نظریاتی کـه سـلطۀ اقتصـادي را نتیجـه توطئـه     (هاي توطئه  جنایات مطرح شده در تئوري

ین، از دیـدنِ تبعـات اقـدامات    این کارکنان، مانند بسیاري از مهندسانِ شرکت م. بارتر بود زیان) داند سازمان یافته می

هـاي   هـایی کـه کفـش و قطعـات دسـتگاه      ها و کارخانه خود ناتوان بودند و، عالوه بر آن، متقاعد شده بودند که کارگاه

رساند ــ حال آنکه، درواقع امـر، کـارگران    سازد، به رهاییِ فقرا از ورطۀ فقر یاري می هاي آنها می خودکار براي شرکت

داري ــ که یادآورِ تیولِ اربابیِ قـرون وسـطی و مـزارع جنـوب      بور، هرچه بیشتر، در نوعی منجالبِ بردههاي مز کارگاه

  .شدند آمریکا بود ــ غرق می

شدند که نسبت به آن بـی   هاي مدرن به این باور کشانده می کشی، رعایا یا برده هاي پیشینِ بهره همانند همۀ دوره

هاي آفریقا یا در مناطق طبیعی دست نخـوردة آمریکـا    رهاي تاریک اروپا، در جنگلنوایانی که در حاشیۀ تمدن، در غا

  .زیستند، از زندگی بهتري برخوردارند می

ام بر سر اینکه آیا باید در شرکت مین به کار ادامه دهم یا اسـتعفا کـنم، بـه عرصـۀ تـنش روانـی        کشمکش درونی

ت از مین خارج شوم ولی از سوي دیگر دیپلمۀ دانشـکدة امـور   خواس شکی نبود که وجدانم می. آشکاري بدل شده بود

گذشت، تعـداد   امپراتوريِ خود من همچنان در حال گسترش بود؛ هرچه می. بازرگانی که من بودم خیلی تردید داشت

هاي  در کنار وسوسه. گرفت شد و هواي نفسم باال می هاي سهامم بیشتر می ام و برگه کارکنانم، کشورهاي طرف معامله

وقتـی وارد ایـن کـار    «آوردم کـه   پول، سبک زندگی مسرفانه و سرمستی از قدرت، اغلب هشدار کلودین را به یاد مـی 

  ».شدي، دیگري راه خروجی نخواهی داشت

توانست بداند که سرانجامِ تو چه خواهد  آخر، کلودین از کجا می«: گفت خندید و می البته، پائوال به این موضوع می

. ولی زمان عوض شـده اسـت  . هایی دور است این مال گذشته! خوب«. ر خیلی از موارد حق با کلودین بودولی د» بود؟

کنی و هـیچ گونـه دخالـت یـا اظهـارنظر کلـودین یـا        ینجاست که تو احساس خوشبختی نمیدر هر صورت موضوع ا

  ».هرکس دیگر تأثیري در وضعیت تو ندارد، جز آنکه وضعت را از آنچه هست بدتر کند
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، و در مقابل او و خودم  اعتراف کردم .کرد و من نهایتاً آن را پذیرفتم بندي بود که پائوال اغلب تکرار می این ترجیع

توانند جوشش درونـی، احسـاس گنـاه و فشـارهاي      ها هم نمی ها و زرق و برق هاي دنیا، ماجراجویی که حتی همۀ پول

دانستم کـه اگـر    کت مین، ثروتم روز به روز در حال افزایش بود و میعنوان یک شریک شر به. ام را از بین ببرندروحی

  .بیش از این به این راه ادامه دهم، براي ابد در این دام اسیر خواهم ماند

یک روز وقتی کنار ساحل، نزدیک یک قلعۀ قدیمی اسـپانیایی در شـهر کارتـاژن کـه حمـالت بسـیاري از سـوي        

  :زدیم، پائوال به راه حلی اشاره کرد که تا کنون به فکرم خطور نکرده بود بود، قدم میراهزنان دریایی را از سر گذرانده 

اي  دانی هرگز کلمه توانی به مسئوالنِ مین قول دهی که پس از ترك شرکت، راجع به چیزهایی که می می! خوب«

  ».بر زبان نخواهی آورد

  ؟ خواهی بگویی که سکوت کنممی -

در واقع، با سکوتت، آنها را مجاب خواهی کرد که تـو را بـه حـال    . اي نده که به دنبالت بیایند به آنها بهانه! دقیقاً«

  ».آلود نکنی خود رها کنند تا، در عوض، تو هم آب را گل

بسـیار  :  در عجب بودم که چرا قبالً به این موضـوع فکـر نکـرده بـودم    . رسیدعقالنی به نظر می این راه حل کامالً

جـویی نخـواهم    گونه که دیده بودم عیان کنم؛ مبارزه هم نوشت و کاري نخواهم کرد که حقایق را آنکتابی نخوا! خوب

آدمی معمولی خواهم بود، و تنها سعی خواهم کرد از زندگی لذت ببـرم، بـه سـفرهاي تفریحـی      اًکرد؛ به عکس، صرف

خواستم از این وضـع خـالص    فقط می! دیگر بس است. خواهم رفت؛ و حتی شاید بتوانم با پائوال تشکیل خانواده دهم

  .شوم

زنـدگی تـو   «: سپس، با لبخندي، اضـافه کـرد  » .آنچه کلودین به تو آموخت، فریبی پیش نبوده است«: پائوال افزود

  . ام اعتراف کردم که این کار را نکرده» اي؟ نگاهی انداخته 4ات نامه آیا، این اواخر، به معرفی. سراسر یک دروغ است

اگر شباهتی به متن انگلیسی . ات را دیروز خواندم نامه متن اسپانیولیِ معرفی. حتمآ این کار را بکن«: کرداو توصیه 

  ».کنم خیلی برایت جالب باشد داشته باشد، تصور می

                                                          
4 .Resume  ،فرد ـ م ها و مدارج تحصیلی یک ها، سمت شامل خالصه فعالیت.
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  آمیز نیرنگ يهنام معرفی

طـور کـه    همان. موقعی که در کلمبیا بودم، خبر رسید که جِیک دابر، رئیس اجرایی شرکت مین، بازنشسته شده است

خطوط تلفـن  . هال، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، برونو را به عنوان جایگزین دابر منصوب کرد رفت، مک انتظار می

بینیِ همه این بود که من نیز ارتقاء مقام خواهم یافـت؛ بـه هرحـال،     پیش. ریز اشغال بود یک 1بارانکیالبین بوستون و 

  .من یکی از افراد مورد اطمینان برونو بودم

بـه توصـیۀ   . کرد که موقعیت خـود را بررسـی کـنم    هاي بیشتري ایجاد می این تغییرات و شایعات براي من انگیزه

پس از بازگشت به بوستن، مـتن اصـلی را کـه بـه     . ام را خواندم و خیلی منقلب شدم نامه پائوال، متن اسپانیولیِ معرفی

را از کشـوي میـزم درآوردم و مـرور    ) LINES MAINا نام ب(نشریۀ شرکت  1978زبان انگلیسی بود و نسخۀ ماه نوامبر 

متخصصـان شـرکت مـین بـه مشـتریانِ خـود       «اي راجع به من بود تحت عنوان  این نسخۀ نشریه حاوي مقاله. کردم

  ».کنند خدمات جدیدي عرضه می

  

                                                          
1. Baranquilla
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  تجربیات

هاي نیرو و  سنجش سیستم«جان پرکینز مدیر دایرة اقتصاديِ بخش 

  .است» زیست محیط 

هـاي   ، مسـئول پـروژه  MAINآقاي پرکینز از تاریخ پیوستن بـه  

بزرگی در ایالت متحدة آمریکا، آسیا، آمریکاي التین و خاورمیانه بوده 

بینـیِ   هـاي اقتصـادي، پـیش    بینی ریزي توسعه، پیش که شامل برنامه

یـابیِ سـایت واحـدهاي     تقاضا براي انرژي، مطالعات بازاریـابی، مکـان  

یص سوخت، مطالعات توجیه اقتصادي، مطالعات تولیدي، تحلیل تخص

کـذاري و   ریـزي سـرمایه   محیطـی و اقتصـادي، برنامـه    تأثیرات زیست

  .مشاورة مدیریتی بوده است

ها شامل آموزش مشتریان در مورد  عالوه بر این، بسیاري از پروژه

  .هاي ابداعیِ آقاي پرکینز و کارکنان وي بوده است نحوة کاربرد شیوه

هـاي   اي بـراي طراحـی بسـته    اي پرکینز مسئول پـروژه اخیراً، آق

  :افزاري کامپیوتر براي موارد زیر بوده است نرم

بینی تقاضا براي انـرژي و تعیـین کمـیِ رابطـۀ توسـعۀ       ـ پیش1

  .اقتصادي و تولید انرژي

  .ها محیطی و اجتماعی ـ اقتصاديِ پروژه ـ ارزیابی تأثیرات زیست2

ــدل   3 ف و اقتصادســنجی در هــاي مــارکُ  ـــ بــه کــارگیري م

  .اي هاي اقتصاد ملی و منطقه ریزي برنامه

مدت سـه سـال در    ، به MAINآقاي پرکینز پیش از پیوستن به 

اکوادور به مطالعات بازاریابی و سـازماندهی و مـدیریت یـک شـرکت     

او همچنـین مطالعـاتی را در   . مصالح ساختمانی اشتغال داشته اسـت 

انـداز در سرتاسـر    هاي اعتبار و پس خصوص توجیه ساماندهیِ تعاونی

  .کشور اکوادور بر عهده داشته است

   تحصیالت

  .لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه بوستون

ســازي؛ اقتصــاد مهندســی؛ اقتصادســنجی؛  لیســانس مــدل فــوق

  .هاي احتماالت روش

   ها زبان

  انگلیسی، اسپانیولی

  اي  هاي حرفه عضویت در سازمان

  المللی آمریکا، انجمن توسعه بینانجمن اقتصاد 

  تألیفات

  »بینیِ تقاضا براي برق ي مارکُف براي پیش کارگیري پروسه به«ـ 

  »بینیِ انرژي برخورد ماکرو با پیش«ـ 

  

  

  

  

ي مستقیم و غیرمستقیم بین اقتصاد  مدلی براي تشریح رابطه«ـ 

  »و محیط زیست

  »هاي مرتبط حاصل از سیستمانرژي الکتریکی «ـ 

  »ریزي به کارگیري روش مارکُف در برنامه«ـ 

  مدارك تحصیلی و کاري

  بینی ـ مطالعات پیش

  ـ مطالعات بازاریابی

  )توجیه اقتصادي و غیر آن(ها  ـ مطالعات توجیه پروژه

  یابیِ سایت واحدهاي تولیدي ـ مطالعات مکان

  ـ مطالعات تأثیرات اقتصادي

  گذاري سرمایه ریزي ـ برنامه

  ي سوخت ـ مطاعات عرضه

  ریزي توسعۀ اقتصادي ـ برنامه

  هاي آموزشی عملی ـ برنامه

  ها ـ مدیریت پروژه

  ریزي تخصیص منابع ـ برنامه

  ي مدیریت ـ مشاوره

  مشتریان

  ، عربستان سعودي)آرامکو( ـ آمریکایی ـ شرکت نفت عربی

  ي آسیا ـ بانک توسعه

Boise Cascadeـ شرکت 
  سیتی سرویس ـ شرکت

  ـ شرکت برق و روشنایی دیتون

  ـ شرکت جنرال الکتریک

  ـ دولت کویت

  ـ انستیتوي منابع هیدرولیک و تأمین برق، پاناما

  ي اینتر آمریکن ـ بانک توسعه

  المللی بازسازي و توسعه ـ بانک بین

  ـ وزارت نیرو، ایران

  ي نیویورك تایمز ـ روزنامه

  ي برق ایالت نیویورك ـ اداره

  پروساهان عموم لیستریک نگارا، اندونزيـ 

  ـ شرکت برق و گاز کارولیناي جنوبی

  ـ انجمن فنی صنایع کاغذ و خمیر چوب

  ـ شرکت یونیون کمپ

ي آمریکا، پادشـاهی عربسـتان    داريِ ایاالت متحده ـ وزارت خزانه

  سعودي

ي جان پرکینزنامهمعرفی
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به مشتریانِ مین خدمات جدیدي عرضه متخصصان 

  کنند می

  اي از پالین اولت مقاله

سـهولت   تـوان بـه   هـاي پشـت میزهـا، مـی     با نگاهی به چهره

یکـی از  » اي منطقـه ریـزي   اقتصاد و برنامه«دریافت که دایرة 

سیس و سریعاً در حال گسـترش در شـرکت   أت هاي تازه بخش

متخصص در این در حال حاضر، حدود بیست نفر . مین است

بخش مشغول به کارند که طی یک دورة هفـت سـاله جـذب    

تنهـا اقتصـاددانان، بلکـه     ایـن جمـعِ متخصصـان نـه    . اند شده

شناسان، متخصصان بـازار و نیـز    ریزانِ شهري، جمعیت برنامه

  .گیرد شناسِ مین را نیز در بر می اولین جامعه

 گیـريِ گـروه اقتصـاد از چنـدین نفـر تـأثیر       اگرچه شکل

هاي یـک نفـر، یعنـی     پذیرفته است، ولی اساساً مدیون تالش

او . جان پرکینز است که اکنون ریاست گروه را بر عهـده دارد 

ــه  ــه در ژانوی ــال  ک ــه 1971ي س ــیس   ب ــتیار رئ ــوان دس عن

استخدام شده بود، یکـی از معـدود   » بینی پیش«هاي  فعالیت

اقتصاددانانی بود کـه در آن زمـان بـراي شـرکت مـین کـار       

عنوان عضـوي از یـک    او براي اولین مأموریتش، به. کردند یم

ي تقاضـاي بـرق، بـه انـدونزي      گروه یازده نفره براي مطالعـه 

  .فرستاده شد

: اي حـاکی از بـه یـاد آوردنِ خـاطرات، گفـت      او، با خنده

تـوانم سـه مـاه در آنجـا دوام      خواستند ببینند که آیا می می«

ي جان، با توجه به سوابقش، اما دوام آوردن برا» .بیاورم یا نه

تعاونی «او تازه یک دورة سه سالۀ کار براي . کار مشکلی نبود

را در اکوادور به پایـان رسـانده بـود و در    » مصالح ساختمانی

ــتقیم      ــاب مس ــه اعق ـــ ک ــوا ـ ــتان کوچ ــه سرخپوس ــا ب آنج

: گفـت  جـان مـی  . رساند سرخپوستان اینکا بودند ــ یاري می

پخت آجر بـود مـورد اسـتثمار     سرخپوستان در کارشان که«

به همین جهت، یک بنگـاه اکـوادوري از او   » .گرفتند قرار می

  .درخواست کرد براي آنان یک تعاونی تشکیل دهد

گاه، کامیونی را کرایه کرد تا به آنان کمک کند تـا   او، آن

در . کننـدگان بفروشـند   آجرهایشان را مسـتقیماً بـه مصـرف   

  سود . درصد افزایش یافتنتیجه، سود آنان به سرعت شصت 

  
  

حاصله بین اعضاي تعاونی که بعد از دوسـال ونـیم دویسـت    

  .شد گرفت، تقسیم می خانوار را در بر می

یـک همکـار   (در همین دوران بود که جـان، اینـار گریـو    

ي اکـوادور   را مالقات کرد کـه در شـهر پائوتـه   ) سابق شرکت

کـار    براي اجراي یک پروژه هیدرولیک بـراي شـرکت مـین   

آن دو با یکـدیگر رفـاقتی پیـدا کردنـد و در نتیجـۀ      . کرد می

. مکاتبات مکرر، سمتی در شرکت مین به جان پیشنهاد شـد 

در . ها شد بینی حدود یک سال بعد، جان رئیس قسمت پیش

بانـک  «نتیجۀ افزایش تقاضاي مشـتریان و مؤسسـاتی چـون    

دانان ، او دریافت که شرکت مشاوران مین به اقتصـاد »جهانی

  .بیشتري نیاز دارد

در عین حال کـه شـرکت مـین شـرکتی     «: گوید جان می

گفتند ما باید چیزي بیش از آن  مهندسی است، مشتریان می

اقتصاددانان بیشـتري را اسـتخدام    1973او در سال » .باشیم

هاي مشتریان باشد و در نتیجـه   کرد تا پاسخگوي درخواست

را بـراي  » ست اقتصاديسرپر«نظمی را ایجاد کرد که عنوان 

  .جان پرکینز به همراه آورد

آخرین پروژة در دست اجراي جان، توسعۀ کشـاورزي در  

پاناماست که وي، پس از اقامتی یک ماهه، از آنجـا بازگشـته   

اش  شناسـی  در پاناما بود که مین اولین مطالعات جامعه. است

. داداش، مارتـا هیـز، انجـام     شناس را با استخدام اولین جامعه

نیم را در پاناما گذراند تا تأثیرات پروژه را بـر   مارتا یک ماه و

متخصصـان  . روي زندگی و فرهنگ مردمِ آنجا مطالعـه کنـد  

هاي مرتبط نیز در ارتباط با همین مطالعات  کشاورزي و حوزه

  .به استخدام درآمدند

در » اي ریـزيِ منطقـه   اقتصـاد و برنامـه  «گسترش دایـرة  

با وجـود ایـن، جـان احسـاس     . بوده استشرکت مین سریع 

کند بخت با او یار بوده است؛ زیرا کلیۀ کسانی کـه در آن   می

. انـد  کوش بـوده  دایره به کار گمارده شدند متخصصانی سخت

ي جان نسبت به کارکنانش و حمایت وي از آنان، حتی  عالقه

گفـت،   گاه که پشت میزش نشسته بود و با من سخن مـی  آن

  .برانگیز بود هویدا و تحسین

    1978ي نوامبر  ، شماره MAIN LINESمجله 
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کردم ـ ولی اکنون، همانند پائوال، مشـاهدة آنهـا بـرایم      نامه و آن مقاله بسیار افتخار می زمانی، من نسبت به آن معرفی

توان عامـداً   اگر نتوان دروغ نامید، می مطالب مندرج در این اسناد را. با احساس خشمی فزاینده و افسردگی همراه بود

کنندة زمانۀ ما بود و ریشـه در   حقیقتی که منعکس: تر بودند مضافاً، این اسناد حاوي معنایی عمیق. کننده خواند گمراه

راهکارِ حسـاب  این اسناد نمایشگر : ایم در پیش گرفته» امپراتوريِ جهانی«ژرفاي مسیري داشت که اکنون به سوي 

داشت، با این هدف که واقعیتی را که در بطن آن ظواهر نهفته بود  صرفاً ظواهر را عرضه میاي بود کـه  شده

هـاي   اي درخشـنده و پـرجال کـه الیـه     رویه: این اسناد، به شکل عجیبی، سمبلِ ماجراي زندگی من بود. پنهان دارد

  .پوشاند ساختگیِ زیرین را می

ام به عهدة خودم بود، تسلی خاطر چنـدانی   نامه اصلی در قبالِ مندرجات معرفینکته که مسئولیت   البته، درك این

ام و هـم   نامه اصلی هاي استاندارد عملیاتی شرکت، موظف بودم که مرتباً هم معرفی مطابق با روش. برایم در بر نداشت

ها یـا مـدیران    ر یکی از بازاریاباگ. پرونده حاوي اطالعات در خصوص مشتریان و نوع خدمات ارائه شده را به روز کنم

اي بگنجاند یا به طرق دیگر از مدارك کاري یا تحصیلی من استفاده کنـد،   خواست نام مرا در پیشنهاد پروژه پروژه می

توانسـت تجـاربم را    مثالً، مـی . خواست، برجسته کند توانست با بازي با اطالعات اولیۀ مزبور، موارد خاصی را که می می

هـاي   یا مؤسسـات چنـدملیتیِ دیگـر، روي قسـمت    » بانک جهانی«ه مورد تأکید قرار دهد یا در معرفی به در خاورمیان

بایسـت   نامۀ تجدید نظر شده، مـی  در چنین مواقعی، فرد مزبور، قبل از انتشار معرفی. ام تکیه کند نامه خاصی از معرفی

کـردم،   ري از دیگر کارکنانِ مین بسیار زیـاد سـفر مـی   با وجود این، از آنجا که من نیز مثل بسیا. شد نظر مرا جویا می

اي که پائوال خواسته بود به آن نگاه کـنم، و همچنـین نسـخۀ     نامه بنابراین، معرفی. گرفتنِ تأییدیۀ من غالبا میسر نبود

  .د بودام موجو انگلیسی آن، براي من سند کامالً جدیدي بود، هرچند که اطالعات درج شده در آن قطعاً در پرونده

آن آمـده بـود کـه مـن مسـئول      » تجربیـات «در قسـمت  . رسـید  غل و غش به نظر می نامه بی در نگاه اول، معرفی

نامه سپس، به ذکر فهرسـتی از   معرفی. ام اي در ایاالت متحده، آسیا، آمریکاي التین، و خاورمیانه بوده هاي عمده پروژه

. بینیِ تقاضا بـراي انـرژي، و غیـره    بینیِ اقتصادي، پیش يِ توسعه، پیشریز برنامه: پرداخت ها برحسب نوع آنها می پروژه

اي  رسید؛ هرچند که هیچ اشاره آمریکا در اکوادور به پایان می 2»سپاه صلح«این قسمت با تشریح فعالیت هاي من در 

کت مصـالح  شد که من مدیر متخصـص یـک شـر    گونه برداشت می به این ترتیب، این. نشده بود» سپاه صلح«به خود 

سـواد کـه    ام ــ در حالی که، درواقع، فقط به صورت داوطلبانه به یک تعاونیِ کوچـک آجرپزهـاي بـی    ساختمانی بوده

  .هاي آند تشکیل داده بودند کمک کرده بودم دهقانان سرخپوست رشته کوه

المللـی   بانـک بـین  «شامل  ، لیست بلندباالیی از مشتریان آمده بود که»تجربیات«نامه، به دنبالِ قسمت  در معرفی

شرکت نفت عربی ـ آمریکایی عربستان   «دولت کویت، وزارت نیروي ایران، ي آسیا،  ، بانک توسعه 3»بازسازي و توسعه

شـرکت  (4»پروساهان عمـوم لیسـتریک نگـارا   «، »انستیتوي منابع هیدرولیک و تأمین برق پاناما«، )آرامکو( » سعودي

وزارت «اما چیزي که توجـه مـرا جلـب کـرد، مـورد آخـر یعنـی        . شد بسیاري دیگر می، و )دولتی تأمین برق اندونزي

هـاي   اگرچه این مورد آخر هم بخشی از فعالیت. بود(!) » داري ایاالت متحدة آمریکا، پادشاهی عربستان سعودي خزانه

  .من بود، در تعجب بودم که چگونه چنین فهرستی به مرحلۀ انتشار رسیده است

. نگاهی انـداختم ) نشریۀ شرکت مین( MAIN LINESنامه را به کناري نهادم و به مقاله نشریۀ  ي معرفیا براي لحظه

او مـتن  . آوردم نیتـی بـود، کـامالً بـه خـاطر مـی       گر، که دختر جوان بسیار با استعداد و خوش ام را با مصاحبه مصاحبه

                                                          
2. Peace Corps

3 .International Bank For Reconstruction & Development  ،تشکیل ترین نهاد از پنج قدیمی گروه بانک «ي  دهنده نهاد

.ـ م» جهانی

4. Perusahaan Umum Listrik Negara
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آورم که به خاطرِ تصویرِ پررنـگ   به یاد می. بررسی کنم مصاحبه را جهت تأیید به من داده بود تا، قبل از انتشار، آن را

یـک  . کردم و بالفاصله متن مصاحبه را تأیید کردم و لعابی که از من ارائه داده بود، نسبت به وي احساس قدردانی می

  :شد مقاله چنین آغاز می. بار دیگر، بار مسئولیت بر دوش خودم بود 

اقتصـاد و  «سـهولت دریافـت کـه دایـرة      تـوان بـه   یشان نشسـته انـد مـی    هایی که پشت میزها با نگاهی به چهره«

           تأسیس شرکت مشاوران مین است کـه بـه سـرعت در حـال گسـترش       هاي تازه یکی از بخش» اي ریزيِ منطقه برنامه

هـاي یـک نفـر،     شگیريِ گروه اقتصاد از چندین نفر تأثیر پذیرفته است، ولی اساساً مدیون تـال  اگرچه شکل... باشدمی

عنـوان دسـتیار رئـیس     به 1971او که در ژانویۀ سال . یعنی جان پرکینز، است که اکنون ریاست گروه را بر عهده دارد

استخدام شده بود، یکی از معدود اقتصاددانانی بود که در آن زمان بـراي شـرکت مـین کـار     » بینی پیش«هاي  فعالیت

نفره براي مطالعـه تقاضـاي بـرق بـه انـدونزي       عنوان عضوي از یک گروه یازده هاو، براي اولین مأموریتش، ب. کردند می

  » .فرستاده شد

داد که چگونه سه سال را در  پرداخت و شرح می هاي کاريِ سابق من می طور خالصه، به تاریخچۀ فعالیت مقاله به 

  :یافت اکوادور سپري کرده بودم، و سپس چنین ادامه می

در   را مالقـات کـرد کـه در شـهر پائوتـه     ) یک همکار سـابق شـرکت  (» اینار گریو«ه جان در همین دوران بود  ک«

مکاتبـات    روابط دوستانۀ آن دو و در نتیجـه . کرد اکوادور براي اجراي یک پروژة هیدرولیک، براي شرکت مین کار می

شـد و  » ها بینی پیش«مت حدود یک سال بعد، جان رئیس قس. مکرر آنها، سمتی در شرکت مین به جان پیشنهاد شد

، دریافتنـد کـه شـرکت مشـاورانِ مـین بـه       »بانـک جهـانی  «به دلیل افزایش تقاضـاي مشـتریان و مؤسسـاتی چـون     

  ».اقتصاددانان بیشتري نیاز دارد

مسـتندات آنچـه در دو سـند فـوق     . نامه و مصاحبه، به خودي خود، کامال دروغ نبـود  یک از مندرجات معرفی هیچ

کردنـد کـه مـن     با وجود این، این دو سند مفاهیمی را منتقل مـی . ام وجود داشت سوابق من و در پروندهآمده بود، در 

در فرهنگی که در آن به مدارك رسمی در حد پرسـتش  . یافتم نوعی تطهیر شده می اکنون آن را دچار اعوجاجات و به

. رسـید بـه نظـر مـی   اب اعمـالی بـس مجرمانـه    اي این چنین به مثابـه ارتکـ   نامه و مصاحبه شود، معرفی ارج نهاده می

اي از  توان نفی کرد، ولی محتویات دو سند فوق فریـب آشـکار نبـود بلکـه مبتنـی بـر بارقـه        هاي مستقیم را می دروغ

  .ها را کسب کند المللی و دولت هاي بین هاي دیگر، بانک حقایقی بود که توسط شرکتی تهیه شده بود تا اعتماد شرکت

اي بود با یک  نامه بیشتر صحت داشت، زیرا در مقایسه با مقاله، که فقط تفسیر مصاحبه مورد معرفیاین مطلب در 

نامه و صـفحۀ اول همـه پیشـنهادهاي     آرم شرکت مین که زیر برگۀ معرفی. آمد نشریه، یک سندي رسمی به شمار می

المللـی، وزنـۀ سـنگینی بـه      معامالت بین خورد، در عرصۀ نامه به چشم می هاي ضمیمۀ معرفی ها و گزارش انجام پروژه

کـرد کـه مهـرِ حـک شـده بـر        منزلۀ مهرِ اعتبار بود و همان درجه از اطمینان را ایجاد مـی  آمد؛ این آرم به حساب می

  .هاي آویخته در مطب پزشکان و دفاتر وکال نامه ها و گواهی نامه پایان

اي در یـک شـرکت آبرومنـد مهندسـان مشـاور ترسـیم        یرهاسناد مزبور، مرا اقتصاددانی بسیار الیق و سرپرست دا

تـر را   تر و مرفـه  کند تا سرپرستیِ مطالعات متنوعی را براي ساختن جهانی متمدن کرد که به سراسر جهان سفر می می

شـد   در آنچه در اسناد مزبور بیان شده بود خبري از فریبکاري نبود، بلکه آنچه فریبکاري محسوب مـی . بر عهده گیرد

  .طالب بیان نشده در آنها بودم

بایسـت   می. طرفانه به قضیه می نگریستم جاي فردي خارج از آن تشکیالت می گذاشتم و با دیدي بی اگرخود را به

  .انگیخت نامه و مقاله حذف شده بود سؤال هاي بسیاري را برمی کردم که مواردي که از معرفی اعتراف می

آمریکـا یـا ارتبـاط    » آژانـس امنیـت ملـی   «ذکري از اجیر شـدن مـن توسـط     عنوان مثال، در اسناد مزبور، هیچ به

بـدیهی اسـت کـه    . آمریکـا نبـود  » آژانـس امنیـت ملـیِ   «عنوان رابط  مشخص آینار گریو با ارتش آمریکا و نقش او به
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قـام بسـیار   اي قـرار داشـتم تـا ار    العاده کرد که من تحت فشارهاي فوق نامه و مقاله این حقیقت را منعکس نمی معرفی

اي از کار من این بـود کـه بـراي کشـورهایی      هاي اقتصادي منظور کنم و یا اینکه بخش عمده بینی متورمی را در پیش

در . دانستم هرگز قـادر بـه بازپرداخـت آن نخواهنـد بـود      هاي سنگینی را ترتیب دهم که می نظیر اندونزي و پاناما وام

اي  هوارد پارکر، که من جانشین او شده بودم، نیامده بود و نیـز هـیچ اشـاره   اي از صداقت  نامه و مصاحبه، کلمه معرفی

ها این بود که مایل بودم بـه خواسـت رؤسـایم مبنـی بـر       بینی نشده بود که علت انتصاب من به سرپرستی ادارة پیش

اش  گویم که به درستیجاي اینکه، مانند هوارد، آنچه را ب هایی یک سونگر و مغرضانه تن دردهم ــ به ي ة گزارش تهیه

  .باور داشتم و تبعات آن، یعنی اخراج از شرکت، را هم پذیرا باشم

داريِ  وزارت خزانـه «نامـه یعنـی    ترین مورد از محتویات دو سند مزبور، آخرین مـواد منـدرج در معرفـی    کننده گیج

  .من از آنها نام برده شده بودعنوان مشتريِ هاي  بود که به(!) » ایاالت متحدة آمریکا، پادشاهی عربستان سعودي

ممکـن اسـت ایـن    . پرسیدم مردم از آن چه برداشتی خواهنـد داشـت   خواندم و از خود می بارها این قسمت را می

شاید بعضـی  ! داريِ ایاالت متحدة آمریکا چه ربطی به عربستان دارد سؤال موجه براي آنها مطرح شود که وزارت خزانه

امـا بیشـتر خواننـدگانِ    . اد کنند که ناشی از ترکیب اشتباهیِ دو سطر بـا یکـدیگر اسـت   آن را یک اشتباه تایپی قلمد

نامه به چه هدف خاصی انجام شـده   نامه هرگز نخواهند توانست  به این حقیقت پی ببرند که درج آن در معرفی معرفی

ن بـه آن تعلـق داشـتم  یعنـی     اندرکاران گروهی که مـ  نامه این بود که به دست در واقع علت درج آن در معرفی. است

ترین معاملۀ قرن را طراحی کرده،  و مسیر تاریخ جهان را بی آن که اذهان عمومی و رسانه هـا از آن   گروهی که بزرگ

من در ایجاد اتحادیه اي شرکت داشـتم  .  اطالعی داشته باشند، دچار تحول ساخته بود، نکات خاصی را یادآوري کنند

متحدة آمریکا را تأمین می کرد و خاندان سعود را نیز در رأس قدرت نگهمی داشـت کـه بـه    که نیازهاي نفتی ایاالت 

آن خـط از  .  تبع آن اسامه بن الدن و تروریست هاي بین المللی نظیـر امـین دادا در اوگانـدا از آن سـهم مـی بردنـد      

رسـاند کـه نفـر اولِ تـیم      ا مـی نامه، براي آنهایی که داخل گود بودند، حرفی براي گفتن داشت و این مطلـب ر  معرفی

  .اقتصاديِ شرکت مین فرد مؤثري بوده است

  .کرد گر بود واقعاً اعصابم را خرد می که دیدگاه شخصیِ مصاحبه MAIN LINESي  ي نشریه آخرین بند مقاله

جـان   بـا وجـود ایـن،   . در شرکت مین سریع بـوده اسـت  » اي ریزيِ منطقه اقتصاد و برنامه«اگر چه گسترش دایرة 

کند بخت با او یار بوده است، و عالوه براین کلیۀ کسانی که در آن دایره به کار گمارده شدند متخصصـانی   احساس می

آورد، در حالی کـه   اي که جان نسبت به کارکنان خود دارد و حمایتی که از آنان به عمل می عالقه. اند سختکوش بوده

  .برانگیز بود اش هویدا و تحسین چهره گفت، از پشت میزش نشسته بود و با من سخن می

من با مدرك لیسـانس در رشـتۀ   . آوردم حقیقت این بود که من هرگز خود را یک اقتصاددان واقعی به حساب نمی

ریاضـیات و آمـارِ مـن همیشـه     . التحصیل شـده بـودم   ، از دانشگاه بوستن فارغ»مدیریت بازرگانی، با گرایش بازاریابی«

موقعیت من . به همین علت، نگارش برایم سهل بود. میدلبري، رشتۀ اصلیِ من ادبیات آمریکا بوددر کالج . افتضاح بود

هـاي مـن در علـم     شد به توانـایی  را نمی» اي ریزي منطقه اقتصاد و برنامه«عنوان نفر اولِ تیم اقتصادي و مدیرِ دایرة  به

هـایی از آن   گیـري  و نتیجـه » گزارشـات «ي تهیه و ارائۀ ریزي نسبت داد؛ بلکه علت آن آمادگیِ من برا اقتصاد یا برنامه

زیرکیِ ذاتیِ من در مجاب کردنِ دیگران از طریقِ شـیوة نگـارش را نیـز    . کردند نوع بود که رؤسا و مشتریانم طلب می

قدر بـاهوش بـودم کـه افـرادي الیـق را بـه عنـوان دسـتیار خـودم           عالوه بر این، من آن. باید به این خصوصیت افزود

لیسانس و چندنفري نیز داراي دکترا بودند و در مورد نکات فنـیِ کـارِ    بسیاري از آنها داراي مدرك فوق. ستخدام کنما

، مقالـه خـود را بـا ایـن     MAIN LINESجاي تعجب نیست کـه نویسـندة نشـریۀ    . دانستند من بسیار بیش از خودم می

  ».برانگیز بود حمایت وي از آنها هویدا و تحسینعالقۀ جان به کارکنانش و «: برد گیري به پایان می نتیجه

و بعـد،  . کـردم  داشتم و اغلب به آنها رجوع می من این دو سند و چند سند مشابه را در کشوي باالیی میزم نگه می



اعترافات یک جنایتکار اقتصادي/  126 

نگریستم و نسبت به آنچـه   یافتم، در حالی که به آنان می گهگاه، خود را در خارج از دفتر کار و در میان کارمندانم می

. کـردم  تر کردنِ شکاف بین اغنیا و فقرا بر عهده داشتم احساس گناه می ام و نقشی که در عمیق در حقشان انجام داده

اندیشیدم که هر روز، در حد مرگ، گرسنگی  سوق داده می شـدند در حـالی کـه مـن و کارمنـدانم در       به مردمی می

  .افزودیم خوردیم و به ثروت خود می ا میها غذ هاي درجه یک اقامت داشتیم، در بهترین رستوران هتل

اند، و این مـنم کـه    پیوسته  5»جنایتکاران اقتصادي«ام اکنون به صفوف  پرورده کردم که افراد دست به این فکر می

من آنان را استخدام کرده و آموزش داده بودم، در حالی که وقتی خودم به مین پیوسـتم،  . ام آنان را به این راه کشانده

) هاي بـزرگ  حاکمیت شرکت( 6ـ ساالري اکنون، اوضاع جهان عوض شده بود، ابعاد ابرشرکت. اع به این شکل نبوداوض

آنـانی کـه زیـر    . البته بهتر است بگویم به طریق اولی زیان بار تر شده بودیم...ما بهترین بودیم. گسترش پیدا کرده بود

آمریکـا و نـه از   » آژانس امنیت ملی« 7هاي آنان نه از رمزنگاريدر زندگیِ . کردند نسل متفاوت بودند دست من کار می

امپراتـوري  «امثال کلودین خبري بود و نه کسی براي آنان تعیین تکلیف کـرده بـود کـه در اجـراي مأموریـت بـراي       

نیده را نش (EHM)و یا حتی خالصۀ آن » جنایتکار اقتصادي«آنان هرگز لفظ . اي را بر عهده دارند ، چه وظیفه»جهانی

  .بودند و کسی به آنان نگفته بود که براي تمام عمر، پایشان گیر خواهد بود

ها و تنبیهاتی بود کـه مـن بـه کـار      عنوان یک الگو و همچنین نظامِ پاداش مبناي آموزش آنها صرفاً شخص من به

خواهم تهیه و ارائـه   که من می هایی از نوعی گیري رود مطالعات و نتیجه پی برده بودند که از آنان انتظار می. گرفتم می

  .شان، به رضایت من بستگی داشت شان، و در واقع خود شغل حقوق آنها ، پاداش کریسمس. کنند

بـا نوشـتن مقـاالت و سـخنرانی     . تر کنم دادم تا بار آنها را سبک رسید انجام می البته، من نیز هر آنچه به فکرم می

هاي بسیار بزرگ،  بینانه، وام هاي خوش بینی تا آنان را نسبت به اهمیت پیش کردم براي آنها، از هر فرصتی استفاده می

 ناخالصِ ملی«و تزریقِ سرمایه که باعث رشد اغوا . کرد متقاعد سازم شد و دنیا را به مکانی بهتر تبدیل می می 8»تولید

این پس به شستشوي مغـزي تـدریجی   تر به خود گرفت، و از  تر و زیرکانه و واداشتنِ کارکنانم به اطاعت شکلی ظریف

و اکنون، این مردان و زنانی که بیرون از دفتـر کـارم پشـت میزهـاي کارشـان      . انجامید که قریب ده سال طول کشید

را پـیش  » امپراتوري جهانی«شدند تا اهداف  گذاشتند و راهیِ اقصا نقاط جهان می نشسته بودند، از اینجا پا بیرون می

ولی، بر خالف مـن، آنهـا   . ي کلودین بودم طور که من آفریده ي من بودند، همان ود که آنان آفریدهواقعیت این ب. ببرند

  .خبري و ناآگاهی نگه داشته شده بودند و مسئول همۀ اینها من بودم در پردة بی

نامه من  معرفی اشارة پائوال به. اندیشیدم و نگران بودم ماندم، به این چیزها می هاي زیادي را در بستر بیدار می شب

  .   را گشوده بود 9گویی جعبه پاندورا

من عمداً آنان را فریفتـه و،  . کردم شان، احساس حسادت می خبري و سادگی خاطر بی اغلب نسبت به کارمندانم، به

مرا هاي اخالقی، که چون شبحی  مشغولی آنها مجبور نبودند با دل. با این کار، آنها را از عذاب وجدان حفظ کرده بودم

  .کرد، دست وپنجه نرم کنند تعقیب می

. اندیشـیدم  بسیار می» ظواهر، در قیاس با حقیقت«و نیز به » به صداقت و درستی در کسب و کار«من، همچنین، 

ها و فرهنگ مردمـی سرشـار از    افسانه. اند گفتم، مطمئناً از همان ابتداي تاریخ، مردم یکدیگر را فریب داده به خود می

دهندگانِ ربـاخوار،   فروشانِ متقلب، وام فرش: برداري در معامالت است راجع به حقایقِ تحریف شده و کاله هایی داستان

                                                          
5. EHM (Economic Hit Man)
6. Corporatocracy
7. Polygraph
8. GNP (Gross National Product)

9 .Pandora's box  ،وقتی پاندورا درِ جعبه را، که به هدیه . ها در آن نهاده شدهبود هاي یونان باستان که تمام پلیدي اي در افسانه جعبه

.تنها چیز خوبی که باقی ماند امید بود ـ م. سرایت کرد ها به زمین بود، گشود تمام پلیديبه وي داده شده 
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هاي دوخته شده توسـط آنهـا فقـط بـه چشـم امپراتـور        خواستند امپراتور را متقاعد کنند که لباس و خیاطانی که می

  .نامرئی است

نامـه تهیـه    که تا بوده همین بوده ، و ظاهرِ فریبندة معرفـی خواستم خود را مجاب کنم  با وجود این، هر چقدر می

شده براي من در شرکت مین و حقایقِ نهفته در پس آن فقط انعکاسی از سرشت واقعـیِ آدمـی اسـت، ولـی در کُنـه      

کردم که بـه فـرازِ جدیـدي از فریبکـاري      اکنون درك می. اوضاع تغییر کرده بود. طور نیست دانستم که این وجودم می

ایم، فرازي که به نابوديِ خود ما خواهد انجامید ـ و نه فقط نابوديِ اخالقی، که نیز نـابوديِ فیزیکـیِ فرهنـگ و      رسیده

یافتـۀ مافیـایی اسـتعارة     جنایـات سـازمان  . توجهی را صـورت دهـیم   تمدن آمریکایی ــ مگر آنکه سریعاً تغییرات قابل

. انـد  در اوان کارهاي خالفشان، غالباً از بین او باش هـاي خیابـانی بـوده   رؤساي مافیا : هاي ما بود مناسبی براي فعالیت

: اما، آنهایی که  با گذشت زمان توانسته بودند ظاهر خود را تغییر دهند به رده هاي باال نیز ارتقـاء پیـدا مـی کردنـد ،    

ردند ، و به این ترتیـب  هاي قانونی تأسیس می ک ها و بنگاه دوخت می پوشیدند ، شرکت کت و شلوارهاي بسیار خوش

کننـد، و در نتیجـه از احتـرام     شـان حمایـت مـی    هاي خیریۀ منطقـه  به بخش هاي باالي جامعه راه می یافتنداز بنگاه

کننـد، و ماننـد جـان پرکینـزي کـه در       آنها براي کمک بـه درمانـدگان درنـگ نمـی    . جوامع خود برخوردار می شدند

ولی در پـس ایـن جـالي ظـاهري، رد خـون و      . رسند لگو و نمونه به نظر مینامه تشریح شده بود، شهروندانی ا معرفی

شوند تا چند سیر از  ها وارد صحنه می کش شان، آدم هنگام عجزِ بدهکاران از بازپرداخت دیون. توان یافت جنایت را می

. شـوند  وارد صحنه میبا  چوب و چماق  11»ها شغال«و در صورت امتناع بدهکار،  10.گوشت بدن بدهکار را طلب کنند

  .کنندمی هایشان را گسیل ها و تفنگ حل، توپ عنوان آخرین راه و نهایتاً، به

ریـزيِ   ي اقتصـاد و برنامـه   سرپرسـت دایـره  «و » اقتصـاددان ارشـد  «کردم که رنگ و لعابی کـه عنـاوینِ    درك می

خریـدار، نوعـاً، از   . قابـل قیـاس نبـود   داد با ترفندهاي سادة کاسبی در حد یک فروشنده فـرش   به من می» اي منطقه

هاي من، قربانیان فاقد آگـاهی و   کند، اما در مقابلِ فریبکاري ترفندهاي فروشنده فرش آگاه است و با احتیاط عمل می

تعلق داشت که هدفش نـه مغبـون کـردنِ    » نظام شرورانه«این فریبکاري به جزئی از یک . حزم و احتیاط کافی بودند

. ترین و مؤثرترینِ شکلِ امپریالیزم در طول تاریخ بشر بـود  باور، بلکه ارتقاء و گسترشِ زیرکانه خوش جزئیِ یک مشتريِ

شناس، اقتصاددان، مسـئول اقتصـادي،    گر مالی، جامعه تحلیل: هریک از کارکنان من نیز براي خود صاحب عنوانی بود

کـرد کـه همگـیِ آنـان،      از این عناوین آشکار نمییک  اما، هیچ. و مانند آن 12گذاريِ سایه اقتصادسنج، متخصص قیمت

  .اند»امپراتوري جهانی«نوعی، خرابکار اقتصادي و در خدمت منافعِ  به

کـرد کـه مـا صـرفاً بخـش بسـیار        عالوه بر این، برخورداري کارکنان من از چنین عناوینی این نکته را پنهان مـی 

المللی ــ از آنهایی که در  هاي عمدة بین هریک از شرکت. کوچک و قابل رویت یک کوه یخ عظیم شناور در آب بودیم

کردنـد ـــ خرابکـاران     آالت سنگین تولیـد مـی   کار بازاریابیِ کفش و کاالهاي ورزشی بودند گرفته تا آنهایی که ماشین

  .بودسرعت در حال تسخیر تمامیِ کرة زمین  پیشرويِ امپراتوري آغاز شده بود و به. اقتصاديِ خودشان را داشتند

شان را از تن به در آورده، خود را بـه کـت و شـلوارِ تجـارت آراسـته، و حـال و هـوایی         هاي چرمی گانگسترها کت

فرانسیسـکو، لنـدن و    ها در نیویـورك، شـیکاگو، سـان    مردان و زنانی از مراکز ابرشرکت. محترمانه به خود گرفته بودند

شدند تا سیاستمداران را متقاعد کننـد کـه    هاي مختلف می قارهتوکیو سرازیر شده و چون سیلی روانۀ اطراف و اکناف 

گرفتار آیند و مردم مستأصـل را ترغیـب کننـد تـا جسـم و      » ساالري ابرشرکت«بگذارند کشورهایشان در غل و زنجیرِ 

  .هاي غیر قانونی و خطوط مونتاژ بفروشند جان خود را به کارگاه

                                                          
.ـ م) شکسپیر» تاجر ونیزي«ي  استفاده ازواژگان نمایشنامه( ي دیون آنها  هاي کشورهاي بدهکار براي تسویه تملک مؤسسات و دارائی. 10

.ـ م) سیا(مأموران سازمان جاسوسی آمریکا . 11

12. Shadow Pricing expert
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 بیان نشده و پنهان در پس مندرجات نامه من و آن مقاله نشانگر جهانی فریبنده بود کـه بـا هـدف     معرفیجزئیات

فکر کردن به چنین مسائلی بیش از پـیش آزارم  . انقیاد همۀ ما به نظامی شدیداً غیراخالقی و ویرانگر سامان یافته بود

ت، مـرا بـه   هاي پائوال براي بازخوانی آن چه بین خطوط و بـه وجـه نـامرئی نوشـته هـا تعلـق داشـ        مساعدت. می داد

  .ام انجامید برداشتن گامی دیگر در مسیري هدایت کرد که نهایتاً به تغییر زندگی



  

  24فصل 

  ستیزد بزرگ نفتی می هاي رئیس جمهور اکوادور با شرکت

             بـردم احسـاس   از کشـور بـه سـر مـی     ام، کلمبیا و پاناما تنها کشوري بود که وقتی در خـارج ايهاي حرفهدر مسافرت

دسـت راسـتی بـه     1توانگرساالراناکوادور به شکل دائمی درحاکمیت دیکتاتورها و . کردم که در خانۀ خودم هستممی

به عبارتی، این کشور، نمونۀ کاملی از یـک جمهـوري   . اند سر برده که در خدمت منافعِ سیاسی و بازرگانیِ آمریکا بوده

  .در آن رخنه کرده بود عمیقاً» ساالري ابرشرکت«آمد که به حساب می 2موز

آغاز شد و بـه یـک    1960وزة کشور اکوادور در اواخر دهۀ برداريِ جدي از منابع نفتیِ  منطقۀ  آمازون در ح بهره  

هاي حاکم بر اکوادور خود را  ها انجامید که در جریان آن، گروه کوچک خانواده سلسله مخارج مسرفانه و ریخت و پاش

حـالی   هاي هنگفت را بر گردة کشور خود نهادند، در المللی ساختند و بار سنگینی از بدهی هاي بین بازیچۀ دست بانک

هـاي   هاي صنعتی، سدهاي هیدروالکتریکی، شـبکه  ها و شهرك جاده. که وثیقه آنها درآمدهاي نفتیِ کشور اکوادور بود

به ایـن ترتیـب یـک بـار     . هاي نیرو در سرتاسر کشور مانند قارچ در حال روییدن بود انتقال و توزیع برق و سایر پروژه

  .سی به ثروت هنگفتی دست یافتندالمللیِ ساختمانی و مهند هاي بین دیگر شرکت

جبال آند واقع شده است، ستارة اقبال سیاستمداري بین توده هاي مردم در حـال   در این کشور که در کنار سلسله

او . اي که چندین بار مالقاتش کرده بـودم  ، استاد دانشگاه و وکیل دعاويِ سی وچند ساله 3خائیمه رولدوس: طلوع بود

قـرار داشـت و از قـدرت جاذبـه و فرهمنـدي      » سـاالري  ابرشـرکت «مداران فاسد و همدست بـا  در نقطۀ مقابلِ سیاست

پرواز خواهم کـرد و بـه    4یک بار، با شتابزدگی به او پیشنهاد دادم که هر زمان که بخواهد، به شهر کیتو. برخوردار بود

زدم، ولـی واقعـاً حاضـر     روي شوخی میاگرچه این حرف را تا حدي از . رایگان به وي خدمات مشاوره ارائه خواهم داد

صـراحت   طور که به بودم این کار را با طیب خاطر در اوقات فراغتم برایش انجام دهم، زیرا به وي عالقه داشتم و، همان

شـوخی بـه مـن پیشـنهاد      او هـم بـه  . اي بودم که کشورش را ببیـنم  به خودش هم گفته بودم، همیشه به دنبال بهانه

  !توانم به دیدارش بروم هر موقع خواستم در مورد صورتحسابِ نفتم مذاکره و معامله کنم، می مشابهی داد و گفت

مسـئولیت  «گرا، بـا بـاوري قـوي بـه حقـوقِ اقشـارِ ضـعیف جامعـه و          و ملّی 5او به عنوان سیاستمداري پوپولیست

، بـا آغـاز   1978او در سـال   .شـهرت یافتـه بـود   » سیاستمداران نسبت به استفادة محتاطانه از منـابع طبیعـی کشـور   

اش، توجه شهروندان سـایر کشـورهایی را    اش براي انتخابات ریاست جمهوري، عالوه بر هموطنان هاي تبلیغاتی فعالیت

برداري از نفت مشغول بودند، و نیز مردمِ کشورهایی را که مشتاق رهـایی از اعمـال نفـوذ     که خارجیان در آنها به بهره

رولدوس از جمله سیاستمدارانِ نـادر و مـدرنی بـود کـه از     . رجی بودند نسبت به خود جلب کردنیروهاي قدرتمند خا

اي کـه از آنهـا    چندان پیچیده هاي نفتی و بر نظام نه کرد بر شرکت او تالش می. هراسید مخالفت با وضعیت حاکم نمی

  .کرد غلبه کند حمایت می

                                                          
1. oligarchs

2 .Banana Republic  ،معموالً استوایی، بـه کـار مـی    این اصطالح، اغلب به تحقیر، در مورد جمهوريرود کـه اقتصادشـان    هاي کوچک

طور تام و تمام دردست  قدرت را به لحاظ سیاسی، گروه کوچکی از افراد، وابسته است و، به) مثالًموز(شدت به محصول کشاورزيِ خاصی  به

.دارند ـ م

3. Jaime Roldos
4. Quito
5. Populist
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ایـاالت   7»کلیسـاي انجیلـیِ  «را، که یک گروه میسیونر از  6(SIL) »شناسیِ سامر انستیتوي زبان«به عنوان مثال، او 

بـا  » سـپاه صـلح  «مـن از زمـان فعـالیتم در    . هاي نفتی متهم کـرد  متحدة آمریکا بود، به همدستی مجرمانه با شرکت

وارد هـاي بـومی    بهانـۀ مطالعـه، ثبـت و ترجمـۀ زبـان      افراد سازمان مزبور به. آشنایی داشتم SILمیسیونرهاي انجیلی 

هاي آغازینِ اکتشاف نفت در منطقۀ حوزة نفتیِ آمـازون، بـا    کشورهاي منطقه و از جمله اکوادور شده بودند و در سال

کننـده کـه    در آن دوران، یک سلسله رویدادهاي نگران. کردند اي کار می طور گسترده به 8قبیلۀ سرخپوستان هوائورانی

نگارهـا بـه سـتادهاي مرکـزيِ ابرشـرکت گـزارش        هربار که لـرزه : داد میکرد به کرّات رخ  از الگویی یکسان پیروي می

هایی است که، به احتمال بسیار، نشان از وجـود نفـت در زیـر سـطح      خصوصی داراي مشخصه  دادند که منطقۀ به می

د کـه از  کردن شدند و بومیان را ترغیب می روانه آن منطقه می» کلیساي انجیلی«شناسِ  زمین دارد، میسیونرهاي زبان

هـاي پزشـکی و    در آنجـا غـذاي رایگـان، سـرپناه، لبـاس، مراقبـت      . آنجا به منطقۀ تحت اختیارِ میسیونرها کوچ کنند

هـاي خـود را بـه     گرفـت، مشـروط بـه اینکـه زمـین      شیوة میسیونري در اختیار بومیانِ مزبور قـرار مـی    تحصیالت به

  .هاي نفتی واگذار کنند شرکت

گیرند تا قبایل را به تـرك   هاي فریبکارانه را به کار می ز آن بود که میسیونرها انواع روششایعات روزافزون حاکی ا

شد این بود کـه میسـیونرهاي    مطلبی که که مکرراً نقل می. هاشان و نقل مکان به مراکز میسیونري ترغیب کنند خانه

شتند و سپس داروهـایی را بـراي مـداواي    گذا ابتدا غذاهایی آغشته به مسهل در اختیار بومیان می» کلیساي انجیلی«

هـاي قبیلـه هوائـورانی، میسـیونرهاي زبانشـناسِ       در سرتاسـر سـرزمین  . دادنـد  اپیدمیِ اسهال در اختیارشان قرار مـی 

در جـدارة  . افکندنـد  سبدهایی حاوي مواد غذایی را از هواپیماها و هیلکوپترها با چتر به پایین مـی » کلیساي انجیلی«

. هاي فرستنده هاي کوچک براي گیرنده هاي پایگـاه نظـامی شـل جاسـازي شـده بـود       سبدها دستگاهکف کاذبِ این 

مستّقر بودند از طریق ایـن بـی   » شرکت نفت شل«پرسنل نظامی ایاالت متحدة آمریکا که در پایگاه ارتش آمریکا در 

. کردنـد  ارتبـاط برقـرار مـی   » ساي انجیلیکلی«هاي مخابراتیِ بسیار پیچیده، با میسیونرهاي  وسیلۀ ایستگاه ها و به سیم

شـد، یکـی از میسـیونرها بـا پـادزهر یـا        هرزمان که یکی از افراد قبیله توسط ماري سمی گزیده یا شدیداً بیمـار مـی  

  .رسید ــ از راه می» شرکت نفت شل«داروهاي مناسب ــ و اغلب در هلیکوپترهاي 

کشـف شـد کـه    » کلیسـاي انجیلـی  «از میسیونرهاي زبانشـناسِ  در روزهاي آغازینِ اکتشاف نفت، اجساد پنج نفر 

بعـدها، سرخپوسـتان هوائـورانی ادعـا کردنـد کـه بـا ایـن کـار          . هاي مردان هوائورانی بدن آنـان را شـکافته بـود    نیزه

ولـی آنهـا ایـن پیغـام را نادیـده      . خواستند به میسیونرهاي مزبور پیغام دهند که باید از آن منطقـه بیـرون برونـد    می

در واقع، پیغام مزبور نهایتاً اثري معکوس داشت، زیـرا راشـل سـینت، خـواهر یکـی از مقتـوالن، بـا هـدف         . نگاشتندا

هاي نفتی، که به زعم او بـراي متمـدن    و شرکت» کلیساي انجیلی«آوريِ پول و جلب حمایت براي میسیونرهاي  جمع

ا را درنوردیـد و بـراي تبلیـغِ همـین نظـرات، در      کردند، سراسر ایـاالت متحـدة آمریکـ    اهتمام می» وحشیان«ساختن 

  .اي تلویزیونی نیز ظاهر شد برنامه

هاي خیریـۀ   توسط انجمن) »کلیساي انجیلی«یا همان میسیونرهاي  SIL(» شناسیِ سامر زبان) کذاییِ(انستیتوي «

خائیمه رولدوس مدعی بود که چنـین روابطـی بـا تشـکیالت خـانوادة راکفلـر ثابـت        . شد تأمین مالی  9خانواده راکفلر

هـاي بومیـان و پیشـبرد     ، درواقع، فقط پوششی بـراي تصـرف زمـین   »کلیساي انجیلی«کند که گروه میسیونرهاي  می

                                                          
6. Summer Institute of Linguistics

7 .Evangelical Church  ،که جرج دبلیو بوش بـا اتکـا بـه    (ها  اي از مسیحیانِ پروتستانِ آمریکاییِ متعصب و متحد باصهیونیست فرقه

.ـ م) جمهوري رسید و خود نیزپیرو همان کلیسا استآراي آنان به ریاست 

8. Huaorani Tribe
9. Rockefellers  : ها، از  ي سهامِ بسیاري از ابرشرکت از ثروتمندترین افراد آمریکا و صاحبانبخش عمده) نلسون و دیوید(برادران راکفلر

.ـ م... و... و ها هاي نفتی، بانک جمله بسیاري از شرکت
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را تأسـیس  » ی اسـتاندارد اویـل  شرکت نفتـ «، 10راکفلر. اکتشاف نفت بوده است؛ یکی از اخالف خانواده، یعنی جان د

  )1( .تجزیه شد 13و موبیل 12، اکسون11اي از جمله شورون هاي نفتیِ عمده کرده بود که بعدها به شرکت

هردوي آنها در برابر . داشت که قبالً توریخوس در آن پیشگام بود از دید من، رولدوس در همان مسیري گام بر می

ها پس بگیرد و رولدوس  را از آمریکایی» آبراه پاناما«خواست  توریخوس می. دندترین قدرت جهان قد برافراشته بو قوي

نـه  . هاي جهان را مورد تهدید قرار داده بـود  گراي خود در قبال مسئلۀ نفت، ذي نفوذترین شرکت با موضع شدیداً ملی

ور مستقل و بـه دور  خواسته آنان کسبِ حق تعیین سرنوشت کشورشان به ط. رولدوس کمونیست بود و نه توریخوس

هاي  کردند که شرکت بینی می نظرانِ سیاسی در مورد رولدوس، همچون توریخوس، پیش صاحب. از دخالت اجنبی بود

عنوان رئیس جمهور انتخاب شود، با  گاه ریاست جمهوريِ او را تحمل نخواهند کرد و چنانچه به بزرگ و واشنگتن هیچ

  .رو خواهد شد به  در شیلی رو15ال و یا آلندهدر کشور گواتما 14سرنوشتی مشابه آربنز

، همراه با هم، پیشـگام جنـبش نـوینی در    )رولدوس در اکوادور و توریخوس در پاناما(رسید که این دو  به نظرم می

. ساز براي تمام ملل جهـان باشـد   گذارِ تغییراتی سرنوشت هاي آمریکاي التین خواهند شد که ممکن است پایه سیاست

و چین ارتباطی نداشـتند و، بـر خـالف آلنـده، در اتحـاد بـا جنـبش         16کاسترو یا قذافی نبودند؛ با روسیه اینان امثالِ

این دو رهبر هوشمند و استثنایی و مردمی در عرصۀ سیاسی، بیشتر عمـل گـرا   . ها نیز نبودند المللیِ سوسیالیست بین

بـر سـه سـتون ـــ یعنـی      » سـاالري  ابرشـرکت «اگر . گرایی، ضدآمریکایی نبودند بودند تا جزم اندیشآنها، در عین ملی

ــ بنا شـده بـود، رولـدوس و توریخـوس مـی       دست هاي هم المللی، و حکومت هاي بین هاي کالن، بانک شرکت

اي از  بخـش عمـده  . دسـت، را فـراهم سـازند    هاي هـم  توانستند امکانِ سرنگونی یکی از این سه ستون، یعنی حکومت

  17»سیاسـت مـواد سـوختی هیـدروکربنی    «داد که بعداً تحت عنوان  اي تشکیل می را برنامهفعالیت انتخاباتیِ رولدوس 

ترین منبع درآمد اکوادور نفـت اسـت و اینکـه کلیـۀ      فرض بود که بزرگ این سیاست مبتنی بر این پیش. شناخته شد

بخش جمعیت اکوادور در بـر   نحوي انجام شود که منافع هرچه بیشتري را براي کثیرترین اکتشافات آتیِ نفت باید به 

او ابـراز  . رولدوس به لزومِ تعهد دولت به یاري رساندن بـه اقشـار ضـعیف و محرومـان قویـاً بـاور داشـت       . داشته باشد

عنوان اهرمی براي نیـل بـه اصـالحات اجتمـاعی      بتواند به» سیاست مواد سوختی هیدروکربنی«کرد که  امیدواري می

دانست که، مانند یک بندباز، باید از طناب نازکی عبور و تعادل خود را حفظ  ین وجود، میبا ا. مورد استفاده قرار گیرد

دانست که در اکوادور، همچون بسـیاري از کشـورهاي دیگـر، موفقیـت وي در انتخابـات بـدون حمایـت         کند؛ زیرا می

آنـان در انتخابـات پیـروز شـود،     پذیر نخواهد بود و حتی اگر بدون حمایت  ي بسیار پرنفوذ امکان حداقل چند خانواده

  .هایش بدون جلبِ حمایت آنان میسر نخواهد شد آمیزِ برنامه اجراي موفقیت

من از این موضوع که در آن ایـام بحرانـی، رئـیس جمهـوري چـون جیمـی کـارتر در کـاخ سـفید بـود احسـاس            

                                                          
10 .John D. Rockefeller  ،هـاي نفتـی و بـانکی خـود طـی سـالیان        هـا وابرشـرکت   راکفلر از طریق امپراتوريِ تراست. وارثانِ جان د

.اند ـ م ثیر گذاردهأتهایاقتصادي، داخلی، و خارجی ایاالت متحده  اي بر سیاست نحو عمده متمادي، به

11. Chevron
12. Exxon
13. Mobil

14 .Arbenz  ، ابرشرکت یونایتد فروتز وسرنگونی آربنز، رئیس جمهوري گواتماال«: مترجمان 3یادداشت شماره مراجعه کنید به.

15 .Allende  ،ي کودتـاي طراحـی شـده توسـط      خواه و منتخب مـردم شـیلی کـه درنتیجـه     دکتر سالوادور آلنده، رئیس جمهور آزادي

 5ي شـماره نگاه کنید به یادداشت (سرنگون شد  1973در سال ) سیا(» سازمان مرکزيِ اطالعاتایاالت متحده«و  ITTابرشرکت آمریکایی 

.»؛ سرنگونی دکتر آلنده، رئیس جمهوري شیلی.تی. تی. ابرشرکت آي«: مترجمان

.منظور نویسنده، در واقع، شوروي سابق است ـ م. 16

17. Hydrocarbons Policy
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هـاي نفتـی دیگـر،     و شرکت» زاکوشرکت نفتی تگ«در دوران زمامداري وي، با وجود فشارهاي . کردم خاطر می آرامش

دانسـتم کـه تحـت     من مـی . داشت واشنگتن تا حد زیادي خود را از دخالت در تحوالت داخلیِ این کشور دور نگه می

  .بود ، وضع به این منوال نمی»دموکرات«و چه » خواه جمهوري«زمامداريِ رئیس جمهوري دیگر در آمریکا، چه 

دیگر مردم اکوادور را متقاعد کرد تا رولدوس را به کاخ ریاسـت جمهـوري در    به باور من، آنچه بیش از هر موضوع

اي طوالنی از  او اولین رئیس جمهوري بود که، پس از زنجیره. کیتو بفرستند سیاست مواد سوختی هیدروکربنیِ او بود

در سـخنرانی   1979ل اگوست سا 10رولدوس در تاریخ . شد دیکتاتورها، در اکوادور به صورت دموکراتیک انتخاب می

  :را چنین توصیف کرد» سیاست مواد سوختی هیدروکربنی«اش، خطوط اصلیِ  آغازینِ ریاست جمهوري

منظـور حفـظ تنـوعِ صـادرات،      بـه . هاي مؤثري برداشـته شـود   براي دفاع از منابع انرژيِ این ملت، الزم است گام«

هاي ما صرفاً ملهـم   گیري تصمیم. ادي خود را از دست ندهدحکومت باید اقدامات الزم را به عمل آورد و استقالل اقتص

  )2( .کشور خواهد بود حاکمیت این از منافع ملی و در جهت دفاعِ همه جانبه از حق 

زیـرا در آن   ،متمرکـز کنـد  » شرکت نفت تگزاکو«رولدوس، از همان زمان آغاز به کار، مجبور بود توجه خود را بر 

. نهایت متزلزل بود روابط شرکت و رولدوس بی. زمان، این شرکت به بازیگر اصلی در صحنۀ بازيِ نفت تبدیل شده بود

گـذارِ   غول نفتی به رئیس جمهور جدید اطمینان نداشت و مایل نبود اجراي هیچ سیاسـتی را کـه ممکـن اسـت پایـه     

ر سـایر  هایی ممکن است، بـه عنـوان الگـو د    اه بود که چنین سیاستتگزاکو کامالً آگ. هاي جدیدي شود بپذیرد بدعت

  .کار گرفته شودکشورها نیز ب

  :بندي کرد ، یکی از مشاوران اصلی پرزیدنت رولدوس، نگرش دولت جدید را چنین جمع18خوزه کاروایال

گـذاري بـراي    رمایهها را بپذیرد و از انجـام سـ   نخواهد ریسک) »شرکت تگزاکو«اشاره به ( چنانچه شریکی تجاري 

گاه شریکی جایگزین حق خواهد داشت دست  برداري از مناطقِ تحت امتیازِ خود اجتناب کند، آن اکتشاف نفت یا بهره

  . ...عنوان مالک، کار را به دست گیرد گذاري زند و سپس، به به سرمایه

مـان بایـد    در عـین حـال، در مبـارزه    هاي خارجی باید منصفانه باشد؛ ولـی،  ما اعتقاد داریم که روابطمان با شرکت

  )3( .گونه هراس یا عقدة حقارتی از خود نشان دهیم مقاوم باشیم و در مذاکره با بیگانگان، نباید هیچ

بیست وهشـت روز دیگـر، سـی    . آغاز دهۀ جدیدي بود 19.، با خود عهدي کردم1980در روز اول سال نو، در سال 

ام ایجـاد کـنم و، در آینـده،     اي در زنـدگی  طول سال جدید تغییـرات عمـده   با خود عهد کردم در. شدم وپنج ساله می

  .قهرمانان جدیدي مانند خائیمه رولدوس و عمر توریخوس را الگوي خود قرار دهم

ترین مدیر اجرایی در تاریخچۀ شرکت مـین   برونو که از نظر سودآوري، موفق. اي روي داد دهنده گاه اتفاق تکان آن

  .هال اخراج شد گونه اخطاري، توسط مک اگهانی و بدون هیچطور ن بود، به

                                                          
18. Jose Carvajal

و خـود را نسـبت بـه اجـراي آن متعهـد       کننـد  سال، هدفی براي سال جدید تعیین مـی طبق سنتی، برخی مسیحیان در روز اول هر . 19
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هاي شـرکت موجـب اغتشـاش و     اي بود که در کلیۀ قسمت هال، براي شرکت مین چون زلزله  اخراج برونو توسط مک

بـراي بسـیاري از   . برونو دشمنانی هم داشت ولی حتی برخی از آنان هم از اخراج وي بیمناك شده بودنـد . تشتت شد

هاي دور میز نهار یا هنگام نوشیدن قهـوه،   ضمن بحث. برونو حسادت بوده است کارکنان، پرواضح بود که انگیزة اخراجِ

تر  کردند که به نظر آنها مک هال نسبت به برونو، که پانزده سال از وي جوان طور خصوصی عنوان می کارکنان اغلب به

  .کرد اي از سوددهی رسانده بود، احساس خطر می سابقه بود و شرکت را به سطوح بی

او . عنوان بهترین مدیر همچنـان پـیش بتـازد    توانست اجازه دهد برونو به مک هال نمی«: گفت کارکنان می یکی از

تشخیص داده بود که برونو، دیر یا زود، سررشتۀ همۀ امور را در دست خواهد گرفت و او باید بـا شـرکت خـداحافظی    

  ».کند

عنوان مدیر اجرایی جدیـد   را به 1است، پل پریديه مک هال نیز، چنان که گویی در پی اثبات صحت همین فرضیه

هاي زیادي در شرکت مین سمت معاونت مـدیرعامل را بـر عهـده داشـت، مهندسـی       پل که سال. شرکت انتخاب کرد

بلـه  «ولی به نظر من، او شخصـیتی افسـرده و کـدر و، فاقـد صـالحیت، و مـردي       . آچار به دست و خوش برخورد بود

کـرد و هرگـز حاضـر نبـود      هاي اتفاقی و غیرمنطقیِ رئیس هیئت مدیره سر خم می برابر خواستبود که در » گو قربان

  .بسیاري در این عقیده با من سهیم بودند. هایی به او هشدار دهند درباره عواقب چنین خواست

ملی اصـلی را  المللیِ ما نقش یک رهبر و عـا  او در عملیات بین. از نظر من، خروج برونو براي شرکت یک فاجعه بود

تمرکز کرده بود و از ماهیت حقیقی مأموریت مـا  ) آمریکا(پریدي بر کارهاي داخل کشور  در صورتی که. کرد بازي می

پرسیدم که با این احوال، کـارِ شـرکت بـه کجـا      به همین خاطر، از خودم می. در خارج اطالعات بسیار ناچیزي داشت

  .اش رفتم و او را آرام و منطقی یافتم خانهبراي سر زدن به برونو، به . خواهد انجامید

بـه  . اي نـدارد  کننـده  دانست که براي اخراج من هـیچ دلیـل قـانع    مک هال می! ببین جان«: دربارة مک هال گفت

مک هـال مالـک درصـد بسـیار     . همین علت، در قبالِ خاتمه خدتم، مزایاي بسیار خوبی را از او مطالبه کردم و گرفتم

بنابراین، وقتی تصمیم به عزلم گرفت، قـادر بـه انجـام    . رکت است و کنترل شرکت در اختیار اوستبزرگی از سهام ش

المللی که از مشتریان شرکت مین بودند پیشـنهاد اسـتخدام    برونو سپس گفت که از چند بانک بین» .کاري نبودم هیچ

  .ستافت کرده است و مشغول بررسی آنهادر سطوح عالیِ مدیریت را دری

مک هـال تمـاس خـود را بـا واقعیـت از      . چشمانت را باز نگه دار«: او توصیه کرد. و پرسیدم تکلیف من چیستاز ا

  ».خصوص حاال، بعد از آنچه به سر من آورد کس این را به او نخواهد گفت؛ به دست داده است، ولی هیچ

تعطیالت، با کشـتی بادبـانی رهسـپار     ، در حالی که هنوز از اخراجِ برونو گیج بودم، براي1980در اواخر ماه مارس 

در این سفر، زن جوانی که از کارمندان شرکت مین بود و من او را در اینجـا   . شدم» جزایر ویرجین«سفري دریایی به 

در مورد انتخاب این منطقه براي گذراندن تعطیالت سال نو هیچ تعمد خاصـی نداشـتم   . نامم همراه من بودمی 2مري

این موضوع در آن بعد از ظهري برایم تداعی شـد کـه   . که چنین تصمیمی چندان هم اتفاقی نبوده ولی بعدا پی بردم

                                                          
1. Paul Priddy
2. Mary
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بـودیم، ایـن منطقـه جزایـرِ      3»سـر فرانسـیس دریـک   «براي رسیده به کانـال  » سنت جان«در حال دور زدن جزیرة 

  .کند را از یکدیگر جدا می» ویرجین«آمریکایی و انگلیسیِ 

در این دهۀ گذشـته  . ها به ناوگانِ اسپانیاییِ حامل طال است هونِ حملۀ نابودکنندة انگلیسیاین آبراه نام خود را مر

فکر کـرده بـودم، کـه تـا چـه      » سر هنري مورگان«و » دریک«خیلی به دزدان دریایی و شخصیت هاي تاریخی نظیر 

گرفته اند و حتی لقـب بـه شـوالیه    اندازه علی رغم تمام دزدي ها و چپاولگري ها و ویرانگري هایشان مورد تقدیر قرار 

پرسیدم که با توجه به نحوه تربیتم، و از آنجـایی کـه بـه     اغلب از خود می. حتی به لقب شوالیه. به آنها اعطاء کرده اند

بایسـت در مـورد اسـتثمارِ کشـورهایی چـون       من آموخته بودند که به چنین شخصیت هایی احترام بگذارم، چـرا مـی  

نگریسـتم   دیدة قهرمان مـی  بسیاري از کسانی که به آنها به . بیا و اکوادور دچار دغدغۀ خاطر باشماندونزي، پاناما، کلم

، دیـوي کراکـت، لـویز و کـالرك ـــ سرخپوسـتان و       4ــ امثال اتان آلن، توماس جفرسون، جرج واشنگتن، دانیل بون

نگریسـتم و بـه ایـن     سان الگـویی مـی   آنان به هاي دیگران را مورد استثمار قرار داده بودند و من به بردگان و سرزمین

، به ابلهانه بـودنِ توجیهـات   »آبراه سر فرانسیس درِیک«حاال با رسیدن به . بخشیدمگناهم را التیام می وسیله احساس

  .بردمام پی می گذشته

اتان آلن چندین ماه . آوردم قصد آرامش خاطر نادیده گرفته بودم به یاد می اکنون برخی چیزها را که در گذشته به

ازدحامِ انگلیسی با تحمل چند کیلو غل و زنجیر به دست و پایش سـپري کـرده    هاي متعفن و پر را در کشتی ـ زندان 

او یـک زنـدانی جنگـی بـود کـه در سـال       . چال انگلیسی به سر برد بود و پس از آن نیز، مدتی طوالنی را در یک سیاه

کرد که اکنون خائیمه  هایی مبارزه می در آن هنگام، او براي همان نوع آزادي. ، در جنگ مونترال اسیر شده بود1775

  .کردند رولدوس و عمر توریخوس براي مردمِ خود مطالبه می

هـاي مشـابهی زنـدگی خـود را بـه       خاطر آرمـان  توماس جفرسون، جرج واشنگتن و دیگر بنیانگذاران آمریکا نیز به

روشـن بـود کـه در صـورت      انقالب از پیش تضمین نشده بود و بـراي آنهـا کـامالً    پیروزي در. مخاطره انداخته بودند

هـاي   دانیل بون، دیـوي کراکـت، و لـوئیس و کـالرك نیـز مشـقت      . عنوان خائن به دار آویخته خواهند شد شکست به

  .هاي زیادي کردند بسیاري را متحمل شدند و فداکاري

آوردم کـه انگلسـتانِ    تاریخ خیلی مطمئن نبودم ولی بـه یـاد مـی    اما، دریک و مورگان چطور؟ راجع به آن برهه از

پـذیرفتم کـه انگیـزة     بنابراین، باید این احتمال را می. کرد پروتستان قویا از جانب اسپانیاي کاتولیک احساس خطر می

خواسـتند  هاي طالي به خاطر منافع شخصی نبود، بلکه آنها مـی   دریک و مورگان در راهزنی دریایی، هجوم به کشتی

  .به قلب امپراتوري اسپانیا ضربه بزنند، و به این ترتیب از تمامیت انگلستان دفاع کنند

هـایی کـه از دل    رفتیم و به کوه راندیم و با باد این سو و آن سو می با قایق باد بانی مان به سمت باالدست آبراه می

شـدیم، ولـی    تر مـی  در جنوب ــ نزدیک» سنت جان  جزیرة«در شمال و » ي تَچ جزیره«دریا بیرون زده بود ــ یعنی 

مري آبجویی به من داد و صداي موزیـک را بلنـد کـرد تـا بهتـر      . من نمی توانستم ذهنم را از چنین افکاري رها سازم

اي کـه قـایقرانی    ام کـرده بـود و احسـاس آزادي    هایی که احاطـه  اما با وجود زیبایی. را بشنویم» جیمی بافت«صداي 

. سعی کردم با نوشیدن آبجو ایـن احسـاس را از بـین ببـرم    . کردم آورد، احساس خشم می با خود به همراه میمعموالً 

آمد و سوءاستفاده من از آنهـا بـراي توجیـه     آن نداهایی که از دوردست تاریخ می. ولی خشم در وجودم باقی مانده بود

  .انگیختخششم را بر می هاي خودم، آزمندي

خاطر همۀ آن بینش تاریخی که در ذهن من تزریق کرده بودند، خشمناك بودم و نیز نسـبت   هنسبت به والدینم ب

آبجـوي دیگـري را بـاز    . دانسـتند  ام که مسئوالنش، در مورد همه چیز، خود را محق مـی  ، مدرسۀ آمادگی»تیلتون«به 

                                                          
3. Sir Francis Drake
4. Daniel Boon
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  .کشتم آورده بود می خاطر آنچه بر سر برونو در آن موقع اگر به مک هال دسترسی داشتم، او را به. کردم

هایش در هردو طرف در اهتـراز بـود و    بادبان. کمان، از کنارمان گذشت قایقی چوبین، با پرچمی الوان چون رنگین

هـاي روشـن، و دو    رنگ به 5هایی پنج ـ شش زن و مرد جوانِ هیپی با سارونگ . کرد سرعت باد از میان آبراه عبور می به

اینها عیاران دریایی امروزي . کشیدند دادند و فریاد می برهنه بودند، براي ما دست تکان مینفر که در عرشۀ جلو کامالً 

شـد از   این را می. زیستند گونه محدودیتی، در جامعۀ اشتراکی خود در درون همان قایق می بودند که آزاد و بدون هیچ

  .قایق و از سر و وضعشان دریافت

 تکلـف  نسبت به زندگیِ آزاد و بی. کرد هم، ولی دستم از من تبعیت نمیمن هم سعی کردم دستی برایشان تکان د

  .کردمآنها احساس حسادت می

ا دوسـت  آیـ «: نگریست، از من پرسـید  هاي دوردست را می مري، که از روي عرشه، محو شدن تدریجی آنها در افق

  »؟داشتی این طوري زندگی کنی

آنچـه از آن نفـرت   . مادرم، یا مدرسۀ تیلتون و یا مک هـال نـدارد  ناگهان پی بردم که خشم من ارتباطی به پدر و 

  .من از خودم بیزار بودم، زیرا مسئول اصلی آن هیچ کس به جز خودم نبود. داشتم شیوة زندگی خودم بود

وقت، بـه   آن. کرد داد، داشت مطلبی را فریاد می مري، در حالی که از سمت راست قایق چیزي را به اشاره نشان می

  ».اندازیم امشب لنگر می! خلیج لینستر«تر شد و گفت،  نزدیکمن 

هـاي دزدان دریـایی بـه کمـین      در گذشته، آنجا کشـتی . خلیج کوچکی آرمیده بود» جزیرة سنت جان«در دامان 

سـمت جلـوي    سپس سکان را به مـري سـپردم و بـه   . جلوتر راندم. نشستند هاي حامل طال به انتظار می ناوگانِ کشتی

کـرد، خـم شـدم، بادبـان      سوي خلیج زیبا هدایت مـی  و به» ي ملون دماغه«در حالی که او قایق را به دور . معرشه رفت

مري با چاالکی بادبان اصـلی را خوابانـد و مـن لنگـر را از     . اش بیرون کشیدم کوچک را آزاد کردم و لنگر را از صندوق

  .ف خزید و قایق را متوقف کردقایق به بیرون انداختم؛ زنجیر با سر و صدا به درون آب شفا

من برایش یادداشتی گذاشـتم، بـا قـایقِ نجـات بـه سـوي       . بعد از توقف قایق، مري کمی شنا کرد و بعد چرتی زد

آنجا، مـدت زیـادي کنـار آب    . هاي یک مزرعۀ قدیمی نیشکر نگه داشتم ساحل حرکت کردم و آن را درست زیر خرابه

  .نم ولی موفق نشدمسعی کردم به هیچ چیزي فکر نک. نشستم

زحمت باال رفتم و خود را بر فـراز دیوارهـاي رو بـه خرابـی      اي که شیب تندي داشت به  در اواخر بعدازظهر، از تپه

بـه تماشـاي   . مان بود که دور از ساحل لنگر انداخته بـود  اي قدیمی یافتم که مشرف به کشتی بادبانی کوچک ي مزرعه

دانسـتم   اي از زیبایی بود ولی مـی  این مناظرة دلنشین و چکامه. رفت ایستادم یخورشید که در جهت کارائیب پایین م

صدها بردة آفریقایی در آنجا جان کنده و مـرده  : حد و حصري را به خود دیده است  هاي ناگفته و بی که مزرعه فالکت

د، نیشـکر بکارنـد و درو کننـد و، بـا     مانند را در آنجا بنـا کننـ   داشتند تا آن خانۀ کاخ آنان را به زور اسلحه وامی. بودند

آرامـشِ آن مکـان چـون نقـابی گذشـتۀ ماالمـال از       . تبـدیل کننـد    6آالت، شـکر خـام را بـه مـادة اولیـه رام      ماشـین 

  .ساخت ام را پنهان می ورِ درونی طور که خشم شعله پوشاند، همان هایش را می گري وحشی

رنگـی در آسـمان    نظرها ناپدید می شد، کمـان عظـیم سـرخ   اي کوهستانی از  در حالی که خورشید در پسِ جزیره

با نگاه به دریایی که اندك اندك رو به تاریکی می رفت، به این نتیجـه رسـیدم کـه خـود مـن نیـز هـیچ        . نقش بست

تفاوتی با یک برده دار ندارم و کارم در شرکت مین فقط استفاده از ابزارِ وام بـراي کشـاندنِ کشـورهاي فقیـر بـه دام      

عنوان اقتصاددانِ ارشد مین بر اساس ارقامی ساختگی و متـورم،   هاي من به بینی پیش. نبوده است» پراتوري جهانیام«

                                                          
.کنند ـ م هاي بلندي که مردان و زنان در مالزي و اندونزي به تن می دامن: سارونگ. 5

6 .Rum  ،عرق نیشکر.
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اي براي اطمینان یافتن از این نبود که به هنگام نیاز کشورم آمریکا به نفت، بتوانیم چند سـیر از گوشـت    صرفاً وسیله

هـایم در جهـت    عنوان یک شریک نیز صـرفاً ناشـی از تـالش    کت بهموقعیت من در شر 7.گیرنده را طلب کنیم بدنِ وام

هایشـان   کار من در شرکت مین، عالوه بر مواردي کـه برشـمردم، بـا مـردم و خـانواده     . افزایش سودآوري شرکت نبود

را  یافت، مردمی مثل همان بیچارگانی که براي ساختن دیوارِ زیر پایم جان باخته بودنـد، مردمـی کـه آنهـا     ارتباط می

  .برداري قرار داده بودم مورد استثمار و بهره

زور مـردان و زنـانی از   دارانی بود کـه بـه    مدت ده سال، نقشی که بر عهده گرفته بودم در حکم وارث همان برده به

مـن  . تـر بـود   با این تفاوت که روشِ من امروزي و زیرکانه. ها بیرون کشیده و سوار بر کشتی هایشان می کردندجنگل

هـاي در حـال متالشـی شـدن یـا شـنیدنِ        هاي در حال جان کندن، بو کشیدنِ گوشـت  گاه مجبور به نظارة بدن هیچ

بـار و   ولی، هرچه بود، آنچه من انجام داده بودم نیـز همـان قـدر خباثـت    . ها نبودم هاي ناشی از درد و رنج انسان ضجه

هاي انسانیِ قضیه، از اجساد، از گوشـت و خـون، و    ز جنبهتوانستم خود را ا شیطانی بود؛ زیرا، بر خالف گذشتگانم، می

دارانِ گذشـته نیـز گناهکـارتر     به این ترتیب، شاید در تحلیل نهایی، من از برده. ها به دور نگه دارم ها و شیون از ضجه

  .بودم

مقاومـت   زرنگاه دیگري به کشتی بادبانی کوچکم انداختم که در لنگرگاهش با فروکش کردنِ آبِ دریا بـر اثـر جـ   

در آن . نوشید و منتظر آمدنم بـود تـا یکـی هـم بـه مـن بدهـد        شاید مارگریتا می. مري در عرشه لم داده بود. کردمی

کـرد، از   قدر به من اطمینان مـی   رسید و چه قدر آرام به نظر می لحظه، با دیدن او در آخرین روشناییِ روز و اینکه چه

کـردم، عمیقـا    بودم و اینکه چطور آنان را به مشتی جنایتکار اقتصادي تبدیل می فکر آنچه با او و سایر کارکنانم کرده

  .متأثر شده بودم

من آنها را به جنایت کار اقتصادي تبدیل کرده بودم، به هما شکلی که کلودین از من جنایت کار اقتصادي ساخته 

مـن از   .کـردم  و ارتقاء رتبه، آنان را اغوا مـی من با افزایش حقوق . بود، با این تفاوت که من فاقد صداقت کلودین بودم

  . هایی بیش نبودندآنها هم برده. دار ساخته بودم، با این وجود، آنها هم مثل ِ من، در غل و زنجیرِ نظام بودندآنها برده

شـان   یفام روي برگرداندم و به دیوارهایی که به دست بردگانی کـه از زادگـاه آفریقـای    از دریا، خلیج و آسمانِ سرخ

وقتی چشمانم را باز کردم، نگاهم بـه یـک تکـه    . سعی کردم همه چیز را فراموش کنم. کنده شده بودند چشم بربستم

پریـدم، چـوب را برداشـتم و شـروع کـردم بـه       . بال و طولی دوبرابـر آن افتـاد   چوب خمیده به کلفتی یک چوب بیس

خود را روي چمـن انـداختم و بـه    . دم که از خستگی افتادمقدر به این کار ادامه دا آن. کوبیدن آن بر دیوارهاي سنگی

  .گذشتند مشغول شدم تماشاي ابرها که از باالي سرم می

هـاي   مـان را کـه در آب   در سـاحل ایسـتادم و قـایق   . سرانجام، راه برگشت به طرف قایقِ نجات را در پیش گـرفتم 

دانستم که با بازگشت به زنـدگی   می. نستم چه باید کرددا دیگر می. رنگ لنگر انداخته بود، از دوردست نظاره کردم آبی

هایی که در پیش  افزایش حقوق. ام، به شرکت مین و آنچه مین مظهر آن بود، براي همیشه از دست خواهم رفت قبلی

  .بود، حقوق بازنشستگی، بیمه و مزایاي مختلف و سهامی که در مین داشتم، همه اغواکننده بود

توانسـتم   از یـک سـو، مـی   . شـده بـودم    دار، بـرده  منِ برده. شد تر می ماندم، استعفا مشکل ن میهرچه بیشتر در می

توانستم از هـر   شد بزنم ـ و از سویی دیگر، می  طور که بر آن دیوارهاي سنگی کوفته بودم، خود را تا آنجا که می همان

  .آنچه که بود بگریزم

  .، به اطاق پل پریدي رفتم و استعفایم را تسلیم کردم1980روز اول آوریل . دو روز بعد، به بوستن برگشتم

                                                          
.اثر ویلیام شکسپیر ـ م» تاجر ونیزي«ي  نامه استفاده از واژگان نمایش .7
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ایـن دروغِ اول آوریـل   ! آه«: چشـمکی زد و گفـت  . پل پریدي حرفم را بـاور نکـرد  . اي نبود کار سادهترك شرکت مین 

  .»!است

سـپس، توصـیۀ پـائوال را بـه خـاطر آوردم کـه بایـد از کارهـاي         . زنـم  به او اطمینان دادم که دارم جدي حرف می

. ام بپـردازم خـودداري کـنم    آمیز و ایجاد سوءظن نسبت به این امر که ممکن است به افشاي جنایات اقتصادي تحریک

کـنم و سپاسـگزارش هسـتم ولـی زمـان آن       درك می بنابراین، تأکید کردم که آنچه را مین براي من انجام داده است

سپس افزودم که همیشه آرزو داشتم دربارة کسانی که مـین در سرتاسـر دنیـا    . رسیده است که به کار دیگري بپردازم

خـواهم بـراي    گفتم کـه مـی  . موجب آشنایی من با آنان شده بود مطالبی بنویسم، البته بدون اشاره به مطالب سیاسی

وفـاداري  . صورت آزاد کار کنم و آزادانه به سفرهاي خود ادامـه دهـم   هاي دیگر به و مجله جئوگرافیکنشنال نشریۀ 

  .سرانجام، پل تسلیم شد. خود را به مین اعالم کردم و سوگند خوردم در هر فرصتی که بتوانم، از آن ستایش کنم

قـدر   شدند که در مـین چـه   به من یادآور میمرتباً . بعد از آن، دیگران همگی سعی کردند از استعفا منصرفم کنند

کـس   دریـافتم کـه هـیچ   . همه چیز برایم خوب پیش رفته است و حتی مرا از بابت اسـتعفا، بـه جنـون مـتهم کردنـد     

حداقل، بخشی از موضوع بـه ایـن   . کنم خواهد این حقیقت را بپذیرد که من به خواست خودم شرکت را ترك می نمی

اگـر مـن   . پذیرفتند مجبور بودند نگاهی نیز به خودشان بیفکنند استعفاي داوطلبانه مرا می گشت که اگر واقعیت برمی

خاطر ترك شرکت دیوانه نبودم، پس شاید الزم می بود که خود آنها آنان سالمت عقالنـیِ خودشـان را در مانـدگار     به

  .لقی کنند که با عقلش وداع گفته استدرد سرتر این بود که مرا شخصی ت ولی راه بی. شدن زیر عالمت سؤال ببرند

کـرد کـه بـدون     چیزي در نگاهشان مالمـتم مـی  : هاي کارکنانم بود العمل عامل آزاردهنده، بیش از هر چیز، عکس

هـا   بعـد از سـال  . ولی تصـمیمم را گرفتـه بـودم   . کنم شان می تعیین فرد مناسب دیگري به عنوان جانشین، دارم ترك

  .ها را بگسلم مصمم بودم که رشته تزلزل و دودلی، حاال دیگر

درست است که دیگر شاغل نبودم ولی از آنجا که . خواستم پیش نرفت متأسفانه، کارها دقیقا به آن صورتی که می

اگـر چنـد سـال    . کـرد  تا مرحلۀ شراکت خیلی فاصله داشتم، عواید سهامِ من در شرکت براي بازنشستگی کفایت نمـی 

پروراندم؛ اما، در سن سی وپنج  ام می شدم که زمانی در مخیله اي می بودم، میلیونر چهل سالهدیگر در مین باقی مانده 

  !آور بود آوریل آن سال در بوستن سرد و کسالت. سالگی، براي رسیدن به آن مقصد، راه درازي در پیش داشتم

یکـی از مشـتریان   «: گفـت  او مـی . مدتی بعد، روزي پل پریدي به من زنگ زد و خواست که به دفتر کـارش بـروم  

آنان قرارداد خدمات شـرکت مـین را فقـط بـه ایـن خـاطر       . تهدید کرده که با شرکت مین قطع همکاري خواهد کرد

  ».بر عهده بگیري 1"شاهد خبره"شان را در جایگاه  خواستند تو نمایندگی پذیرفته بودند که می

ذاکره، رو درروي پل قرار گـرفتم، تصـمیم خـود را گرفتـه     خیلی به این موضوع فکر کردم و زمانی که پشت میز م

با کمال تعجب، دیدم که موافقـت  . گرفتم قیمتم را اعالم کردم ــ مبلغی بیش از سه برابرِ حقوقی که در مین می. بودم

  .این آغاز شغل جدیدم بود. کرد

. رقِ عمومی آمریکـا، اسـتخدام شـدم   هاي ب عمدتاً براي شرکت» شاهد خبره«عنوان یک  چند سالی با حقوق باال به

                                                          
.ي مربوطه، پس از سوگند خوردن، نظرکارشناسی خود را بیان کند ـ م که باید در محکمه» کارشناس رسمی«معادل . 1
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هـاي نـاظر بـر     بایست به تصویبِ کمیسیون شان می هاي جدیدي بودند که ساخت ها در پی احداث نیروگاه این شرکت

کـار مـن   . بـود » شرکت خدمات عمومیِ ایالت نیوهمپشایر«یکی از مشتریانم . رسید هاي آب و برقِ عمومی می شرکت

برانگیز بود توجیه کنم و براي این کار،  را که بسیار مناقشه  2»بروك اي سی یروگاه هستهن«این بود که صرفۀ اقتصاديِ 

  .خوردم باید ابتدا در برابر کمیسیون سوگند می

. کـردم  گیري می اگرچه دیگر مستقیماً با آمریکاي التین ارتباط کاري نداشتم، ولی رویدادهاي آنجا را همچنان پی

تماسم را بـا پـائوال حفـظ کـردم و بـا دوسـتان قـدیمِ        . وقت آزاد زیادي در اختیار داشتم ،»شاهد خبره«در مقامِ یک 

هاي نفتـی   ناگاه در کانون سیاست اکوادور در آن روزها به . در اکوادور دوباره ارتباط برقرار کردم» سپاه صلح«روزهاي 

  .المللی قرار گرفته بود بین

اش  هاي انتخاباتیِ ریاسـت جمهـوري   هایی را که در زمان فعالیت قولاو . راند خائیمه رولدوس همچنان به پیش می

وضوح، به اموري واقـف   او، به . داد هاي نفتی صورت می اي را علیه شرکت جانبه داده بود جدي گرفته بود و تهاجم همه

او . زدنـد  ا بـه ندیـدن مـی   دیدند و یا، در مورد آنها، خود ر ، یا نمی»آبراه پاناما«یک از دو سوي  بود که دیگران در هیچ

را فراهم کرده است و در پیِ فـرو کاسـتن   » امپراتوري جهانی«هایی زمینه تبدیلِ دنیا به یک  فهمید که چه جریان می

هـا مقـاالتی    هرگـاه در روزنامـه  . نقش شهروندانِ کشورش به نقشی بسیار جزئی در حد بردگی و اطاعت محض اسـت 

تـر مـرا تحـت تـأثیر قـرار       اش در درك مسـائلِ عمیـق   احساس تعهدش، که نیز تواناییتنها  خواندم، نه  دربارة وي می

هـاي جهـانی پـا     تر به این حقیقت اشاره داشت که داریـم بـه دوران جدیـدي از سیاسـت     داد، و این مسائل عمیق می

  .نهیم می

ي  معاهـده «. سـت خـورد  ، جیمی کارتر در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا از رونالد ریگـان شک 1980در نوامبر 

خصوصاً (و وضعیت ایران ) که وي با عمر توریخوس رئیس جمهور پاناما، در مورد آن به توافق رسیده بود(» آبراه پاناما

عوامـل  ) شدند و طرح عملیاتی نجاتشان که منجر به شکست شده بود هایی که در سفارت آمریکا نگهداري می گروگان

  .عمدة شکست کارتر بود

تـرین   رئیس جمهوري کـه بـزرگ  : طلبید ریانی در حال روي دادن بود که شناخت آن ظرافت بیشتري را میاما، ج

هدفش صلح جهانی بود و تالش خود را صرف کاهش وابستگی آمریکا به نفت کرده بود، جایگاهش را به کسی واگـذار  

نظامی باور داشت و، عالوه بر آن، کنتـرل  کرد که به جایگاه آمریکا در رأس هرم قدرت جهانی و حفظ آن با نیروي  می

هاي انرژي خورشیدي را بـر سـقف کـاخ سـفید      رئیس جمهوري که پانل. شمرد آمریکا می 3هاي نفت را حق مقدر چاه

داد که بعد از اشغالِ اتاق بیضی شکلِ کاخ سفید، بالفاصله دسـتور برداشـتن    نصب کرده بود جاي خود را به مردي می

  .آنها را داد

اعالمیـۀ  «کفایت بود، ولی تصویري که از آیندة آمریکـا مـد نظـر داشـت بـا آنچـه در        کارتر سیاستمداري بی شاید

انگارانـه بـه نظـر     با نگاهی به گذشته، دیدگاه او اکنـون قـدیمی و سـاده   . آمریکا آمده است همخوانی داشت» استقالل

  .و بسیاري از نیاکان ما را به سواحل آمریکا جلب کردهایی که آمریکا را در آغاز شکل داد  بازگشت به آرمان: آید می

دارِ مقام ریاسـت جمهـوري بودنـد مقایسـه کنـیم، کـارتر را        اگر او را با کسانی که بالفاصله قبل و بعد از وي عهده

  .نگرشِ جهانیِ او با جنایتکاران اقتصادي همخوانی نداشت. یابیم اي خالف قاعده می پدیده

در زمـان انتخـاب   . بود» ساالري ابرشرکت«و خدمتگذار » امپراتوري جهانی«ر پیِ بنا نهادنِ از سوي دیگر، ریگان د

                                                          
2. Seabrook

طلبـی ارضـی آمریکـا در قـرن      کننـدة توسـعه   یعنی نظریـه توجیـه  ) manifest destiny(» آشکارتقدیر «حق مقدر مبتنی بر نظریه  3.

تقـدیر  «توان دید که  اگرچه سیاستگذاران آمریکا در اوایل قرن بیستم استفاده از این واژگان را کنار نهادند ولی در عمل می. هجدهم است

.ثیر گذار است ـ مîدئولوژي سیاسی آنان تاهمچنان بر ای) حق دخالت آمریکا در هر سوي جهان(» آشکار
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اش، یعنـی هنرپیشـگی در هـالیوود، بـا تبعیـت او از منویـات        او به ریاست جمهوري، به نظرم آمـد کـه شـغل قبلـی    

هبردهـاي صـادر شـده عمـل     دانست چگونه به را او مرد اطاعت و تبعیت بود و می. هاي بزرگ همخوانی داشت شرکت

ریگان، دست به سینه، در خدمت مردانی بود کـه بـین دفـاترِ مـدیران عامـلِ      . این در حکم وجه مشخصه او بود. کند

او در . سو در رفت وآمـد مـی کردنـد    سو به آن ها و ستادهاي دولتی، مرتب از این مدیرة بانک  ها، دفاترِ هیئت ابرشرکت

. چرخاندند ــ مردانـی از قبیـل جـرج اچ    ر خدمت وي بودند ولی درواقع دولت او را میخدمت مردانی بود که ظاهراً د

وزیـر  (، کاسـپار واینبرگـر   )وزیر امور خارجه(که معاونت ریاست جمهوري را بر عهده داشت، جرج شولتز  4دبلیو بوش

مبلّغ و مدافع آن چیزي بود کـه اینـان   درواقع، ریگان صرفاً  7.و رابرت مک نامارا  6، ریچارد هلمز 5، ریچارد چنی)دفاع

هـاي چنـین    آمریکایی که جهان و همۀ ذخایر آن را در کنترل خود داشـته باشـد، جهـانی کـه فرمـان     : خواستند  می

کند به اجرا گذارد و یـک نظـام    گونه که آمریکا دیکته می آمریکایی را اجابت کند، ارتشی آمریکایی که دستورات را آن

  .باشد» امپراتوري جهانی«المللی که حامی آمریکا در مقام مدیرعامل  تجاري و بانکی بین

آمد که در حال ورود به دورانی هستیم که بـراي جنایتکـاران اقتصـادي     کردم ، به نظرم میفکر میوقتی به آینده 

براي خـروج  بایست این زمان را  هاي سرنوشت بود که من می این هم یکی دیگر از بازي! خوب. بسیار نوید بخش است

اما هرچه بیشتر در این موضوع تعمق کردم، احساس رضایت بیشتري بـه مـن دسـت داد زیـرا     . از مین برگزیده باشم

توانسـت باشـد، جـام     در مورد اینکه پیامدهاي این تحوالّت در درازمدت چـه مـی  . زمان مناسبی را انتخاب کرده بودم

هـا دوام   گفـت کـه امپراتـوري    م بازگو کند؛ هر چند که تاریخ این را مینمایی در اختیار نداشتم که آینده را برای جهان

آور  از دید من، مردانی نظیر پرزیدنت رولدوس پیـام . کند نخواهند داشت و اینکه آونگ همیشه در دو جهت نوسان می

. کنـد  مـی  اطمینان داشتم که رئیس جمهور جدیـد اکـوادور بسـیاري از ظرایـف وضـعیت جـاري را درك      . امید بودند

» آبـراه پانامـا  «اش در مـورد   خاطر موضع شـجاعانه  دانستم که وي از ستایندگانِ عمر توریخوس است و کارتر را به می

توانستم امیدوار باشـم کـه    فقط می. مطمئن بودم که رولدوس در مسیر خود دچار لغزش نخواهد شد. کند تحسین می

رهبران کشورهایی بیفروزد که بـه منبـع الهـامی از نـوعِ آنچـه وي و       هاي وي چراغ راهی براي ها و پایمردي استواري

  .توریخوس فراهم آورده بودند، نیاز داشتند

وي را به مجلس اکـوادور تسـلیم   » مواد سوختی هیدروکربنی«، دولت رولدوس رسماً الیحۀ جدید 1981در اوایل 

در مقایسـه  . شد هاي نفتی اصالح می ر وي با شرکتشد، رابطۀ کشو چنانچه این قانون به مرحلۀ اجرا گذاشته می. کرد

هـدف آن تغییـر نحـوة    . شـد  با معیارهاي متداول در این صنعت، الیحۀ یاد شده انقالبی و حتی رادیکال محسوب مـی 

رفت و به بخـش اعظـم آمریکـاي التـین و سراسـر جهـان        انجام معامالت بود و تأثیراتش از مرزهاي اکوادور فراتر می

  )1( .فتیا گسترش می

رفت ــ آنها، سنگ تمام گذاشتند تـا جلـوي ایـن قـانون را      هاي نفتی همانی بود که انتظار می العمل شرکت عکس

هـایی   کردند و البی هایشـان بـا کیـف    شان در ادارات علیه خائیمه رولدوس سمپاشی می عاملینِ روابط عمومی. بگیرند

                                                          
4 .George H. W. Bush  ،)جرج بوش پدر ـ م.(

.اش ـ م ي ریاست جمهوري همان دیک چنی، معاون جرج بوشِ پسر در دو دوره .5

آمریکا در ایـران نیـز    1953در کودتاي سال  در زمان ریگان و از سفیران آمریکا در ایران در اواخر حکومت شاه که CIAرئیس سازمان  .6

.نام لیلی هلمز است که رابط حکومت طالبان و دولت آمریکا بود ـ م وي داراي عروسی افغانی به. نقشی فعال داشت

) Paul Wolfowitz(آیا این صرفاًاتفاقی است که پل ولفوویتز . اي از جنگ ویتنام و، بعداً، رئیس بانک جهانی وزیر دفاع آمریکا در دوره. 7

ي نظـامی آمریکـا بـه عـراق نیـز از سـوي        یریاست جمهوريِ جرج بوش پسر و طراح اصلی حمله وم وزارت دفاع آمریکا در هردو دورهنفر د

هـاي جنگـی و نظـامی     ، درواقع، مکمـل سیاسـت  »بانک جهانی«هاي  و یا سیاست! در نظر گرفته شد؟» بانک جهانی«آمریکا براي ریاست 

.)»المللی پول بانک جهانی و صندوق بین«: مترجمان 7ي  ادداشت شمارهنگاه کنید به ی(. آمریکاست؟ ـ م
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خواسـتند اولـین    آنان می. انگیز به کیتو و واشنگتن سرازیر شدند وسوسهمملو از پیشنهادهاي تهدیدآمیز یا رشوه هاي 

نحو دموکراتیک انتخاب شده بود به عنوان کاستروي دیگـري در   رئیس جمهوري را که، در دوران اخیر، در اکوادور به 

هـاي   وطئـه شـد و بـا محکـوم کـردنِ ت     هـا نمـی   خـواهی  ولی رولدوس تسـلیم ایـن بـاج   . مقابل آمریکا به تصویر کشند

شناسـی   انسـتیتوي زبـان  «صـراحت   او بـه . کرد ها مقاومت می خواهی ها و کلیسا، در مقابل این باج  بازان، نفتی سیاست

هـاي نفتـی مـتهم کـرد و      را به همدستی با شرکت) »انجیلی) پروتستان(کلیساي «یا همان میسیونرهاي  SIL(» سامر

  )2( .ر اخراج این میسیونرها از کشور را صادر کردگدار، دستو سپس، در اقدامی شجاعانه و شاید بی

، رولـدوس   SILتنها چند هفته پس از فرستادنِ لوایح به مجلس قانونگذاري و چند روز پس از اخراج میسیونرهاي 

هـا و اقـدامات آنهـا بایـد بـه نفـع        هاي نفتی، اخطار کرد که برنامه هاي ذینفع خارجی، و از جمله شرکت به تمام طرف

او سـخنرانی مهمـی در اسـتادیوم المپیـک     . اکوادور باشد؛ در غیر ایـن صـورت، از کشـور اخـراج خواهنـد شـد      مردم 

شهر کیتو ایراد کرد و سپس براي دیدار از یکی از جوامع کوچک کشور، رهسپار جنوب اکوادور شـد ولـی    8آتاهوالپاي

  )3( .کشته شد 1981چهارم ماه مه سال  در آنجا در حادثه سقوط بالگرد، در بیست و

در » !جنایت سازمان سـیا «تیتـرِ  . این خبر تمام جهان را شوکه کرد و خشم و نفرت آمریکاي التین را فراگرفت

هـاي نفتـی از رولـدوس،     عـالوه بـر نفـرت واشـنگتن و شـرکت     . خورد هاي سراسرِ آمریکاي التین به چشم می روزنامه

در  (CIA)ایـاالت متحـدة آمریکـا    » سازمان مرکزي اطالعـات «تنِ بسیاري از شواهد و قرائن دیگر نیز اتهام دست داش

چیز هرگز اثبات نشـد ولـی    هیچ. ها باالتر گرفت با کشف اطالعات بیشتر، دامنۀ سوءظن. کند قتل رولدوس را تأیید می

ده گرفت پیشاپیش هشـدار دا  هایی که براي سوءقصد به او صورت می بر اساس شواهد عینی، رولدوس نسبت به تالش

اش او را  در لحظۀ آخر، یکی از افسـران امنیتـی  . آورد هاي الزم، از جمله سفر با دو بالگرد، را به عمل می بود و احتیاط

  .متقاعد کرده بود سوار بالگردي شود که منفجر و تبدیل به تلۀ مرگ او شد

  !افتالعمل جهانی، خبر قتل رولدوس در مطبوعات آمریکا انعکاس چندانی نی رغم عکس به 

و » انسـتیتوي زبانشناسـی سـامر   «سپس، اسوالدو هورتادو ریاست جمهوري اکوادور را در دست گرفت و بالفاصله 

هاي نفتـی را بـه کشـور برگردانـد و موقعیـت از       اش، و نیز حامیان آنها، یعنی شرکت»کلیساي انجیلی«میسیونرهاي 

اي را به مـورد اجـرا گذاشـت کـه      نرسیده، برنامۀ بلندپروازانهشان را به آنها بازگرداند و هنوز به پایانِ سال  دست رفته

و حوزة نفتی  9»گوایاکیل«هاي خارجی در خلیج  و سایر شرکت» شرکت نفت تگزاکو«هاي نفتیِ  موجب آن، حفاري به

  )4( .یافت آمازون افزایش می

همچنـین اعتـراف کـرد کـه دچـار      او . خطـاب کـرد  » بـرادر «عمر توریخوس در مراسم بزرگداشت رولدوس، او را 

دید که در میان گلولۀ آتشـین بزرگـی از    هایی دربارة قتل خودش نیز شده است، کابوسی که در آن خود را می کابوس

.کند ــ و این یک پیشگویی بود آسمان سقوط می

                                                          
8. Atahualpa Olympic Stadium
9. Guayaquil



  

  27فصل 

  پاناما ـ هالکت رئیس جمهوري دیگر

شـدم ـــ چـون کـه چنـدان هـم        طـور متحیـر مـی    از شنیدن خبر مرگ رولدوس خشکم زده بود، ولی شاید نباید آن

هـاي تـاریخ یـا     هایشان بـه کتـاب   دانستم که آربنز، مصدق، آلنده ــ و بسیاري دیگر نیز که نام می. اندیش نبودم ساده

بـا ایـن   . شان نابود و یا کوتاه شـد  ، زندگی»ساالري ابرشرکت«سبب ایستادگی در برابر  راه نیافت ــ بهها هرگز  روزنامه

  .شرمانه بود کشتن او جنایتی آشکار و بی. حال، از کشته شدن رولدوس شوکه شده بودم

که (باري  خشونت مان در عربستان سعودي، به این نتیجه رسیده بودم که چنین اقدامات العاده پس از موفقیت فوق

هـا بازگردانـده    به باغ وحش 1»ها شغال«کردم که  فکر می. ها تعلق دارد به گذشته) شد صورت علنی اجرا می عامدانه به

  . اند شده

هـاي یـک قتـلِ برنامـه      شک نداشتم که مرگ رولدوس حادثه نبود و تمام نشـانه . ام دیدم که اشتباه کرده حاال می

آشکار بود که قتل با وقاحت تمام صورت . را با خود داشت (CIA)آمریکا » سازمان مرکزي اطالعات«ریزي شده توسط  

  .گرفته تا از این طریق پیامی به دیگران نیز فرستاده شود

کـرد، بـه خـوبی از     اش را به ذهن متبـادر مـی   تیرکشِ هالیوودي هاي هفت دولت جدید ریگان، که تصویر گاوچران

ها بازگشته بودند و مایل بودند که عمر توریخوس، و هرکس دیگري کـه   شغال. آمد هایی برمی عهده ارسال چنین پیام

امـا توریخـوس کسـی    . آنها آگاه شـود   باشد، از بازگشت »ساالري ابرشرکت«ممکن بود به فکر پیوستن به مبارزه علیه 

او هـم ماننـد   . شـد تسلیم نمی او نیز، مانند رولدوس، در مقابل زورگویی. نبود که در مقابل این تهدیدها سر فرود آورد

اش را اخـراج و در مقابـل   »انجیلـی ) پروتسـتان (کلیسـاي  «و میسـیونرهاي  » شناسی سامر انستیتوي زبان«رولدوس، 

  .، سرسختانه مقاومت کرد»ي آبراه پاناما معاهده«است دولت ریگان مبنی بر تجدید مذاکره دربارة خو

اي  در سـانحه  1981ژوئیـه   31دو ماه پس از مرگ رولدوس، کابوسِ توریخوس به حقیقت پیوست و او در تـاریخ  

  .هوایی کشته شد

عنوان کسی که آمریکـا را   شناخته شده بود و به توریخوس در سراسر جهان. آمریکاي التین و جهان به لرزه درآمد

داد،  را به صاحبان برحقش بازگرداند و هنوز هم به ایستادگی در مقابل ریگان ادامه مـی » آبراه پاناما«مجبور کرده بود 

او قهرمان حقوق بشر بود ــ رئیس کشوري که آغوش خود را بـه روي پناهنـدگانی بـا    . از احترام خاصی برخوردار بود

نداي او براي عدالت اجتماعی شنوندگان بسیاري را جذب . هاي سیاسی متنوع، از جمله شاه ایران، گشوده بود گرایش

بـار   یـک . اکنـون، او مـرده بـود   . عنوان نامزد جایزة صلح نوبل معرفی خواهد شد کرده بود و بسیاري باور داشتند که به

  .ها شد تیتر مطالب و سرمقاله» !جنایت سازمان سیا«دیگر 

با پاراگراف زیر آغاز  3را که حاصل سفرش به پاناما بود آشنایی با ژنرالکتاب خود را تحت عنوان   2گراهام گرین

  :کند می

، چمدانم را براي پنجمین سفرم به پاناما بسته بودم کـه تلفنـی خبـر مـرگ ژنـرال عمـر       1981در ماه اوت سال «

                                                          
.ـ م CIAخرابکاران سازمان . 1

2 .Graham Greene  ،هاي کوتاه ـ م نویسنده معروف انگلیسیِ داستان.

).17به فصل. ك.ن(وي را ضمن نگارشِ کتاب مزبور در هتل پاناما مالقات کردم ـ نویسنده . 3
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. دوست و میزبانم را شنیدم 4توریخوس هررا

یـک   هاي پاناما در پرواز بود سقوط کرده و هیچ اش در کوکلستیو در کوه هواپیماي کوچکی که با آن به سوي خانه

چند روز بعد، محافظ امنیتی او، گروهبـان چوچـو، کـه بـا نـام خـوزه دو خشـوش        «.از سرنشینانش زنده نمانده بودند

دانشگاه پاناما و نیز استاد ریاضیات و شاعر بود، بـه مـن    شد، و استاد سابقِ فلسفۀ مارکسیستی در مارتینز شناخته می

دانم که در هواپیما بمب بوده اسـت ولـی، پشـت     من این را می. در آن هواپیما، یک بمب کار گذاشته شده بود": گفت

  )1( »".توانم بگویم تلفن، علت آن را نمی

ت داشـت، بـه سـوگ نشسـته بودنـد و بـا       پناهـان شـهر   جا در مرگ این مرد، که به مدافع ضعفا و بـی   مردم همه

ولی چنـین  . تحقیقاتی به عمل آورد» سیا«هاي سازمان  خواستند در مورد فعالیت آلود از واشنگتن می فریادهاي خشم

حـد و حصـري    سیاهۀ نام افرادي که از توریخوس نفرت داشتند شامل کسانی بود که قدرت بـی . چیزي غیرممکن بود

س آشکارا مورد نفرت ریگانِ رئیس جمهور، بوشِ معاون رئیس جمهور، واینبرگرِ وزیر دفـاع،  توریخو. در اختیار داشتند

  .هاي قدرتمند بود رؤساي ستاد مشترك ایاالت متحدة آمریکا و نیز رؤساي بسیاري از ابرشرکت

ن را بـه بسـتن   کـه آنـا  » معاهدة توریخوس ـ کارتر «ویژه از بندهایی در  فرماندهان نظامیِ ایاالت متحدة آمریکا به

ارتـش  جنـوبی  فرمانـدهی  «وابسـته بـه   (هاي استوایی  و مرکز عملیات جنگ 5»قارة آمریکا) آموزش نظامی( مدرسۀ «

  .مجبور کرده بود، بسیار خشمگین بودند) در پاناما» آمریکا

یا باید کشور دیگري را یافتند تا معاهدة جدید را دور بزنند،  یا باید راهی می: اي جدي رو به رو بودند آنها با مسئله

کردند که حاضر شود آنچه را توریخوس در پاناما بسته و تعطیل کرده بود در خاك خود بپذیرد ــ امـري کـه    پیدا می

راحـت شـدن از شـرّ    : البته، شق دیگري هم وجود داشـت . رسید هاي پایانیِ قرن بیستم غیرمحتمل به نظر می در دهه

  .معاهده با جانشین اوتوریخوس و تجدید مذاکره در مورد 

هـا   بیشتر این شـرکت . هاي عظیم فراملیتی بودند هاي بزرگ، شرکت بخشی از دشمنان توریخوس در میان شرکت

برداري از منابع طبیعیِ آمریکـاي   با سیاستمداران آمریکایی ارتباطات نزدیکی داشتند و در استثمار نیروي کار و بهره 

  .کردند هاي زراعی فعالیت می وکسیت، و زمینالتین مانند نفت، چوب، روي، مس، ب

هـاي فعـال    رانی، مهندسی و سایر شرکت هاي تولیدي، مخابراتی، حمل و نقل و کشتی ها شامل شرکت این شرکت

دولـت آمریکـا   نزدیک بخش خصوصی و  اي برجسته از رابطۀ نمونه 6»هاي بِکتل گروه شرکت«. در زمینه فناوري بودند

شناختم؛ ما در مین اغلب رابطۀ تنگاتنگی با شـرکت یادشـده داشـتیم و آرشـیتکت      ل را خوب میمن شرکت بِکت. بود

. بکتل با نفوذترین شرکت مهندسی و ساختمانی ایاالت متحده بـود . ارشد آن یکی از دوستان نزدیک شخصی من شد

و کاسـپار  ) ي ریگـان  یـر خارجـه  وز(در بین اسامیِ مدیران عامل و مدیران ارشد آن به نام کسانی چون جـرج شـولتز   

این مدیران از عمر توریخوس نفرت داشتند زیرا وي بـا گسـتاخی بـه طـرحِ     . خوریم برمی) وزیر دفاع ریگان(واینبرگر 

  )2( .با آبراهی جدید و کارآمدتر عالقه نشان داده بود» آبراه پاناما«ها براي جایگزینی  ژاپنی

کرد، بلکه شرکت بکتـل را نیـز از    از ایاالت متحدة آمریکا به پاناما منتقل می چنین اقدامی نه تنها مالکیت آبراه را

  .گذاشت ترین پروژة مهندسیِ قرن کنار میانگیزترین و شاید پرمنفعت مشارکت در هیجان

آوري انجـام   طبعـیِ حیـرت   توریخوس در مقابل اینان قد علم کرده بود و این کار را بـا ظرافـت، جـذابیت، و شـوخ    

  .داد می

                                                          
4. Omar Torijos Herrera

مرکـز آمـوزش تروریسـم، شـکنجه، خشـونت و       :تازه آمریکـا ) آموزش نظامی( مدرسه «: مترجمان 10ي  نگاه کنید به یادداشت شماره. 5

.»کشی آدم

6 .Bechtel Group of Companies  ،هاي بکتل گروه شرکت«: مترجمان 4ي  نگاه کنید به یادداشت شماره«.
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حاال او از میان رفته بود و یکی از زیردستانش به نام مانوئل نوریگا جانشین او شده بود که از زیرکی، کار آمـدي، و  

اي نبرده بود و، به گمان بسیاري، هیچ شانسـی در مبـارزه علیـه امثـال ریگـان، بـوش و بکتـل         هوشِ توریخوس بهره

  .نداشت

شـبی  . گذرانـدم  هایم با توریخوس مـی  اي زیادي را در ذهنم به مرور صحبته ساعت. این فاجعه مرا خرد کرده بود

اولین شبی را که در پاناما بـودم بـه خـاطر    . اي خیره شدم دیرهنگام، مدت زیادي بیدار نشسته و به عکس او در مجله

ي تبلیغـاتی متوقـف   مقابل عکس بزرگ او بر روي یک تابلو. کردم ها را در باران طی می در یک تاکسی، خیابان. آوردم

آرمانِ عمر آزادي است؛ نابوديِ یـک آرمـان بـا هـیچ موشـکی ممکـن       «: شدم که شعاري بر آن نوشته بود

  .سان که در آن شبِ بارانی بر من تأثیر گذاشته بود حتی خاطرة این نوشته مرا به لرزه انداخت، همان. »!نیست

را بـه  » آبـراه پانامـا  «س با کارتر همکـاري خواهـد کـرد تـا     بینی کنم که توریخو توانستم پیش در آن زمان، نه می

هاي توریخوس براي حل اخـتالف   مردمش که مالک بر حقِ آن بودند بازگردانَد و نه اینکه این پیروزي، همراه با تالش

وء را غضبناك خواهد کرد که بـراي سـ  » ریگان ـ بوش «ها و دیکتاتورهاي آمریکاي التین، چنان دولت  با سوسیالیست

  )3( .قصد به جانِ او اقدام کند

بینی کنم که در شبِ تارِ دیگري، وي در پروازي عادي در هواپیماي کوچکش کشته خواهد شـد   توانستم پیش نمی

هیچ تردیدي مـرگ او را در سـن پنجـاه و دو سـالگی بـه       و متعاقب آن، بخش اعظمِ دنیاي خارج از ایاالت متحده بی

  .شناسایی خواهد کرد CIAهاي  ه جنایتعنوان جنایتی دیگر از سلسل

هاي آمریکـاي مرکـزي    اي را که زندگی بسیاري از ملت کرد خشونت فزاینده ماند، تالش می اگر توریخوس زنده می

کند که اگـر زنـده مانـده بـود، بـا       سوابقِ توریخوس این فرض را تقویت می. کن کند و جنوبی را فلج کرده است ریشه

هـاي نفتـی    هاي آمازون در کشورهاي اکـوادور، کلمبیـا و پـرو توسـط شـرکت      تخریبِ جنگل کرد اقداماتش سعی می

بود کـه واشـنگتن آنهـا را     یکی از نتایج چنین کاري کاهش یافتن ستیزهاي وحشتناکی می. المللی را کاهش دهد بین

نده و ناامید بـراي حمایـت   هاي تروریستی و مواد مخدر نام نهاده است، ولی توریخوس آنها را تالش مردمی درما جنگ

تر از همه، اطمینان دارم کـه وي بـراي نسـل نـوینِ رهبـران در قـارة         مهم. دانست هاشان می هایشان و خانه از خانواده

، (CIA)ایـاالت متحـدة آمریکـا    » سـازمان مرکـزي اطالعـات   «شد، امري که  آمریکا، آفریقا و آسیا به الگویی تبدیل می

  .تافتند و جنایتکارانِ اقتصادي هرگز تحقق آن را برنمی (NSA)» آژانس امنیت ملی آمریکا«
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شرکت انرژيِ من، شرکت انرون
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  ، و جرج دبلیو بوش

گذاشتم، از جمله با  در آن موقع، با زنان دیگري قرار می. زمان مرگ توریخوس، چند ماهی بود که پائوال را ندیده بودم

اتفاقـاً پـدرش   زیسـت و   ریزيِ محیط  وینیفرد گرانت، زن جوانی که در شرکت مین مالقات کرده بودم و کارش برنامه 

  .هم سمت آرشیتکت ارشد شرکت بِکتل را بر عهده داشت

مـان   دوستی ما برقرار ماند ولی توافق کردیم به رابطۀ  نزدیـک . نگاري کلمبیایی آشنا شده بود پائوال هم با روزنامه 

  .پایان دهیم

ویـژه در   ام گذاشته بودند، به  بر عهده» شاهد خبره«عنوان یک  من مشغول کلنجار رفتن با کار جدیدي بودم که به

خـاطر پـول،    ام و صرفاً بـه  کردم که دوباره خودم را فروخته اغلب احساس می. بروك ايِ سی دفاع از طرح نیروگاه هسته

او کارشناسی متعهد به حفظ . طی این دوران، وینیفرد براي من کمک بسیار بزرگی بود. ام نقش سابقم را از سر گرفته

شـدة ناحیـۀ    او بـزرگ . کرد که تولید برق باید مداوماً افـزایش یابـد   ولی این ضرورت را نیز درك می محیط زیست بود

وینیفرد فردي آزاداندیش بـود  . التحصیل شده بود فرانسیسکو بود و از دانشگاه برکلی فارغ برکلی در ساحل شرقی سان

  .من قرار داشت 2مذهبِ خشکهایش دربارة زندگی در نقطۀ مقابل نظرات پدر و مادرِ  که دیدگاه

وینیفرد از مین مرخصی گرفت و ما با یکدیگر ساحل اقیانوس اطلس تا فلوریدا را با کشـتی  . تر شد روابط ما عمیق

اي نداشتیم ولی بارها الزم بود قایق را در بنادر مختلف ترك کنیم تا من بتوانم با هواپیما  عجله. ام طی کردیم شخصی

» پالم بیچِ غربی«مان، به  در پایان سفر دریایی. به محل موردنظر برسانم» شاهد خبره«در مقامِ خودم را براي شهادت 

مـن در  . به دنیـا آمـد   1982دخترمان، جسیکا، روز هفدهم ماه مه سال . در فلوریدا رسیدیم و آپارتمانی اجاره کردیم

  .تر بودم یافتند بسیار مسن حضور می داري هاي آموزشِ بچه وشش سالگی از مردان دیگري که در کالس سنِ سی

» کمیسـیون خـدمات عمـومیِ ایالـت نیوهمپشـایر     «، متقاعد کـردنِ  »بروك پروژة سی«بخشی از کار من در مورد 

. آیـد  ترین گزینه براي تولید برق در آن ایالت به شمار مـی  نسبت به این مطلب بود که انرژي اتمی بهترین و اقتصادي

در آن برهـه از  . هایم بیشتر دچار تردیـد شـدم   وع را بیشتر بررسی کردم، در اعتبارِ استداللمتأسفانه، هرچه این موض

باره دائماً در حال تغییر بود که این، خود، بیانگر رشد تحقیقـات   زمان، مطالب مطرح شده در نشریات تخصصی در این

اي  وجود دارد که از نظر فنی بر انرژي هسـته  هاي جایگزینِ زیادي داد که انرژي طور روزافزونی نشان می شواهد به. بود

  .مزیت دارد و از جهت اقتصادي نیز بیشتر مقرون به صرفه است

. شد که با نظریۀ قدیمیِ مبنی بـر ایمنـیِ انـرژي اتمـی مغـایرت داشـت       طور، تفکر جدیدي داشت غالب می همین

اتورهـا، خطـاي انسـانی، فرسـودگیِ تجهیـزات و      ، آموزش اپر 3هاي پشتیبان دربارة موضوعاتی مانند یکپارچگیِ سامانه

بنابراین، از شهادت در محاکم حقـوقی  . شد هایی جدي مطرح می نامناسب بودنِ نحوة  دفعِ ضایعات اتمی مرتباً سؤال 

کردم که مشتري از من انتظار داشت و از بابت آن پول دریافـت   کردم چون باید موضعی اتخاذ می احساس ناراحتی می

  .دالیل فوق، نسبت به درستیِ آن موضع دچار تزلزلِ عقیده شده بودم ــ در حالی که، به کرده بودم

                                                          
1 .Enron  ،جرج بوشابرشرکت انرون و «: مترجمان 1ي  نگاه کنید به یادداشت شماره«.

2. Puritanical
3. Integrity of Backup Systems
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هـایی را بـراي تولیـد بـرق عرضـه       هاي نوظهور روش آوري شدم که برخی از فن تدریج متقاعد می عالوه بر این، به 

ز موادي که سابقاً ضایعات محسوب ویژه دربارة تولید برق ا این مطلب به. رساند کنند که به محیط زیست زیان نمی می

  .کرد شدند مصداق پیدا می می

اطـالع دادم کـه   » شرکت برق عمـومیِ نیوهمپشـایر  «سرانجام، تصمیم خودم را گرفتم و روزي به صاحبکارانم در 

 ساز را تـرك گفـتم   این شغل پول. توانم به نمایندگی از جانب آنان براي اداي شهادت در محکمه حاضر شوم دیگر نمی

وینیفـرد،  . هاي جدیـد را از مرحلـۀ پژوهشـی بـه مرحلـۀ عمـل درآورد       و بر آن شدم تا شرکتی ایجاد کنم که فناوري

باوجود نامعلوم بودنِ آیندة این طرح و با وجودي که تازه با من ازدواج کرده بود، مرا از حمایت کامل خـود برخـوردار   

  .کرد

از جملـه  . را تأسیس کـردم  (IPS) 4»ایندیپندنت پاور سیستمز«، من شرکت 1982چندماه پس از تولد جسیکا در 

هـایی بـراي تشـویق دیگـران بـه       هاي برقیِ مفید براي محیط زیست و ایجاد نمونه اهداف این شرکت طراحیِ نیروگاه

  .ها بود گونه نیروگاه ساخت تعداد بیشتري از این

ت و اکثر رقباي ما نهایتـاً بـا شکسـت مواجـه شـده      این رشته از فعالیت از نظر مالی درجۀ خطرپذیري باالیی داش

رسـید و   درواقع، اطمینـان دارم کـه، در مـوارد بسـیاري، کسـی از راه مـی      . به کمک ما آمد» پیشامدهایی«اما . بودند

  .ام و تعهدم نسبت به حفظ سکوت بود و این پاداشی براي خدمات گذشته. کرد مان می یاري

پذیرفتـه بـود، عضـویت در    » بانک توسعۀ  کشورهاي قارة  آمریکا«هاي باالي  ردهبرونو زامبوتی  که منصبی را در 

  .و کمک به تأمین مالیِ این شرکت نوپا را قبول کرد ISPهیئت مدیرة  

بیمــۀ  «، شــرکت  6»اي اس آي انــرژي«، شــرکت  5»بنکــرز تراســت«اي از مؤسســات مرکــب از بانــک  مجموعــه

کـه سـناتور سـابق، نـامزد سـابق      » وال اسـتریت «یک مؤسسۀ حقوقیِ مهم (» چادبورن و پارك«، مؤسسۀ »پرودنشال

یـک  ( 8»رایلـی اسـتوکر  «؛ و شـرکت  )شـراکت داشـت   7ریاست جمهوري، و وزیر خارجۀ  سابق، ادموند ماسکی در آن

که طراحی و سـاخت بویلرهـاي بسـیار پیچیـده و پیشـرفته بـراي        9»شرکت نفت اَشلند«شرکت مهندسی متعلق به 

ما حتی به پشتیبانیِ کنگرة  ایاالت متحـدة آمریکـا   . ما را مورد حمایت قرار دادند) هاي برق را بر عهده داشت نیروگاه

ن کـار، مـا را از   عنوان تنها شرکت معاف از مالیاتی خاص برگزید و با ایـ  ، را به ISPکنگره شرکت ما، . گرم بودیم پشت

  .امتیاز مشخصی در مقابل رقبایمان برخوردار کرد

زمان، ولی مستقل از یکدیگر، ساخت دو واحد نیروگاه برق را شـروع کردنـد    طور هم و بکتل به ISP، 1986در سال 

ان اسیدي به کار سنگ بدون تولید بار اي براي سوزاندن زباله هاي زغال که در آنها تکنولوژيِ بسیار خالقانه و پیشرفته

بـار و بـراي    هـا یـک   این نیروگاه. در پایان دهۀ نود، این دو نیروگاه در صنعت برق انقالبی ایجاد کردند. گرفته شده بود

توان به نیروي برق تبدیل کـرد و، عـالوه بـر آن،     همیشه اثبات کردند که بسیاري از به اصطالح زباله هاي تولید را می

هاي مزبـور مسـتقیماً بـه قـوانینِ      به این ترتیب، طرح. انِ اسیدي، از سوخت زغال استفاده کردتوان بدون تولید بار می

هاي برق عمومی مبنی بر غیـرممکن بـودن    زیست یاري رساندند و ادعاهاي درازمدت شرکت جدید ضدآلودگیِ محیط 

هـاي اثبـات نشـده ولـی پیشـرفته       نـاوري همچنین، نیروگاه ما نشان داد که تأمین مالیِ ف. این امور را عمالً رد کردند

یکی دیگـر از  ). 1( هاي معمول دیگر صورت گیرد تواند توسط شرکتی کوچک و مستقل از طریق وال استریت و راه می

                                                          
4. Independent Power Systems
5. Bankers Trust
6. ESI Energy

7 .Edmund Muskie  ،از حزب دموکرات.

8. Riley Stoker Corporation
9. Ashland Oil Company
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کننده بفرستد، بـه   هاي خنک این بود که، به جاي اینکه گرماي خروجیِ نیروگاه را به حوضچه IPSمزایاي نیروگاه برقِ 

  .فرستاد هکتار می 5/1با وسعت  10ونیکاي هیدروف گلخانه

من با بسیاري . هاي درونیِ صنعت انرژي شد محملی براي ورودم به حلقه IPSعنوان مدیرعامل شرکت  نقش من به

گـذار و مـدیران ارشـد در     هاي سرمایه ها، بانک کننده دانان، البی کردم ــ با حقوق از بانفوذترین افراد این رشته کار می

ر کـرده و بـه سـمت    سـال در شـرکت بکتـل  کـا     امتیاز دیگر من داشتن پدرزنی بود که بیش از سی. مؤسسات عمده

طرح سـاختن ایـن شـهر یکـی از     . آرشیتکت ارشد ارتقاء یافته و حاال مسئول ساختن شهري در عربستان سعودي بود

. بـود » شـویی عربسـتان سـعودي    ماجراي پول«هاي من در اوایل دهۀ  هفتاد میالدي در جریان  نتایج مستقیم فعالیت

جهانیِ شرکت بِکت رد در نزدیکی ستاداو نیـز عضـوي از یـک خـانوادة     . ل در شهر سانفرانسیسکو بزرگ شده بودوینیف

التحصیل شدن از دانشگاه برکلی، شـرکت بکتـل    اولین محل استخدام وي بعد از فارغ. هاي بزرگ بود مرتبط با شرکت

  .بود

وصـی  مؤسسات بـزرگ مهندسـیِ بخـش خص   . طور جدي در حال زیر و رو شدن بود در صنعت انرژي همه چیز به 

هاي برق عمومی ــ که سابق بر این، انحصار تولید برق در مناطق را در اختیـار داشـتند ـــ     کردند از شرکت تالش می

ضوابط یـک  . ناظر بر صنعت انرژي صحبت روز بود» حذف مقررات«. پیشی گیرند یا حداقل بتوانند با آنها رقابت کنند

هـا و کنگـره را گـیج     ه وجود آمد تا از شرایط جدید کـه دادگـاه  طلبان ب هاي بسیاري براي جاه فرصت. شبه عوض شد

  .نام نهاده بودند» دورة غرب وحشیِ انرژي«بزرگانِ صنعت این دوره را . کرده بود استفاده کنند

هـال بـا واقعیـت     بینی کرده بود، رابطۀ  مـک  طور که برونو پیش همان. یکی از قربانیانِ این جریان شرکت مین بود

پل پریدي هرگز نتوانست کنتـرلِ شـرکت   . اختالل شده بود و کسی جرئت نداشت این مطلب را به او حالی کنددچار 

نوردیـد اسـتفاده کنـد، بلکـه      تنها نتوانسـت از تغییراتـی کـه صـنعت را درمـی      را به دست گیرد و لذا مدیریت مین نه

اي را بـراي مـین    سـابقه  ونو سـطح سـودآوريِ بـی   به فاصلۀ چندسال از زمانی که بر. اشتباهات مهلکی نیز مرتکب شد

فراهم آورده بود، این شرکت ایفاي نقش در جنایات اقتصادي را به کناري نهـاد و در گـردابِ مشـکالت مـالی گرفتـار      

آمـده خـوب    هـاي پـیش   هاي بزرگ مهندسی و سـاختمانی کـه از موقعیـت    شرکاي مین آن را به یکی از شرکت. آمد

  .ختندکرد فرو استفاده می

مانـده   از بابت هر سهم در شرکت مین، سی دالر دریافت کرده بودم، شرکاي بـاقی  1980در حالی که من در سال 

صـد سـال خـدمات غرورآفـرین بـا       گونـه بـود کـه یـک     این. چهار سال بعد به کمتر از نیمی از آن مبلغ رضایت دادند

کـردم چـه زمـان     ه شدن شرکت باشم، ولـی احسـاس مـی   انگیز بود که شاهد برچید برایم غم. سرافکندگی پایان یافت

مالکین جدید چندي از نام مین اسـتفاده کردنـد، امـا بعـداً آن را کنـار      . مناسبی را براي ترك مین انتخاب کرده بودم

  .شد، به ورطۀ فراموشی سپرده شد اي محسوب می آرمی که زمانی در سراسر جهان وزنه. گذاشتند

در سوي دیگرِ طیـف،  . یی بود که خود را با وضعیت متغیر صنعت انرژي درست وفق ندادندها شرکت  مین از نمونه

معلوم نبود از کجا آمد و هنوز نیامده، شروع بـه  . ها بود الرشدترین شرکت قرار داشت که یکی از سریع» شرکت انرون«

کنندگان بر جاي خود بنشینند،  رکتهاي تجاري، تا زمانی که ش بیشتر گردهمایی. بستن قراردادهاي بسیار بزرگ کرد

در آن . شـود  شان را مرتب کنند با چند لحظه گفت وگوهاي غیرکاري آغـاز مـی   براي خود فنجانی قهوه بریزند و اوراق

در خـارج از انـرون،   . هاي تجاري، این گفت وگوهاي غیرکاري حول محورِ انـرون متمرکـز بـود    روزها، در اغلب محیط

هایی که در انرون شـاغل   خودي. یابی کند گونگیِ دستیابیِ شرکت به چنین معجزاتی را ریشهتوانست چ کس نمی هیچ

ها در مورد دالیـل موفقیـت    گهگاه نیز، وقتی این خودي. کردند خندیدند و سکوت اختیار می بودند فقط به بقیۀ ما می

                                                          
10. Hydrophonics  :هنر پرورش گیاهان در آب، بدون نیاز به خاك، با اضافه کردن موادغذاییِ شیمیایی ـ م.
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هـاي   به کـارگیري روش «، »دید مدیریتهاي ج روش«ها را  شدند، دلیل این موفقیت پیچ می آساي انرون سوآل معجزه

هاي اطراف و اکناف جهـان را   استخدام مدیرانی که راه نفوذ به کریدورهاي قدرت در پایتخت«و » خالقانۀ تأمین مالی

  .کردند عنوان می» بلد بودند

. هـاي قـدیمیِ جنایتکـاران اقتصـادي، بـود      اي جدیـد از همـان روش   ولی اینها همه، به گوش مـن، صـرفاً نسـخه   

  .تاخت با شتاب به پیش می» امپراتوري جهانی«

مند بـودیم، اغلـب موضـوع دیگـري نیـز مـورد بحـث قـرار          المللی عالقه بین گروهی از ما که به نفت و عرصۀ بین

  11»آربوشـتو «اولـین شـرکت انـرژيِ او، بـا نـام      ). جرج دبلیو بـوشِ پسـر  (پسر معاونِ رئیس جمهور ریگان : گرفت می

شرکت اسـپکتروم  «که در شُرُف ورشکستگی بود، نهایتاً، از طریقِ ادغامِ در ) »بیشه«معناي  بوش، به معادل اسپانیولیِ(

خـود را بـر لبـۀ پرتگـاه ورشکسـتگی یافـت و توسـط        » 7شرکت اسـپکتروم  «گاه  آن. نجات یافت 1984در سال » 7

 000ي ره و مشاور، با حقوق ساالنهخریداري شد؛ جرج دبلیو بوش به سمت عضو هیئت مدی 12»شرکت انرژيِ هارکن«

تصور ما این بود که داشتن پدري در سمت معاونِ رئیس جمهور عاملی در اتخاذ این تصـمیم  . )2( دالر، ابقا شد 120

از سـوي دیگـر، ایـن    . کرد بود، زیرا سابقه و عملکرد بوش جوان در مقام یک مدیرِ نفتی چنین تصمیمی را توجیه نمی

بار در تاریخچۀ آن شرکت، از  ، براي اولین»شرکت انرژي هارکن«صرفاً یک اتفاق به شمار آورد که  توان موضوع را نمی

گـذاري نفتـی در    وجوي فعاالنه بـراي سـرمایه   المللی و جست هاي خود به عرصۀ بین این فرصت براي گسترش فعالیت

وقتی که بوش سمت عضو هیئت مـدیره را کسـب کـرد،    «:  Vanity Fairطبق گزارش ِ مجلۀ . خاورمیانه استفاده کرد

هاي جدیـد، منـابع مـالیِ غیرقابـل انتظـار، و       گذاري سرمایه: آغاز شد» هارکن«آور براي  یک سلسله رویدادهاي حیرت

شـرکت  «، 1989در سـال  ) 3( ».هـایی کـه اکتشـافات غیرمنتظـره و پرمنفعتـی را در پـی داشـت        کسب حقِ حفاري

در این بین،بـوشِ پـدر   . بود) دور از کرانه(ال مذاکره با حکومت بحرین براي حق حفاري در فالت قاره در ح 13»آموکو

، یکـی از مشـاوران    14کمی بعد، مایکل آمـین . به سمت رئیس جمهور انتخاب شد) معاون ریگان رئیس جمهورِ وقت(

طـور خالصـه بـا     را، قبل از عزیمت، بـه ، سفیر جدید آمریکا دربحرین  15وزارت خارجه که وظیفه داشت چارلز هاستلر

. ترتیـب داد » شرکت انرژي هارکن«هایی را بین مقامات دولت بحرین و  موریتش آشنا کند، مالقاتîترین نکات ما مهم

» شـرکت هـارکن  «رغم آنکـه  علیـ . شـد » آموکـو شـرکت نفـت   «جایگزین » شرکت هارکن«ها،  در نتیجۀ این مالقات

از محدودة جنوب شرقیِ ایاالت متحده انجام نداده بود و هرگز سابقۀ حفاريِ در دریـا  گونه عملیات حفاري خارج  هیچ

ظـرف چنـد   . سابقه بود را نداشت، از حقوق انحصاري براي حفاري دربحرین برخوردار شد؛ امري که در جهان عرب بی

دالر براي هر سهم افـزایش   50/5دالر به  50/4هفته، ارزش سهام شرکت انرژي هارکن با افزایشی بیست درصدي، از 

  )4( .یافت

یکـی از دوسـتانِ حقوقـدانم کـه     . حتی خبرگانِ حیطۀ انرژي هم از آنچه در بحرین روي داده بـود شـوکه شـدند   

امیـدوارم جـرج دبلیـو بـوش کـاري      «: گفت خواه بود، می متخصصِ صنعت انرژي و از حامیان برجستۀ حزب جمهوري

هـاي دوقلـوي    ، در یکی از طبقات بـاالییِ بـرج  »وال استریت«باري در گوشۀ  در آن موقع، ما در» .دست پدرش ندهد

  .، مشغول نوشیدن کوکتل بودیم»مرکز تجارت جهانی«

ي تأسـف تکـان    سپس سرش را به نشانه. »دانم آیا واقعاً ارزشش را دارد؟ نمی«: گفت کرد و می او ابراز ناامیدي می

                                                          
11. Arbusto
12. Harken Energy

13 .Amoco  ،هاي نفتی آمریکا ـ م ترین شرکت یکی از بزرگ.

14. Michael Ameen
15. Charles Hostler
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  »قدر ارزش دارد که ریاست جمهوري را به خطر اندازد؟ آن 16آیا آیندة آن پسرك«: داد و اضافه کرد

اندازة کسانی که سابقه بیشتري از من در صنعت نفت داشتند حیرت نکرده بودم، زیـرا از منظـر متفـاوت و     من به

هاي کویت، عربستان سعودي، مصر و ایران کار کرده بـودم، بـا    من براي دولت. نگریستم منحصر به فردي به قضایا می

اي بودند  دانستم که بوش و مدیرانِ شرکت انرون بخشی از شبکه هاي خاورمیانه آشنا بودم، و می هاي حکومت تسیاس

دارِ کشـتزارهاي قـرون    ها و اربابانِ برده ام ایجاد کرده بودیم؛ آنان مانند فئودال»جنایتکار اقتصادي«که من و همکارانِ 

  )5( .وسطی بودند

                                                          
.منظور، جرج بوشِ پسر است ـ م. 16



  

  29فصل 

  گیريِ من ماجراي رشوه

. ایـم  راستی به دوران جدیدي از اقتصاد جهـانی گـام نهـاده    ام، به این واقعیت پی بردم که ما به  در این برهه از زندگی

» بانک جهـانی «بر مسند وزارت دفاع و ریاست ) یکی از الگوهاي من(تحوالتی که در زمان تکیه زدنِ رابرت مک نامارا 

نامـارا، کـه ملهـم از     نگـرش اقتصـاديِ مـک   . بود، بسیار بیشتر از آنچه از آن بیمناك بـودم اوج گرفتـه بـود   آغاز شده 

اکنـون، بیـنش   . در همه جا رسـوخ یافتـه بـود    2»هاي تهاجمی در رهبري شیوه«بود، و دفاع وي از  1هاي کینز دیدگاه

هـاي   مدیرانِ اجرایـی در طیـف وسـیعی از فعالیـت     جنایات اقتصادي تا به آن حد رواج یافته بود که تمامیِ رفتارهاي

ایـاالت متحـدة آمریکـا    » آژانس امنیت ملـی «حتی اگر مدیران یادشده در استخدام رسمی . گرفت تجاري را در بر می

  .دادند نبودند و در فهرست همکاران آنها قرار نداشتند، در عمل، وظایف مشابهی را انجام می

سابقِ جنایات اقتصادي در این بود که جنایتکاران اقتصادي کـه در نقـش مـدیران     هاي اکنون، تنها تفاوت با روش

 3المللـیِ بـانکی   کردند، لزومـآ خـود را درگیـرِ اسـتفاده از منـابع مـالیِ جامعـۀ بـین         ها انجام وظیفه می اجراییِ شرکت

هاي زمان استخدام مـن در   اش، یعنی فعالیت در عین حال که برخی جنایات اقتصادي به همان شکل اولیه. کردند نمی

اي بـود کـه حتـی     هاي تازه شد، جنایات اقتصادي در شکل جدید خود داراي جنبه مین، همچنان با موفقیت انجام می

هـاي   ، مردان و زنان جوانی از رده1980در طول دهۀ . در مقایسه با اشکال اولیۀ جنایات، با خباثت بیشتري همراه بود

اي هدف، یعنی سود هرچه بیشتر، را توجیـه   ریت شرکت رسیدند که باور داشتند هر وسیلهمیانی به سطوح باالي مدی

 اًصـرف » امپراتـوري جهـانی  «. ها براي ارتکاب جنایات بازتر شده بود ها کمتر و دست به این ترتیب، محدودیت. کند می

  .هموار کنندة مسیري براي تحصیلِ منافعِ هر چه بیشتر بود

نامـۀ   نظـام «الیحـۀ  . گذاشـت  راي آن کار می کردم این تحـوالت جدیـد را بـه نمـایش مـی     صنعت انرژي که من ب

بـه تصـویب کنگـره     1978در سـال  ) »قانون تنظـیم «از این به بعد، (  4»هاي تأمین برق براي مصارف عمومی شرکت

کنگره در . غ گردیدعنوان قانون ابال ، سرانجام، به1982هاي حقوقی مواجه شد و در سال  رسید، سپس با برخی چالش

هـاي   هاي کوچک و مستقلی، مثل شرکت من، به یافتنِ سـوخت  اي براي ترغیب شرکت ابتدا به این قانون چون وسیله

هاي بزرگ تأمینِ برق براي مصارف  به موجب این قانون، شرکت. نگریست ها در تولید برق می جایگزین و سایر نوآوري

تـر را بـه    هـاي کوچـک   ملزم بودنـد انـرژي تولیـدي توسـط شـرکت     ) عمومیهاي برق  شرکت: طور خالصه به(عمومی 

مشی یکی از نتایجِ حاصل از عالقۀ کارتر به کـاهش وابسـتگی    این خط . هاي منصفانه و منطقی خریداري کنند قیمت

بـه یـافتنِ   روشـنی، هـم ترغیـب     هدف از این قانون، به. نظر از نفت وارداتی یا داخلی، بود ایاالت متحده به نفت، صرف

هایی با روحیه حمایت از کارآفرینی  توسعه چنین شرکت. هاي مستقل بود منابع سوخت جایگزین و هم توسعۀ شرکت

  .اي بسیار متفاوت به دست آمد با وجود این، نتیجه. در آمریکا همخوان بود

تدریج حذف آن  ی، به، به جاي تأکید مورد نظرِ قانون بر حمایت از بخش خصوص1990و  1980هاي  در طول دهه

                                                          
1 .John Maynard Keynes  ،ـ م.ي علم اقتصاد پرداز برجسته نظریه.

2. Aggressive leadership
.که شریک جرمِ جنایتکاران اقتصاديِ ازنوع اولیه بودند ـ م» المللی پول صندوق بین«و » بانک جهانی«نظیر . 3

4. The Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA)



اعترافات یک جنایتکار اقتصادي/  150

شـاهد بـودم کـه چگونـه     . هایی از قانون که ناظر بر اعمالِ مقررات بر صنعت انرژي بود مورد تأکید قـرار گرفـت   مؤلفه

هاي تـأمین بـرق    هاي کوچک و مستقل توسط مؤسسات بزرگ مهندسی و ساختمانی و نیز خود شرکت بیشترِ شرکت

  .شدند عمومی، بلعیده می

هـاي   داد شـرکت  یافتنـد کـه بـه آنهـا اجـازه مـی       هـاي گریـزي در قـانون مـی     برق عمـومی راه  هاي تأمین شرکت

هاي تأمین برقِ تحت  توانستند هم مالک شرکت هاي هولدینگ مزبور می شرکت. ایجاد کنند (Holding)گذاري  سرمایه

قـرار  » انون تنظـیم قـ «هاي مستقل تولید انرژي کـه تحـت شـمول     باشند و هم مالک شرکت» قانون تنظیم«پوششِ 

  .گرفتند نمی

شان را به اجـرا گذاشـتند تـا    هایی تهاجمی هاي کوچکتر برنامهبراي به ورشکستگی کشانده شرکت بسیاري از آنها

هـاي دیگـرِ تـأمین بـرق نیـازي بـه ایـن راهکـار ندیدنـد و خـود            برخی شرکت. متعاقبا بتوانند آنها را خریداري کنند

  .ردندهاي مستقلی را ایجاد ک شرکت

هـاي   نظریۀ کاهش وابستگیِ آمریکا به نفت کنار گذاشته شده بود زیرا ریگان بابت پیروزي خود عمیقآ بـه شـرکت  

اکثـر  . ، ثروتـی اندوختـه بـود   »نفتـی «عنوان یـک   بوش نیز، قبل از دوران ریاست جمهوري خود، به. نفتی مدیون بود

اندرکار صنعت نفت بودند،  مهوري ریگان و هم بوش، یا دستکنانِ اصلی و اعضاي کابینه، هم در دوران ریاست ج بازي

عـالوه، در تحلیـل نهـایی،     به. هاي مهندسی و ساختمانیِ عمیقآ مرتبط با صنعت نفت تعلق داشتند یا به جرگۀ شرکت

، بسـیاري از  »خواهـان  جمهـوري «صنعت نفت و ساختمان صنایعی نبودند که با حزب خاصی مرتبط باشند؛ عالوه بـر  

هـاي فعـال در ایـن زمینـه احسـاس دیـن        نفع بودند و نسبت به شـرکت  ها ذي نیز در این گونه فعالیت» ها کراتدمو«

  .کردند می

مـا خـود را نسـبت بـه اهـداف اولیـۀ       . ، همچنان تولید انرژي مفید براي محیط زیست بودIPSدیدگاه شرکت من، 

کنـد و در مسـیري    یمن ما را از خطرات حفظ مـی  خوشرسید افسونی  به نظر می. دانستیم متعهد می» قانون تنظیم«

مـان روز بـه روز    تنها توانستیم ادامۀ حیات دهیم، بلکه وضـع  هایی بودیم که نه ما از معدود مستقل. رانَد مقدر پیش می

  .بود» ساالري ابرشرکت«تردیدي ندارم که علت این امر خدمات سابق من به . شد بهتر می

مشـغولی   دل. ن داشت نمادي بود از گرایشی که در حال تأثیرگذاري بر تمام جهان بـود آنچه در حیطۀ انرژي جریا

دوم،  دربارة رفاه اجتماعی، محیط زیست و دیگـر موضـوعات مربـوط بـه کیفیـت زنـدگی، بـه عنـوان مسـائلی دسـت          

خصوصـی و حمایـت از   هاي اقتصاديِ بخش  تحت تأثیر این دیدگاه، ارتقاء فعالیت. الشعاع حرص و آز قرار گرفت تحت

در ابتـداي امـر، ایـن کـار بـا توجیهـاتی تئوریـک از قبیـلِ برشـمردن          . گرفـت  طور غالب، مورد تأکید قرار مـی  آن، به

صـورت  » داري مـانعی در مقابـل کمونیسـم اسـت     سـرمایه «و اینکـه  » داري نسبت به کمونیسـم  هاي سرمایه برتري«

هـاي   نیاز از تجربه یا اثبات بود که پـروژه  گویی این دیگر امري بی. وداما سرانجام نیازي به این توجیهات نب. گرفت می

نیـز  » بانـک جهـانی  «المللی مانند  هاي بین سازمان. هاي دولتی است گذاري بهتر از سرمایه اًگذارانِ ثروتمند ذات سرمایه

هـاي   اي مخـابراتی، شـبکه  ه هاي آب و فاضالب، شبکه سازيِ شبکه زدایی و خصوصی نظریه را تبلیغ و از مقررات همین

  .کردند ها بود، دفاع می توزیعِ برقِ عمومی و امکانات رفاهیِ دیگري که تا آن زمان تحت مدیریت دولت

تر تعمیم داد، و مدیرانی از طیف وسـیعی از   شد بینش جنایات اقتصادي را به ابعادي بزرگ راحتی می در نتیجه، به

سـو بـه    این مدیران از ایـن . ی گسیل کرد که قبال در انحصار گرِوهی ممتاز بودهای هاي اقتصادي را به مأموریت فعالیت

تـرین منـابع مـواد     الوصول ترین بازارهاي کار، سهل وجوي ارزان آنان در جست. سوي این سیاره در رفت و آمد بودند آن

تکاران اقتصاديِ پیش از خـود ـــ   رحم بودند و، نظیر جنای آنان در راه و روش خود، بی. ترین بازارها بودند خام و بزرگ

  .هاي خود توجیهاتی منطقی ارائه کنند یافتند تا براي نابکاري هایی را می مثل من در اندونزي، پاناما، و کلمبیا ــ راه

قـول وفـورِ   : کردند ، جوامع و کشورها را در دام خویش گرفتار می)جنایتکاران اقتصاديِ نوعِ اول(آنان نیز، مانند ما 
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گذاشتند تا با اسـتفاده از بخـش خصوصـی، خـود را از      دادند ــ راهی پیش پاي کشورها می فراوانیِ ثروت می نعمت و

. کردنـد  ساختند و تلفن، تلویزیون و خدمات پزشکی هدیـه مـی   ها بیرون کشند؛ مدرسه و بزرگراه می گودال بدهکاري

یافتنـد، مکـان قبلـی را تـرك      تـري مـی   الوصـول  ع سـهل تر یـا منـاب   اما، سرانجام، اگر در جایی دیگر، نیروي کارِ ارزان

اي به دنبال داشت ولی آنهـا،   کننده اي که قبال در آن به امیدهایی دامن زده بودند تبعات ویران ترك جامعه. گفتند می

بـا وجـود ایـن، بـا خـود      . گفتند بی آن که لحظه اي تردید کنند و یا به نداي وجدانشان گوش دهند، آنجا را ترك می

مانند من، لحظاتی از شک و تردیـد   گذارد و آیا آنان نیز، به اندیشیدم که این کارها چه اثراتی بر روح و روانشان می می

وشو کند، در حـالی   خواهد شست المثل، آیا هرگز زن جوانی را در کنار نهري دیده بودند که می کنند؟ فی را تجربه می

  کند؟ ها، آب را آلوده می که دیگري، در باالدست

آور خـود قـرار    وجود نداشتند تا اعمال ما را آماج سوآالت سـؤاالت دشـوار و عـذاب    5آیا دیگر امثال هوارد پارکرها

  دهند؟

توانسـتم بـا لحظـاتی کـه      کردم، نمی ام احساس لذت می ، و از زندگی خانوادگیIPSهاي شرکتم،  اگرچه از موفقیت

کنون پدر دختري جوان بودم و اندیشناك کـه وي کـدامین آینـده را    من ا. شدم، مقابله کنم دچار افسردگی شدید می

کردم پیکرم در زیر بار احساس گناه خـم   خاطر نقشی که در گذشته ایفا کرده بودم، احساس می به. به ارث خواهد برد

  .شود می

را مشـاهده  کننـده   توانستم یک گرایش تاریخیِ بسیار مضـطرب  نگریستم، می همچنین، هنگامی که به گذشته می

المللیِ مدرن در اواخر جنگ جهانی دوم، در گردهمایی رهبران گروه بزرگی از کشـورها در برتـون    نظام مالی بین. کنم

بـا هـدف بازسـازيِ    » المللی پول صندوق بین«و » بانک جهانی«. ، ایجاد شد)ایالت خودم( واقع در نیوهمپشایر  6وودز

این نظام سـریعآ گسـترش   . هاي قابل توجهی دست یافتند ن کار، به موفقیتاروپاي ویران شده تأسیس شدند و، در ای

حلّـی جهانشـمول بـراي     عنوان راه یافت و، در مدتی کوتاه، مورد تأیید کلیۀ متحدان عمدة ایاالت متحده واقع شد و به

چنگـال اهریمنـیِ   «دادنـد کـه ایـن نظـام مـا را از       به مـا اطمینـان مـی   . مقابله با ستمگري، مورد تحسین قرار گرفت

اند سرانجام ما را به کجا خواهد بـرد،   اي که برایمان پیچیده اما حیرت من از اینکه نسخه. نجات خواهد داد» کمونیسم

، با فروپاشی اتحاد جماهیر شـوروي و اضـمحاللِ جنـبشِ جهـانیِ کمونیسـتی،      1980ي  در اواخر دهه. پایانی نداشت

، کـه  »امپراتوري جهـانی «همچنین روشن بود که . اند ممانعت از کمونیسم باشدتو آشکار بود که هدف نظام دیگر نمی

چنـان کـه جـیم گَریسـون،     . داري داشت، اکنون فارغ از هرگونه محدودیتی فرمانروایی خواهـد کـرد   ریشه در سرمایه

 جهانی«ریاست 7»تریبون بررسیِ وضعیت

  :کند مطرح می

داريِ  ايِ سـرمایه  هـاي اسـطوره   سازيِ اقتصادي و ویژگی ایت به جهانیخصوص با عن در مجموع، ادغام جهان ــ به«

هیچ ملتی بر روي کره زمـین، نتوانسـته اسـت در برابـر     . واقعی است» امپراتوريِ«ــ به خودي خود، یک  "بازار آزاد"

و  8"ختاريهـاي سـا   تعـدیل "انـد از   تاکنون، فقط چند ملـت توانسـته  . سازي مقاومت کند جبر و نیروي جاذبه جهانی

ایـن  . اجتنـاب کننـد   10»سازمان تجارت جهـانی "هاي  یا داوري "المللی پول صندوق بین"، "بانک جهانی" 9"شروط"

                                                          
5 .Howard Parker  ، اقتصاددان ارشدMAIN  از دست داد و جان پرکینـز جـایگزین وي    که به خاطر نفروختن وجدانش، کار خود را

.شد ـ م

6. Bretton Woods
7. State of the World Forum
8. Structural Adjustments
9. Conditionalities
10. World Trade Organization



اعترافات یک جنایتکار اقتصادي/  152

هاي تن دادن به این قواعد  سازي، قواعد آن، پاداش المللی، هر چند ناکامل، در تعیین معناي جهانی نهادهاي مالیِ بین

سازي چنان است که ما شـاید قبـل از پایـان عمـرِ خـود،       قدرت جهانی. زنند میو مجازات تخطّی از آنها حرف آخر را 

شاهد ادغامِ تمامیِ اقتصادهاي ملی در سطح جهان در یک نظامِ واحد بازار آزاد جهانی باشیم، گرچه شاید ایـن ادغـام   

  )1( .یکدست و همگون نباشد

دم که زمانِ نوشـتن کتـابی بـراي رو کـردن همـه      در حالی که به چنین مسائلی فکر می کردم، به این نتیجه رسی

، فرا رسیده است ولی هیچ سعی نداشتم این کـار را در سـکوت انجـام    »وجدان یک جنایتکار اقتصادي«چیز، با عنوان 

بینم کاري را که در دست دارم بـه   من الزم می. نویسند حتی امروز، من از آن نویسندگانی نیستم که در انزوا می. دهم

رم، از دیگران الهام گیرم، به دیدارشان بروم تا با کمک آنها رویدادهاي گذشته را به خاطر آورم و رابطۀ بـین  بحث گذا

کنم  شان  کار می هایی از موضوعاتی را که روي دوست دارم قسمت. هاي مختلف هر موضوع را درست نشان دهم جنبه

که این کار ممکن است خطرنـاك باشـد ولـی راه دیگـري      دانم می. العمل آنان را بشنوم براي دوستانم بخوانم و عکس

  .دانم براي نوشتن نمی

بعدازظهري در . هاي اشتغالم در شرکت مین هستم کردم که مشغول نوشتن کتابی دربارة سال بنابراین، پنهان نمی

ت مهندسـی  شـرک «نهایت سودآوري را با  ، یک شریک سابق شرکت مین با من تماس گرفت و قرارداد بی1987سال 

هـاي تـراز اول مهندسـی و     یکـی از شـرکت   SWEC. به من پیشنهاد کـرد ) SWECطور خالصه،  به( 11»استون و وبستر

وپـا   ساختمانی جهان بود که سعی داشت در عرصۀ  دستخوش تغییرِ نظیر صنعت انرژي  نیز جایی براي خودش دست

  .کند

آنان، یعنی شعبۀ مستقلی براي توسعۀ انـرژي کـه بـر     شریک سابق توضیح داد که من باید به شرکت فرعیِ جدید

از اینکـه از مـن   . خودم شکل گرفته بود، گزارش کارهاي خود را ارائه  دهم IPSهایی مثل شرکت  اساس الگوي شرکت

هایی از نوع جنایات اقتصـادي وارد شـوم، احسـاس راحتـی      المللی یا پروژه نخواهند خواسته بود که در هیچ پروژة بین

  .مکرد

من یکی از معدود افرادي بودم که یک شـرکت موفـق و   . در واقع، او به من گفت که از من توقّع کار زیادي ندارند

آنچه مد نظـرِ  . مستقلِ انرژي را تأسیس و مدیریت کرده بودم و در این رشته از صنعت از شهرتی عالی برخوردار بودم

SWEC  ِمشاورانش بود ــ کاري قـانونی  بود، در درجۀ نخست، استفاده از سابقۀ کاري من و گنجاندن نامم در فهرست

ویژه از آن روي براي من جـذابیت داشـت کـه، بـه      این پیشنهاد به. هاي قابل قبول در جهان صنعت و منطبق با روش

  .بودم ISPدالیلی، در حال بررسیِ فروشِ 

پس از توافـق در مـورد   . استقبال کردم و دریافت چنان حقوق چشمگیري SWECبنابراین، از پیشنهاد پیوستن به 

مدتی به گفت وگوهاي غیـر رسـمی   . مرا براي یک مهمانی ناهار خصوصی بیرون برد SWECاستخدام من، مدیر عامل 

همچنان که گرم صحبت بودیم، دریافتم که بخشی از وجودم مشتاقِ بازگشت به کارِ مشاوره و کنار گذاشـتنِ  . گذشت

گر در زمانِ سـاختنِ  این کار مستلزم مدیریت بیش از صد نفر کار. هاي ادارة یک شرکت پیچیدة انرژي است مسئولیت

در آن موقـع، بـراي حقـوق    . هاي برق اسـت  تأسیسات، و پرداختن به تعهدات متعدد مرتبط با ساختن و ادارة نیروگاه

تصمیم داشـتم، در کنـار سـایر    . ها کشیده بودم دانستم به من پیشنهاد خواهد شد، در ذهنم نقشه قابل توجهی که می

  .نمکارها، سازمانی غیرانتفاعی ایجاد ک

منتشر کرده بودم  12»راهنماي زندگی و کار فاقد تنش«موقع خوردن دسر، میزبانم موضوع کتابی را که قبال با نام 

آیا تصـمیم  «: سپس به چشمانم خیره شد و پرسید. اي راجع به آن شنیده است العاده مطرح کرد و گفت چیزهاي فوق

                                                          
11. Stone & Webster Engineering Corporation
12. Stress-Free Habit



153/  گیريِ من ماجراي رشوه

  »داري کتاب دیگري هم بنویسی؟

ولـی تردیـد   . الفاصله فهمیدم در پسِ این پیشنهاد کاري و دعوت، قصدي نهفته استب. عضالت شکمم کشیده شد

  .»در حال حاضر، تصمیم ندارم کتاب دیگري منتشر کنم! خیر«: نکردم و جواب دادم

ما در این شرکت براي اطالعات محرمانۀ خود ارزش قائلیم ــ درسـت مثـل   . شنوم خوشحالم که این را می«: گفت

  .»شرکت مین

  .»فهمم این را می«: گفتم

هایی مثل کتاب آخرت دربارة نحـوة   البته کتاب«: ادامه داد. تکیه داد، لبخندي زد و به نظر رسید راحت شده است

. تواند باعث پیشرفت کاريِ تو شـود  ها و چیزهایی از این قبیل کامال قابل قبول است و برخی اوقات حتی می حل تنش

و بعد، بـه طـوري کـه گـویی انتظـارِ پاسـخ       . »انتشارِ چیزهایی از آن دست، کامال آزادي ، درSWECتو در مقام مشاورِ 

  .داشته باشد، به من نگریست

  .»شنوم خوشحالم که این را می«

نحـو   بـه . هایـت بیـاوري   با وجود این، بدیهی است که نام این شرکت را نباید در کتاب. کامال قابل قبول است! بله«

نحـوي   هیچ چیزي که به ماهیت فعالیت اقتصادي ما در این شرکت یا کار سابق خودت در مین بهمشابه، نباید دربارة 

هـاي توسـعه    المللـیِ طـرح   هاي بین نباید از موضوعات سیاسی یا هر چیزي که به بانک. مربوط است، مطلبی بنویسی

  ».لی صرفآ محرمانه استاین مسائ«: بعد، صورتش را نزدیک آورد و گفت. »مربوط باشد ذکري به میان آوري

. بـراي یـک لحظـه، قلـبم گـویی از تـپش بازایسـتاد       . »نیازي به گفتن نیسـت «: به او اطمینان خاطر دادم و گفتم

احساسی قدیمی در من بیدار شد، شبیه به آنچه کنار فیـدل، هنگـام راننـدگی از میـان شـهر پاناماسـیتی، یـا در آن        

دوبـاره داشـتم خـود را    . ا در اندونزي دربـارة هـوارد پـارکر حـس کـرده بـودم      شاپ در کلمبیا در کنار پائوال، و ی کافی

معناي حقوقیِ کلمه نبود ــ عقد قرارداد با من توسـط ایـن شـرکت و قـرار دادن نـامم در       اي به این رشوه. فروختم می

علنـی و   کامالًگاهی درخواست حضورم در جلسات، همه  فهرست متخصصانش، زنگ زدن به من براي مشاوره و یا گاه

  .کردم قانونی بود ــ ولی من علت اصلیِ این قرارداد را درك می

کمـی بعـد، بعـدازظهر آن    . اي را به من پیشنهاد داد که معادل حقوق مدیرانِ ارشد شرکت بـود  او دستمزد ساالنه

و بـدتر  . بدکاره را داشـتم  احساسِ یک. بودمروز، بهت زده، در فرودگاه نشسته بودم و منتظر پرواز بازگشتم به فلوریدا 

ولی بـه خـود گفـتم کـه چنـدان راه      . ام ام و کشورم خیانتی مرتکب شده کردم در حق دخترم، خانواده از آن، حس می

  .دانستم که اگر این رشوه را نپذیرم، خطراتی برایم در بر خواهد داشت می. گریزي ندارم



  

  30فصل 

  کند ایالت متحده به خاك پاناما تجاوز می

من، با زندگی در فلوریداي جنوبی، به منـابع  . اي در قلب من داشت توریخوس مرده بود، ولی پاناما همچنان جاي ویژه

میراث توریخـوس همچنـان زنـده بـود،     . اطالعاتی بسیاري دربارة رویدادهاي جاريِ آمریکاي مرکزي دسترسی داشتم

با وجود ایـن،  . جانشینان او نه به شخصیت پر مهر و محبت او آراسته بودند و نه به خوي و منشِ پر صالبت ويگرچه 

کرة آمریکا بعد از مرگ او نیز ادامه یافت و پاناما همچنان مصمم بود ایـاالت   تالش براي رفع اختالفات در سرتاسرِ نیم

  .ملزم سازد 1»نامامعاهدة آبراه پا«متحده را به پایبندي به شرایط 

مـن هرگـز   . رسـید  ، در آغازِ امر، متعهد به ادامۀ راه آموزگارِ خویش به نظر می 2جانشین توریخوس، مانوئل نوریگا

هـاي اقشـار    نوریگا را شخصآ مالقات نکردم، اما همۀ شواهد حاکی از آن بود که او در ابتدا سعی وافر داشت تـا آرمـان  

ختن آبراه جدیدي بود کـه توسـط   هاي وي سا ترین پروژه یکی از مهم. ضعیف و محروم آمریکاي التین را به پیش برَد

هاي بسیاري از سـوي واشـنگتن    بینی بود، وي با مقاومت پیش طور که قابل همان. شد ها ساخته و تأمین مالی می ژاپنی

  :نویسد نوریِگا، خود، می. هاي بخشِ خصوصیِ ایاالت متحدة آمریکا رو به رو گردید و شرکت

ان اجراییِ سـابقِ شـرکت سـاختمانیِ فراملیتـیِ بکتـل بـود؛ کاسـپار        جرج شولتز وزیر خارجۀ آمریکا، یکی از مدیر

بکتـل بسـیار مشـتاق بـود کـه      . واینبرگر وزیر دفاع آمریکا نیز زمانی معاون ریاست هیئت مدیرة شرکت یادشده بـود 

داشتند که  هاي ریگان و بوش از این واهمه دولت. میلیاردها دالر درآمد از محل ساخت آبراه جدید پاناما به جیب بزند

موردي داشتند،  شاید ژاپن در پروژة ساخت آبراه نقش مسلط را بازي کند؛ آمریکاییان نه فقط دربارة امنیت نگرانی بی

هاي ساختمانیِ ایاالت متحـده شـاهد از دسـت دادن میلیاردهـا      شرکت. هاي تجاري نیز در بین بود بلکه مسئلۀ رقابت

  )1( .دالر درآمد بودند

با گذشت زمـان، نوریگـا   . او نه جذبۀ رئیس سابق خود را داشت و نه سالمت نفس او را. ریخوس نبوداما نوریگا، تو

به فساد و معاملۀ مواد مخدر سوء شهرت یافت و حتی مظنون به ترتیب دادنِ قتل یک رقیب سیاسـی بـه نـام هوگـو     

  .اسپادافورا گردید

. از نیروهاي دفاعی پاناما را بر عهده داشت معروف شـد  2ـ   نوریگا ابتدا به عنوان سرهنگی که فرماندهیِ واحد جی

) سـیا (ایاالت متحدة آمریکا » سازمان مرکزي اطالعات«واحد مزبور یک واحد فرماندهیِ اطالعات نظامی بود که رابط 

ارتبـاط بـراي   از این » سیا«. ایجاد کرد» سیا«رئیس  3در این مقام، او رابطۀ نزدیکی با ویلیام کیسی. رفت به شمار می

، وقتـی دولـت ریگـان    مـثالً . بـرد  پیشبرد اهدافش در سرتاسر منطقۀ کارائیب و آمریکاي مرکزي و جنـوبی بهـره مـی   

آمریکا به کشور گرانادا، پیشاپیش به کاسـترو هشـدار دهـد  کیسـی بـه       1983خواست دربارة تهاجم نظامیِ سال  می

کمک کـرد تـا در    CIAسرهنگ نوریگا همچنین به . ا بر عهده گیردرسان ر نوریِگا روي آورد و از او خواست نقش پیام 

  .هاي مواد مخدرِ کلمبیا و سایر کشورها نفوذ کند کارتل

هـا،   طبـق گـزارش  . ، نوریگا به مقام ژنرالی و فرماندهیِ کل نیروهاي دفاعیِ پانامـا ارتقـا یافتـه بـود    1984در سال 

                                                          
1. Canal Treaty
2. Manuel Noriega
3. William. J. Casey
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قرار گرفـت،  » سیا«شد و در فرودگاه مورد استقبال رئیس محلیِ  هنگامی که در آن سال کیسی وارد شهر پاناماسیتی

طـور خصوصـی در    وقتی ژنرال نوریگا از واشنگتن دیدن کرد، آن دو به. »پسر من کجاست؟ نوریگا کجاست؟«: پرسید

هـا بعـد، نوریگـا اذعـان کـرد کـه ارتبـاط نـزدیکش بـا کیسـی در او احساسـی از             سـال . منزل کیسی مالقات کردنـد 

در پاناما، قدرتمندترین شاخۀ حکومت  2در آمریکا، همچون جی ـ  » سیا«به باور او . آورد ناپذیري به وجود می شکست

هـاي نظـامیِ آمریکـا     و پایگاه» معاهدة  آبراه پاناما«او متقاعد شده بود که، به رغم موضعش دربارة . در کشور خود بود

  )2( .خواهد گرفت در محدودة آبراه، کیسی وي را در کنف حمایت خود

شد، نوریگا تبدیل به سمبل  المللی براي عدالت و مساوات محسوب می رو، در حالی که توریخوس نمادي بین از این

ادعـاي دسـت   «با تیتر  1986در تاریخ دوازدهم ژوئن  نیویورك تایمزمقالۀ صفحۀ اولِ روزنامۀ  . فساد و انحطاط شد

ایـن مقالـۀ   . جاي تردیدي در بدنامی او باقی نگذاشـت » داشتن مرد قدرتمند پاناما در تجارت مواد مخدر و پول شویی

مدعی بود که نوریگا با چنـدین مؤسسـه تجـاريِ آمریکـاي التـین در       4نگار برندة پولیتزر افشاگرانه به قلم یک روزنامه

نـوعی،   تبانی پنهانی و غیرقانونی است، و عالوه بر این هم به نفع و هم علیه ایاالت متحده و کوبا جاسوسی کرده و، بـه 

ترین جریان  عمده«به فرمان او هوگو اسپادافورا را گردن زده است؛ و او شخصاً  2جاسوسی دوجانبه بوده است؛ جی ـ  

این مقاله با عکسی ناخوشایند از ژنرال نوریگا همـراه بـود و دنبالـه    . سترا هدایت کرده ا» قاچاق مواد مخدر در پاناما

  )3( .پرداخت آن در روز بعد، به افشاي جزئیات بیشتري می

بوش بود که از وجهۀ چنـدانی   زمانی حکومت او با ریاست جمهوري جرج کرد هم آنچه مسائل نوریگا را مضاعف می

  )4( .کردند توصیف می» عنصر سست«ئیس جمهوري نگاران او را ر برخوردار نبود و روزنامه

بـراي یـک دورة   » قارة آمریکـا ) آموزش نظامی( مدرسۀ «دندگی، از تمدید اجازه فعالیت  بعد از آنکه نوریگا، با یک

  .اي کسب کرد جرج بوشِ پدر اهمیت ویژه» سست عنصريِ«پانزده ساله دیگر سر باز زد، موضوعِ 

  :دهد ه میئرا ارا چشم انداز جالبیخاطرات ژنرال در این خصوص، 

ورزیـدیم، بـه همـان انـدازه، ایـاالت متحـده        قدر که ما به ادامۀ راه توریخوس مصمم بودیم و به آن غرور می همان

یـا مـذاکرة مجـدد    » قارة آمریکـا ) آموزش نظامی( مدرسۀ «آنان خواهان تمدید فعالیت . خواست چنین چیزي را نمی

شان در آمریکاي مرکزي، هنوز به ایـن مدرسـۀ نظـامی     هاي جنگی فتند که، با افزایش آمادگیگ دربارة آن بودند و می

خواستیم در خاك خود جـایی بـراي    ما نمی. شد خاطريِ ما می اما مدرسۀ مزبور مایۀ سرافکندگی و پریشان. نیاز دارند

  )5. (هاي مرگ و نظامیانِ دست راستیِ سرکوبگر فراهم کنیم آموزش جوخه

ها، بزرگترین حملۀ هوایی پس از جنگ  ، بر اساس  گزارش1989رو، وقتی ایاالت متحده در بیستم دسامبر  ن از ای

ایـن  ) 6( .بینـی بـود   زده شد ــ در حالی که چنین چیـزي قابـل پـیش    جهانی دوم را علیه پاناما انجام داد، دنیا حیرت

پاناما یـا مـردم آن   . آمیزي وجود نداشت مینۀ تحریکز تهاجم، حمله به جمعیتی غیرنظامی بود که براي آن هیچ پیش

هـا و مطبوعـات حملـۀ     سیاسـتمداران، دولـت  . به هیچ وجه نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگري را تهدید نکـرده بودنـد  

  .المللی محکوم کردند عنوان موردي از نقضِ آشکارِ قوانین بین جانبۀ ایاالت متحده را به یک

علیه کشوري که مرتکب کشتارهاي جمعی یا جنایات دیگري علیه حقوق بشر شده بود ــ اگر این عملیات نظامی 

،  6ي تحـت حکومـت سـاموزا    ، نیکاراگوئـه  5ي تحـت حکومـت استروسـنر    شیلیِ تحت حکومت پینوشه، پاراگوئه مثالً

هانیان قابـل درك  گرفت، شاید براي ج ، یا عراقِ تحت حکومت صدام ــ صورت می 7السالوادور تحت حکومت دابیسون

                                                          
4 .Pulitzer Prize  ،جایزه ادبیِ و ژورنالیستی ایاالت متحده ـ م.

5. Stroessner
6. Somosa
7. D'Aubuisson
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هاي  آن برخورداري از شهامت در نفیِ خواست» خطاي«ولی پاناما جنایاتی از این دست مرتکب نشده بود؛ تنها   8.بود

ورزید معاهدة آبراه محترم شمرده شود بـا   کشوري که اصرار می. ها بود برشرکتمشتی سیاستمدار قدرتمند و مدیران اَ

هـا   تماعی مباحثاتی را برگزار کرده و امکان ساخت آبراه جدیدي را با همکاري بانکسیاستمداران طرفدار اصالحات اج

در نتیجۀ چنـین اقـداماتی بـود کـه پانامـا عـواقبی چنـان        . هاي ساختمانیِ ژاپنی مورد مطالعه قرار داده بود و شرکت

  :گوید طور که نوریگا می آن. کننده را متحمل شد ویران

براي برهم  1986هایی که ایاالت متحدة آمریکا در سال  فعالیت: اي باقی نماند هخواهم جاي هیچ شک و شبه می«

با تهاجم به آن خاتمه داد نتیجۀ مردود شناختنِ همۀ سناریوهایی بود کـه   1989زدن ثبات پاناما آغاز کرد و در سال 

ملی ــ و مـورد حمایـت ژاپـن ـــ      توانست در دستان پانامایی مستقل و داراي حاکمیت در آنها کنترلِ آیندة پاناما می

پشت نقابِ حمایت از منافع عمومی مـردم آمریکـا، و بـا برخـورداري از      9برگر در همین حال، شولتز و واین. قرار گیرد

ناآگاهی عمومی دربارة منافع قدرتمند اقتصادي کـه خـود نماینـدگیِ آنـان را بـر عهـده داشـتند، فعالیـت تبلیغـاتی          

  )7( .دادند وط من سامان میاي را با هدف سق گسترده

تنهـا منطـقِ ایـاالت متحـدة آمریکـا در گسـیلِ       . توجیه واشنگتن براي حمله به پاناما صرفآ مبتنی بر یک فرد بود

گنـاه،   هاي بی مردان و زنانِ جوانش و به مخاطره انداختنِ زندگی آنها و منحرف ساختن ذهنیاتشان براي کشتارِ انسان

اي از شـهر   هـاي گسـترده   اي از کودکان خردسال و به آتش کشیدن قسـمت  نشده و گزارش  شمار و از جمله تعداد بی

اي شریر، دشمن مردم و یک هیوالي قاچاق مـواد   او را چهره. پاناماسیتی صرفآ اتهامات آمریکا علیه شخص نوریگا بود

ي تهاجم گسترده بـه کشـوري بـا دو    اي برا این تصویر براي دولت ایاالت متحدة آمریکا بهانه. مخدر تصویر کرده بودند

این تهـاجم تـا    10.کرد که از قضا کنار یکی از پربهاترین امالك جهان زندگی می کردند میلیون نفر سکنه را فراهم می

دانسـتم کـه نوریگـا     مـی . به آن حد آسایش خیالم را مختل کرده بود که مرا براي مدتی طوالنی  دچار افسردگی کرد

  11»هـا  شـغال «توانستم مانع از این فکر در ذهنم شوم که سـرانجام بـه چنـگ     ست ولی نمیداراي محافظان شخصی ا

زدم کـه اکثـر محافظـانش را     حـدس مـی  . خواهد افتاد ــ همان فرجامی که رولدوس و توریخوس به آن گرفتار آمدند

را به ندیدن بزنند و یـا ایـن کـه    اند تا موقع ربودنِ او، خود  اند و احتماال پول گرفته پرسنل نظامی آمریکا آموزش داده

  .خودشان طرح قتل وي را به اجرا گذارند

بنابراین، هر چه بیشتر راجع به تهاجم نظامی آمریکا اندیشیدم و مطالعه کردم، بیشتر متقاعد شدم که این تهـاجم  

هاي قدیمی امپراتـوري بـه حسـاب     هاي پیشین و روش هاي آمریکا به سوي سیاست دهندة چرخشی در سیاست نشان

ن بود تا به جهان نشان دهد که براي رسیدن بـه  می آمد که دولت بوشِ پدر، حتی بیش از ریگان، مصمم به پیشبرد آ

رسید که هدف آمریکـا از تهـاجم نظـامی بـه      همچنین، به نظر می. گونه تردیدي به خود راه نخواهد داد اهدافش، هیچ

پاناما، عالوه بر جایگزین کردنِ وارثانِ توریخوس با دولتی آلت دست و طرفدار ایـاالت متحـده، ترسـاندن کشـورهایی     

                                                          
 محـال بـود و   » کشورهایی که مرتکب کشتارهاي جمعی یا جنایاتدیگري علیه حقوق بشر شده بودنـد «ي آمریکا به حمله! به هیچ وجه. 8

صدامدر . هاي آمریکا به قدرت رسیده بودند شد، زیرا تمام افرادنامبرده ــ حتی صدام ــ با کودتاها یا سایر حمایت زده می دنیا از آن شگفت

جمهور وقت  طرحِ سازمان جاسوسیِ آمریکا، سیا، کودتاي ناموفقیرا علیه سرهنگ عبدالکریم قاسم، رئیس میالدي بر اساسِ 60ي  اوایل دهه

اي بـا  تیـره روابـط   جمهورش، سرهنگ جمال عبدالناصـر،  ها، زخمی شد و به مصر گریخت که رئیس تیراندازي عراق ترتیب داد ولی ضمن

البکر، با کودتـاي دیگـري بـه     میالدي، به همراه ژنرال حسن 60ي ، در اواخر دههولی صدام چند سال بعد. سرهنگ عبدالکریم قاسم داشت

آمریکـاي   ي هـاي یادشـده   سـایر حکومـت  . نامید) Our Favourite Coup(» کودتاي مطلوب ما«آن را  »سیا«قدرت رسید که سازمان 

.آمریکا بودند ـ م ي متحده نشانده ایاالت راستیِ افراطیِ دست هاي سرکوبگر و دست التین نیز حکومت

.وزیران خارجه و دفاع آمریکا ـ م. 9

.و درآمد آن ـ م» آبراه پاناما«اشاره به . 10

.ـ م CIAکشان سازمان جاسوسی آمریکا،  اشاره به آدم. 11
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  .ق و واداشتن آنها به تسلیم استچون عرا

بـاره نظـر جـالبی     هاي بسیار، در ایـن  و مؤلف کتاب نیویورك تایمزي  ، یکی از سردبیرهاي مجله 12دیوید هریس

  :نویسد منتشر شد، می 2001که در سال  تیراندازي به ماهاو، در کتاب . دارد

در میان هزاران رهبر، فرمانروا، مردان مقتدر، شوراهاي نظامی و رهبران جنگی که آمریکاییان در گوشـه و کنـار   «

ایـاالت  . شـود  گونه بـا او رفتـار مـی    اند، ژنرال مانوئل آنتونیو نوریگا تنها کسی است که این جهان مورد هجوم قرار داده

اش، کشـور دیگـري را فـتح و رهبـر آن را بـه ایـاالت        سـاله  225 بار، در تاریخ موجودیت رسمی ملیِ متحده فقط یک

نقـض کـرده اسـت،    در خاك آبـا و اجـداديِ خـود    را  قوانینِ آمریکامتحده منتقل کرده است تا به دلیل اینکـه  

  )8( .محاکمه و زندانی شود

رسـید کـه گـویی ایـن      مدتی به نظر مـی . به دنبال بمبارانِ پاناما، ایاالت متحده خود را در وضعیت حساسی یافت

دولت بوشِ پدر ممکن بود با دست زدن به شدت عمل، بتوانـد شـایعات مربـوط بـه     . اقدام نتیجۀ عکس خواهد داشت

رئیس جمهور را فرو نشاند، ولی اکنون دیگـر بـا مسـئلۀ غیرقـانونی بـودنِ اعمـالش مواجـه بـود و         » سست عنصري«

افشا شد که ارتـش ایـاالت متحـده بـه     . روریستی گرفتار شده استرسید که حین ارتکابِ عملی ت زورگویی به نظر می

سرخ و سایر شاهدان مستقل بـه منـاطقِ شـدیدآ بمبـاران شـده       مدت سه روز از ورود خبرنگاران، امداد رسانانِ صلیب

سربازان آمریکایی مجروحان را یا سوزانده و یا زنده بـه گـور   جلوگیري کرده است، در حالی که در این مدت، 

دربارة اینکه چه میزان از شواهد و مستندات رفتارهاي جنایتکارانه و اعمال ناشایسـت دیگـر از بـین بـرده     . کردند می

هـایی توسـط    موقعِ پزشکی جان باختنـد، پرسـش   هاي به سبب محروم شدن از مراقبت ها به شد و چه تعدادي از انسان

  .خبرنگاران مطرح شد که هرگز پاسخی به آنها داده نشد

هـا آگـاهی    عـام  ا بسیاري از حقایقِ مربوط به این تهاجم را هرگز نخواهیم دانست، و هرگز از میـزان واقعـیِ قتـل   م

هـاي   نفر بوده است، ولی گروه 600تا  500شدگان  ، مدعی شد تعداد کشته 13وزیر دفاع، ریچارد چنی. نخواهیم یافت

  )9( .اند خانمان قید کرده هزار نفر بی ي بیست و پنج هعالو هزار به مستقلِ حقوق بشر میزان تلفات را سه تا پنج

در آن . نوریگا دستگیر و با هواپیما به میامی در آمریکا فرستاده شد تا در آنجا به چهل سال حـبس محکـوم شـود   

  )10( .برهه از زمان، او تنها کسی بود که در ایاالت متحده، رسمآ زندانی جنگی محسوب شد

دفـاع   شد و از اینکه مردمی بـی  سان توسط ایاالت متحدة آمریکا زیر پا نهاده می المللی این بیندنیا از اینکه قوانین 

شدند به خشم آمـده بـود، امـا فقـط چنـد نفـري در ایـاالت         به دست قدرتمندترین نیروي نظامی کرة زمین نابود می

شـش خبـري توسـط مطبوعـات بسـیار      پو. متحده از این خشم یا از جنایاتی که واشنگتن مرتکب شده بود آگاه بودند

هاي کاخ سفید براي تحـت فشـار    مشی دولتی؛ تلفن خط : عوامل چندي در این امر سهیم بودند، از جمله. محدود بود

خوانده شدن، جرئـت اعتـراض   » سست عنصر«اي که از ترس  ها؛ نمایندگان کنگره گذاشتن ناشران و مدیران تلویزیون

  .گرایی باشند، به قهرمانان نیاز دارند کردند مردم، بیش از آنکه نیازمند واقع می نداشتند؛ و خبرنگارانی که فکر

و گزارشـگرِ   Newsday 15، سردبیر اخبار خارجی روزنامه  14در این میان، یک استثنا وجود داشت و آن پیتر آیزنر

هـاي زیـادي بـه     و سـال  بود که تهاجم نظامی به پاناما را تحت پوشش خبـري قـرارداد  » خبرگزاريِ آسوشیتد پرس«

  :نویسد می 1997چاپ ، 16»مانوئل نوریگا، زندانیِ آمریکا«آیزنر، در کتاب . تحلیل آن پرداخت

                                                          
12. David Harris

.ـ م ي ریچارد است شده دیک شکلکوتاه. ي جرج بوش ِ پسر همان دیک چنی، معاون ریاست جمهوري در دوره. 13

14. Peter Eisner
.هاي معتبر نیویورك ـ م از روزنامه. 15

16. Manuel Noriega: America's Prisoner
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هـاي مـرتبط بـا آن ـــ اصـول       اي که به نام مبارزه با نوریگا مرتکب شدند ــ و دروغ عدالتی کشتار، نابودي، و بی«

بـه سـربازان فرمـان داده    ... داد اسی قائل بودند مورد تهدید قرار میها براي وجود یک دموکر اي را که آمریکایی ابتدایی

رحم و فاسد نجات دهنـد،   شده بود در پاناما کشتار کنند و آنان نیز به خیال اینکه کشوري را از چنگال دیکتاتوري بی

کوبان، گـام   آنان، پاينیز در پی ) ایاالت متحدة آمریکا(زدند؛ پس از آن، مردم کشورشان  طبق فرمان، دست به کشتار

  )11( .برداشتند

  :نویسد آیزنر، پس از تحقیقاتی طوالنی، از جمله مصاحبه با نوریگا در سلول زندانش در میامیِ آمریکا، می

کـنم اقـدامات وي    فکر نمـی . کنم شواهد موجود، مقصر بودن نوریگا را اثبات کند در مورد اتهامات اصلی، فکر نمی

کنندة تهاجمِ ایاالت متحدة آمریکا بـه پانامـا یـا ایـن      میِ خارجی یا فرمانرواي یک کشور، توجیهعنوان یک رهبر نظا به

  )12( .رفته است مطلب باشد که وي تهدیدي علیه امنیت ملیِ ایاالت متحده به شمار می

  :کند گیري می آیزنر، سپس، چنین نتیجه

تهاجمِ نظامی، طی آن، و پـس از آن، مـن را بـه ایـن     هایم از پاناما قبل از  تحلیل من از وضعیت سیاسی و گزارش

این تهاجم . شکلی کریه و منفور بوده است گیري رسانده است که تهاجم آمریکا به پاناما سوءاستفاده از قدرت به نتیجه

ن پیمانـا  قیمت یک خونریزيِ شدید انجام گرفت عمدتاً در خدمت اهداف سیاستمدارانِ متکبـر آمریکـایی و هـم    که به

  )13( .پاناماییِ آنها بود

کردنِ پاناما از کلمبیا تا زمـان کسـب قـدرت    و توانگرساالران پیش از توریخوس، که از زمان جدا  17خانوادة آریاس

بـر اریکـۀ قـدرت     اًآمریکا بودند، مجدد بازي در خدمت ایاالت متحدة شب هاي خیمه توسط توریخوس، چونان عروسک

داد،  رغم آنچـه اسـناد رسـمی نشـان مـی      اساساً، و به . اي از ابهام فرو رفت در هاله 18معاهدة جدید آبراه. نشانده شدند

  .واشنگتن یک بار دیگر کنترل آبراه پاناما را در دست گرفت

بارهـا از خـود پرسـیدم چـه      کردم، بارهـا و  وقتی این رویدادها و تجربیات کاريِ شرکت مین را در ذهنم مرور می

هـا انسـان تأثیرگـذار     هایی بااهمیت تاریخی که بر سرنوشت میلیـون  گیري ها ــ از جمله تصمیم گیري میزان از تصمیم

هـاي شخصـی قـرار     جاي عالقه به انجام عملِ صحیح، تحت تأثیر انگیـزه  آید که به  است ــ توسط افرادي به عمل می

تراز اولِ حکومت ما تحـت تـأثیر حـرص و آزِ شخصـی، و نـه وفـاداريِ بـه ملّـت، عمـل          دارند؟ چه تعداد از مسئوالن 

خواسـته از دیـد شـهروندانش     هایی صرفآ به این خاطر روي داده است که رئـیس جمهـوري نمـی    کنند؟ چه جنگ می

  محسوب شود؟ 19و فاقد اراده» عنصر سست«

اي که از تهاجم آمریکا به پانامـا   ساس ناکامی و ناتوانیداده بودم، اح SWECهایی که به رئیس شرکت  رغم قول به  

داد ــ با این تفاوت که اکنون تصمیم گرفتـه   به من دست داده بود، مرا به آغازِ دوبارة کار براي نگارشِ کتابم سوق می

ها کـه   عدالتی یدیدم براي اینکه از روي بسیاري از ب ماجراي او را محملی می. بودم کانونِ توجه کتابم توریخوس باشد

جـاي   هر چند که، این بـار، مصـمم بـودم، بـه    . دنیاي ما را آلوده ساخته پرده برگیرم و از احساس گناهم خالصی یابم

  .خواستم انجام دهم سکوت اختیار کنم نظرخواهی از دوستان و بزرگان، دربارة آنچه می

و به خـاطر آوردنِ اینکـه ایـن جنایـات را در      هاي جنایتکاران اقتصادي ضمن کار روي کتاب، از درك ابعاد فعالیت

جنایـات در آن    سعی کردم بر چند کشـوري کـه عمـده   . متأثر می شدم چه کشورهاي زیادي صورت داده بودیم، قویاً

                                                          
17. The Arias Family

.است ـ م» ي کارتر ـ توریخوس معاهده«منظور . 18

آمریکا پیش از حمله به پانامـا  ي  هایایاالت متحده خواندن ِ جرج بوش ِ پدر توسط سیاستمدارانِ وقت و رسانه» عنصر سست«اشاره به . 19
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شان بدتر شـده بـود    هاي ما وضع جاها صورت گرفته بود تمرکز کنم، ولی فهرست بلندباالي جاهایی که بعد از فعالیت

. در عین حال از عمقِ خرابکاري هاي که خود من سرمنشـأ آن بـودم، وحشـت زده شـدم    . ظر می رسیدآور به ن حیرت

اگر چه پیش از این دربارة این مسائل فکر کرده بودم ولی بین کارهاي روزمره دربارة آنها تأمل می کردم و بـه انـدازه   

بـه ایـن ترتیـب    . تایج تمام فعالیت ها نداشتماي روي کارهاي روزمره ام متمرکز بودم که هنوز چشم انداز جامعی از ن

کردیم و یا مسائلی کـه دوسـتان   میبود که وقتی در اندونزي بودم، از چیزهایی که من و هوارد پارکر دربارة آنها بحث 

کردم، از آنچـه فیـدل    موقعی که در پاناما کار می. کردم کردند، احساس نگرانی می مطرح می 20جوان اندونزیاییِ راسی

در ایـران نیـز   . ، و در کلوب رقص نشانم داده بود عمیقآ تحت تأثیر قرار گرفته بودم»آبراه پاناما«ها، در منطقۀ  زاغهدر 

اکنون، نگارش ایـن کتـاب دیـدي فراتـر و برتـر بـه مـن        . ام شده بود شدت باعث ناآرامی هاي یمین و دکتر به صحبت

  .ان چشم انداز جامع را ندیده گرفت و از آن غافل ماندشود می تو کردم که چه آسان می حاال درك می. داد می

اي داشـت و   رسد؛ و با این همه، آن تجارب چه طبیعت موذیانـه  قدر ساده و بدیهی به نظر می همۀ اینها اکنون چه

است کند که در آغاز خام  براي من، اینها تصویر سربازي را در ذهن تداعی می. تدریجاً انسان را در خود فرو می کشید

هاي دیگر را زیر عالمت سؤال ببرد ولی، بیش از هر چیز، مجبور است بر تـرس   و ممکن است اخالقی بودنِ قتلِ انسان

شود و  رسانَد، عواطف بر وي چیره می باري که دشمنی را به قتل می نخستین. خود فائق شود و به بقاي خود بیاندیشد

هـاي بیشـتر و    اما با گذشت زمان و شرکت در جنـگ . س ندامت کندممکن است به فکر خانوادة مقتول بیافتد و احسا

  .گردد بدل می» اي سربازي حرفه«شود و به  هاي بیشتر، سنگدل می کشتن انسان

اي براي درك بهترِ فرایند ارتکابِ جنایات و  با اذعان به این حقیقت، دریچه. شده بودم» اي سربازي حرفه«من نیز 

هـا مرتکـب اعمـالی     اکنون برایم قابل فهم است که چرا بسـیاري از انسـان  . ه رویم گشوده شدها ب بنا کردنِ امپراتوري

رحمِ شـاه کـار    توانستند براي پلیس مخفی بی دوست می آمیز می شوند ــ مثال، چطور ایرانیان خوب و خانواده  شرارت

چطور مـردان و زنـان خـوب آمریکـایی     هاي هیتلر تبعیت کنند؛ و  توانستند از فرمان هاي خوب می کنند؛ چطورآلمانی

  .توانستند پاناماسیتی را بمباران کنند می

ایـاالت متحـدة آمریکـا یـا هـیچ ادارة دولتـیِ       » آژانس امنیت ملـیِ «در مقام یک جنایتکار اقتصادي، من هرگز از 

دي غیرنظـامی  من شهرون. کرد دیگري یک پشیز هم مستقیمآ دریافت نکرده بودم؛ حقوق مرا شرکت مین پرداخت می

کرد تا نقشِ در حال ظهورِ مـدیرانِ   درك این مطلب به من کمک می. و در استخدام یک شرکت بخش خصوصی بودم

سـربازان  «در عرصۀ جهـانی، طبقـۀ جدیـدي از    . عنوان جنایتکاران اقتصادي را با وضوح بیشتري ببینم ها به ابرشرکت

آیـد   آنچه در زیر می. مال خویش، عاري از هرگونه احساسی بودنددرحال ظهور بود که نسبت به تبعات اع» )اي حرفه(

  :مطالبی است که پیرامون این نکته نوشتم

رونـد تـا مردمـی را     اکنون، مردان و زنان ما به این امید به تایلند، فیلیپین، بوتسوانا، بولیوي و کشورهاي دیگر می

هـایی   ن به این کشـورها دقیقـآ بـا هـدف اسـتثمارِ انسـان      رفتن آنا. اند شناسایی کنند وجوي کار درمانده که در جست

اند؛  هایی که فرزندانشان دچار سوءتغذیه و، حتی از فرط گرسنگی، در حال جان کندن ضعیف و مفلوك است ــ انسان

ه فردایی هایی ک اند، و انسان برند و همۀ امید خود را به زندگی بهتر از دست داده ها به سر می هایی که در بیغوله انسان

مردان و زنان ما دفاتر کار لوکس خود در منهتن، سانفرانسیسـکو یـا   . بینند متفاوت را حتی در خواب و خیال نیز نمی

یـک وارد   هـاي درجـه    گذرند، به هتل ها می ها و اقیانوس هاي لوکس از فرازِ قاره گذارند، با جت شیکاگو را پشت سر می

  .پردازند هاي درمانده می وجوي انسان خورند و سپس به جست ن کشورها غذا میهاي ای شوند و در بهترین رستوران می

هـاي خاصـی نیسـتند کـه در      بـه دنبـال بـرده    اًآنان دیگـر لزومـ  . رانی وجود دارنددا حتی در عصر حاضر هم، برده

                                                          
20. Rasy
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هـاي درمانـده را    ها را نصیب فروشنده سازند، بلکه فقـط انسـان   هاي چارلستون، کارتاژن و هاوانا بیشترین قیمت حراج

هایی براي تولید کت، جین، کفش تنیس، قطعـات اتومبیـل، قطعـات کـامپیوتر و هـزاران چیـز دیگـر         اجیر و کارخانه

اینان ممکن است به دالیلـی تصـمیم بگیرنـد    . شان در بازارهاي موردنظر به فروش رسد کنند تا محصوالت تأسیس می

  .گیرند شان به خدمت می ین، تجار محلی را براي انجام کارهاي کثیفها نباشند و بنابرا که خود مالک این کارخانه

هـاي   هایی از بناهاي قـدیمی و زیبـا و خرابـه    در بازگشت به وطن، عکس. انگارند هایی صالح می آنان خود را انسان

کننـد، بـراي    کنند و در آنجا خوش و بش می در سمینارهایی حضور پیدا می. باستانی به فرزندانشان نشان خواهند داد

کنند که مثال چطـور بایـد از پـسِ مقـررات عجیـب و       گویند و یکدیگر را راهنمایی می اند به هم تبریک می آنچه کرده

کنند کـه بـه آنـان اطمینـان      دانانی استخدام می رؤسایشان برایشان حقوق. غریبِ گمرکات کشورهاي دوردست برآمد

درمانی و دیگر کارشناسانِ منـابع انسـانی    آنها کادري از متخصصان روان !قانونی است کنند کامالً دهند که آنچه می می

  .هاي درمانده است دهند کمک به آن انسان در اختیار دارند که مجابشان کند آنچه انجام می

گفت با موجوداتی سر و کار دارد که، به مفهوم کامل، انسان نیستند و او موقعیتی را در  دارِ قدیمی به خود می برده

فهمید که بردگـان نقشـی اساسـی در     دارِ قدیمی می برده. اختیار آنان نهاده است تا افتخارِ مسیحی شدن را پیدا کنند

دهـد کـه    دارِ امروزي به خـود اطمینـان خـاطر مـی     برده. هاي اقتصاد آن هستند اش بر عهده دارند و پایه تداوم جامعه

عـالوه، ایـن    بـه . هتر از آن است که هـیچ درآمـدي نداشـته باشـند    هاي درمانده ب دستمزد یک دالر در روز براي انسان

دارِ جدیـد مـا ایـن را نیـز      بـرده . ترِ جهـانی ادغـام شـوند    بزرگ شوند که در جامعۀ مند می بردگان از این فرصت بهره

هـاي شـیوة مسـرفانۀ     فهمد که این درماندگان در حفظ و تداومِ موجودیت شرکتش نقشی اساسی دارنـد و سـتون   می

کند تا بیندیشد کـه اعمـالش، شـیوة زنـدگیش، و نظـام       دار جدید حتی لختی درنگ نمی اما، برده. زندگیِ وي هستند

اي  ي فرزندانش چه تـأثیرات گسـترده   هاي مزبور منبعث از آن است، بر جهان و بر آینده اي که اعمال و شیوه قتصاديا

  .خواهد نهاد



  

  31فصل 

  شکست جنایتکارانِ اقتصادي در عراق

در اواخـر دهـۀ هشـتاد و در طـول      SWECو مشاورِ شـرکت   1980در دهۀ  IPSعنوان مدیر عامل شرکت  نقش من به

در واقع، . گذاشت که بسیاري فاقد آن بودند اطالعاتی را دربارة عراق در دسترس من می 1990اي از دهۀ  بخش عمده

نام عـراق روي صـفحۀ رادار    دانستند و، به اصطالح، چیزي به ها از عراق چیز زیادي نمی ، اکثر آمریکایی1980در دهۀ 

  .آنها وجود نداشت

، 1»المللـی ایـاالت متحـده    آژانـس توسـعۀ بـین   «، »بانک جهـانی «ام که براي  ن تماس خود را با دوستان قدیمیم

، و  3، هالیبرتون 2کردند و نیز با کارمندان بکتل المللی کار می هاي مالی بین یا سایر سازمان» المللی پول صندوق بین«

بسیاري از مهندسانی کـه توسـط   . هاي عمدة مهندسی و ساختمانی، و از جمله پدرزنِ خودم، حفظ کردم سایر شرکت

هـایی در   هاي مسـتقل تولیـد انـرژي اسـتخدام شـده بودنـد در پـروژه        و سایر شرکت IPSکارانِ فرعیِ شرکت  مقاطعه

  .اران اقتصادي در عراق سخت فعالندآگاه بودم که جنایتک من کامالً. خاورمیانه مشغول به کار بودند

ما تصور مـی کـردیم کـه    . هاي ریگان و بوش مصمم بودند عراق را به عربستان سعودي دیگري تبدیل کنند دولت

کـافی بـود او فقـط     مـثالً . کنندة بسیاري وجود دارد که الگوي آل سعود را دنبال کند براي صدام حسین دالیل مجاب

بعد از انجـامِ معاملـۀ مزبـور، شـهرهایی     . شویی به جیب زده بودند در نظر گیرد جراي پولمنافعی را که آل سعود از ما

هـا   سعودي. هاي درجه یک تبدیل شد کشیِ ریاض به کامیون هاي زباله مدرن از کویرهاي سعودي سر برافراشت، گاري

تـرین   تـرین و دقیـق   پیشـرفته : منـد بودنـد   هـاي جهـان بهـره    ترین تکنولـوژي  اکنون دیگر از حاصلِ برخی از پیشرفته

  .هاي ارتباطی، و خطوط انتقال برق هاي فاضالب، شبکه تأسیسات تبدیلِ آب شور به آب شیرین، شبکه

هـا از   رسـد، سـعودي   الملـل مـی   دانست که وقتی کار به حیطۀ مسائلِ حقـوقِ بـین   همچنین، صدام بدون شک می

هـاي آنـان، از جملـه تـأمین      ها در واشنگتن بسیاري از فعالیت دوستان خوبِ سعودي. مند هستند اي بهره جایگاه ویژه

کردنـد ـــ و    هاي متعصب مذهبی ــ که بسیاري از کشورها آنها را تندروهایی در مرز تروریسم محسوب می مالیِ گروه

حمایـت مـالیِ   در واقـع، ایـاالت متحـده فعاالنـه خواسـتار      . انگاشتند المللی را نادیده می نیز پناه دادن به فراریان بین

. عربستان سعودي از جنگ اسامه بن الدن علیه اتحاد جماهیر شوروي بود و موفق به کسب این حمایت نیز شده بـود 

کردند، بلکه بسـیاري از کشـورهاي دیگـر را     ها را نسبت به این امر ترغیب می فقط سعودي هاي ریگان و بوش نه دولت

  .کنند یا حداقل خود را به ندیدن بزنندگذاشتند تا آنها نیز چنین  هم تحت فشار می

آنان بر این باور بودند که صدام، سـرانجام  . در بغداد حضوري قدرتمند داشتند 1980جنایتکاران اقتصادي در دهۀ 

هـا بـا    به هر حال، اگر عراق بـه تـوافقی مشـابه سـعودي    . و من با این فرض موافق بودم... را خواهد دید(!) نور هدایت 

حرف اول و آخر را بزند و شاید حتی دایرة  اًتوانست در حکمرانی بر کشورش اساس یافت، صدام می می واشنگتن دست

  .داد نفوذ خود را در آن بخش از جهان گسترش می

هاي رفتـاريِ   پریش بود، اینکه دستانش به خون کشتارهاي جمعی آلوده بود و اینکه ویژگی اینکه او مستبدي روان

                                                          
1. USAID = US Agency for International Development

2 .Bechtel  ،هاي بکتل گروه شرکت«: مترجمان 4ي  نگاه کنید به یادداشت شماره«.

3 .Halliburton  ، ابرشرکت هالیبرتون و دیکچنی«: مترجمان 2ي  کنید به یادداشت شمارهنگاه«.
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. کرد، براي ایاالت متحده چندان حـائز اهمیـت نبـود    اش تصویر آدولف هیتلر را در اذهان زنده می وحشیانهاو و اعمالِ 

. ایاالت متحده در گذشته نیز در بسیاري از موارد مردانی این چنین را تحمل کرده و حتی مورد حمایت قرار داده بود

عرضۀ نفت از سـوي وي، اوراق قرضـۀ دولتـیِ ایـاالت      شدیم که در قبال دالرهاي نفتیِ صدام و تداومِ ما خوشوقت می

هاي آمریکایی  متحدة آمریکا را به وي بفروشیم، مشروط به آنکه بهرة اوراق قرضۀ مزبور جهت بستن قرارداد با شرکت

هاي زیربنایی در سرتاسر خاك عراق، ساختن شهرهاي جدید و تبدیل کویر به آبادي مورد اسـتفاده   براي بهبود شبکه

هاي تولید مواد شـیمیایی   ما مشتاق بودیم به وي تانک و هواپیماهاي جنگی بفروشیم و برایش کارخانه. گرفت ار میقر

طور که در بسیاري از کشورهاي دیگر نیز چنین کرده بودیم ــ حتی اگر ظنّ  هاي انرژي اتمی بسازیم، همان و نیروگاه

  .هاي پیشرفته مورد استفاده قرار گیرد ولید سالحتواند براي ت ها می گونه فناوري رفت که این آن می

برخالف تصـورِ عمـومی،   . اندازه اهمیت داشت، اهمیتی بسیار بیش از آنکه از ظواهر امر معلوم بود عراق براي ما بی

. این کشور از نظر منابع آب و موقعیت ژئوپولیتیک نیز داراي اهمیت اسـت . سبب نفت آن نیست به اًاهمیت عراق صرف

کند؛ بنابراین، از میان تمام کشورهاي واقـع در آن بخـش از    ر دو رودخانۀ دجله و فرات از میان خاك عراق عبور میه

در طـول دهـۀ   . ترین منابع آب را که از حساسیتی روز افزون برخـوردار اسـت در دسـت دارد    جهان، عراق کنترل مهم

هـاي انـرژي و    براي کسـانی چـون مـا کـه در عرصـه     ، اهمیت آب، هم از نظر سیاسی و هم از جهت اقتصادي، 1980

هاي  هاي عمده که به شرکت سازي، بسیاري از شرکت در هجوم به سوي خصوصی. شد مهندسی فعال بودند آشکار می

هـاي آب   سـازيِ شـبکه   کوچک و مستقلِ تولید انرژي چشم داشتند و در پیِ تصرف آنها بودند، اکنون در پی خصوصی

  .التین، و خاورمیانه بودند در آفریقا، آمریکاي

عالوه بر نفت و آب، عراق داراي موقعیتی بسیار اسـتراتژیک اسـت و بـا ایـران، کویـت، عربسـتان سـعودي، اردن،        

شـد هـم    راحتـی مـی   از خـاك عـراق بـه   . سوریه و ترکیه داراي مرز مشترك و نیز داراي ساحلی در خلیج فارس است

هاي نظامی، عـراق امـروزي را    استراتژیست. را مورد حملۀ موشکی قرار داد اسرائیل و هم اتحاد جماهیر شوروي سابق

در قـرن هجـدهم   . داننـد  معادل درة رودخانۀ هودسون در زمان جنگ فرانسویان و سرخپوستان، و انقالب آمریکا مـی 

گرفـت،   یدانستند که هر کس کنترل درة رودخانـۀ هودسـون را بـه دسـت مـ      فرانسویان، انگلیسیان و آمریکاییان می

دانند که هر کس کنتـرل عـراق را در دسـت گیـرد،      و امروزه، همه این را می. کنترل قارة آمریکا نیز در اختیارش بود

  .کلید کنترلِ خاورمیانه را در دست خواهد داشت

کـا  امري که بیش از همه حائز اهمیت بود این بود که عراق بازار وسیعی را براي فناوري و خدمات و مهندسیِ آمری

کـه طبـق برخـی    (هاي نفتی جهان نشسته است  ترین میدان این نکته که عراق بر روي یکی از گسترده. کرد عرضه می

دهد که قادر به تـأمینِ   عراق را در موقعیتی قرار می) تر است هاي نفتیِ عربستان سعودي هم بزرگ برآوردها، از میدان

هـاي مهندسـی و سـاختمانی،     بـازیگران عمـده ـــ شـرکت     تمـامی . هاي عظیم زیربنـایی و صـنعتی اسـت    مالیِ طرح

هـاي دارویـی و شـیمیایی ـــ      هاي کامپیوتري، تولیدکنندگانِ هواپیما، موشک و تانک، و شرکت کنندگان شبکه عرضه

  .همه بر عراق تمرکز کرده بودند

. اران اقتصـادي نیسـت  ، دیگر آشکار شده بود که عراق پذیراي سناریوي جنایتک1980با این وجود، در اواخر دهۀ 

  .این یک ناکامیِ عمده و مایۀ سرافکندگیِ دولت بوشِ پدر بود

دنبـال   بوش به. سهیم بود» سست عنصر«عنوان فردي  اي از جرج بوشِ پدر به عراق نیز، مثل پاناما، در اشاعه چهره

. اسبی در اختیـار او گذاشـت  راهی براي فائق آمدن بر این شهرت ناخوشایند خود بود و صدام نیز ناخواسته فرصت من

بوش از این فرصت اسـتفاده کـرد و بـا     4.خیز کویت را مورد تهاجم قرار داد نشینِ نفت شیخ 1990او در ماه اوت سال 

                                                          
 ← سفیر آمریکا پاسخ داد. کویت را جویا شد ي عراق به اي که فیلم آن موجود است، نظر سفیر آمریکا در مورد حمله صدام، در جلسه. 4
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الملل، به این عمل پاسخ داد ــ گرچه کمتر از یک سالِ پـیش،   خاطر زیر پا گذاشتنِ قانون بین محکوم کردنِ صدام به

  .و یکجانبه به پاناما را صورت داده بودخود تهاجمِ غیرقانونی 

پانصـد هـزار سـرباز    . جانبـه را صـادر کـرد    تعجبی نبود وقتی رئیس جمهور، سرانجام، فرمان حملـۀ نظـامیِ همـه   

، حمـالت  1991هـاي آغـازینِ سـالِ     در ماه. المللی، به عراق گسیل شدند عنوان بخشی از یک نیروي بین آمریکایی، به

اي ارتـش   به دنبال آن، حملۀ زمینیِ یکصد ساعته. داف نظامی و غیرنظامیِ عراق صورت گرفتهوایی بسیاري علیه اه

از کویـت رفـع   . کفایت عراق را که در مقایسه با نیروهاي آمریکایی، فاقد سالحِ کافی و مناسب بود تـار و مـار کـرد    بی

میزان محبوبیت بـوشِ پـدر در   . ر نیامدخطر شد و مستبدي واقعی شدیدآ تنبیه گردید، گرچه به جزاي عادالنه گرفتا

  .میان مردم آمریکا به نود درصد صعود کرد

کردم ــ این از معدود مواردي بود که  در زمان تهاجم به عراق، من در بوستن بودم و در جلساتی کاري شرکت می

حرارتـی را کـه همکـارانم بـه     شـور و  . انجام دهم 5»شرکت استون و وبستر«از من خواسته شده بود کاري براي  اًواقع

هـاي ایـن    ، در کلیـۀ بخـش  اًطبیعتـ . آورم روشنی به خاطر مـی   جانبداري از تصمیمِ بوش دستخوش آن شده بودند به

بـراي  . کش موضع گرفته بـودیم  زده بودند، ولی نه صرفآ به این سبب که در مقابل دیکتاتورِي آدم شرکت، همه هیجان

  .ساز سودهاي فراوان، ارتقاء شغلی و افزایش حقوق بود زمینهآنها پیروزيِ آمریکا در عراق 

بـه نظـر   . شـد  شدند محدود نمـی  مند می از جنگ بهره اًهیجان فقط به آن دسته از ما که از نظر اقتصادي مستقیم

 کشیدند تا شـاهد بـه کرسـی نشـاندنِ     صبرانه انتظار می رسید مردم در سراسر ایاالت متحدة آمریکا کم و بیش بی می

هـا وجـود داشـت،    العملدالیل متعددي براي این عکس باور من،  به. حرف کشورشان با استفاده از قواي نظامی باشند

که اساس آن به شکست کارتر از ریگان و آزاد سازي گروگان هاي آمریکایی از ایران و سپس اعـالم ریگـان مبنـی بـر     

تهاجم نظامی بوش به پاناما همچون بـادي بـود کـه    . گرفت مینشأت » معاهدة آبراه پاناما«قصد تجدید مذاکره دربارة 

  .هاي در حالِ فرو نشستن را دوباره برافروخت شعله

بینـیِ صـاحبانِ    پرستانه و فراخواندنِ دولت به اقدام عملـی، در جهـان   هاي میهن اما، به باور من، در پسِ رجزخوانی

تغییـر بسـیار ظریفـی در    ) هاي آمریکایی شاغل بودنـد  شرکت و نیز اکثر کسانی که در(منافعِ اقتصادي ایاالت متحده 

واقعیتی تبدیل شده بود که از ایـن پـس اکثریـت ملـت     » امپراتوري جهانی«پیشروي به سوي . حال شکل گرفتن بود

نحو قابل توجهی در حال رخنه به  به» سازي خصوصی«و » سازي جهانی«طرح هاي دوقلوي . آمریکا به آن باور داشتند

  .روح و روان ما بود درونِ

نوظهور تمام مرزها را درنَوردیـده  » امپراتوري جهانیِ«. در تحلیل نهایی، این موضوع منحصر به ایاالت متحده نبود

المللـی   شدند اکنون واقعا از دیدگاه حقوقی، بین هاي آمریکایی محسوب می مؤسساتی که تا پیش از آن، ابرشرکت. بود

این شرکت هاي بازرگانی از قـوانین و مقرراتـی   . در کشورهاي متعددي به ثبت رسیده بودندبرخی از آنها . شده بودند

هـاي تجـاريِ متعـددي در     در این میان، وجـود مؤسسـات و توافقنامـه   . بهره می بردند که به آنها آزادي عمل می داد

وکراسی، سوسـیالیزم، و کاپیتـالیزم   هایی چون دم واژه. کرد سازي این کار را برایشان به مراتب تسهیل می زمینۀ جهانی

تبدیل به نیرویی واقعـی شـده بـود و خـود را، بـیش از      » ساالري ابرشرکت«. شد هایی منسوخ تبدیل می داشت به واژه

  .کرد عنوان تنها نیروي تأثیرگذار بر اقتصاد و سیاست جهانی تحمیل می پیش، به

 1990سـاالري تسـلیم شـدم و در نـوامبر      ي ابرشـرکت به دنبال یک سلسله رویدادهاي عجیب، در مقابل فشـارها 

                                                                                                                                                                                    
صدام را به جنگ ترغیب کرد و فریفت تا پاي نیروهاي  نخواهد کرد و، به این ترتیب، که آمریکا در مسائل بین کشورهاي عرب دخالت →

.ي خلیج فارس را باز کند ـ م هاي جنگی آمریکا به منطقه و ناوگان نظامی

.آمده است SWECهاي کتاب، به اختصار،  در اغلب قسمت. 5
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شـرکت نفـت   «معامله براي من و شرکایم پرمنفعت بود ولی علت اصلیِ فروش فشاري بود که . را فروختم ISPشرکت 

دانستم که مبارزه با آنها از جهات مختلف بسـیار پرهزینـه خواهـد     من، از روي تجربه، می. کرد بر ما اعمال می» اَشلند

انـرژيِ  «با این حال، ایـن نکتـه را کـه مالـک جدیـد شـرکت       . کرد در حالی که فروختن شرکت ما را ثروتمند میبود، 

آمیز به نظرم می رسـید؛ در جـایی از وجـودم      من یک شرکت نفتی خواهد بود، خیلی تناقض آمیز و طعنه» جایگزینِ

  .ام احساس می کردم که باز مرتکب خیانت شده

شد براي شرکت در جلسات یا کمک  گاهی از من خواسته می. گرفت ار کمی از وقتم را میتنها مقد SWECشرکت 

فرسـتادند تـا در    ها، به بوستن پرواز کنم و گاهی هم مرا به نقاطی مانند ریـودوژانیرو مـی   به تهیۀ پیشنهاد انجام پروژه

اغلـب بـه   . وصی به گواتماال پـرواز کـردم  بار نیز، با یک جت خص یک . اندرکاران صنعت انرژي دیدار کنم آنجا، با دست

تواننـد بـا    زدم تا به آنان یادآور شوم که هنوز در استخدام شرکت هستم و در صورت نیاز مـی  ها زنگ می مدیران پروژه

مـن بـه ایـن رشـته از     . ساخت دریافت آن همه پول براي کاري جزئی، وجدانم را تا حدي آزرده می. من تماس بگیرند

ولی چنـین چیـزي اصـال جـزء برنامـه      . تم و مایل بودم با انجام کاري سودمند، دین خود را ادا کنمصنعت تسلط داش

  .نبود

. داد کـرد و آزارم مـی   تصویري که از خود داشتم تصویر مردي در برزخ بود و این موضوع چون شبحی تعقیبم مـی 

ام را بـه   بتواند تمـام نکـات منفـیِ گذشـته    خواستم کاري انجام دهم که وجودم را توجیه کند و، در صورت امکان،  می

صـورت   را در خفـا و بـه  » وجدانِ یک جنایتکـار اقتصـادي  «نویس کتابِ  کار بر روي پیش. اي مثبت تبدیل کند پدیده

صـورت کتـابی منتشـر خواهـد شـد،       دادم، اما خود را با این باور که این طرح سرانجام در آینده بـه  ناپیوسته ادامه می

  .فریفتم نمی

هـدف از ایـن سـفر گذرانـدن مـدتی بـا       . ، در سفري بـه آمـازون، راهنمـاي گـروه کـوچکی بـودم      1991در سال 

بومیان مشتاق بودنـد اطالعـات خـود دربـارة     . و آموختن روش هاي درمانی بومی آنها بود 6ي شوار سرخپوستان قبیله

طـی چنـد سـال بعـد،     . هاي طب شفابخشِ محلی را در اختیـار دیگـران قـرار دهنـد     حفاظت از محیط زیست و روش

نـام   اعی بـه سرعت افزایش یافت و منجر به تشـکیل یـک سـازمان غیـر انتفـ      درخواست براي سفرهایی از این دست به

این سازمان که با هدف تغییرِ نگرش مردم کشورهاي صنعتی نسبت بـه سـیارة زمـین و    . شد 7»ها اتحاد تغییر آرمان«

هایی با اهداف مشـابه   رابطۀ ما با آن ایجاد شده بود، در اکناف دنیا هوادارانی پیدا کرد و دیگران را قادر ساخت سازمان

  .د آورنددر بسیاري از کشورهاي دیگر به وجو

هـا و   شـان آرمـان   اینترنتـی  9عنوان یکی از سیزده سازمانی انتخاب کرد کـه تارنمـاي   این سازمان را به 8تایممجلۀ 

  .کرد را به بهترین وجه منعکس می 10»روزِ جهانیِ زمین«اهداف 

خـود را  ، من با کمک به ایجاد چندین سازمان و خدمت در هیئت مدیرة چند سازمان دیگـر،  1990در طول دهۀ 

هاي مزبـور حاصـل کـارِ     بسیاري از سازمان. هاي غیرانتفاعی مشغول ساخته بودم اي روزافزون در عرصۀ فعالیت گونه به

هـاي مزبـور    فعالیـت . هـا کـرده بودنـد    بود که خود را کامال وقف این فعالیت» ها اتحاد تغییر آرمان«برخی از کارکنانِ 

هـاي آنـد و    در کوهپایـه » چواها کوئه«در آمازون، » آچوارها«و » شوارها«عنی ی ،هاي آمریکاي التین شامل کار با بومی

شـرکت  . هاي بومی یاد شـده بـود   در گواتماال ــ و آموزش دادنِ مردم در ایاالت متحده و اروپا دربارة فرهنگ» مایاها«

                                                          
6. Shuars
7. Dream Change Coalition
8. Time magazine
9. Website
10. Earth Day
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SWEC داد این نوع کارهاي مردمی را مورد تأیید قرار می،    زیرا بـا تعهـدSWEC   سـازگاري داشـت   11»راه متحـد «بـه .

ها متمرکز  ها بر آموزش دربارة بومی البته مراقب بودم موضوع این کتاب. ها، چند کتاب نیز نوشتم فعالیتعالوه بر این 

اقداماتی از این دسـت،  . کردم در آنها احتراز می» جنایتکار اقتصادي«عنوان  ام به هاي گذشته باشد و از اشاره به فعالیت

ام  کرد تماس من با آمریکاي التین و موضوعات سیاسیِ مورد عالقه ام، کمک می حوصلگی ه بر کاهشِ کسالت و بیعالو

  .حفظ شود

ام به نحو خاصی موجب تعـادلم   هاي غیرانتفاعی و نویسندگی کردم خود را مجاب کنم که فعالیت اگر چه سعی می

رود، ولـی بـه سـختی مـی توانسـتم خـودم را از بـار         شمار می ام به هاي گذشته می شود و جبران مافاتی براي فعالیت

جسـیکا  . روم هایم نسبت به دختـرم دارم طفـره مـی    دانستم که از مسئولیت در اعماق قلبم می. احساس گناه رها کنم

نبودنـد  شدند که هرگز قادر به باز پرداخت آنها  هایی زاده می ها کودك زیر بارِ قرض وارث دنیایی بود که در آن میلیون

  .گرفتم بایست مسئولیت آن را به دوش می ، می»جنایتکار اقتصادي«عنوان یک  ــ و من، به

  12.سـازي  دنیا همانی است که در رؤیاهایت مـی ویژه کتابی با عنوان  یافت، به هایم افزایش می محبوبیت کتاب

ر رابطه با موضوع آن شد، تـا در آنهـا   هاي آموزشی د اي براي برگزاري کارگاه موفقیت این کتاب سبب تقاضاي فزاینده

گاهی اوقات، در حالی که در بوستن، نیویورك یا میالن در برابـر حضـار ایسـتاده    . به ایراد سخنرانی و تدریس بپردازم

دنیـا همـانی اسـت کـه در رؤیاهایـت      «یافـت کـه اگـر     کردم، این طنزِ گزنـده بـه ذهـنم راه مـی     بودم و سخنرانی می

ن در رؤیاهایم چنین دنیاي هراسناکی را ساخته بودم؟ چگونه توانسته بودم چنان نقش فعـالی  ، پس چرا م»سازي می

  را در ظهورِ چنین کابوسی ایفا کنم؟

کـه در منطقـۀ کارائیـب در    » انسـتیتو امگـا  «هـاي آموزشـی    مأموریت یافتم تا در یکـی از کارگـاه   1997در سال 

وقتـی صـبح روز بعـد    . شب، دیر هنگام، به آنجـا رسـیدم  . یس کنمشد، تدر گاهی در جزیرة سنت جان بر پا می تفریح

کنم که هفده سـال پـیش، در آنجـا     بیدار شدم، به بالکن کوچک اتاقم رفتم و دیدم که دارم به همان خلیجی نگاه می

  .اي فرو افتادم احساسات بر من چیره شد و در صندلی. تصمیم گرفته بودم شرکت مین را ترك کنم

هفته، مدت زیادي از وقت آزادم را در همان بالکن به تماشاي خلیج لینستر گذراندم، در حـالی کـه   در تمام طول 

ام و  رغم استعفا از شـرك مـین، گـام بعـدي را برنداشـته      دریافتم که، به. ام را درك کنم سعی داشتم احساسات درونی

بنـدي   در آخر هفتـه، بـه ایـن جمـع    . رده استتصمیمم مبنی بر باقی ماندن در میانۀ راه لطمات زیادي بر من وارد آو

قـدم شـوم    خواستم در رؤیاهایم بسازم و، در نتیجه، الزم بود خودم پیش رسیدم که دنیاي پیرامونم همانی نبود که می

دادم  اي تغییر مـی  گونه یعنی باید رؤیاهایم را به: و به کارهایی دست زنم که شاگردانم را به انجامشان فرا خوانده بودم 

  .که بازتاب خواستۀ واقعی من در زندگی باشد

کـه مـرا اسـتخدام کـرده      SWECمدیرعامل . ها را رها کردم وقتی به آمریکا برگشتم، کارِ مشاوره دادن به ابرشرکت

اسـتعفاي مـن بـراي او     اًتر بود و ظاهر بود حاال بازنشسته شده بود و جاي او را فرد جدیدي گرفته بود که از من جوان

شـد کـه از شـرّ     هاي شرکت در دست داشت و خوشحال مـی  رئیسِ جدید طرحی براي کاهشِ هزینه. اهمیتی نداشت

  .پرداخت حقوق سنگین من خالص شود

صرف اتخّـاذ ایـن تصـمیم حـس رهـاییِ      . بر آن شدم تا کتابی را که آن همه وقت صرفش کرده بودم تکمیل کنم

اکثـر آنـان   . مطـرح کـردم  نظراتم را در خصوص نگارش کتاب با دوسـتان نـزدیکم   . به همراه آوردبخشی را برایم  لذت

اهتمـام  ) 13یـا بـارانی  (هـاي اسـتوایی    هـاي بـومی و جنگـل    فعاالنِ عرصۀ امورِ غیرانتفاعی بودند و بـه حفـظ فرهنـگ   

                                                          
11 .The United Way  ،شانبراي شناخت و رسیدگی به نیازهاي محلی ـ م سازي رهبران محلی و جوامع سازمانی با هدف جهانیِ فعال.

12. The world is as you dream it
.هاي سنگین در تمام طول سالـ م هایی گرم و مرطوب در مناطق استوایی، با باران جنگل .13



اعترافات یک جنایتکار اقتصادي/  166

د که افشاي حقایق توسط من کـارِ  ترسیدن با حیرت دریافتم که آنان از موضوع نگارش کتاب ناراحتند؛ می. ورزیدند می

بسـیاري از مـا بـه قبایـل آمـازون کمـک       . هاي غیرانتفاعیِ مورد حمایتم را بـه مخـاطره افکنـد    تدریسم و نیز سازمان

دوسـتانم بـه مـن گفتنـد کـه اعتـراف بـه        . هایشان، حفاظـت کننـد   هاي نفتی، از زمین کردیم تا، در مقابل شرکت می

هاي غیرانتفاعی به مخـاطره انـدازد و کـلِ جنـبش را بـا       گونه فعالیت تبارم را در اینام ممکن است اع خطاهاي گذشته

چنـین بـود کـه یـک بـار      . شان را از من دریغ خواهند کـرد  برخی حتی تهدید کردند که حمایت. شکست مواجه کند

عمـاق آمـازون، بـراي    هـا و بـردن آنهـا بـه ا    هایم را روي هدایت گروهدر عوض، فعالیت. دیگر، نوشتن را متوقف کردم

گونه تأثیري نپذیرفته بودند متمرکـز کـردم ـــ روز یـازدهم      آشنایی با قبایل و بومیانی که از دنیاي مدرن تقریبآ هیچ

  .در آنجا بودم 14 2001سپتامبر سال 

                                                          
.ـ م» وزارت دفاع آمریکا(و ساختمان پنتاگون  در نیویورك» سازمان تجات جهانی«هاي دوقلوي  به برجي سازمانِ القاعده  تاریخ حمله. 14
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را تـألیف کـرده    روحِ شـوار ، همراه با شاکائیم چومپی، فردي بومی که بـا هـم کتـاب    2001روز دهم سپتامبر سال 

ما راهنماییِ یـک گـروه شـانزده نفـره از     . کردیم هاي آمازونِ اکوادور با قایق سفر می اي در جنگل بودیم، روي رودخانه

هـدف بازدیـد   . مردمِ آمریکاي شمالی را در سفر به محل زندگی قبیله شوار در اعماقِ جنگلی بارانی بر عهده داشـتیم 

هاي بارانیِ ارزشمند شـان   و کمک به آنان در حفاظت از جنگل  ات دربارة این قبیلهکنندگان از این سفر، کسب اطالع

  .بود

. عنوان یـک سـرباز جنگیـده بـود     هاي اخیر بین اکوادور و پرو، به در درگیري) که خود از قبیلۀ شوار بود(شاکائیم 

ل آنکـه جنگـی کـه روي داد، در    اند، حا کنندة نفت هرگز چیزي دربارة این جنگ نشنیده اکثر مردم کشورهاي مصرف

اي طـوالنی   اگر چه اختالفات مـرزيِ اکـوادور و پـرو سـابقه    . شد درجۀ  نخست، به تأمین نفت مصرفی آنان مربوط می

علـت آن هـم ایـن بـود کـه      . داشت، اما حل و فصل این مسئله تنها در این اواخر به صورت امري مبـرم درآمـده بـود   

خیز مورد مناقشه با کدام یـک   هاي نفت نند براي کسب امتیاز استخراج نفت از زمینخواستند بدا هاي نفتی می شرکت

  .شد بایست مشخص می مرزها می. از دو کشور باید وارد مذاکره شوند

دادند، و در گذشـته نشـان داده بودنـد کـه جنگجویـان مـاهري        شوارها که صف اول دفاعیِ اکوادور را تشکیل می

هایی که در پشـت صـحنۀ جنـگ     شوارها از سیاست. تر و پرتعداد دشمن چیره شده بودندو بر نیروهاي مجهز. هستند

نهفته بود چیزي نمی دانستند و از نتایج خاتمۀ جنگ نیز که گشوده شدن درها به روي شرکت هاي نفتی بـود هـیچ   

خواسـتند   د و اینکـه نمـی  داشت سنت دیرینۀ جنگاوري در قبیله آنها بـو  آنچه آنان را به جنگ وامی. اطالعی نداشتند

  .هایشان باز شود اجازه دهند پاي سربازان خارجی به سرزمین

هاي حرافی بودیم که باالي سرمان در پرواز بودنـد، از   راندیم و محو تماشاي طوطی همچنان که پاروزنان پیش می

  .بس بین دو کشور هنوز ادامه دارد یا خیر شاکائیم پرسیدم که آیا آتش

کنـیم، و   ولی متأسفانه باید بگویم که داریم خودمان را براي جنگیدن با شـما آمـاده مـی   ! بله«: دادشاکائیم پاسخ 

اشـارة مـن بـه    . شـما دوسـتان مـا هسـتید    . البته اضافه کرد که البته نه با شخص شما و یا اعضاي گروه بازدیدکننـده 

ما شـاهد بـودیم کـه    . آیند به جنگل ما میاي هستند که براي حمایت از آنها  هاي نفتی شما و نیروهاي نظامی شرکت

هایشان  را نیز آلوده کردند و افـراد   هایشان را از بین بردند و رودخانه چه آوردند؛ جنگل 1ي هوائورانی آنان بر سر قبیله

 توان گفت که مردمانی با نـام هوائـورانی بـاقی    زحمت می دیگر به. بسیاري را به قتل رساندند، حتی کودکان را کشتند

مـان راه نخـواهیم    هـاي  هاي نفتی را به سـرزمین  ما شرکت. ما نخواهیم گذاشت همین بال را بر سر ما بیاورند. اند مانده

ایـم کـه تـا آخـرین نفـر مبـارزه        ما همـه سـوگند یـاد کـرده    . دهیم ها نیز اجازة ورود نمی طور که به پروئی داد، همان

  )1(».کنیم

ي شوار که از نی ساخته شـده بـود، نشسـته     در وسط یک خانۀ بزرگ قبیلهآن شب، با همۀ افراد گروه دور آتشی 

ضخیم استفاده کرده بودند، آنها را در زمـین فـرو کـرده و روي آنهـا را بـا        براي ساختن آن خانه، از قطعات نی. بودیم

افـراد گـروه تعریـف     مطالبی را که بین من و شاکائیم رد و بدل شده بـود بـراي  . سقفی از پوشال و نی پوشانده بودند

                                                          
1. Huaorani
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هـاي نفتـیِ مـا و کشـورمان      در شگفت بودیم که چه تعداد انسان در جهان احساس مشابهی نسبت به شـرکت . کردم

هایشـان را بـه ورطـۀ نـابودي      دارند و چه تعداد، مانند شوارها، در هراسند که به زندگیشان پا نهیم و فرهنگ و زمـین 

  از ما نفرت دارند؟ ها راستی، چه تعدادي از انسان به. بکشیم

دادم  بایست اطـالع مـی   می. داشتم سیم خود را در آنجا نگه می صبح روز بعد، به دفتر کوچکی رفتم که دستگاه بی

طور که با آنان مشغول صحبت بودم، فریادي از  همان. ها چند روز دیگر براي پروازِ برگشت ما، به آنجا بیایند که خلبان

  .پشت خط به گوشم رسید

و صداي رادیوي  خود را کـه در  » !به نیویورك حمله شده! خداي من«: کشید سیم فریاد می از آن سوي بی مردي

هـایی از رویـدادهاي ایـاالت متحـده      ساعت بعد، دقیقه به دقیقـه، گـزارش   طی نیم. رسید بلند کرد زمینه به گوش می

  .ر آن را هرگز فراموش نخواهیم کردکس دیگ اي بود که نه من و نه هیچ آن لحظه لحظه. کردیم دریافت می

هـاي مرکـز    ، یعنی زمینی کـه بـرج   2»نقطۀ  صفر«دانستم که باید بروم و  ام در فلوریدا برگشتم، می وقتی به خانه

  .  بر آن بنا شده بود، را ببینم» تجارت جهانی

بعـدازظهري  . ده بودم رسـیدم اوایل بعدازظهر بود که به هتل لوکسی که رزرو کر. ترتیب پرواز به نیویورك را دادم

با حالتی سرشار از اشـتیاق و هیجـان، طـولِ    . تر بود هوا از حد معمول در این وقت سال گرم. آفتابی در ماه نوامبر بود

» نقطـۀ صـفر  «را پیمودم و سپس به طرف بخشی از شهر نزدیک وال استریت که اکنون آن را با نام  3»پارك مرکزي«

  .شترها، مدت زیادي را در آن ناحیه از شهر گذرانده بودمپی. شناسند راه افتادم می

. کرد مناظر و بوها بر انسان غلبه می. داد شدم، اشتیاقم جاي خود را به احساس وحشت می همچنان که نزدیک می

هاي عظیمی بود، آوار، بـوي   هاي کج و معوج و ذوب شدة آنچه زمانی ساختمان اسکلت: شدت تخریب باورنکردنی بود 

همۀ اینها را روي صفحۀ تلویزیون دیده بودم، اما حضـور در  . هاي سیاه شده و گوشت سوخته شمئزکنندة دود، خرابهم

  .محل و دیدن همه چیز از نزدیک تجربه متفاوتی بود

دو ماه از آن حادثه گذشته بود ولـی کسـانی کـه    . براي مشاهدة آنچه دیدم آمادگی نداشتم ــ به ویژه دیدنِ مردم

یـک  . ایسـتادند  کردند، و آنان که جان سالم به در برده بودند هنوز در آن دور و بر می نزدیکی کار یا زندگی می در آن

هنـوز  «: گفـت  داد و زیر لـب مـی   زد، سرش را با ناباوري تکان می مصري بیرونِ مغازة کوچک تعمیر کفشش پرسه می

. »ام آن بـاال از بـین رفـت    خـواهرزاده . ام دي را از دست دادهمشتریان بسیار و دوستان زیا. توانم واقعیت را بپذیرم نمی

هاي زیادي خود را پایین  آدم. کنم دیدمش که از آن باال پرید فکر می«: اي کرد و ادامه داد سپس، به آسمان آبی اشاره

  ».ز کنندتوانند پروا زدند، گویی می شان، بال ـ بال می گرفتند و، با بازوان دستان هم را می. انداختند می

و ایـن خصوصـیت ارتباطـات غیرکالمـی را نیـز در بـر       . آور بـود  نحوه صحبت کردن مردم نیویورك با هم شگفتی

لبخنـدي   کردند و نیم هایی از سر عاطفه رد و بدل می رغم افسردگی، نگاه کرد، به هایشان که تالقی می چشم. گرفت می

  .ها واژه گویاتر بود که از میلیون

دانستم چیست ولـی بعـد بـه ذهـنم      ابتدا، نمی. نیز بود، احساسی غریب نسبت به خود آن مکانولی چیز دیگري 

آمـدم و آن موقـع کـه در     به این قسمت شهر مـی  ISPآن روزها که براي تأمینِ سرمایۀ شرکت ! روشنایی: خطور کرد

، استراتژيِ تأمینِ سرمایه را طراحـی  گذار هاي سرمایه ، سر میز شام، با مسئوالنِ بانک 4»اي به جهان دریچه«رستورانِ 

بایست هـر چـه    خواستی نور و روشنایی را ببینی، می اگر می. ي تاریکی بود تنگه  5»منهتنِ پایینی«کردیم، خیابان  می

                                                          
2 .Ground Zero، م ولی اکنون چیزي از آن بر جاي نمانده است ـ است که زمانی در آن نقطه، بنایی وجود داشتهاین عبارت بیانگر آن.

3. Central Park
4. Windows on the World
5. Lower Manhatan
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ي یـازدهم   ولـی حـاال، بعـد از حادثـه    . رساندي می» مرکز تجارت جهانی«ي  رفتی و خود را به باالترین طبقه باالتر می

آن تنگه حاال شکافته و کـامال بـاز   . دید هاي دوقلو، حتی سطحِ خیابان هم نور را به خود می فرو ریختنِ برج سپتامبر و

توانستم جلوي این سـؤال   نمی. شدیم ها ایستاده بودیم، از نور آفتاب گرم می شده بود و ما که در خیابان در کنار خرابه

هاي مـردم کمکـی کنـد؟ از     شنایی توانسته بود به گشوده شدنِ دلرا در ذهنم بگیرم که آیا امکانِ دیدن آسمان و رو

  .کردم اینکه در آن اوضاع و احوال، به چنان افکاري مشغول بودم، احساس گناه می

پیچیدم، خیابان وال استریت را پایین رفتم و بـه بخـش قـدیمیِ نیویـورك     » کلیساي ترینیتی«پس از رسیدن به 

اعتنـا بـه    مردم شتابان و بـی . یده شده بود ــ نه از آسمان نشانی بود و نه از روشناییرسیدم که در لفافی از سایه پیچ

  .کشید کرد، فریاد می پلیسی سر رانندة اتومبیلی که لک و لک می. گذشتند روها می یکدیگر از پیاده

ی، صـداي  از جـای . در ساختمانِ شـمارة چهـارده خیابـان وال اسـتریت، بـه اولـین پلکـانی کـه رسـیدم، نشسـتم          

آمـد منشـأ ایـن صـدا      به نظر مـی . کرد رسید و صداهاي دیگر را در خود خفه می پیکري به گوش می هاي غول هواکش

نگریستم که در حال خـروج از محـل کـار،     مردم را می. دیوارهاي تنومند سنگیِ ساختمان بورسِ سهامِ نیویورك باشد

ران یا براي مذاکرات تجاري، در حرکت شتابانِ خویش به سـوي  در حال شتاب براي رسیدن به خانه، یا رفتن به رستو

رفتنـد و بـا هـم     معـدودي دو بـه دو راه مـی   . دادنـد  زدند و همدیگر را هل مـی  باال و پایینِ خیابان، به یکدیگر تنه می

  .م، ولی نشدسعی کردم از طریق نگاه با کسی ارتباط برقرار کن. ولی اکثرِ مردم تنها و ساکت بودند. کردند صحبت می

مردي از محل کارش بیرون جست و سویچِ دزدگیر را به . دست خیابان جلب کرد آژیر اتومبیلی توجهم را به پایین

بعـد از مـدتی، دسـت در جیـبم     . لحظاتی طوالنی را آنجا در سکوت نشستم. سمت اتومبیل نشانه رفت؛ آژیر قطع شد

  .ر و اطالعات بود، درآوردماي را که پر از آما کردم و کاغذ با دقت تا شده

سپس او را دیدم که سر به زیر، در حالی که نگاهش بـه پاهـایش دوختـه شـده بـود، بـه زحمـت و کنـدي گـام          

ریشی تُنُک و خاکستري رنگ داشت و بارانیِ کثیفی بر تن، که در ایـن بعـدازظهر گـرم در وال اسـتریت     . داشت برمی

هـا   اي تردید، از پلـه  نگاهی به من انداخت و بعد، پس از فقط لحظه. افغانی استخیلی زود فهمیدم که . نمود نابجا می

از نگاهش که مستقیمآ به جلو دوختـه شـده   . باال آمد، با ادب سري تکان داد و با فاصلۀ یکی دو متر در کنارم نشست

  .وگو را باز کنم بود، دریافتم که من باید سر گفت

  .»!چه بعدازظهر زیبایی است«

  .»در اوقاتی این چنین، به آفتاب نیاز داریم«: اي غلیظ افزود ، و با لهجه»!زیباست !بله«

  »یعنی به علت تخریب مرکز تجارت جهانی؟«

  .سرش را به عالمت تصدیق، تکان داد

  »افغانی هستی؟«

  .»یعنی این قدر آشکار است؟«: به من خیره شد و پرسید

  .»هیمالیا و کشمیر رفته بودم ها به همین تازگی. ام من زیاد مسافرت کرده«

  .»!جنگ! کشمیر«: دستی به ریش خود کشید و گفت

هایی ممکن اسـت از مـذهب    رود که چه فتنه آدم به فکر فرو می! هندوها و مسلمانان! هندوستان و پاکستان! بله«

  »طور نیست؟ این. برخیزد

زد و در آن درایـت و حـزن را    به مشـکی مـی  ايِ سیر که  رنگ قهوه چشمانش با چشمانم تالقی کرد ــ چشمانی به

  .اش به سوي آن اشاره کرد دوباره، به سوي ساختمانِ بورسِ سهام نیویورك رو کرد و با انگشت خمیده. مشاهده کردم

خیـزد و نـه از    هـا از اقتصـاد برمـی    شاید هم حق با شما باشد ولی فتنه«: آنچه را به اشاره فهماند پذیرفتم و گفتم

  ».مذهب
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  »سرباز بودید؟ شما«

: کاغذي را که پر از آمـار بـود نشـانش دادم و گفـتم    » .مشاورِ امورِ اقتصادي! نه«: ام را بگیرم نتوانستم جلوي خنده

  ».اینها اسلحۀ من است«

  .»ارقام«: دستش را جلو آورد و کاغذ را گرفت

  ».آمار جهانی«ـ 

  .و کاغذ را پس داد» واد ندارممن س«: سپس خندة کوتاهی سر داد و گفت. فهرست را بررسی کرد

  ».میرند گوید که روزانه بیست و چهار هزار نفر از گرسنگی می این ارقام به ما می«ـ 

بـاغ  . هزار نفر باشم 24نزدیک بود من هم جزء آن «. اي به فکر فرو رفت و آهی کشید نرمی سوتی کشید، لحظه به

هـاي آب پنهـان    رسـیدند و مجاهـدین پشـت درختـان و کانـال      ها از راه روس. انار کوچکی در نزدیکی قندهار داشتم

سـپس دسـتانش   » .کمین کرده بودند«. ي تفنگی نشانه رفت مانند لوله دستانش را بلند کرد و انگشتانش را به. »شدند

  .را پایین آورد

  .»بعد چه کردي؟» «.هاي آبم از بین رفت تمام درختان و کانال«

  »دهد؟ آیا فهرستت گدایان را هم نشان می«: داشتم اشاره کرد و پرسیدبا سر به سوي فهرستی که در دست 

گمانم، حـدود هشـتاد    به«: آوردم داد ولی رقم گدایان را کم و بیش به خاطر می فهرست چنین چیزي را نشان نمی

  ».میلیون نفر در جهان

که دوباره لب بـاز کنـد، چنـد    پیش از آن» .من هم یکی از آن گدایان شدم«: سرش را جنباند و غرق در تفکر گفت

  ».کارم ناچار خشخاش می ام از فقر مرد و حاال به بچه. گدایی را دوست ندارم«. اي بین ما به سکوت گذشت دقیقه

  »تریاك؟«

  ».هاي ماست کشت خشخاش تنها راه سیر کردنِ خانواده! نه درختی و نه آبی«. هایش را باال انداخت شانه

رانـد و   ام مـی  اي از احساسِ حزن کـه بـه سـوي افسـردگی     ویم را گرفته است ــ آمیزهاحساس کردم چیزي راه گل

ترین مردمِ ما ثروت خود را مـدیونِ   نامیم، حال آنکه خیلی از متمول ما کشت خشخاش را اهریمنی می«. احساس گناه

  ».تجارت مواد مخدرند

و، در تأییـد گفتـارِ   . »!بودي 6تو یک سرباز«: فتگ. هایم تالقی و گویی به اعماق روحم نفوذ کرد چشمانش با چشم

  .  تصدیق تکان داد خویش، سرش را به

خواستم بماند ولی احساس کردم قدرت بـر زبـان آوردنِ هـیچ     می. ها پایین رفت سپس به آرامی برخاست و از پله

تابلو عکسـی از سـاختمان   . متوقفم کردها، تابلویی  در پایین پله. توانستم برخیزم و دنبالش به راه افتم. حرفی را ندارم

رساند کـه تـابلو را مؤسسـۀ     داد که بر روي پلکانش نشسته بودم و قسمت باالي آن به اطالع رهگذران می را نشان می

  :داد نصب کرده است و سپس چنین ادامه می» میراث نیویورك«

قرار دارد طرحی است که از آن در بنـاي   در ونیز» مارك مقدس  8برج زنگ«که باالي    7آرامگاه هالیکارناسوس«

متـري کـه در زمـان سـاخت      165خـراش   ایـن آسـمان  . ساختمانِ شمارة چهارده وال استریت الهام گرفته شده است

یعنی یکی از ثروتمندترین مؤسسـات مـالی کشـور    » بنکرزتراست«بلندترین ساختمان بانکی جهان بود در آغاز، ستاد 

  ».بود

                                                          
ـ       در حال ظهور بود که» )اي حرفه(سربازان «طبقه جدیدي از ، 30به فصل . ك.ن.  6 ه نسبت به تبعـات اعمـال خـویش عـاري از هـر گون

.احساسی بودند ـ م

7. Halicarnassus
.شود ـ م برجی که از فراز آن، زنگ کلیسا نواخته می: برج زنگ .8
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کمـی بعـد از آغـازِ قـرن گذشـته،      . اي از احترام و هراس، ایستادم و بـه آن سـاختمان نگریسـتم    در آنجا، با آمیزه

دار  عهـده » مرکز تجـارت جهـانی  «کرد که بعدها  ساختمانِ شمارة چهارده خیابانِ وال استریت همان نقشی را ایفا می

ز معـدود مؤسسـاتی کـه از آن بـراي     ا(» بنکرزتراست«ط اقتصادي بود و آن شد؛ این مکان سمبلِ واقعیِ قدرت و تسل

این سـاختمان جزئـی اساسـی از میـراث     . داد را در دل خود جاي می) ام استفاده کردم بودم تأمین مالیِ شرکت انرژي

  .بود» سرباز«درستی بیان کرد، میراث یک  گونه که مرد افغان با هوشیاري و به من، و آن

با . این واژه متوقفم کرد! »اتفّاق«. او به گفت وگو نشستم اتفّاق غریبی بوداینکه در آن روز گذارم به آنجا افتاد و با 

حاال، واکنش من در برابر اتفـاقِ  . دهد ها زندگی ما را شکل می مان در برابر اتفاق هاي خود اندیشیدم که چگونه واکنش

  بایست باشد؟ اخیر چه می

بیـرونِ مقابـل سـاختمان    . ولـی هـیچ اثـري از او ندیـدم     رفتم، سرهاي عابران را از نظر گذراندم، طور که می همان

کلماتی که بر نماي سنگیِ ساختمان حک شـده بـود نشـان    . مجسمۀ عظیمی بود که در پالستیک آبی پیچیده بودند

ام  در بلوك شمارة بیست و ششِ خیابـان وال اسـتریت اسـت کـه در تـاریخ سـی       9»ساختمانِ فدرال«داد که آنجا  می

اینجا، دقیقـآ آن  . رج واشنگتن، در مقام اولین رئیس جمهور آمریکا در این محل سوگند یاد کرده بود، ج1789آوریل 

 را به وي سپردند، » هاي شخصی، و نیک روزيِ همۀ مردم حفظ جان، آزادي«مکانی بود که اولین فردي که مسئولیت

  !!نزدیک به خیابانِ وال استریتو چه » نقطۀ صفر«براي این منظور، قسم یاد کرده بود ــ چه نزدیک به 

رو به رو شدم، بـانکی کـه دیویـد     10»بانک چیس«آنجا با ستاد جهانیِ . بلوك را دور زدم و به خیابان پاین رسیدم

ایـن  . راکفلر بنا کرد ــ بانکی که با پولِ نفت ایجاد شده بود و موجودي آن توسط مردانی از قبیلِ من تأمین می شـد 

را بـا اسـتادي تمـام انجـام     » امپراتـوري جهـانی  «دمت جنایتکاران اقتصادي و وظیفۀ گسترش بانک نهادي بود در خ

  .بود» ساالري ابرشرکت«داد و از بسیاري جهات، سمبل واقعیِ  می

توسـط دیویـد راکفلـر آغـاز      1960اي بود که در  پروژه» مرکز تجارت جهانی«به یاد آوردم جایی خوانده بودم که 

به این شـهرت داشـت کـه از    » مرکز تجارت جهانی«. شد محسوب می 11ي اخیر، یک مرغ توفانها شده بود و در سال

هاي نوینِ فیبر نوري و اینترنت همخـوانی نـدارد و دسـتگاه آسانسـورِ آن      اي است ناجور که با فناوري نظر مالی، وصله

ـ   12بر این دو برج نام مستعارِ دیوید و نلسون. ناکارا و پرهزینه است غ دریـاییِ مقـدس،   و آلبـاتروس، مـر  . دنهـاده بودن

  .رسیده بوداکنون به هالکت 

رغـم گرمـاي بعـدازظهر، احسـاس      به. میلی شود گفت با بی آهستگی ــ و می به راه رفتن ادامه دادم، هر چند که به

 احساس نگرانی عجیبی داشتم، گویی حسی درونی خطر قریب الوقوعی را به من هشـدار مـی داد کـه   . کردم سرما می

سـرانجام خـود را   . کوشیدم این احساس را نادیده بگیرم و بر سرعت حرکتم بیفزایم. قادر به شناسایی منشأ آن نبودم

به سـاختمانی کـه   . دوباره در حال تماشاي آن حفرة دودزا، فلزات کج و معوج، و آن خراشِ بزرگ بر پیکر زمین یافتم

سـعی کـردم مردمـی را در ذهـن     . ن حفرة بزرگ خیره نگاه کـردم به تخریب گرفتار نیامده بود تکیه زدم و به درون آ

یاریشـان بـه درون    نشانی را که به گریختند و نیز مأموران آتش مجسم کنم که از برجِهاي در حال تخریب به بیرون می

                                                          
9. Federal Hall
10. Chase Bank

11 .Albatross  ،آن عواقب شومی را به دنبال دارد ـ م اي دریایی که مقدس محسوب می پرنده شود و عقیده دارند مرگ.

که » کلیساي انجیلی«کنندگانِ مالیِ میسیونرهاي  ها و تأمین هاي متعدد نفتی، بانک نلسون راکفلر صاحبان ابرشرکتبرادران دیوید و . 12

 هـاي نفتـی   هاي آنان به شـرکت  دريِ قبایل سرخپوست آمریکاي التین و تسلیم زمین در دربه )SIL(» انجمن زبانشناسی سامر«در پوشش 

.ـ م ي آمریکا نقش داشتند ایاالت متحده
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ولـی   .شـان را در خیـال بـه تصـویر کشـم      پریدند و نیز ناامیدي کوشیدم مردمی را که از برج به پایین می. ریختند می

  .مجسم کردنِ هیچ یک از اینها در ذهنم میسر نبود

در عوض، در تخیالت درونی ام اسامه بن الدن را دیدم که از مردي که در استخدامِ یک شـرکت مشـاورانِ طـرف    

سپس خـودم را دیـدم کـه پشـت     . کرد ها دالر پول و سالح دریافت می قرارداد دولت ایاالت متحدة آمریکا بود میلیون

  .اي که صفحۀ نمایشگرِ آن سفید و خالی از هر چیزي است ام، رایانه اي نشسته رایانه

هایی از نیویورك که از مهلکۀ آتش رسـته بودنـد و    ، به خیابان»نقطۀ صفر«به دور و برم نگاهی انداختم؛ به دور از 

کنند، دربـارة   ها را طی می باناندیشیدم مردمی که امروز این خیا با خود می. گشتند حاال دیگر به حالت معمول باز می

هاي انار ویـران شـده و بیسـت و چهـار      ها، بلکه نیز دربارة باغ اندیشند ــ نه فقط دربارة تخریب برج همۀ اینها چه می

دانستم که اصال راجع به چنین چیزهـایی   بعید می. دهند هزار نفري که هر روز بدون استثنا از فرط گرسنگی جان می

هـایی کـه بایـد     هاي پر مصرفشـان یـا بهـره    شان، اتومبیل توانستند براي مدتی فکر خود را از مشاغل آیا می. فکر کنند

بپردازند رها کنند تا بتوانند راجع به دنیایی که قرار است براي فرزندان خود به ارث بگذارند و نقش خـود در سـاختن   

داننـد ـــ نـه افغانسـتانی کـه بـر روي صـفحۀ         ه میآن بیندیشند؟ در این اندیشه بودم که راجع به افغانستان واقعآ چ

. هاي نظامی آمریکا پراکنده شده بود، بلکه افغانسـتانِ آن پیرمـرد   بینند و اینجا و آنجایش چادرها و تانک تلویزیون می

  .گذرد دهند چه می پرسیدم که در ذهنِ آن بیست و چهار هزار نفري که هر روز از گرسنگی جان می از خود می

گـري سـفید و خـالی از هـر      اي نشسته، با صفحۀ نمایش پشت میز رایانه: اه، در ذهنم، دوباره خودم را دیدمگ و آن

کشـورِ مـن   : در آن زمان، دربارة یک چیز شکی وجود نداشـت . کردم» نقطۀ صفر«زور، توجهم را معطوف به  به. چیزي

اما من به همـه جاهـاي   . ستان متمرکز کرده بوددر تب انتقام می سوخت و توجه خود را بر روي کشورهایی مثل افغان

هـاي مـا، و خیـزش مـا بـه سـوي        هاي ما، نیروي نظامی ما، سیاسـت  کردم که مردم از شرکت دیگري در دنیا فکر می

  .تنفر دارند» امپراتوري جهانی«

ق آفریقا؟ همۀ اینهـا  مردم پاناما چطور؟ مردم اکوادور؟ مردم اندونزي؟ مردم ایران؟ مردم گواتماال؟ مردم اکثر مناط

  .کرد ذهنم را به خود مشغول می

پوسـتی   قـد و تیـره    مرد کوتـاه . تدریج، از آنجا دور شدم زده بودم جدا کردم و، به  خود را از دیواري که بر آن تکیه

  .توقف کردم. زد داد و به زبان اسپانیولی چیزهایی فریاد می اي را در هوا تکان می روزنامه

ونـزوئال در دو قـدمی   «: رسـید  ها و ازدحامِ مردم به گوش می ز هیاهوي ترافیک، صداي بوق اتومبیلفریاد او بر فرا

  .»!انقالب

رئـیس جمهـور   ( 13هوگو چاوز. اي در آن جا ایستادم اش، لحظه روزنامه را خریدم و براي نگاهی سریع به سر مقاله

هـاي ایـاالت متحـدة     علل بنیاديِ نفرتی که سیاسـت  و) طور دموکراتیک انتخاب شده بود ضد آمریکاییِ ونزوئال که به

  .داد آمریکا در کشورهاي آمریکاي التین ایجاد کرده بود، موضوعِ مقاله را تشکیل می

  . ...و اما ونزوئال

  .کنیم در فصل بعدي، موضوعات مربوط به این کشور را بررسی می

                                                          
13. Hugo Chavez
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  ئال به دست صدامنجات ونزو

آنجا نمونۀ کالسیک کشـوري بـود کـه بـه کمـک      . هاي بسیاري بود که سیر حوادث ونزوئال را زیر نظر داشتم سال

هـاي منبعـث از ثـروت نفـت، از عـدم       اي بود از ناآرامی ونزوئال همچنین نمونه. نفت، از فقر و فاقه به ثروت رسیده بود

. واقـع شـده بودنـد   » سـاالري  ابرشـرکت «شرمانه مـورد اسـتثمار    نحوي بی ندار و از کشورهایی که به  توازن بین دارا و

هاي نوع  ونزوئال نمونۀ کاملی بود از کشورهایی که جنایتکاران اقتصاديِ نسل اول، از قبیل من و همکارانم، با همپالگی

  .زمان در آنجا حضور داشتند طور هم کردند به ها فعالیت می جدیدمان که در قالب ابرشرکت

مطالبی را درباره آنها در روزنامه خواندم نتیجـۀ مسـتقیمِ انتخابـات سـال      » نقطۀ صفر«رویدادهایی که آن روز در 

دستان و محرومان هوگو چاوز را با تفاوت آراي بسیار زیـاد بـه ریاسـت جمهـوري      ونزوئال بود که طی آن، تنگ 1998

  )1( .برگزیدند

ها و سایر نهادهـا و منحـل کـردن     به اقدامات مؤثري دست زد ــ از جمله، تحت کنترل گرفتنِ دادگاهدرنگ  او بی

سـازي سـخن گفـت، و     شدت علیه جهانی ي ایاالت متحده را محکوم کرد، به»شرمانه امپریالیزمِ بی«او . پارلمان ونزوئال

لحـاظ نـام، یـادآورِ قـانونی بـود کـه        ه حتی بـه  را به مورد اجرا گذاشت، قانونی ک» قانون مواد سوختی هیدروکربنی«

به موجبِ قانونِ مزبـور،  . خائیمه رولدوس کوتاه زمانی پیش از سقوط بالگردش، در اکوادور به مرحلۀ اجرا گذاشته بود

به دنبال آن، چاوز اسـتقاللِ سـنتیِ شـرکت    . شد، دو برابر شد هاي نفتی خارجی اخذ می حق امتیازهایی که از شرکت

را لغو و افراد وفادار به خویش را جـایگزین مـدیران ارشـد    ) شرکت نفت ونزوئال( 1»پترولئوس دو ونزوئال«ولتی نفت د

  )2( .آن کرد

، ونزوئال چهارمین 2002در سال . نفت ونزوئال براي اقتصاد کشورهاي مختلفی در سراسر جهان حائز اهمیت است

شرکت نفت ونزوئال، با چهل هـزار نفـر نیـروي    ) 3( .متحده بود صادرکنندة نفت جهان و سومین صادرکننده به ایاالت

تـرین   کنـد و مهـم   کار و پنجاه میلیارد دالر فروش ساالنه، هشتاد درصد از درآمدهاي صادراتی آن کشور را تأمین مـی 

عمـده وارد   عنوان بازیگري چاوز با در دست گرفتن کنترل این صنعت، به) 4( .آید عامل در اقتصاد ونزوئال به شمار می

  .عرصۀ جهانی شد

ایـن اقـدامات بـه    . دیدند بسیاري از مردم ونزوئال اقدامات فوق را در حکمِ در دست گرفتنِ سرنوشت کشورشان می

هـاي   ، نفـت از زمـین  1922در چهاردهم دسامبر . مانند مرحله پایانی فرایندي بود که هشتاد سال پیش آغاز شده بود

ایـن  . شـد  طی سه روز بعد، روزانه یکصد هزار بشکه نفت خام در هوا پخش مـی . کرده بودفوران  2نزدیک به ماراکائیبو

ترین صـادرکنندة   ، ونزوئال به بزرگ1930در سال . تنهایی، سرنوشت ونزوئال را براي ابد تغییر داد رویداد ژئولوژیک، به

  .نگریستند مشکالتشان می حلی براي تمامی سان راه مردم ونزوئال به نفت به. نفت جهان تبدیل شده بود

درآمد نفت طی چهل سال بعد باعث شد تا ونزوئال از یکی از فقیرترین کشورهاي جهان به یکـی از ثروتمنـدترین   

: هاي مهم اقتصادي و اجتمـاعی کشـور بهبـود یافـت، از جملـه      تمامی شاخص. کشورهاي آمریکاي التین تبدیل شود

  .هاي اقتصادي نیز شکوفا شد فعالیت. ول عمر، و عدم مرگ و میر نوزادانهاي بهداشتی، تحصیالت، اشتغال، ط مراقبت

                                                          
1. Petroleos De Venezuela
2. Maracaibo
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، قیمـت نفـت سـیري     3)اوپـک ( توسط سازمان کشورهاي صـادرکنندة نفـت    1973در جریان تحریمِ نفتی سال 

 المللـی  هـاي بـین   بانـک . جنایتکاران اقتصادي دست به کار شـدند . صعودي یافت و بودجۀ ملی ونزوئال چهار برابر شد

هـاي صـنعتی و سـاختن     هاي زیربنایی و پروژه ها براي تأمین هزینه این وام. هایشان را روانۀ آن کشور کردند سیل وام

، نوبـت جنایتکـاران اقتصـادي از نـوع     1980سپس در دهۀ . هاي قارة آمریکا به کار گرفته شد خراش بلندترین آسمان

طبقـۀ متوسـط ونـزوئال    . زمون جنایتکاران اقتصادي نسل جدیدفرصتی مطلوب براي آ. ابرشرکتی بود که از راه برسند

با وجود این، هنوز قشر تنگدست . اي از محصوالت گشوده بود رشد کمی یافته و بازاري آماده را به روي طیف گسترده

سـپس  . ها به شـکل غیـر قـانونی بودنـد     ها و کارخانه بسیار بزرگی وجود داشت که آمادة به کار گرفته شدن در کارگاه

  .هایش ناتوان ماند قیمت نفت سقوط کرد و ونزوئال از بازپرداخت بدهی

یک سلسله اقدامات سختگیرانۀ اقتصادي را درمورد ونزوئال اعمال کرد و » المللی پول صندوق بین« 1989در سال 

دم ونزوئال نسـبت بـه   مر. ، آن کشور را تحت فشار قرار داد»ساالري ابرشرکت«اش از  جانبه هاي همه در راستاي حمایت

ایـن تـوهم   . ها کشته شدنِ بیش از دویست نفر را در پی داشـت  باري نشان دادند؛ ناآرامی العمل خشونت این امر عکس

، درآمد سرانۀ ونزوئال بیش از چهل درصـد  2003و  1978هاي  بین سال. پایانی است زدوده شد که نفت منبع مالی بی

  )5( .کاهش نشان داد

ها شـدت یافـت و نتیجـۀ آن قطبـی شـدن جامعـه و رویـارویی طبقـۀ متوسـط بـا اقشـار             ر، نارضاییبا افزایش فق

همچون سایر کشورهاي متکّی به درآمد نفت، تغییـرات تنـدي در سـاختار جمعیتـی ونـزوئال صـورت       . دست بود تنگ

شد که بسیاري از آنـان بـه   افول اقتصاديِ ونزوئال اولین قربانیان خود را از میان طبقۀ متوسط گرفت و موجب . گرفت

  .هاي فقیرِ جامعه فرو غلتند الیه

. ساختار جمعیتیِ جدید زمینه را براي ورود چاوز به عرصۀ سیاست ونزوئال و کشمکش با واشنگتن فـراهم سـاخت  

. طلبیـد  رئیس جمهور جدید پس از به دست گرفتن قدرت، به اقداماتی دست زد کـه دولـت بـوش را بـه چـالش مـی      

. هاي مختلف برخورد بـا چـاوز بـود    ، واشنگتن مشغول بررسی راه2001از حمالت یازدهم سپتامبر سال درست پیش 

  ها فرا رسیده بود؟ شان شکست خورده بودند؛ پس، آیا زمان گسیل شغال جنایتکاران اقتصادي در مأموریت

مرکز خود را معطوف به فراخـوان  پرزیدنت بوش و مشاورانش ت. ها را تغییر داد رویداد یازدهم سپتامبر همۀ اولویت

عالوه بر این، اقتصاد ایاالت متحـده  . جامعۀ جهانی براي حمایت از اقدامات خود در افغانستان و تهاجم به عراق کردند

آمد برخورد با ونـزوئال از اولویـت خـارج شـده و بـه زمـانی دیگـر         بنابراین، الزم می. راه یک رکود قرار داشت در نیمه 

خطـرات  . با این وجود، روشـن بـود کـه برخـورد بـین بـوش و چـاوز سـرانجام صـورت خواهـد گرفـت            .موکول گردد

توانست ونـزوئال را مـدت    ي نفت عراق و دیگر تولیدکنندگانِ خاورمیانه چنان بود که واشنگتن نمی تهدیدکنندة عرضه

  .زیادي نادیده بگیرد

ت با مرد افغانی و مقالۀ روزنامه دربارة ونزوئالي چاوز مـرا  ، مالقا»وال استریت«و » نقطه صفر«پرسه زدن دور و برِ 

اینها همه مرا واداشت تا نگاهی جدي به تبعات آنچه طـی دو  . ها از آن اجتناب ورزیده بودم اي رساند که سال به نقطه

ي ایفا کـرده بـودم   توانستم نقشی را که در جنایات اقتصاد وجه، نه می هیچ  به. سه دهۀ گذشته انجام داده بودم بیفکنم

نفی کنم و نه این حقیقت را که اعمال و افعالم، در مقام یک جنایتکار جنگی، بر نسلی که دخترم به آن تعلـق داشـت   

دانسـتم کـه، دیگـر بـیش از ایـن قـادر نیسـتم اقـدام الزم بـراي جبـران اعمـال             مـی . تأثیراتی بسیار منفی نهاده بود

                                                          
. بـین اعـراب و اسـرائیل اسـت    ) یـوم کیپـور  (1973اشاره به قطع جریان نفت توسط کشورهاي عرب عضو اوپک بعـد از جنـگ اکتبـر    . 3

 زمان شاه، نه تنها صدور نفت را قطع نکردند بلکه براي جبران کمبود ناشی از تحریم اعراب، غیرعربِ عضو اوپک، از جمله ایرانِکشورهاي 

.و کاهش فشار به حامیان غربیِ اسرائیل، میزان صادرات نفت خود را افزایش دادند ـ م
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و مسـاعدت بـه   » سـاالري  ابرشـرکت «براي گشودنِ چشمان دیگران به روي حقیقت . ام را به تأخیر اندازم جنایتکارانه

کاري بـا گذشـتۀ    آنان براي درك علت تنفرِ جهانیان نسبت به ایاالت متحدة آمریکا، الزم بود با صداقت و بدون پنهان

  .ام برخورد کنم آلوده

دهـم مـاجرایی بسـیار کهنـه      نچه شرح میرسید که آ ولی حین نگارش به نظرم می. دوباره شروع به نوشتن کردم

در نظر گرفتم سفري به افغانسـتان، عـراق و ونـزوئال انجـام دهـم و گزارشـی       . نحوي روزآمد کنم  است و باید آن را به

چشمیِ روزگار جهانِ ما را دچار آن  سه کشور مزبور مظهر تناقضی بودند که شوخ. جدید دربارة این سه کشور بنویسم

یک از آنها تالطمات سیاسی پرتب و تابی را از سر گذرانده و سرانجام داراي رهبرانی شـده بودنـد کـه    هر : ساخته بود

امـا،  ). رحم و مستبد، صدامِ روان ـ پریش، و چاوز فاقد منطق اقتصادي  طالبانِ بی(ها و نقایص بسیار بودند  دچار ضعف

ترِ این کشورها، بلکـه توطئـه و تـالش بـراي      عمیقساالري نه کوشش براي حل مسائلِ  در هیچ مورد، پاسخِ ابرشرکت

از بسـیاري جهـات، ونـزوئال    . هاي نفتیِ ما قد برافراشته بودنـد  خالی کردنِ زیر پاي رهبرانی بود که در مقابل سیاست

یـن  آمـد ا  ترین مورد بود؛ زیرا در حالی که در مورد افغانستان، دخالت نظامی به کار گرفته شده بود و به نظر می بغرنج

تا جـایی  . صورت معمایی درآمده بود ناپذیر باشد، چگونگیِ برخورد دولت بوش با چاوز به امر در مورد عراق هم اجتناب

شد، مسئله این نبود که آیا چاوز رهبر خوبی است یا خیر؛ مسئله از دید من واکنش واشنگتن در  که به من مربوط می

، مانع ایجـاد کـرده و   »امپراتوري جهانی«در روند گسترش » ساالري ابرشرکت«قبال رهبري بود که در مسیر پیشرويِ 

  .در مقابل آن قد برافراشته بود

هـایم را تغییـر    ریزي کنم، شرایط و عـواملی برنامـه   با این وجود، پیش از آنکه بتوانم براي سفر به این کشور برنامه

در یکی از سـفرهایم بـه آمـازون،    . اي جنوبی کشاندبه آمریک 2002ام چندین بار مرا در سال  کارهاي غیرانتفاعی. داد

شـد، بـه مـن     شان داشت به ورشکستگی کشیده مـی  هاي اقتصادي یک خانوادة ونزوئالیی که تحت رژیم چاوز فعالیت

از سـوي  . بین ما دوستیِ نزدیکی برقرار شد و من با تفسیر خاص آنها در مورد اوضاع ونزوئال آشنا شـدم . ملحق شدند

. دانسـتند مالقـات کـردم    دي از آمریکاي التین را که از طیف اقتصاديِ مقابل بودند و چاوز را یک ناجی مـی دیگر، افرا

  .رویدادهاي کاراکاس حکایت از جهانی داشت که ما جنایتکاران اقتصادي ایجاد کرده بودیم

دو کشـور داشـتند،    .اي بحرانـی رسـیده بـود    ، وضعیت در ونزوئال و نیز در عـراق بـه نقطـه   2002در دسامبر سال 

هاي زیرکانه و ظریف، هم از سـوي جنایتکـاران    در عراق، تمام تالش. شدند تدریج، به نقطۀ مقابل یکدیگر تبدیل می به

، براي واداشتن صدام به پـذیرش ِ شـرایط آنـان بـا     (CIA)هاي سازمان جاسوسی آمریکا  اقتصادي و هم از سوي شغال

از سـوي دیگـر،   . کـردیم  حل نهایی، یعنی تهاجم نظامی، آماده می خود را براي راهشکست مواجه شده بود و اکنون ما 

  .     کرد در ایران را براي اجرا در ونزوئال آماده می 4دولت بوش طرحی مشابه سناریوي کرمیت روزولت

  :نیویورك تایمزي  طبق گزارش روزنامه

بنـديِ خـود را نسـبت بـه      خواسـتند پـاي   الیی بود که مـی ها مملو از صدها هزار ونزوئ امروز، در کاراکاس خیابان«

ایـن اعتصـاب بـراي واداشـتن چـاوز بـه       . گذرانَـد اعـالم دارنـد    اعتصابی که اکنون بیست و هشتمین روز خود را مـی 

هاي  شود در ماه بینی می پیش. اند هزار نفر از کارکنان صنعت نفت به این اعتصاب پیوسته حدود سی. گیري است کناره

امـا در روزهـاي   . اي پنجمین صادرکننده نفت جهان را مورد تهدید قـرار دهـد   ه، هرج و مرج و مشکالت گستردهآیند

  .بست مواجه شده است اخیر، اعتصاب به نوعی بن

                                                          
در » جمهوریخواهـان «آمریکا پـس از پیـروزي   CIAیران توسط سازمان هاي پیش از آن در ا و توطئه 1332مرداد  28اشاره به کودتاي . 4

ي سـازمان جاسوسـی بریتانیاسـت کـه اجـراي آن       آیزنهاور در آمریکا، بر اساس طرح اولیـه  انتخابات و به ریاست جمهوري رسیدن دوایت

.گذاشته شد ـ م ي تئودور روزولت رئیس جمهور اسبقآمریکا، نوه ، Kermit Rooseveltبرعهده کرمیت روزولت 
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هـاي شـرکت بـه وضـع      آقاي چاوز کارگران غیراعتصابیِ شرکت نفت دولتی را براي تالش در بازگردانـدنِ فعالیـت  

هـاي کـارگري    که توسط ائتالفـی از بازرگانـان و رهبـران اتحادیـه    (با وجود این، مخالفان او . تعادي به کار گرفته اس

ورزند که اعتصابِ آنان شرکت نفت دولتی و، به دنبال آن، دولت چاوز را به سقوط خواهـد   تأکید می) شوند هدایت می

  )6( .کشاند

براي سرنگونی مصدق و  (CIA)الت متحدة آمریکا ایا» سازمان مرکزي اطالعات«اي است که  این دقیقآ همان شیوه

رسـید،   به نظر مـی . توانست بیش از این باشد هاي این دو مورد نمی مشابهت. جایگزینی شاه به جاي او اتخاذ کرده بود

پس از گذشت پنج دهه، نفت هنوز عامل اصلی دخالـت آمریکـا   . شود محابا تکرار می پس از پنجاه سال، تاریخ دارد بی

  .بود

هـا   ها کشته و ده دو نفر در تیراندازي. ، هوادارانِ چاوز با مخالفان او درگیر شدند2003در تاریخ چهارم ژانویۀ سال 

مـرتبط بـود صـحبت    » سـیا «هاي سـازمان   هاي زیادي با شغال روز بعد، با دوستی قدیمی که سال. نفر مجروح شدند

در استخدام هیچ دولتی نبود ولی عملیاتی زیرزمینـی را در بسـیاري    اًاو هم، مانند من، گرچه هرگز مستقیم. کردم می

او به مـن گفـت کـه یکـی از پیمانکـارانِ بخـش خصوصـیِ ونـزوئال از او خواسـته اسـت           . از کشورها رهبري کرده بود

قـارة  ) ظامیآموزش ن(ي  مدرسه«که بسیاري از آنان در هایی را در کاراکاس به راه اندازد و افسران ارتش را ــ  اعتصاب

او که این پیشـنهاد را  . شان وا دارد آموزش دیده بودند ــ با دادن رشوه، به  مخالفت با رئیس جمهور منتخب 5»آمریکا

  )7(».به کارش وارد است کسی که، به جاي من، پیشنهاد را پذیرفته کامالً«: طور محرمانه به من گفت رد کرده بود، به

هاي نفت خام به سطوحی باال و سـقوط قیمـت سـهام در     ، شاهد خیزش قیمت2003همان ماه، یعنی ژانویۀ سال 

دانسـتم   با توجه به اوضاع خاورمیانـه، مـی  . ترین سطح ظرف بیست و شش سال بودیم بازارهاي بورس آمریکا به پایین

د که عوامـل  سپس، خبر رسی. که دولت بوش هر آنچه را در ید قدرتش باشد انجام خواهد داد تا چاوز را سرنگون کند

بـراي روزنامـۀ نیویـورك تـایمز، ایـن وقـایع       . اند؛ چاوز از قدرت ساقط شده بـود  ایاالت متحده در کارشان موفق شده

رسید در ونزوئالي معاصـر، نقشـی    اندازي تاریخی و نیز افشاي هویت مردي که به نظر می فرصتی بود براي ارائۀ چشم

  :داشت) در ایران(مشابه با کرمیت روزولت 

اش، طـی دوران جنـگ سـرد و نیـز پـس از آن،       ایاالت متحدة آمریکا، در مقام دفاع از منافع اقتصـادي و سیاسـی  

  .هاي استبدادي را در سرتاسر آمریکاي مرکزي و جنوبی مورد حمایت قرار داد رژیم

تیـب داد کـه در   کودتـایی را تر ) سیا(ایاالت متحدة آمریکا » سازمان مرکزي اطالعات«در کشور کوچک گواتماال، 

راسـتی در   هایی دسـت  منجر به سرنگونی دولت منتخب مردم گردید و سپس به مدت چهار دهه، از دولت 1954سال 

در  6.دویسـت هـزار غیرنظـامی کشـته شـدند      اًگرا پشتیبانی کرد که در جریان آن، حـدود  هاي کوچک چپ برابر گروه

بر مسند قـدرت قـرار    1990تا  1973اگوستو پینوشه را از سال کشور شیلی، کودتایی با پشتیبانی سازمان سیا ژنرال 

   7.داد

ي »سـیا «پذیرِ دموکراتیک هنوز مشغول گشودن کـالف پیچیـدة نقـش سـازمان      در کشور پرو، یک دولت آسیب 

  9سـینوس  مونتـه مخلوع و مفتضـحِ پـرو و والدیمیـرو    رئیس جمهور  8آمریکا در یک دهه حمایت از آلبرتو فوجیموري

                                                          
.»یآمریکا قاره) آموزش نظامی( ي مدرسه«: مترجمان 10ي  نگاه کنید به یادداشت شماره .5

.»ابرشرکت یونایتد فروتز و سرنگونی آربنز،رئیس جمهوري گواتماال«: مترجمان 3ي  نگاه کنید به یادداشت شماره. 6

.»و سرنگونیسالوادور آلنده، رئیس جمهوري شیلی. تی. تی. آيابرشرکت «: مترجمان 5ي  نگاه کنید به یادداشت شماره. 7

8 .Alberto K. Fujimori  ،شد و استرداد وي هنـوز مـورد درخواسـت     االصل پرو که پس از خلع، به ژاپن پناهنده رئیس جمهور ژاپنی

.دولت پرو است ـ م

9. Vladimiro L. Montesinos
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  .بدنامِ دستگاه جاسوسی وي است رئیس

نیز ایاالت متحده کشور پاناما را مورد تهاجم قرار داد و مانوئل نوریگا ریس جمهورِ قاچـاقچی آن را   1989در سال 

  .آمریکا بود، سرنگون کرد) جاسوسی(هاي اطالعاتی  که حدود بیست سال خبرچین ارزشمندي براي دستگاه

حکومت چپگراي نیکاراگوئه در دهۀ هشتاد علیه  10یک اپوزیسیون غیرمسلحانههمچنین، تالش براي راه انداختن 

، به صدور احکامی علیه مسـئوالنِ ارشـد دولـت     11از هر طریق ممکن، از جمله فروش سالح به ایران در ازاي پول نقد

هـاي آمریکـا    توطئه از جمله کسانی که تحت بازجویی قرار گرفتند اتو رایش، یکی از کهنه جنگجویانِ. ریگان انجامید

وي بعدها سفیر ایاالت متحده در ونزوئال شـد و  . اي علیه وي گشوده نشد در آمریکاي التین بود که هرگز هیچ پرونده

سـرنگونی دولـت   . کند یفه میاکنون، با حکم رئیس جمهور، در مقام دستیار وزیر امور کشورهاي قارة آمریکا انجام وظ

  )8( .ي اوست امتیاز بزرگی در کارنامه) دة آمریکااز نظر دولت ایاالت متح(چاوز 

در چرخشـی  . مناسبت کودتا علیه چاوز بر پا کرده بودند، دیـري نپاییـد   اما جشنی که آقاي رایش و دولت بوش به

رغـم همـۀ    بـه . آور، و در کمتر از هفتاد و دو ساعت، چاوز دگرباره بر کودتاچیان فائق آمد و به قـدرت بازگشـت   حیرت

بـرخالف  (ایی که از سوي ایاالت متحدة آمریکا براي موضعگیري امراي ارتش علیه چـاوز صـورت گرفـت، وي    ه تالش

قدرت نفت دولتی  عالوه بر این، او از حمایت شرکت صاحب. موفق شد حمایت نظامیان را کسب کند) مصدق در ایران

  .اومت ورزید و فعالیت خود را از سر گرفتشرکت نفت ونزوئال در برابر هزاران کارگر اعتصابی، مق. برخوردار بود

وقتی گرد و غبارها فرو نشست، چاوز کنترل دولت بر کارکنان شرکت نفت را تشدید، ارتش را از چند افسر خائنی 

وي همچنین براي . اش را وادار به ترك کشور کرد که به خیانت ترغیب شده بودند تصفیه، و بسیاري از مخالفان اصلی

ران برجستۀ مخالفانِ خویش که عمالِ مرتبط با واشنگتن بودنـد و در هـدایت اعتصـابات سراسـري، بـه      دو تن از رهب

  )9( .هاي سازمان جاسوسی آمریکا پیوسته بودند، از دادگاه صدور حکم زندان به مدت بیست سال را تقاضا کرد شغال

آنجلـس   لـس ي  به گـزارش روزنامـه  . آمد اي براي دولت بوش به حساب می در تحلیل نهایی، این رویدادها فاجعه

  :تایمز

مدت چنـدین مـاه، برکنـاري هوگـو چـاوز، رئـیس جمهـور         شنبه اعتراف کردند که، به مقامات دولت بوش روز سه

نحـوة انجـام ایـن کودتـاي     ... ونزوئال، را با رهبران نظامی و غیرنظامیِ آن کشور مورد بحث و مذاکره قـرار داده بودنـد  

  )10( .طور روزافزون مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته است بهناموفق اکنون 

ونزوئالي سال . نیز شکست خورده بودند» سیا«هاي سازمان  آشکار بود که نه فقط جنایتکاران اقتصادي، که شغال

نده و اندیشیدم که آیا این ندایی است هشـدارده  با خود می. از آب درآمد 12 1953بسیار متفاوت از ایران سال  2003

  .پرسیدم که اقدام بعديِ واشنگتن چه خواهد بود یا فقط رویدادي خالف قاعده و استثنایی ــ و از خود می

بر این باور بودم که به واسطۀ صدام حسین، ونزوئال بحرانی خطیر را حداقل فعـال از سـر گذرانـده و چـاوز نجـات      

ن، عراق و ونزوئال بپردازد، زیـرا، در آن برهـه از زمـان، نـه     توانست در آنِ واحد به افغانستا دولت بوش نمی. یافته است

دانستم که شرایط ممکن است سـریعآ تغییـر    با وجود این، می. قدرت نظامیِ آن را داشت و نه حمایت سیاسی الزم را

مسـائلِ  با ایـن همـه،   . بار مواجه شود هایی خشونت اي نزدیک با مخالفت کند و احتمال داشت پرزیدنت چاوز در آینده

                                                          
هـا در کشـور    براي توصیف اپوزیسیون مورد حمایت آمریکا علیـه دولـت ساندنیسـت   » غیرمسلحانه«استفاده روزنامه نیویورك از واژه  10.

.نیکاراگوئه جعل واقعیت است ـ م

به حساب کنتراهـا  و واریز پول نقد حاصل از فروشِ غیرقانونی سالح بهایران در زمان جنگ با عراق، » ایران ـ کنترا «اشاره به ماجراي . 11

.توسط مقامات ارشد دولت ریگان است ـ م) در نیکاراگوئه Daniel Ortegaمخالفان دولت چپگراي دانیل اورتگا(

.مرداد علیه حکومت ملی ایران ـ م 28و  25سال کودتاهاي آمریکایی  ،1332سال . 12
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اي که در پایان کار  جز نتیجه ونزوئال یادآور این مطلب بود که در طول این پنجاه سال، تغییر زیادي رخ نداده است، به

  .ممکن است به دست آید



  

  34فصل 

  نگاهی دوباره به اکوادور

اما، در همان حال که رویدادهاي آنجا را زیر نظر داشتم، این نکته به ذهـنم  . راستی موردي کالسیک بود ونزوئال به

اهمیت این مبارزه نه از آن جهـت بـود   . گیري است اي واقعاً مهم در کشور دیگري در حال شکل خطور کرد که مبارزه

کرد، بلکه به این سبب که در بر گیرندة موضـوعاتی بـود    ها بیان می تري را بر حسب دالر یا جان انسان بزرگکه ارقام 

هـاي ایـن مبـارزه از وراي     جبهـه . شـوند  ها بر اساس آن تعریف می اي که معموالً امپراتوري بسیار فراتر از اهداف مادي

. رسـید  گذشت و به اعمـاقِ روحِ تمـدنِ مـدرن مـی     داران میها، و سیاستم هاي بانکداران، مدیران اجرایی شرکت ارتش

ورزیـدم،   گرفت کـه بـا آن آشـنا بـودم و بـه آن عشـق مـی        بندي براي نبرد و مبارزه در کشوري داشت شکل می صف

  .این کشور اکوادور بود: کار کردم» سپاهی صلح«عنوان یک  بار در آنجا داوطلبانه به کشوري که نخستین

اي واقعـی و   هاي پس از آن، این کشورِ کوچک بـه نمونـه   در سال. بار به اکوادور رفتم نخستین براي 1968در سال 

کـه همـان کـار مـا را     (ها  هایم و ابرشرکت اي دوره من و هم . تبدیل شده بود» ـ ساالري ابرشرکت«کامل از یک قربانیِ 

مـا بـه کشـور مزبـور     . ورشکسـتگی بکشـانیم  ، موفق شده بودیم اکـوادور را بـه ورطـۀ    )دادند شکلی مدرن انجام می به

هـایی بـه کـار     هاي مهندسی و ساختمانی ایاالت متحده را براي اجراي طـرح  میلیاردها دالر وام دادیم تا بتواند شرکت

طبق آمـار رسـمی خـط      در نتیجه، ظرف سه دهه. شدند مند می هاي اکوادور از آن بهره گیرد که ثروتمندترین خانواده

میلیـارد دالر   16میلیون دالر بـه   240، و بدهی دولت از %70به % 15جمعیت، میزان بیکاري از % 70 به% 50فقر از 

اکوادور اکنون ناچار است نزدیـک  . کاهش یافته بود% 6به % 20افزایش و سهم فقیرترین اقشار جامعه از منابع ملی از 

این در حالی است که، بـه جـاي   . اختصاص دهد هایش به پنجاه درصد از بودجۀ ملی خود را فقط به بازپرداخت بدهی

موجـب آمـار رسـمی، بـه      ها شهروندي شود که، بـه  توجهی از بودجه باید صرف کمک به میلیون آن، چنین سهم قابل

  )1( .اند توصیف شده» گرفتار فقرزدگیِ خطرناك«عنوان اقشارِ 

اي پنهـانی نیسـت، بلکـه     از توطئـه  وضوح، مبین آن اسـت کـه مشـکالت آن کشـور ناشـی      وضعیت در اکوادور، به

آمریکـا شـکل گرفتـه    » خـواه  جمهـوري «و » دموکرات«هاي هر دو حزب  فرایندي است که در جریانِ زمامداريِ دولت

هاي کمک خارجی از چندین کشـور   ها و هیئت هاي عمدة فراملیتی، بسیاري از ابرشرکت است، فرایندي که کلیۀ بانک

تنهـایی   ان، ایاالت متحدة آمریکا ایفاي نقش اصلی را بر عهده داشته است، ولی مـا بـه  در این می. در آن دخیل هستند

  .ایم عمل نکرده

طی سه دهۀ یادشده، هزاران مرد و زن در سوق دادن اکوادور به وضعیتی که در آغاز قرن حاضر با آن مواجه شـد  

آنچـه را در   اًدند ولی اکثریت بزرگی از آنان صـرف کردند آگاه بو برخی از آنان، مثل من، از آنچه می. اند مشارکت داشته

هاي اقتصاد، مهندسی و حقوق آموخته بودند به کار بسته یا مطابق دستورات رؤسایی چون مـن عمـل کـرده     دانشکده

هـا و تنبیهـاتی کـه     ورزي خود، مظهر نظامی بودیم که در خدمت آن قرار داشتیم و پـاداش  بودند که با حرص و طمع

کسانی که در ایـن  . اي حساب شده براي تداوم این نظام و مطیع ساختن این زنان و مردان بود ردیم برنامهک اعمال می

دانسـتند؛ و بـا    مـی » ضـرر  بـی «هـا مشـارکت داشـتند، در بـدترین حالـت، نقشـی را کـه بـر عهـده داشـتند            فعالیت

  .دیدند ترین دید، خود را در مقامِ یاري به ملتی فقر زده می خوشبینانه

اي  ایـن بازیگرانکـارگزارانِ توطئـه   خـوردگی و، در بسـیاري از مـوارد، خـودفریفتگی،      رغمِ ناآگاهی، فریـب  هب
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تـرین، و مـؤثرترینِ شـکلِ     تـرین، ظریـف   ي بودنـد کـه پرورنـدة زیرکانـه    » محصول نظام«آنـان  . اي نبودند پنهانی

الزم نبود کسی در پی مردان و زنانی بگردد که بتـوان بـا   . می باشد که جهان تاکنون به خود دیده است امپریالیسم

تهدید یا با رشوه و تطمیع به کارشان گرفت ــ چنین کسانی، بدون نیاز به اینکـه کسـی بـه دنبـال آنهـا بگـردد، بـه        

گرفتنـد شـامل حقـوق، مزایـا و      هـایی کـه مـی    وهرش. هاي دولتی درآمده بودند ها، و سازمان ها، بانک استخدام شرکت

شد؛ تنبیهات و تهدیدات اعمال شده در مـورد آنـان نیـز مبتنـی بـود بـر آداب و سـنن         نامۀ بازنشستگی آنان می بیمه

  .اي دربارة آیندة تحصیالت فرزندانشان هاي بر زبان جاري نشده اجتماعی، فشار از سوي افراد همتراز، و پرسش

درسـت  . تا زمان آغاز قرن جدید، اکوادور دیگـر کـامال در تلـه افتـاده بـود     . شمگیري موفق شده بودنحو چ نظام به

کنـد کـه هـم خـرج عروسـیِ دختـرش را مـدیون اربـاب          طوري که مافیا مردي را در چنگال خویش گرفتار می همان

ره زیر قرض اربـاب رفتـه اسـت،    هاي بعدي، تا خرخ مافیایی است هم سرمایۀ اولیۀ کسب و کارش را و هم، از بابت وام

ما درست به روش اربابان مافیایی، با صبر و حوصله ، در انتظار فرصـت  . اکوادور نیز کامال در چنگ ما گرفتار شده بود

هاي بارانیِ اکوادور خوابیده اسـت و روز موعـود    با علم به این نکته که دریایی از نفت زیر جنگل. مناسب نشسته بودیم

  .توانستیم صبورانه به انتظار بنشینیم واهد رسید، میسرانجام فرا خ

، هنگامی که راهم را از کیتو به سوي شهر جنگلیِ شل کج کردم، روزي که انتظارش 2003آن روز، در اوایل سال 

و  او در برابر جرج بوش قد علم کـرده . چاوز موقعیت خود را در ونزوئال تثبیت کرده بود. کشیدیم فرا رسیده بود را می

هـاي انبارهـاي نفتـی بـه      ذخیـره . کـرد  آمد و خود را براي حملـه آمریکـا آمـاده مـی     صدام کوتاه نمی. پیروز شده بود

کننـدگان اصـلیِ    اندازِ تهیـۀ مقـادیر بیشـتري نفـت از تـأمین      ترین سطح خود ظرف سه دهه رسیده بود و چشم پایین

مـا بـه یـک    . نیز بـر همـین منـوال بـود    » ساالري ابرشرکت« هاي رسید ــ وضع ترازنامه مان تیره و تار به نظر می نفت

به سـراغ اکـوادور    ]ي شکسپیر ـ م   مثل آن تاجر ونیزيِ نمایشنامه[زمان آن رسیده بود که . تکخال برنده نیاز داشتیم

  .برویم و، بابت طلبمان، خواهان بریدن چند سیر گوشت از بدن این کشورِ مقروض شویم

ي پاستازا می گذشتم، دریافتم که اینجـا در اکـوادور،    پیکر رودخانه دگی از کنار سد غولطور که در حال رانن همان

در . اي کالسیک بین ثروتمندان جهان و فقرزدگـان، بـین اسـتثمارگران و استثمارشـدگان، نیسـت      جنگ صرفآ مبارزه

ما بـر آن بـودیم   . کرد ها را تعریف می بندي نیروها در اکوادور خصوصیات تمدن ما آمریکایی صفتحلیل آخر، 

ابعاد تخریـبِ ناشـی از   . مان بگشاید هاي نفتی اش را به روي شرکت هاي بارانی تا این کشور کوچک را واداریم تا جنگل

  .حد و حصر بود این عمل بی

انـایی  گنجید و از تو ورزیدیم، تبعات این سیاست در قالب ارقام و اعداد نمی مان اصرار می هاي اگر بر بازپرداخت وام

هـا و صـدها هزارگونـه حیـوان، خزنـده،       هاي بومی، نابودي جان انسان موضوع فقط تخریب فرهنگ. اکوادور خارج بود

ماهی، حشره، و گیاهی نبود که شاید بعضی از آنها حاوي مواد شفابخشِ جدیدي باشد؛ موضـوع فقـط ایـن نبـود کـه      

کننـد،   شود جذب می را که توسط صنایعِ ما در آمریکا تولید میزایی  ايِ مرگ هاي بارانیِ اکوادور گازهاي گلخانه جنگل

شـوند   دهند، و نیز باعث به وجود آمدن ابرهایی می مان ضروري است پس می و، در عوض، اکسیژنی را که براي زندگی

ارف هاي متع گونه استدالل موضوع از همۀ اینکننـد؛   که، سرانجام، درصد بزرگی از آب شیرینِ جهان را تأمین می

هـا   ي تمدن ما آمریکـایی  رفت و به جوهره فراتر میشود،  شناسان عنوان می ، که توسط بومبراي حفظ طبیعت

  .رسید می

شـدیم کـه    اي مـی  دهنـدگانِ راه و روشـی امپریالیسـتی    کـردیم، ادامـه   اگر راهبردهایی از این دست را تعقیب مـی 

امپراتوري «کنیم ولی، در عمل،  داري را نفی می اهر، بردهظ ما، به. دیرگاهی پیش از امپراتوري روم آغاز شده بود

. کشـاند  ها را به بردگی می هاي استعماريِ پیشین، انسان ها و همۀ قدرت مان بسیار فراتر از رومی»جهانی
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 اي را در اکوادور به اجرا گذاریم و باز هم وجدان جمعـیِ  بینانه توانیم چنین سیاست کوتاه در عجب بودم که چگونه می

  !!ما شهروندانِ ایاالت متحدة آمریکا آسوده باشد

نگریسـتم کـه در    هـاي آنـد مـی    کوه زدایی شدة رشته هاي جنگل طور که از پنجرة اتومبیلِ سوبارویم به دامنه همان

 ناگهان به موضوع تـازه روزهاي فعالیتم در سپاه صلح، به برکت رشد و نموِ خاصِ مناطق استوایی، انبوه و سرسبز بود،

اي پی بردم، و آن هم این بود که نگرش من به اکوادور به عنوان مکانی پر اهمیت براي مبارزه، کامال جنبـۀ شخصـی   

در واقع هر یک از کشورهایی که من در آن جا کار کرده بودم و داراي منابعی بود و امپراتوري به آن به چشـم  .داشت

حساسیت خاص من به این منطقـه هـم از ایـن رو    . همیت باشدطئمه می نگریست، به همان اندازه می توانست حائز ا

در این جا از دست داده بودم، و کامال به ذهنیت و زندگی نامـۀ شخصـی خـود     60بود که معصومیتم را در اواخر دهۀ 

  . من مربوط می شد

یات در آنجا، اهمیـت و  هاي دیگرِ ح اش و تمامیِ گونه هاي بارانیِ اکوادور و مردم بومی رغم ارزشمند بودنِ جنگل به

هـاي   ها ارزشی بیش از کوه این جنگل 1.ارزش آنها به همان اندازة کویرهاي ایران و کویرنشینان ایل و تبار یمین است

هـاي یخـی    هـاي آمریکـاي شـمالی، پهنـه     هاي آفریقا، جنگـل  هاي آسیا، دشت جاوه، دریاهاي سواحل فیلیپین، استپ

هر یک از اینها مبین یک جبهۀ مبارزه اسـت و بایـد   . در معرض تهدیدند ندارند شمال یا صدها مکانِ دیگري که قطب

  .مان وا دارد هر یک از ما شهروندان ایاالت متحده را به کندوکاو در اعماق روح فردي و جمعی

نسـبت درآمـد یـک پـنجم از     : کنـد  آماري را به خاطر آوردم که بحث فوق را در قالب ارقام و اعـداد خالصـه مـی   

 30«یت جهان که در ثروتمندترین کشورها زندگی کنند به یک پنجم از جمعیت جهان در فقیرترین کشـورها از  جمع

بانـک  «گوید،  رغم آنچه آمار به ما می اما به) 2.(افزایش یافته است» 1995در سال  1به  74«به » 1960در سال  1به 

هـا و   هـا، ابرشـرکت   و بقیۀ بانک» المللی پول صندوق بین«، »المللی ایاالت متحدة آمریکا آژانس توسعۀ بین«، »جهانی

هـاي آنهـا    پردازنـد، همچنـان مـدعی هسـتند کـه فعالیـت       المللی می بین» هاي اقتصاديِ کمک«هایی که به امر  دولت

   2.مثمرثمر بوده و در این زمینه، پیشرفت حاصل شده است

که یکی از چندین صحنۀ مبارزه بود، ولی بیش از همـه  بنابراین من دوباره به اکوادور برگشته بودم، یعنی کشوري 

، یعنی سی و پنج سال پس از نخستین روزي که من براي اولین بـار  .بود 2003سال . براي شخص من اهمیت داشت

اما ایـن بـار، بـراي    . کشد، به اینجا آمده بودم را یدك می» صلح«عنوان عضو یکی از سازمان هاي آمریکایی که واژة  به

  .در پیشگیري از جنگی به اینجا آمده بودم که، خودم به مدت سه دهه در ایجاد آن نقش داشتمتالش 

اي دیگـر کـافی    تواند براي بازداشتن ما از مناقشه رسد که حوادث تراژیک افغانستان، عراق و ونزوئال می به نظر می

ن کشور نیازي به ورود ارتش آمریکـا نبـود؛   براي جنگ احتمالی در ای. باشد؛ ولی، در اکوادور، وضع بسیار متفاوت بود

ایستادند چند هزار جنگجوي بومی بودند کـه فقـط بـه نیـزه، چاقوهـاي بـزرگ و        زیرا آنهایی که در مقابل آمریکا می

شدند، ارتـش مـدرن اکـوادور،     تیر و سر پر مجهز بودند و کسانی که این جنگجویان با آنان رو به رو می هاي تک تفنگ

سـازمان  «هـاي   هاي نفتی بودند که توسـط شـغال   شاوران نیروهاي ویژة ایاالت متحده و مزدوران شرکتچندتایی از م

 1995این جنگی خواهد بـود  نظیـر جنـگ سـال     . آموزش دیده بودند) سیا(ایاالت متحدة آمریکا » اطالعات مرکزيِ

برخـی از رویـدادهاي اخیـر    . شـنیدند بین پرو و اکوادور، که اکثر شهروندان ایاالت متحده هرگـز چیـزي دربـارة آن ن   

  .شدت افزایش داده بود احتمال وقوع چنین جنگی را به

، نمایندگانِ یکی از شرکتهاي نفتی یکی از قبایل بومی را متهم کرده بودند کـه گروهـی از   2002در دسامبر سال 

                                                          
.مراجعه کنید به فصل هجدهم. 1

.»اي از نوع دیگر سونامی«: مترجمان 8ي  نگاه کنید به یادداشت شماره. 2
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ن عملیـات گروگـان گیـري را    آنها مدعی شده بودند کـه جنگجویـانی کـه ایـ    . اند کارگران شرکت را به گروگان گرفته

شکل خاصی  این موضوع به. مرتکب شده اند، گروهی تروریست هستند  که احتماال با سازمان القاعده نیز ارتباط دارند

غامض و پیچیده شده بود؛ زیرا شرکت نفت مربوطه اجازة دولت را براي شروع حفاري  کسب نکرده بود، ولی خـود را  

اما بومیان، ضمن شـرح مـاجرایی کـه اتفـاق     . یِ اولیه، از نوع غیرحفاري، مجاز می دانستبراي انجام عملیات تحقیقات

  .افتاد، ادعاي شرکت نفت را دربارة محق بودنِ ورود به منطقه رد کردند

. انـد؛  طـور غیرمجـاز بـه برخـی منـاطق وارد شـده       ها کارگران این شرکت نفت به بر اساس بیانات نمایندگان بومی

کردند، و کارگران نفت را نیز با هیچ نوع خشـونتی مـورد تهدیـد     گونه سالحی با خود حمل نمی هیچ جنگجویان بومی

نوعی آبجـوي  (شان برده و از آنان با غذا و چیچا  در واقع، جنگجویان بومی کارگران نفت را به دهکده. قرار نداده بودند

دن و نوشیدن بودند، جنگجویان راهنمایانِ آنان را در حالی که کارگران نفت مشغول خور. پذیرایی کرده بودند) محلی

شان آنجا نگه نداشـته   طبق ادعاي جنگجویان، آنان هرگز کارگران را برخالف میل. ترغیب کردند که از آنجا دور شوند

  )3( .خواهند بروند بودند و آنها آزاد بودند که هر جا می

، بـا   ISPبعـد از فـروش شـرکت     1990راندم، به خـاطر آوردم کـه در سـال     در حالی که در آن جاده به پیش می

دنیایـت  «: هایشان، به آنجا بازگشته بودم، و آنهـا بـه مـن گفتنـد     پیشنهاد کمک به سرخپوستانِ شوار در حفظ جنگل

هـاي زیـاد، و    ، رؤیاي صنایع عظـیم، اتومبیـل   3لشما در شما«: و افزودند» شود که رؤیایش را در سر داري همانی می

ایم کـه آرمـان و رؤیـاي مـا، در      گفتند، و ما تازه دریافته درست می. »پرورانید پیکر را در سر می هاي غول خراش آسمان

  .مان را به فنا خواهد کشاند ي واقع، کابوسی بوده است که سرانجام همه

ولی یک دهه گذشته بود و کابوس ما همان بـود  . »ان را دگرگون کنیدرؤیایت«به من این بود که » شوارها«توصیۀ 

  .تري یافته بود تر و هراسناك هاي افراد بسیار و مؤسسات غیرانتفاعی، این کابوس ابعاد بزرگ رغم فعالیت که بود و، به

تند به نمایندگی مردان و زنانی که در جلسه حضور داش. اي بردند وقتی سرانجام به شهر شل رسیدم، مرا به جلسه

بعضـی از آنهـا چنـدین روز پیـاده در      4.هاي کیچوا، شوار، آچوار، شیویار و زاپارو قبیله: هاي زیادي آمده بودند از قبیله

هـاي غیرانتفـاعی    جنگل طی کرده بودند و برخی نیز با هواپیماهاي کوچکی آمده بودند که هزینۀ آن توسط سـازمان 

آمیـزي کـرده بودنـد و     هایشـان را رنـگ   شان را بر تـن داشـتند، صـورت    هاي سنتی چند تایی دامن. پرداخت شده بود

شرت به تن کرده بودنـد و شـلوار و کفـش بـه پـا       سربندهاي پردار داشتند ــ گرچه اکثرآ، با تقلید از شهرنشینان، تی

  .داشتند

ریـف کردنـد کـه کمـی بعـد از      گیري شده بود صـحبت را آغـاز و تع   اي که متهم به گروگان ابتدا، نمایندگانِ قبیله

گفتـۀ آنهـا، ایـن     به. شان هجوم آوردند بازگشت کارگران به شرکت نفت، بیش از صد سربازِ اکوادوري به قبیله کوچک

هاي بارانی و زمان میـوه دادن درخـت چونتـا بـود ـــ درختـی کـه نـزد          اي در جنگل وقایع مصادف با آغاز فصل تازه

گیري براي  دهد که مصادف با آغاز فصل جفت بار میوه می ار است و فقط سالی یکهاي بومی از تقدس برخورد فرهنگ

اندازه  پرندگان هنگام تجمع بر دور درخت بی. بسیاري از پرندگان منطقه، از جمله انواع نادر و در معرض انقراض است

فصـل بـاردهیِ چونتـا اعمـال     در معرض خطر قرار دارند و قبایل تدابیر خاصی را براي منـع شـکارِ ایـن پرنـدگان در     

  .کنند می

تـوجهیِ   انگیـز بـی   گاه که ماجراي غـم  آن» .توانست باشد زمان فرستادن سربازان بدتر از این نمی«: زنی اظهار کرد

زد حـس   دادند، درد و رنجـی را کـه در صـداي آن زن و دوسـتانش مـوج مـی       سربازان را به آنچه قدغن بود شرح می

                                                          
.ـ م ي آمریکا و کانادا ایاالت متحده: ي آمریکا کشورهاي شمالیِ قاره. 3

4.  Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Zaparo



183/  نگاهی دوباره به اکوادور

هـا،   هـاي خانـه   افزون بـر ایـن، آنـان بـه بـاغ     . زدند را براي تفریح و براي خوردن، با تیر می سربازان پرندگان. کردم می

ناپـذیر بـه    هجوم برده و با از بین بردن الیۀ نازك خاك روي زمین، لطماتی جبران 5هاي مانیوك هاي موز و مزرعه باغ

تفاده کـرده و حیوانـات خـانگی را خوردنـد،     هـا، از مـواد منفجـره اسـ     گیري در رودخانه مزارع وارد کردند، براي ماهی

ها را با نفـت و   هاي نامناسب حفر کردند، آب رودخانه هاي بادي و معمولیِ شکارچیان محلی را توقیف و آبریزگاه تفنگ

ها در اینجا و آنجا، باعث جـذب حشـرات و    مواد حالّ ل آلوده کرده و به زنان تجاوز جنسی کردند، و با رها کردن زباله

  .وران موذي شدندجان

یکی اینکه بجنگیم؛ دیگر اینکه بـر غرورمـان لگـام زنـیم و نهایـت      : ما دو راه در مقابل خود داشتیم«: مردي گفت

او . »تصمیم بر این قرار گرفت کـه زمـان مبـارزه هنـوز فـرا نرسـیده اسـت       . تالش را براي تعمیر لطمات به کار بندیم

او ایـن  . هاي نظامیان را جبـران کننـد   ا نخوردن، سعی کرده بودند خرابکاريشان به غذ تشریح کرد که با ترغیبِ مردم

افـراد مسـن و   . اقدام را نوعی روزه نامید، اما این کار در واقع بیشتر به تحمل گرسنگی اختیاري و مرگبـار شـبیه بـود   

  .کودکان به سوءتغذیه و بیماري دچار شدند

پسرم، عالوه بر اسپانیولی و چندین گـویش بـومی، انگلیسـی    «: فتزنی، گ. گفتند آنان از تهدید و رشوه سخن می

شـرکت  . گرفت کرد و حقوق خوبی می عنوان راهنما و مترجم کار می ، به 6او براي یک شرکت بوم ـ گشت . داند هم می

ه در آنهـا،  نویسـد کـ   هـایی مـی   توانست بکند؟ او حـاال نامـه   چه می! خوب. نفت به او پیشنهاد ده برابرِ آن مبلغ را داد

او » .نامـد  هاي نفتی را دوستان ما می کند و شرکت اند محکوم می شرکت سابقش و همۀ آنهایی را که به کمک ما آمده

  »... .پسر من. او دیگر از ما نیست«: سپس، چون سگی که بخواهد آب تن خود را بتکاند، به بدنش تکانی داد و گفت

  که خاص ساحران است  7توکان پیرمردي با سربند سنتیِ آراسته به پرهاي

هـاي نفتـی    نماینـدگی از خـود بـراي مـذاکره بـا شـرکت       دانی که به آیا ماجراي آن سه نفر را می«: ایستاد و گفت

ام کـه ماننـد دیگـران بـه تـو بگـویم کـه         انتخابشان کرده بودیم و در سقوط هواپیما کشـته شـدند؟ اینجـا نایسـتاده    

تـوانم بگـویم کـه مـرگ آن سـه نفـر خـأل بزرگـی در          قدر مـی  همین. ون کردندهاي نفتی آن هواپیما را سرنگ شرکت

هاي خودشان را براي پر کردن آن خأل به کار گیرنـد، هـیچ    هاي نفتی براي اینکه مهره شرکت. تشکیالت ما ایجاد کرد

  ».فرصتی را از دست ندادند

اد، در ازاي سیصد هزار دالر، منطقۀ وسـیعی  طبق آن قرارد. دیگري قراردادي را نشان داد و آن را براي همه خواند

  .خورد زیر قرارداد امضاء سه نفر نمایندة مقتولِ قبیله به چشم می. شد به یک شرکت الوار واگذار می

ایـن  . گویم، چون یکی از آنها  برادرخود من بـود  این را با اطمینان می. اینها امضاهاي واقعی آنان نیست«: او گفت

  .»اعتبار کردن رهبرانمان جعل امضا براي بی: است، منتها به شکل و شمایلی دیگرکار هم نوعی قتل 

هاي نفتی هنوز مجاز به حفاري در آن نبودند، طنزي تلخ بـود   اي از اکوادور که شرکت وقوع این حوادث در منطقه

ي نفتـی در منـاطق   ها شرکت. که در عین حال به نحو غریبی قابل پیشبینی و با آن چه می گذشت هم خوانی داشت

بسیاري در اطراف این محلّ حفاري کرده و مردم بومیِ منطقه نیـز نتـایج فعالیـت آنهـا را مشـاهده کـرده و نـابودي        

دادم، پیش خودم فکـر   هاي آنها گوش می طور که آنجا نشسته بودم و به حرف همان. گر بودند همسایگانِ خود را نظاره

العمـل مـردم کشـورم، ایـاالت متحـدة       کردنـد، عکـس   اخبار شبانه پخش مییا  CNN8را در   کردم اگر این گردهمایی

                                                          
5 .Manioc  ،نوعی گیاه.

6. Ecotourist
7 .Toucan  ،ي آمریکا ي درازمنقار بومی قاره نوعی پرنده.

کنتـرل و  هـاي جمعـی در    رسانه«: مترجمان 13ي یادداشت شماره«نگاه کنید به . (هاي خبري تلویزیونی آمریکا ـ م  ترین شبکه از اصلی. 8

.)»تملک انحصاري ابرشرکتی
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  .بود آمریکا، چه می

اما، در خارج از چهارچوبِ رسمیِ ایـن  . افشاگري هایی که از این گردهم آیی ها بر می آمد عمیقا نگران کننده بود

طـور خصوصـی بـا     هنگام موقعی کـه بـه   ها، هنگام ناهار و شب در فاصلۀ بین سخنرانی. جلسات اتفاق دیگري روي داد

جنگـی  . شد که چرا ایاالت متحدة آمریکا  به تهدید عراق پرداخته اسـت  کردم، اغلب از من سؤال می مردم صحبت می

رسید، مـورد بحـث قـرار     هاي اکوادور که به این شهر جنگلی نیز می که در شرف وقوع بود در صفحات نخست روزنامه

. شد بسـیار متفـاوت بـود    هاي ایاالت متحده منتشر می ها از آنچه در روزنامه ر این روزنامهگرفت و مطالب مندرج د می

و نیز به نقش  9هاي نفت و شرکت یونایتد فروت هاي اکوادور از جمله، به سهام خانوادة بوش در شرکت مطالب روزنامه

  .اشتنداشاراتی د 10دیک چنی معاون رئیس جمهور در مقام مدیرعاملِ سابق هالیبرتون

رسـید   شد، اما به نظـر مـی   سوادي که هرگز به مدرسه نرفته بودند خوانده می ها براي مردان و زنان بی این روزنامه

سوادي بودم که بسـیاري در   و من در جنگل بارانیِ آمازون، در میان مردم بی. دهند همه به این مسائل عالقه نشان می

هـاي عمیقـی از سـوي     پندارند، ولی با این وجـود، پرسـش   می» وحشی« و حتی» مانده عقب«آمریکاي شمالی آنان را 

  .گرفتمی را نشانه» امپراتوري جهانی«شد که درست قلب  آنان مطرح می

اي  وقتی شهر جنگلیِ شل را ترك می کردم، در راه برگشت، از سد هیدروالکتریکی گذشتم و در حـالی کـه جـاده   

کردم، همچنان به تفاوت بین آنچه ضمن این سفر به اکوادور دیده و  طی می» آند«هاي  کوه سرباالیی را به سوي رشته

رسـید قبایـل آمـازون     بـه نظـر مـی   . اندیشـیدم  شنیده بودم و آنچه در ایاالت متحدة آمریکا به آن خو گرفته بودم می

ه صرف خواندن مجـالت  مان و ساعات زیادي ک رغم نظام آموزشی توانستند به ما بیاموزند و ما، به چیزهاي بسیاري می

این افکار مرا بـه یـاد   . اي بودیم که آنها به نحوي به آن دست یافته بودند کنیم، فاقد آن آگاهی و تماشاي تلویزیون می

هاي مشابهی  دفعات در سرتاسر آمریکاي التین شنیده بودم و نیز پیشگویی انداخت که به» پیشگوییِ کرکس و عقاب«

  .با آنها مواجه شده بودمکه در اطراف و اکناف جهان 

وارد دوران گـذار   1990ي  بینی کرده بودنـد کـه مـا در اواخـر دهـه      شناختم پیش هایی که می همۀ فرهنگ اًتقریب

هاي محافظـت شـدة بـومی در آمریکـاي      هایی در هیمالیا، در معابد اندونزي و در زیستگاه در صومعه. شویم مهمی می

هـاي آنـد، و تـا شـهرهاي باسـتانیِ مایاهـا در آمریکـاي مرکـزي،          کوه هاي رشته لهشمالی، از اعماق جنگل آمازون تا ق

ایـم تـا    اي ویژه در تاریخ بشر است و عالوه بر این هر یـک از مـا در ایـن برهـه زاده شـده      ام که دورانِ ما لحظه شنیده

  .مأموریت خاصی را به عهده گیریم را ایفا کنیم

هایی جزئی دارد، ولی همۀ آنها به اشـکال گونـاگون از یـک     با یکدیگر تفاوت ها هاي پیشگویی اگرچه عناوین و واژه

هـاي   هـاي کهـن و آغـازِ گاهنامـه     یا پایانِ گاهنامه» آغاز خورشید پنجم«،  11»عصر دلو«، »هزارة سوم«، »عصر نوین«

پیشـگوییِ  «ارنـد و  هاي متفـاوت، مـوارد اشـتراك بسـیاري د     ها با وجود واژه همۀ این پیشگویی. گویند نوین سخن می

هاي دور ــ زمـانی کـه تـاریخ در     طبق این پیشگویی، در گذشته. اي از این موارد اشتراك است نمونه» کرکس و عقاب

کـه  (راه کـرکس  : اي از ابهام به سر می برده ــ جوامع انسانی تقسیم شدند و دو راه متفاوت را در پـیش گرفتنـد   هاله

طبـق ایـن پیشـگویی، در دهـۀ     ). که مظهر مغز، منطق و مادیات است(اه عقاب و ر) مظهر قلب، شهود، و عرفان است

سـپس، پانصـد سـال بعـد، در     . رانـد  شوند و عقاب کرکس را به ورطۀ نابودي مـی  این دو راه به هم نزدیک می 1490

یابند میاره شود که در آن، کرکس و عقاب، یک بار دیگر، فرصتی براي اتحاد دوب ، دورة جدیدي آغاز می1990ي  دهه

                                                          
9 .United Fruit  ، موزِ اکوادور ـ م شت و صادراتابرشـرکت یونایتـد فـروت و    «: مترجمـان  3ي  نگاه کنید به یادداشتشماره. (شرکت ک

.)»سرنگونی آربنز، رئیس جمهوري گواتماال

.»دیک چنیابرشرکت هالیبرتون و «: مترجمان 2ي  نگاه کنید به یادداشت شماره. 10

11. Age of Aquarius
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پذیرفتنـد،   اگـر کـرکس و عقـاب ایـن فرصـت را مـی      . تا در یک آسمان و یک مسیر به همراه یکدیگر به پرواز درآیند

  .کرد که نظیرش تا کنون دیده نشده است   آمیزش آنها فرزندي کامال استثنایی به دنیا عرضه می

د ـــ تعبیـر متعـارف ایـن اسـت کـه ایـن        توان در سطوح بسیاري بررسـی کـر   را می» پیشگوییِ کرکس و عقاب«

هـاي   و نزدیک شدن فرهنگ 12»ینگ«و » یین«هاي متکّی به علوم، موازنۀ  هاي بومی با فناوري پیشگویی ادغام دانش

مـا بـه   : گویـد  تر، پیامِ بسیار پرقدرت آن دربارة آگاهی است که مـی  اما، از همه مهم. کند بینی می شرق و غرب را پیش

عنـوان   هاي متعدد و مختلف نگرش به خود و جهان بهره بـریم و از آنهـا بـه    توانیم از شیوه ایم که می نهادهدورانی گام 

راسـتی   عنوان انسان این توانایی را داریـم کـه بـه    ما به. تري از آگاهی استفاده کنیم سکویی براي پرش به سطوح عالی

  .تري تکامل یابیم بیدار شویم و به موجود آگاه

این نکته را کامال آشـکار   ]نگرشی از نوع قلبی، شهودي، و عرفانی ـ م [شان  گونه هاي کرکس ازون با ویژگیمردم آم

و نیـز  » مفهـوم انسـان در هـزارة جدیـد    «راستی، برآنیم تا پرسش هایی را در خصوص ماهیت  اند که اگر ما، به ساخته

د دهۀ بعد مطرح سازیم، این امر نیازمند آن است تا چشـم  مان براي چن مان به ارزیابیِ مقاصد و اهداف دربارة پایبندي

باید سخت بکوشـیم تـا   . را ــ در جاهایی نظیر عراق و اکوادور ببینیم» عقاب«بگشاییم و تبعات اعمالمان را ــ اعمال 

هـاي   ریالمشغولی دربارة سرانجامِ سـ  ما، که قدرتمندترین ملت تاریخیم، باید این همه دل. از خواب غفلت بیدار شویم

را کنار گذاریم و  13ي ة داوجونز هاي روزانه هایمان، و میانگین هاي شرکت سطحی تلویزیونی، مسابقات فوتبال، ترازنامه

هـایی   مان چطـور انسـان   خواهیم فرزندان راستی کیستیم و می در عوض، به ارزیابیِ مجدد این مطلب بپردازیم که ما به

به جاي لختی درنگ و اندیشیدن به پرسش هاي مهم فوق، گزینه دیگـري نیـز   . دباشند و در چگونه جهانی به سر برن

  !آمیز است نهایت مخاطره اي که بی ها ــ گزینه نادیده گرفتن این پرسش: وجود دارد

                                                          
12 .Yin  وYang ) سمبل :Yin-yang (چیز همه«ي بیرونی معرف  دایره. چیزهاست هاي کهن از چگونگی کار کردن معرف درك چینی «

 کـه  است) سپید(» ینگ«و ) سیاه(» یین«هاي  هاي سیاه و سپیددرون دایره معروف کنش متقابل دو انرژي به نام است، در حالی که شکل

سـپید   سیاه یا کامالً طوریکه چیزها در زندگی کامالً سیاه یا کامالً سپید نیستند، همان این دو شکل کامالً. شوند ي رویدادها می باعث همه

تیـره، منفعـل، نزولـی، سـرد، در حـال انقبـاض و ضـعیف        » یـین «در حالی کـه  . توانند وجودداشته باشندنمینیستند و جداي از یکدیگر 

دراین سمبل، احساس گردش مـداوم ایـن   » ینگ«و » یین«شکل . روشن، فعال، صعودي، گرم، در حال انبساط و قوي است» ینگ«است،

طوري که  درست همان: شوند ي رویدادها را سبب می کند که همه انسان منتقل می را به) »یین«به » ینگ«و » ینگ«به » یین«(دو انرژي 

.ـ م.شوند یمنقبض و منبسط یا گرم و سرد م چیزها

13 .Dow Jones  ، در بورس نیویورك ـ م ]صنعتی[شاخص ارزش سهام.



  

  35فصل 

  زرق و برق دریدنِ ظاهرِ پر

بـار   از اکوادور به وطن بازگشتم، ایاالت متحـدة آمریکـا عـراق را بـراي دومـین      2002زمانی پس از آنکه در سال  کوتاه

ایـاالت  » سازمان مرکزي اطالعات«هاي  جنایتکاران اقتصادي و نیز شغال. ظرف کمتر از یک دهه مورد تهاجم قرار داد

شکست خورده بودند؛ بنابراین، سران ایاالت متحده تصمیم گرفتنـد مـردان و زنـان جـوانی را بـه آنجـا       ) سیا(متحده 

یکـی از پرسـش هـایی کـه کمتـر از همـه       .هـاي کـویر جـان سـپارند     گسیل کنند تا بکُشند و خود نیز در میان شن

اي خانوادة سعودي چـه خواهـد بـود؟    آمریکائیان به آن توجه داشتند، این بود که نتایج این تهاجم نظامی به عراق بر

اش بیش از عربستان سعودي است ـــ تصـرف    اگر ایاالت متحده عراق را ــ که طبق بسیاري از برآوردها، ذخایر نفتی

با خـانوادة سـلطنتی سـعودي، کـه بـا       1970کند، در این صورت دیگر نیاز چندانی نخواهد داشت که به قرارداد دهۀ 

  .ان سعودي آغاز شد، همچنان پایبند بماندشوییِ عربست ماجراي پول

در پانامـا،  . پایان حکومت صدام، مانند پایانِ حکومت نوریگا در پاناما، احتماال معادالت قدرت را تغییـر خواهـد داد  

آبراه «، کنترل »معاهدة توریخوس و کارتر«نشانده خودمان، بدون توجه به شرایط  بعد از سر کار آوردن حکومت دست

در مورد عراق چطور؟ آیا پس از کنترل عراق، خواهیم توانست اوپک را منحل کنـیم؟ آیـا   . را در دست گرفتیم» پاناما

هاي نفتی جهان، اهمیت خود را از دست خواهد داد؟ تعدادي از خبرگـان   خانوادة سلطنتی سعودي در عرصۀ سیاست

ه کارگیريِ تمام امکانات ایاالت متحـده بـراي تعقیـب    کردند که چرا به جاي ب در همان زمان این پرسش را مطرح می

اش،  شاید پاسخ این باشد که، از دید دولت بوش و خانوادة نفتی. القاعده در افغانستان، بوش به عراق حمله کرده است

یی، هـاي آمریکـا   تأمین منابع نفتی و نیز یافتن توجیهی براي انعقاد قراردادهاي ساختمانی میلیاردي بـراي ابرشـرکت  

  .ها بیشتر اهمیت دارد ، از مبارزه با  تروریست 1نظیر بکتل

ممکن است اوپک با قدرت و انسجام بیشـتري  : اما نتیجۀ احتمالی دیگري براي حمله به عراق نیز قابل تصور است

یش خیـز بـا افـزا    اگر ایاالت متحدة آمریکا کنترل عراق را بـه دسـت گیـرد، سـایر کشـورهاي نفـت      . اظهار وجود کند

این احتمال با سناریوي دیگـري ارتبـاط پیـدا    . یا کاهش عرضه، چیز زیادي را از دست نخواهند داد/هاي نفت و قیمت

. المللی قابل تصور باشـد  کند، سناریویی که پیامدهاي آن شاید فقط براي عده کمی خارج از محافل عالی مالی بین می

شـدت بـراي    بـه » سـاالري  ابرشـرکت «برهم زند و سرانجام نظامی را کـه  تواند توازن ژئوپولتیک را  اما، با این حال، می

امپراتـوري  «این یگانه عاملی اسـت کـه شـاید موجـب نـابودي نخسـتین       . ساختن آن کار کرده است از هم فرو پاشد

تا حد زیادي بر این امـر متکـی اسـت کـه دالر     » امپراتوري جهانی«در تحلیل نهایی، . دست خود آن شود به» جهانی

مـا  گونه است که  این. کند و حق چاپ آن بر عهدة ضرابخانۀ ایاالت متحده است عنوان ارز استاندارد جهانی عمل می به

دهـیم؛ در واقـع، مـا     بازپرداخـت نخواهنـد بـود، وام مـی     به کشورهایی نظیر اکوادور، با علم به اینکه آنها هرگز قادر به

ت کنند؛ زیـرا عـدم بازپرداخـت همـان چیـزي اسـت کـه اهـرم الزم را در         هایشان را بازپرداخ خواهیم که آنها وام نمی

در  2.خواهیم از بدن قربـانی ببـریم   دهد تا بر آنها تسلط یابیم و سرانجام چند سیر گوشتی را که می اختیارمان قرار می

دم بازپرداخـت  سـبب عـ   مـان را، بـه   شدیم که سرانجام  بخش بزرگی از وجـوه  ، ما با این خطر مواجه میشرایط عادي

                                                          
.مترجمان 4و  2هاي  به یادداشت. ك.و بیش از بکتل، هالیبرتون ـ ن .1

.ـ م. شکسپیر» تاجر ونیزي«ي  استفاده از واژگان نمایشنامه .2
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اما، این را بایـد  . تواند از پسِ این همه مطالبات سوخته برآید به هرحال، هیچ طلبکاري نمی. بدهکاران، از دست بدهیم

کنـد کـه پشـتوانۀ آن     ایاالت متحدة آمریکا پولی چاپ مـی . شود شامل حال ما نمی» شرایط عادي«در نظر داشت که 

اي ندارد جز اطمینان عمومیِ جهانی نسبت بـه اقتصـاد مـا و توانـایی      هیچ پشتوانهدر واقع، پول ما، دالر، . طال نیست

  .بسیجِ نیروها و منابعِ امپراتوري در حمایت از ایاالت متحده

این توانایی، از جمله، به ایـن معناسـت   . دهد تواناییِ چاپ پول بدون پشتوانه قدرتی عظیم را در اختیار ما قرار می

هایی ادامه بدهیم که هرگز بازپرداخت نخواهد شد ــ و نیز به این معنا است کـه   نیم به دادن وامتوا که ما همچنان می

هاي ملیِ ایاالت متحده از مـرز   ، میزان بدهی2003در آغاز سال . هاي سنگینی خواهیم رفت خود ما نیز زیر بار بدهی

ان آن سال به هفت تریلیارد دالر برسد ــ که شد که تا پای بینی می بدهیِ کمرشکنِ شش تریلیارد دالر گذشت و پیش

مقدار زیـادي از ایـن مبلـغ بـدهی بـه      . به معناي بیست و چهار هزار دالر بدهی براي هر شهروند ایاالت متحده است

ویژه ژاپن و چین است که با وجوه حاصل از فروش کاالهـاي مصـرفی خـود از جملـه کاالهـاي       کشورهاي آسیایی، به

داريِ ایـاالت   مپیوتر، اتومبیل، لوازم برقی، و پوشاك به ایاالت متحده و بازار جهانی، اوراق قرضـه خزانـه  الکترونیکی، کا

  )1( .کنند متحده را خریداري می

عنوان ارزِ استاندارد خود بپذیرد، این بدهیِ خارج از حد و اندازه مـانعی جـدي    تا زمانی که دنیا دالر را همچنان به

ولی چنانچه قرار باشد ارز دیگري جـایگزین دالر شـود، و اگـر برخـی از     . کند ایجاد نمی» االريس ابرشرکت«بر سر راه 

طور جـدي تغییـر    هاي خود را مطالبه کنند، وضعیت به تصمیم بگیرند وام) ژاپن یا چین مثالً(طلبکارانِ ایاالت متحده 

  .میزي خواهد یافتآ ناگاه خود را در وضعیت بسیار مخاطره خواهد کرد و ایاالت متحده به

وارد عرصـۀ   2002ي  که در اول ژانویه»  یورو«؛  3در واقع، امروز وجود یک ارز جایگزین دیگر فرضی محال نیست

اگر اوپک بخواهد انتقامِ حملـه بـه   . شود المللی شد، با گذشت هر ماه، از اعتبار و قدرت بیشتري برخوردار می مالیِ بین

عزم آن کند تا زور بازویی به ایاالت متحده نشان دهد، یورو بـراي ایـن منظـور فرصـتی     عراق را بگیرد، یا به هر دلیل 

عنـوان ارزِ اسـتاندارد خـود جـایگزین      چنانچه اوپک تصمیم بگیرد یورو را به. دهد استثنایی را در اختیار اوپک قرار می

د چنین چیزي روي دهد، و اگر یکی دو تـا از  اگر قرار باش. دالر کند، این امر اساس و بنیاد امپراتوري را خواهد لرزاند

هایش را به یورو بازپرداخت کند، تـأثیر آن عظـیم    طلبکاران عمدة ما خواهان آن شوند که ایاالت متحدة آمریکا بدهی

  .خواهد بود

ه ، فاصلۀ کوتاه منزلم تا گاراژي را که تبدیل به دفتـر کـار کـرد   2003، به تاریخ هجدهم آوریل 4»جمعۀ نیک«روز 

را بـاز   نیویورك تـایمز تارنمايِ روزنامۀ  . پشت میز کارم نشستم و مطابق معمول رایانه را روشن کردم. بودم پیمودم

المللـی،   هاي جدید امور مالی بـین  کردم، تیتر اصلیِ روزنامه توجهم را به خود جلب کرد و مرا از افکارم دربارة واقعیت

ایـاالت متحـده یـک قـرارداد عمـدة      «: ام بازگردانـد  بدهی ملیِ ایاالت متحده و یورو بیرون کشید و به حرفـۀ قـدیمی  

  ».کند ذار میبازسازي در عراق را به شرکت بکتل واگ

دولت بوش، امروز در برنامۀ وسیعِ بازسازي عراق، نخستین قـرارداد عمـده   «: بنا به گزارش تارنماي نیویورك تایمز

تر در همان صفحه، نویسندگان مقاله بـه اطـالع خواننـدگان     قدري پایین» .را به گروه بکتلِ سانفرانسیسکو واگذار کرد

که ایـاالت  ( "المللی پول صندوق بین"و  "بانک جهانی"ي بازسازي کشورشان، با ها، برا سپس، عراقی«: رساندند که می

صرف به کار بردن !!! »نفوذ وسیع«). 2( همکاري خواهند کرد) برخوردار استنفوذ وسیعی متحدة آمریکا در آنها از 

  .نمایی بود این عبارت نوعی کتمانِ واقعیت و کوچک

                                                          
.ي کینز ـ م مانده و پیشنهاد مغفول) نشر چشمه، دردست انتشار(ي میرمحمود نبوي  ترجمه» اي براي نظم نوین جهانی بیانیه«ك به .ن  .3

4 .Good Friday  ،ـ م) ع(ي قبل از عید پاك و سالگرد مصلوب شدن مسیح  جمعه.
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شرکت بکتل روابطی با محافل بانفوذ در واشـنگتن و عـراق   «: رفتم با تیتر نیویورك تایمزسراغ مقالۀ دیگري در 

  :سرعت گذشتم و به مطلب زیر رسیدم کرد به از چند بند اول که بیشتر اطالعات مقالۀ قبلی را تکرار می» .دارد

ي هیئـت مـدیره   یکی از اعضـا ... شرکت بکتل با تشکیالت امنیت ملیِ ایاالت متحدة آمریکا ارتباطاتی دیرینه دارد

اقاي شولتز قبل از پیوستن به کابینه ریگان کـه  . شولتز است که در دولت رونالد ریگان وزیر خارجه بود. پی. آن جرج

در حـالی کـه کاسـپار    . عنوان مشاور حقوقیِ ارشد نیز خدماتی را بـه بکتـل ارائـه مـی داد     عالوه بر سمت مدیریت، به

عنوان یکی از مدیران اجراییِ این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو،  زیر دفاع، بهواینبرگر نیز قبل از انتصاب به سمت و

  .کرد همراه با شولتز انجام وظیفه می

دعـوت   5امسال، پرزیدنت بوش مدیرعامل بکتل، آقاي رایلی بکتل، را به انجام وظیفه در شوراي ریاست جمهـوري 

  )3( .کرد

آنچـه  . را» امپراتـوري جهـانی  «را دید و، لُبِّ کالم، پیشروي به سوي شد جریان تاریخ معاصر  در مقاالت مزبور، می

در عراق جریان داشت و در روزنامه آمده بود نتیجۀ کاري بود که سـی و پـنج سـال پـیش از آن، کلـودین مـرا بـراي        

ها بود ـــ  وجه مشترك آن 6نمایی انجامش آموزش داده بود و نیز نتیجۀ کارِ مردان و زنان دیگري که شهوت خودبزرگ

مـاجراي مقالـه معـرّف مرحلـۀ کنـونی در پیشـروي       . تـر بـه آن دچـار شـده بـودم      همان چیزي کـه مـن نیـز پـیش    

  .در مسیرِ بسط سلطه خود بر همۀ جهانیان بود» ساالري ابرشرکت«

ه امضا ایاالت متحده به کشور عراق و نیز دربارة قراردادهایی بود که اکنون ب 2003این مقاالت دربارة تهاجم سال 

هایی که ارتش ما به جاي نهاده بـود و هـم قراردادهـایی بـراي بازسـازي آن       رسید؛ هم قراردادهاي بازسازي ویرانه می

و  1970طور ضـمنی، خـاطره اوایـل دهـۀ      به 2003عالوه، اخبار هجدهم آوریل  به 7.کشور طبق الگویی مدرن و غربی

و قراردادهـاي   (SAMA)شـوییِ  عربسـتان سـعودي     ماجراي پول .کرد شوییِ عربستان سعودي را زنده می ماجراي پول

هاي مهندسی و ساختمانی و صـنعت نفـت ایـاالت     هایی غیرقابل برگشت بر جاي نهاد که به شرکت ناشی از آن بدعت

نیـز  هاي آمریکایی را  نشین، سایر شرکت کرد ــ تا در توسعۀ یک کویرِ شاه داد ــ یا در واقع حکم می متحده اجازه می

قواعد جدیدي را براي مدیریت جهـانیِ نفـت    SAMAبه همان اندازه مهم بود  SAMAهاي دیگر  بدعت. وارد گود کنند

تدوین کرد، تعریف جدیدي از ژئوپلیتیک به دست داد، و اتحادي را با خانوادة سلطنتی سعودي به وجود آورد که هـم  

  .یروي از قواعد ما راکرد و هم تعهدشان نسبت به پ سلطۀ آنها را تضمین می

داننـد   کرد که، عالوه بر من، چند نفر دیگر مـی  اختیار این سؤال به ذهنم خطور  خواندم، بی وقتی آن مقاالت را می

ها کردند، اکنون در مسند قدرت بـاقی مانـده بـود و     اي کرده بود که سعودي که اگر صدام هم خود را وارد همان بازي

سـاختیم و متخصصـان مـا آنهـا را      اش را در اختیار داشت؛ ما آنها را برایش می شیمیایی هاي مواد ها و کارخانه موشک

  .بود ــ حتی به همان شیرینیِ معامله با عربستان سعودي معاملۀ شیرینی می. کردند روز و سرویس می برایش به

ها راه  کنون این موضوع به رسانهاما ا. رسانی نکنند  هاي اصلی مراقب بودند در مورد این ماجرا اطالع تاکنون رسانه

اي مبهم و در لفافـه از   شد آن را خالصه شاید حداکثر می. این فقط اشارة کوچکی به ماجرا بود! درست است. یافته بود

نیویـورك  در اندیشۀ اینکه آیا . شود رسید ماجرا دارد آفتابی می ولی، با این وجود، به نظر می. حقایق به حساب آورد

 CNNصوص این ماجرا، موضعی ماجراجویانه و تکروانه اتخاذّ کرده است یا خیر، به تارنماي شبکۀ خبـري  ، در ختایمز

بسیار مشـابهت داشـت، بـا     نیویورك تایمزبا مطلب  CNNمطالب . »بکتل برندة قرارداد شد«سري زدم و خواندم که 

  :این تفاوت که حاوي مطالب اضافی زیر نیز بود

                                                          
5. President's  Export Council
6. Self-Aggrandizement

.»داريِ فاجعه ظهور سرمایه«: مترجمان 9ي  نگاه کنید به یادداشت شماره .7
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هاي اخیر، از چندین شرکت دیگر به عنوان رقباي شرکت بکتل در این پروژه نام برده شده است؛ به عنـوان   در ماه

از KBR8تـوان از واحـد    ایـن مؤسسـات مـی     از جملـه . هاي پیمانکـاري  پیمانکار اصلی و یا به عنوان عضو گروه شرکت

اکنـون   هـالیبرتون هـم   . مدیر عامل آن بود ــ نام برد جمهور، شرکت هالیبرتون ــ که زمانی دیک چنی، معاون رئیس

نیز برندة قراردادي به ارزش حدود هفت میلیارد دالر براي انجام تعمیرات اضطراريِ تأسیسات زیربنـایی نفتـی عـراق    

  )4( .طول بینجامد است که ممکن است دو سال به

کند ـــ ولـی در    دارد به بیرون درز پیدا می اًعواق» امپراتوري جهانی«آمد که ماجراي پیشروي به سوي  به نظر می

انگیـزِ   شد که اصل ماجرا عبارت از داستان غم اي به این حقیقت می ها نه از جزئیات خبري بود و نه اشاره مطالبِ رسانه

ترین یورش در طـول تـاریخ بـراي فراچنـگ آوردنِ      بدهکار کردن، فریفتن، به اسارت کشیدن، استثمار کردن و خشن

شـد   اي به این نکته نمی در هیچ جاي این مقاالت اشاره. ها، اذهان، ارواح و منابع مردم در اطراف و اکناف دنیاست قلب

. آوري است که دیرزمانی اسـت آغـاز شـده اسـت     ، نه چیزي تازه، که تداوم ماجراي شرم2003که ماجراي عراقِ سال 

اجرا ــ که به قدمت امپراتوري است ــ اگر اکنون ابعـاد تـازه و   کرد که این م ها این نکته را نیز افشا نمی مطالب رسانه

اي اسـت کـه در    علت ظرافت و زیرکی سازي و چه به سبب وقوع آن در این دوران جهانی هراسناکی یافته است، چه به

ارد بـه بیـرون درز   ها در بیانِ مطالبِ فوق، مـاجرا د  رغم کوتاهیِ رسانه با وجود این، و به. جریانِ اجرا اعمال شده است

  .میلی کند ــ گرچه تقریبآ با بی می

کرد براي مـن داسـتان تجربیـات شخصـی      میلی مطبوعات، داشت به بیرون درز می رغم بی موضوع ماجرایی که، به

مدت بسیار زیادي بود که . انداختم هاي زیادي را که شرح ماجرا را به تعویق می آورد و نیز سال خودم را به خاطرم می

بیـنم کـه    بـا نگـاهی بـه گذشـته، مـی     . انـداختم  دانستم باید به اعترافاتی دست زنم؛ اما، این کار را به تعویـق مـی   می

تردیدهایم، و نجواهاي اعتراف به گناه در ذهنم، از همان آغاز وجود داشت و این احساسات حتـی پـیش از تعهـد بـه     

ها، چون شبحی مـرا   روع شده بود و در طول تمامی این سالانجام اولین مأموریتم در اندونزي، در آپارتمان کلودین ش

  .کرد وقفه تعقیب می بی

داد، هرگـز   وقفـه تحـت فشـار قـرار نمـی      دانستم که اگر تردیـدها، دردهـا و احسـاس گنـاه مـرا بـی       این را نیز می

توانسـتم در سـواحل    نمـی ماندم و  بنابراین، مثل بسیاري از دیگران، گرفتار می. توانستم از آن مخمصه رهایی یابم نمی

با وجود این، باز داشتم انجام آنچه را عزم کرده بودم به . جزیرة ویرجین، عزمم را جزم کنم و از شرکت مین جدا شوم

عنـوان یـک فرهنـگ، نیـز کارهـا را همـواره بـه تـأخیر          ها، بـه  طور که ما آمریکایی انداختم ــ درست همان تأخیر می

  .اندازیم می

اي گذرا دارنـد   اشاره» ها المللی، و دولت هاي بین ها، بانک اتحاد بین ابرشرکت«ها به  عناوین رسانه رسید به نظر می

هـا   آنچـه در رسـانه  . پردازند، چه رسد به عمق آن نامه من در شرکت مین حتی به سطح ماجرا هم نمی اما مثل معرفی

ی چندان ارتبـاطی بـا ایـن حقیقـت نداشـت کـه       ماجراي واقع. شد فقط پرداختن به الیه سطحی ماجرا بود مطرح می

احتمال بسیار،  به(کردند تا کشوري را  بار دیگر، میلیاردها دالر دریافت می هاي عمدة مهندسی و ساختمان، یک شرکت

طور، مـاجراي اصـلی ارتبـاط     همین. به شکل و شمایلِ مورد نظرِ ایاالت متحدة آمریکا درآورند) برخالف میل مردمش

این حقیقت نداشت که باندي از نخبگان، سنت قدیمیِ سوءاستفاده از مزایاي مشاغل سطح باالي دولتـی را   چندانی با

  .کرد بازتکرار می

گویـد کـه بـراي رفـع      انگارانه است و تلویحـآ مـی   شود بسیار ساده هاي آمریکایی ارائه می تصویري که توسط رسانه

                                                          
8. Kellog Brown & Root
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هاي توطئـه   چنین چیزي در چهارچوب نظریه. مجریان نظام است عیوب یک نظام، تنها اقدامِ ضروري بیرون انداختنِ

آورد که پاي تلویزیون بنشینیم، همه چیز را به فراموشی سپاریم، و به  گنجد و بهانۀ مناسبی را براي این فراهم می می

آنها«: گوید خوش کنیم که می مان به تاریخ دل بینانه نگرشِ سطحی و کوته
 کشتیِ دولـت هواي همه چیز را دارند؛  9

در بدترین حالت، شاید مجبور باشیم تا انتخابـات بعـدي   . مناسبِ سفر است و دیر یا زود مسیر صحیح را خواهد یافت

  ».مان درخواهد آمد صبر کنیم ولی، سرانجام، همه چیز مطابق میل

کنـد و بـه    ردم درمانـده را اسـتثمار مـی   کـه مـ  » سـاالري  ابرشرکت«ماجراي حقیقیِ امپراتوري مدرن ــ ماجراي 

و ایـن امـر، سـرانجام،    (ترین شکلی که تاریخ شاهد است، بر منابع جهان چنگ انداختـه   ترین و خودخواهانه رحمانه بی

اصطالح، افشا شده بـود ارتبـاط نـاچیزي     ها، به ــ با آنچه که آن روز در روزنامه) موجب نابودي خودش نیز خواهد شد

کنـد کـه چـرا گـوش سـپردن بـه        این نکته این مطلب را روشن می. کند ارتباط پیدا می» ما«قع کامال با دارد و در وا

به جـاي پـذیرشِ ایـن حقیقـت کـه مفهـومی دروغـین را        » ما«. مشکل است» ما«ماجراي واقعی، تا این اندازه، براي 

گویـد هـزاران سـال     اي را باور داریم کـه مـی   دهیم افسانه ایم، ترجیح می پذیرفته و آن را چون وحیِ منزَل قبول کرده

ایـم کـه بشـر از     ما خود را مجـاب کـرده  . آل را به کمال رسانده است تکامل اجتماعیِ بشر سرانجام نظام اقتصادي ایده

» مـا «و دسـت آخـر،   . تري ناشـی خواهـد شـد    شود و از رشد بیشتر، منافعِ گسترده مند می هرنوع رشد اقتصادي بهره

شود نیز معتبـر و از   اي فرعی که از مفهوم فوق استنتاج می ایم که نتیجه پذیرش این مطلب ترغیب کرده یکدیگر را به

ترین وجـه بـر آتـشِ رشـد اقتصـادي       موجب آن، کسانی که به عالی اي که به گیري نظر اخالقی عادالنه است ــ نتیجه

  .خورند رامونی به درد استثمار میدمند، سزاوارِ تجلیل و پاداشند، در حالی که مردم کشورهاي پی می

چنـین اسـت   . گیرند گیريِ ناشی از آن براي توجیه انواع گوناگونِ راهزنی مورد استفاده قرار می این مفهوم و نتیجه

. شـود  گناه در ایران، پاناما، کلمبیـا، عـراق و سـایر جاهـا صـادر مـی       هاي بی که مجوزهاي تجاوز، غارت و کشتار انسان

هایشـان، تـا هنگـامی کـه بتواننـد       و نظامی (CIA)آمریکا » سازمان مرکزي اطالعات«هاي  قتصادي، شغالجنایتکاران ا

شوند ــ و، از قضا، آنان همیشه چنین رشـدي را   هایشان مولد رشد اقتصادي است، کامیاب می نشان دهند که فعالیت

انـد، اگـر    طرفی گیري و فاقد بی که داراي جهتبینی، اقتصادسنجی، و آمار  پیش» علومِ«لطف  به. به نمایش می گذارند

بمباران و سپس آن را بازسازي کنیم، آمار و ارقام جهشی عظیم را در رشد اقتصادي آن » دشمن«شهري را در کشور 

  !کشور نشان خواهد داد

ظاهر پـر   نامه من در شرکت مین، ما چنان مانند معرفی. واقعیت این است که زندگی ما سراسر دروغ و فریب است

پوشـاند و   زرق و برق نهفته است می اي را که زیر این سطحِ پر هاي سرطانیِ کشنده ایم که غده زرق و برقی خلق کرده

ي ایکس بر آمار و ارقام ما در معرض دید قرار  توان با تاباندن اشعه هاي سرطانی را می این غده. کند از دیدها پنهان می

شود که قدرتمندترین و ثروتمندترین امپراتوريِ جهان از نظـر میـزان    حشتناك افشا میبا این کار، این حقیقت و. داد

آزاري، تجاوز و قتل داراي آمار وحشتناکی است و این مصایب، مانند سرطانی بدخیم،  خودکشی، اعتیاد، طالق، کودك

خـواهیم فریـاد    کنـیم و مـی   هر یک از ما در درون خویش درد را حـس مـی  . دواند شکلی فزاینده ریشه می هر سال به

مـان ناشـنیده    کنیم و، بنابراین، صـداي  کوبیم، فریادها را خفه می اما با مشت بر دهان خود می. تغییرخواهی سر دهیم

  .مانَد می

امپراتـوري بـراي   . توانیم اي بزرگ بدانیم ــ اما نمی توانستیم این وضعیت را ناشی از توطئه چقدر خوب بود اگر می

است » ساالري ابرشرکت«کند ــ یعنی متکی به  ها اتّکا می ها، و دولت ها، ابرشرکت مورد انتظارش به بانک تأمین نتایجِ

است ــ باعـث آن خودمـانیم و بـه    » ما«منبعث از خود » ساالري ابرشرکت«. شود توطئه گذاشت ــ اما نام این را نمی

                                                          
.مسئوالنِ کشور ـ م. 9
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ما بیشتر مایلیم انگشت اتّهـام  . یابیم آن را مشکل می همین علت است که اکثرمان ایستادن در مقابل آن و مخالفت با

هـا،   چرا؟ زیرا اکثر مـا در خـدمت یکـی از همـین بانـک     . نشانه رویم» ها گرانی پنهان در پس سایه توطئه«را به سوي 

ایـم؛   بسـته نوعی به آنهـا وا  کنند، به هاییم یا، به واسطه کاالها و خدماتی که آنها تولید و عرضه می ها، و دولت ابرشرکت

  .کند گاز بگیریم مان را سیر می توانیم به خود بقبوالنیم که دست اربابی را که شکم بنابراین، نمی

هایی  ام چشم دوخته بودم و در اندیشه ي نمایشگرِ رایانه طور که نشسته بودم و به عناوین خبري روي صفحه همان

رسـد نظـام حـاکم مسـکن و      در حالی که به نظر مـی  :هاي چندي برایم مطرح شد کردم، پرسش از این دست سیر می

توانی علیه نظام به پا خیـزي،   نهد، چگونه می هاي بهداشتی در اختیارت می اتومبیل، خوراك و پوشاك، برق و مراقبت

حتی اگر بدانی که این نظام بانیِ دنیایی است که در آن هر روز بیسـت و چهـار هـزار نفـر از فـرط گرسـنگی هـالك        

گـاه کـه بـو     هاي نمایندگانِ منتخبت نفرت دارند؟ حتـی آن  ها نفر از تو یا حداقل از سیاست گذاري میلیون شوند و می

کنی پا را از خط بیرون گذاري و مفاهیمی را که خود و  اي که نظام در شُرُف نابوديِ خود است، چگونه جرئت می برده

  الش بکشی؟اید به چ عنوان وحیِ منزَل پذیرفته همسایگانت همیشه به

راهم را کـج کـردم و روزنامـۀ    . کم برخاستم و به طرف خانه راه افتادم تا براي خودم فنجان دیگري قهوه بریزم کم

ایـن روزنامـه هـم    . روِ منزل افتاده بـود، برداشـتم   را که نزدیک صندوق پست، کنار مسیر اتومبیل 10امپالم بیچ پست

: اما حاال توجهم به تاریخ روزنامه جلب شـد . چاپ کرده بود نیویورك تایمزرا با اجازه از » بکتل ـ عراق «همان مقالۀ 

بـا  (ي پدر و مادرم  واسطه روز هجدهم آوریل به 11.این تاریخ، روزي پرآوازه است ـ حداقل در نیوانگلند . هجدهم آوریل

  :بودتدریج در ذهنم حک شده  به 12فلو واسطۀ شعر النگ و نیز به) شان»جنگ انقالبی«آن  ذهنیت 

  گوش فرا دارید فرزندانم تا که بشنوید از من

  را، 13»پل ریویر«ماجراي تاختنِ 

  هاي شب سوار بر اسبی در نیمه

  .سال هفتاد و پنج شبی، به در هجدهم آوریل

  ست کسی از آن دوران امروزه روز، دیگر، بر جاي نمانده

  .تا به خاطر آورد آن روز و آن سال پرآوازه را

مشاهدة تاریخ مزبور روي صفحۀ اول روزنامه، مرا به . مقارن بود با سالگرد ماجراي پل ریویر» جمعۀ نیک«امسال، 

تاخـت،   هاي تاریـک شـهرهاي نیوانگلنـد مـی     گرِ دوران استعمار انداخت که سوار بر اسبش از میان خیابان یاد آن نقره

اش  پل ریویر زنـدگی . »!رسند ها دارند از راه می بریتانیایی«: خروشید داد و می کالهش را به این سو و آن سو تکان می

آنان، در آن . هاي وفادار نداي وي را پاسخ گفتند و آمریکایی. را به مخاطره انداخته بود تا خبر را به گوش همه برساند

  .روزگاران، امپراتوريِ آن برهه از زمان را متوقف کردند

. در عجبم که چه چیز آنان را برانگیخت و چرا آن آمریکاییانِ استعمارزده مایل بودند پا را از خـط بیـرون گذارنـد   

بخشِ آنان شده بود تا کسـب و کارشـان را بـه     چه چیزي الهام . هاي انقالبی افرادي مرفّه بودند خیلی از رهبران گروه

شان را با خطر مواجه کنند؟ بـدون شـک،    کرد گاز بگیرند، و زندگی شان را سیر می مخاطره اندازند، دستی را که شکم

انـرژي یـا   : داشـت  اي وجـود مـی   بایست نیـروي متحدکننـده   با وجود این، می. هر یک از آنان دالیلی شخصی داشتند

گـاه   ناین عامـل چـه بـود؟ و آ   . افروخت اي تاریخی بر می هاي فردي را در لحظه اي که همۀ آن آتش کاتالیزور یا جرقه

                                                          
10. Plam Beach Post

11 .New England  ،شرقی ایاالت متحده شامل شش ایالت ماساچوست، کانتیکات،نیوهمپشایر، رود آیلند، ورمونت و مین ـ م شمال.

12. Longfellow
13. Paul Revere
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اش کـه   توصیف ماهیت واقعی امپراتوري بریتانیا و نظام مرکانتیلیستیِ خودخواهانه! کلمات: جواب به ذهنم خطور کرد

کاوش براي کشف ماهیـت ایـن   . اي بود که آتش انقالب را روشن کرد نهایتاً موجب نابودي امپراتوري شد همان جرقه

بخـش   و تومـاس جفرسـون الهـام    14ریق کالمِ مردانی چـون تـام پِـین   امپراتوري و در معرضِ دید قرار گرفتن آن از ط

  .شان را گشود ها و اذهان هموطنانشان شد و قلب

هـاي فریـب و    گاه که چنین شد، به حقیقت جدیدي رسیدند که پرده نشینان آغاز به پرسش کردند، و آن مستعمره

زنگـارِ زمـان نهفتـه بـود دریافتنـد و فهمیدنـد کـه         ي پرفریبِ آنان حقیقتی را که در پسِ جلوه. نیرنگ را از هم درید

  .شان داده، فریفته و به اسارت کشیده است امپراتوري بریتانیا به چه نحو بازي

ي را ایجاد کرده و توانسته بودند اکثـر مـردم را نسـبت بـه یـک دروغ      »نظام«شان  آنان دیدند که اربابانِ انگلیسی

» جهانی بهتـر «اندازِ  امی است که نوع بشر تاکنون توانسته ارائه کند؛ که چشمکه نظامِ موجود بهترین نظ: مجاب کنند

منوط به قرار دادنِ همۀ منابع در اختیار پادشاه انگلستان و تخصـیص آنهـا از سـوي اوسـت؛ کـه تلقـیِ امپراتـوري از        

ـ در حالی که حقیقـت ایـن   ترین راه براي یاري رساندن به اکثریت مردم است ـ بازرگانی و سیاست کاراترین و انسانی

ایـن دروغ و اسـتثمارِ ناشـی از    . رساند بود که نظام صرفآ تعداد بسیار معدودي را، به خرجِ اکثریت بزرگی، به ثروت می

گیـران، مرزبانـان،    آن چندین دهه ادامه یافت و گسترش پیدا کرد، تا اینکه معدودي فیلسوفان، تجار، کشاورزان، ماهی

  .ن به بیان حقیقت همت گماشتندنویسندگان و سخنرانا

حین انجام این کارهـا، بـه قـدرت    . فنجان دیگري قهوه ریختم، به دفتر برگشتم و دوباره سراغ رایانه رفتم! کلمات

  .اندیشیدم کلمات می

. ي نمایشـگر آوردم  کـردم روي صـفحه   بیرون آمدم و فـایلی را کـه شـب قبـل روي آن کـار مـی       CNNاز تارنماي 

  :بندي را که نوشته بودم خواندم آخرین

. بـریم  العاده، به سر مـی  ما در دوران یک بحران دهشتناك، و در عین حال فرصتی فوق. بازگو شود بایداین ماجرا 

گوید شرح ایـن ماجراسـت کـه مـا چگونـه بـه ایـن نقطـه          شما سخن میماجراي این جنایتکار اقتصادي که اکنون با 

  .توان بر آنها چیره شد هایی رو به روییم که نمی رسیدیم و چرا در حال حاضر با بحران

و . هاي آینده بهره گیـریم  این ماجرا باید بازگو شود، زیرا فقط با درك اشتباهات گذشته خواهیم توانست از فرصت

اینکه این ماجرا باید بازگو شود زیرا امروز، براي نخستین بار در تاریخ، ملتی توانـایی، پـول و قـدرت    تر از هر چیز  مهم

عنوان  این ملتی است که در میان آنان زاده شدم و ملتی که به. الزم براي دگرگون ساختن این وضع را در اختیار دارد

  .ایاالت متحدة آمریکا: یک جنایتکار اقتصادي در خدمتش بودم

هـایی کـه در واکـنش بـه آنهـا       ام و گزینـه  رویدادهاي تصادفیِ زندگی. بار، دیگر نخواهند توانست متوقفم کنند این

دیگـر، چیـزي نخواهـد توانسـت از پـیش      ! نه. و من به پیش خواهم رفت. انتخاب کردم، مرا به این نقطه رسانده است

  .رفتن بازم دارد

هـاي نیوانگلنـد بـه     هاي بیابان ها و تاریکی ن سوار تنهایی که از میان سیاهیدوباره به آن مرد دیگر فکر کردم، به آ

دانست که کالم تام پِـین و تومـاس جفرسـون پـیش از او      گر می این نقره. داد راند و فریادهاي هشدار سر می پیش می

هـا کـه    شان چه بحث ، دربارههاي عمومی ها و دیگر مکان هایشان خوانده و در میخانه آمده است و مردم آنها را در خانه

توماس جفرسون گفته بود که ملـت مـا   . تام پِین دربارة استبداد امپراتوريِ بریتانیا، حقیقت را بیان کرده بود. اند نکرده

، سوارة شبانگاهان، ایـن  »پل ریویر«و . کرده است» وجوي نیکروزي ، و جست 15حق حیات، آزادي«خود را وقف اصلِ 

                                                          
.ـ م) 1387نشر قطره، (نوشته تام پین، از همین مترجمان » عقل سلیم«به . ك.ن. 14

15. Liberty
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انـد، بـر پـا     و زنان که در سرتاسر مستعمرات بریتانیا در قـارة آمریکـا از آن کلمـات نیـرو گرفتـه      را دریافت که مردان

  .خواهند خاست و براي دنیایی بهتر مبارزه خواهند کرد

  ...!نیروي کلمات

هـا آغـاز کـرده بـودم بـه       کشی پایان دهم و سرانجام آن چه را بارها در طـول آن سـال   عزم جزم کردم که به وقت

  .جام رسانم، و با نوشتن این کتاب از گناهان خویش دست بشویم و اعتراف کنمسران



  

  سخن آخر

پرسـید کـه تکلیـف     مـی  از خودتـان  احتمـاالً . ایم ــ و، در عین حال، به آغازي دیگـر  اکنون به پایان این کتاب رسیده

بـه  » خود ـ نابود ـ کـن   «بار و  و پایان دادن به این پیش رويِ جنون» ساالري ابرشرکت«چیست و براي متوقف کردن 

اما این . اید که کتاب را به کناري بگذارید و بر جهان یورش ببرید آماده اًحتم. ، چه باید کرد»امپراتوري جهانی«سوي 

  .هاي چندي ارائه کنم براي این منظور، شاید بتوانم ایده. هایی براي عمل است کار مستلزم داشتن ایده

بـود،   ایـد و دربـارة شـرکت بکتـل و هـالیبرتون در عـراق       توان گفت که فصلی که تازه خواندنش را تمام کـرده  می

هـا از   اما اهمیت آن مقاالت روزنامه. فایده به نظر آید خوانید ممکن است بی خبرهایی کهنه است و زمانی که آن را می

تـان بـه اخبـار را عـوض کـرده باشـد و        امیدوارم فصل قبلـی نحـوة نگـرش   . رود شان فراتر می محتویات» روز بودنِ به«

تـرِ   ي پیش رو را بتوانید حدس زنید، و معانی عمیق بین خطوط هر مقاله ي پنهان در تان کند تا مطالبِ نانوشته کمک

  .نهفته در پسِ هر گزارش رادیویی و تلویزیونی را مورد سوآل قرار دهید

  1در مالکیـت شـرکت جنـرال الکتریـک     NBCبنگاه خبـري  . آیند نیستند چیزها آن طوري که در ظاهر به نظر می

  .  متعلق به دیسنی ABCاست و بنگاه خبري 

                هـاي  بخشـی اسـت از گـروه شـرکت     CNNاسـت و بنگـاه خبـري     Viacomدر مالکیت شـرکت   CBSبنگاه خبري 

AOL Time Warner  .ابرشرکت هاي ها، مجالت و انتشاراتی بیشتر روزنامه آسـاي   هاي غـول  مان در تملک و آلت دست

هاي ما  تمامی رسانه اًمأموران و مدیرانی که تقریب 2.اند»ساالري ابرشرکت« هاي ما بخشی از رسانه. اند المللی بین

را در کنترل دارند به مکان و منزلت خویش خوب آگاهند؛ به آنان در تمام طول زندگی آموزش داده شـده اسـت کـه    

ن در انجـام  آنـا . اند شان استمرار، تقویت، و گسترشِ نظامی است که وارث آن بوده ترین وظایف یکی از مهم

. العمـل نشـان دهنـد    رحمی عکس این کار بسیار کارآ هستند و در صورت رو به رو شدن با مخالفت، ممکن است با بی

زرق و برق تشخیص دهید و عیان  حقیقت را از پسِ ظاهر پرگیرد که  بنابراین، این وظیفه بر دوش شما قرار می

  .کنید؛ پیام را به همه برسانیدآن را براي خانواده و دوستانتان بازگو . کنید

، قبـل از  1990در . ، مصرف بنزین خود را کاهش دهیدمثالً. توانم به شما فهرستی از کارهایی عملی ارائه دهم می

و  2003در سـال  . کـردیم  اولین تهاجم به عراق، ما در ایاالت متحدة آمریکا، روزي هشت میلیون بشگه نفت وارد مـی 

دفعۀ ) 1( .یش از پنجاه درصد افزایش یافته و به باالي دوازده میلیون بشگه در روز رسیده بودتهاجم دوم، این مقدار ب

بعد که وسوسۀ بیرون رفتن و خرید کردن در سرت افتاد، به جاي آن، به مطالعـه بپـرداز، ورزش کـن، یـا خـود را بـا       

کـارت را و بیشـتر چیزهـاي دیگـر      ات را، دفتـر  ات را، اتومبیـل  ات را، تعـداد پوشـاك   مسـکن . مدیتیشن مشغول کـن 

هـایی کـه مـردم درمانـده را در      و نیـز علیـه شـرکت   » آزاد«هـاي تجـارت    نامـه  علیه توافق. تر کن ات را کوچک زندگی

  .کنند، اعتراض کن ریزي استثمار یا محیط زیست را تخریب می هاي عرق کارگاه

هـا   ها، دولت ها، ابر شرکت دي وجود دارد و بانکبه نظر من، حتی در چهارچوبِ نظام کنونی هم جاي امیدواري زیا

تـوان امـري مقـدر     را نمـی » ساالري ابرشرکت«گیريِ  ، شکلاًمطمئن. کنند ذاتاً بد نیستند یا کسانی که آنها را اداره می

 توان به تفصیل استدالل کـرد کـه مسـائلی    می. دانست و یا نهادهاي مزبور را موظف به اجراي فرمان تقدیر فرض کرد

                                                          
1 .General Electric= GE  ،هاي نیرو و مخابرات ـ م ترین پروژه مارك مشهور بسیاري از لوازم خانگی و مجري بسیاري ازبزرگ.

ابزار براي شکل دادن به افکار : انحصاري ابرشرکتی هاي جمعی در کنترل و تملک رسانه«: مترجمان 13ي  شمارهنگاه کنید به یادداشت . 2

.»عمومی و دستیابی به اجماع
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» آمیز دربـارة توسـعۀ اقتصـادي    مفاهیمی مغالطه«نیست، بلکه از » نهادهایی بدخواه«رو هستیم ناشی از  که با آن روبه

شـان بـا یـک     ایراد نه در خود مؤسسات، بلکه در درك ما از وظیفه و نحوة عمل آنها و کـنش متقابـل  . گیرند ریشه می

  .کنند می شان در آن فرایند ایفا دیگر و نقشی است که مدیران

دوسـتانه   توان براي به وجود آوردن تغییراتی مثبت و نـوع  هاي توزیع را می در واقع، ارتباطات مؤثرِ جهانی و شبکه

سـمبل  » کوکـاکوال «و » مـک دونالـد  «، »نایکـه «تصـور کنیـد کـه عالیـم تجـاري      . در خدمت بشریت به کار گرفـت 

نوعی کـه بـراي    ، آن هم به  3دستان جهان است ي تنگ تغذیهشان تأمین پوشاك و  هایی باشند که اهداف اولیه شرکت

ي مـاه، متالشـی کـردنِ اتحـاد شـوروي، یـا ایجـاد         تر از فرستادن انسان به کـره  محیط زیست مفید باشد؛ این تخیلی

ما به انقالبـی در رویکردمـان بـه    . هاي مزبور به هر نقطۀ این سیاره برسند نیست دهد شرکت زیرساختی که امکان می

تـوانیم بـا آنچـه     ما می. تحصیالت نیازمندیم تا به خود و فرزندانمان قدرت تفکر، پرسش، و جرئت عمل کردن بخشیم

دهیـد،   هم آموزگار باشید و هم خود بیاموزیـد؛ بـا الگـویی کـه ارائـه مـی      . دهیم، الگویی براي دیگران باشیم انجام می

  .هاي پیرامونتان باشید بخشِ انسان الهام

در هـر  : گـذارد  تـان تـأثیر مـی    شما را به کارهاي خاصی ترغیب کـنم کـه بـر نهادهـاي مـؤثر در زنـدگی       توانم می

هاي رادیـو و   تان نامه بنویسید و ایمیل بفرستید؛ با تلفن زدن به برنامه تان را بزنید؛ براي اعالم نظرات گردهمایی حرف

هـاي عامـلِ مـدارسِ فرزنـدانتان، شـوراها و       بات هیئتهاي خود را مطرح کنید؛ در انتخا تلویزیون، پرسش ها و نگرانی

رها را آگاهانه انجام دهیـد و  بین رأي دهید؛ وقتی الزم است خریدي انجام شود، این کا سایر امور محلی به افراد روشن

  .در آن دخالت کنید اًشخص

همانی اسـت کـه در رؤیاهایتـان    دنیا «به من گفتند به شما یادآور شوم، که  1990در » شوارها«توانم آنچه را  می

ها، و شهرهاي پرازدحـام را بـا    بندان ي محیط زیست، راه کننده توانیم آن کابوس قدیمیِ صنایعِ آلوده ما می. »سازید می

رؤیا و آرمان جدیدي عوض کنیم که اساس آن اصولی است در جهت ارج نهادن به ایـن کـره خـاکی و نیـز احسـاس      

ایـن توانـایی را    اًما مطمئن. ، و برابري همگان)و آنچه در آنست(ظ و نگهداشت این کره حف: مسئولیت اجتماعی، یعنی

انگیز را ذکـر کـرد کـه     هاي شگفت توان فرصت می. ها و الگوها را تغییر دهیم داریم که خود را متحول کنیم و سرمشق

هـا و   ؛ دارو بـراي درمـان بیمـاري   غذا و آب کافی بـراي همـه  : براي خلقِ جهانی بهتر در عصر حاضر در اختیار ماست

هاي حمل و نقلی که قـادر اسـت    دهد؛ شبکه ها نفر را آزار می هاي مسري که امروز بیهوده میلیون پیشگیري از بیماري

هاي این سـیاره برسـاند؛ توانـایی افـزایش سـطح باسـوادي و        ترین گوشه مایحتاج اساسی زندگی را حتی به دور افتاده

طوري که امکان تماس هر فرد روي این سیاره با هـر فـرد دیگـري را میسـر سـازد؛       ینترنتی، بهفراهم آوردن خدمات ا

اي متعلـق بـه اعصـار گذشـته کنـد؛       هـا را تبـدیل بـه پدیـده     طوري که جنـگ  امکاناتی براي حل و فصل مناقشات به

ادون اتم از سوي دیگـر، جهـت   ترین انرژيِ م انتهاي فضا از یک سو و کوچک هاي بی هایی براي اکتشاف گستره فناوري

ي موارد فـوق؛   استفاده براي ایجاد مسکنِ سازگار با محیط زیست و کارآتر براي همگان؛ منابع کافی براي نیل به همه

  .و بسیار بیش از آن

هـا و شـناخت    توانیـد دیگـران را در درك بحـران    کنم که با عمل فوري به آنهـا، مـی   در زیر اقداماتی را توصیه می

  :ها یاري کنید فرصت

اد پیشـنه » اعترافـات یـک جنایتکـار اقتصـادي    «ي کتاب  تان، یا هر دو، درباره ي محله فروشی یا کتابخانه در کتاب

اي  مقالـه ). موجـود اسـت  4هایی براي چگونگیِ انجام این کار در تارنماي من توصیه( هاي مطالعاتی دهید تشکیل گروه
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تهیـه کنیـد و آن را   ) هـر موضـوعی   اًتقریب(ان دربارة موضوع مورد عالقۀ خود ت براي ارائه در یک مدرسۀ ابتداییِ محل

. اي که وارث آن خواهند بود به کار گیریـد  آموزان براي آگاه شدن نسبت به ماهیت واقعیِ جامعه جهت کمک به دانش

ا در وجودتـان برانگیختـه   ه هایی که دارید، ایمیل بفرستید و احساساتی را که این کتاب و سایر کتاب براي تمام آدرس

  .است بیان کنید

کافی است که یکی دو مورد از این کارها را که . به فکر خودتان هم رسیده است ي اینها قبالً کنم همه اما تصور می

ي اینها فقـط جزئـی از تعهـدات     آید انتخاب کنید و به انجام رسانید و آگاه باشید که همه بیشتر به مذاقتان خوش می

طور مطلق و با صراحت کامل، خـود را نسـبت بـه     ما باید به. تري است که من و شما باید بدان عمل کنیم رگبسیار بز

ما باید به حکمت نهفته در . هاي دور و برمان را از خواب غفلت بیدار کنیم این امر متعهد سازیم که خود و تمام انسان

  .ها بگشاییم، آگاه شویم، و سپس اقدام کنیم ي فرصتها و مغزهاي خود را به رو ها گوش سپاریم، قلب پیشگویی

یـک اعتـراف اسـت،     اًایـن کتـاب صـرف   . اي براي حلّ مسایلِ مطرح شده نـدارد  اما این کتاب قصد پیچیدن نسخه

این کتاب اعتراف مردي است که گذاشت از او یک مهره و یک جنایتکار اقتصـادي  . اعترافی همراه با خلوص و سادگی

نهـاد و بـاور بـه آن نظـام را      که نظامی فاسد را باور داشت، زیرا که مزایاي بسیاري را در اختیارش مـی بسازند؛ مردي 

دانست ولی براي توجیه حرص و آزِ خود و استثمارِ مردم  چیز را خوب می شد توجیه کرد؛ مردي که همه سادگی می به

بـرد کـه    د؛ مردي که از این موضوع استفادة کامل مـی هایی بتراش توانست بهانه درمانده و تاراج این سیاره، همیشه می

خاطر اینکه پدر و مادرش در رأس هرم نبودند به  زادة یکی از ثروتمندترین جوامعِ طول تاریخ است و در عین حال، به

هاي درسیِ توسعۀ اقتصادي را مطالعـه   سپرد، کتاب خورد؛ مردي که به استادان خود گوش می حال خویش تأسف می

امپراتـوري  «داد کـه بـه هـر عملـی کـه باعـث ارتقـاء         د، و سپس مردان و زنان دیگري را سرمشق خود قرار میکر می

زیست منجر گردد؛ مـردي کـه    بخشند، حتی اگر به کشتارهاي جمعی و نابودي محیط است وجهۀ قانونی می» جهانی

  .ت من استدیگران را آموزش داد تا راه وي را در پیش گیرند؛ این کتاب شرح اعترافا

ایـد بـا    دهنـدة ایـن اسـت کـه، در سـطحی شخصـی، توانسـته        اید، نشان این نکته که شما کتاب را تا اینجا خوانده

شاید ما مسـیرهاي متفـاوتی را پیمـوده باشـیم،     . اعترافات من ارتباط برقرار کنید و من و شما اشتراکات زیادي داریم

ایـم، و بـراي غـذا خـوردن در      اي یکسـانی اسـتفاده کـرده   هـ  ایـم، از سـوخت   ولی پشت خودروهاي مشـابهی نشسـته  

   5.هاي یکسانی تعلق دارند ایم که به شرکت هایی توقف کرده رستوران

ي اعترافـات، ایـن اعتـراف نیـز گـام       همانند همـه . ام بود منزلۀ بخش مهمی از بیداري شخصی براي من، اعتراف به

  .اي در جهت رهایی است اولیه

چرا در ایـن برهـه از   فاش بگویید که هستید، . اید اعتراف کنید شما نیز باید به آن چه کرده. و حاال نوبت شماست

کنید، و چه غیر آن ـــ چیسـت و    اید ــ چه کارهایی که به آنها افتخار می جایید، هدف از آنچه انجام دادهتاریخ در این

در این خصوص باعث خواهد شد که بالفاصـله بـاري از دوشـتان    کاري  صداقت و عدم پنهان. تان کجاست مقصد بعدي

  .کمی از شادمانی و طیب خاطر ندارد برداشته شود و احساس آرامش کنید؛ احساسی که دست

ایـن کـار   . اي عمیقاً عاطفی، دردناك و توأم با شرمسـاري بـوده اسـت    باور کنید نگارش این کتاب براي من تجربه

اما در عین حال، این اعترافـات  . بار رو به رو نشده بودم اي چنین دهشت که هرگز با پدیده انگیز بود چنان برایم هراس

اي به من بخشیده است که هرگز تا این زمان به آن دست نیافته بودم ــ احساسی کـه فقـط    بالی چنان احساس سبک

  .توان آن را نوعی خلسه و جذبه نامید می

ام؟  ام؟ در چه مواردي تعلل ورزیده اف کنم؟ چگونه خود و دیگران را فریفتهبه چه چیزي باید اعتر: از خود بپرسید
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دانستم ناعادالنه است؟ چه کاري باید انجام دهم تـا کودکـان مـا، و     ام به درون نظامی کشیده شوم که می چرا گذاشته

حـق حیـات، آزادي، و   «آمریکـا، یعنـی    6همه کودکان در هـر کجـا، بتواننـد، بـا اطمینـان، رؤیـاي نیاکـانِ بنیانگـذار        

ي ناشـی از گرسـنگی    را تحقق بخشند؟ چه راهی را باید در پیش گیرم تا مرگ و میرِ بیهـوده » وجوي نیکروزي جست

توانم به فرزندانم کمک کنم تا بفهمند که به حـالِ مردمـی    پایان یابد و یازده سپتامبر دیگري اتفاق نیفتد؟ چگونه می

وجه نباید آنان را سرمشق قرار  هیچ بارگی است باید افسوس خورد و هرگز و به با شکمشان نامتوازن و همراه  که زندگی

هایی که در اختیار دارند، خود را به عنوان نمادهاي فرهنگی مطرح سـازند و سـعی    حتی اگر آنان، از طریق رسانه(داد 

  ).کنند ما را مجاب کنند که داشتن تجمالت مایۀ خوشبختی است

هایی باید براي آموزش دادن به دیگران استفاده کنم و  ها و ادراکاتم بدهم؟ از چه گردهمایی شچه تغییري در نگر

  خود نیز چیزهاي بیشتري را فراگیرم؟

ي خـود بـه آنهـا پاسـخ گـوییم و       شـیوه  الزم است که هـر یـک از مـا بـه    . ي ماست هاي اساسیِ زمانه اینها پرسش

پرستان، همگی به ما چشـم   تام پین، توماس جفرسون و سایر میهن. ن کنیمروشنی و بدون ابهام بیا هایمان را به جواب

شان را  گیري هاي ماهی ارواح مردان و زنانی که کشتزارها و قایق. بخش ماست کالم آنان تا به امروز نیز الهام. اند دوخته

ایـاالت متحـده    7ان که در جنگ داخلیِبر جاي نهادند و براي رویارویی با امپراتوريِ قدرتمند بریتانیا روانه شدند، و آن

براي آزادي بردگان جنگیدند، و نیز آنانی که جان خود را فدا کردند تا دنیا را از فاشیزم در امان دارنـد، بـا مـا سـخن     

شـان کردنـد آنـان را مـورد      ها با رساندن غذا و پوشاك یـاري  طور که ارواح آنانی که در پشت جبهه گویند ــ همان می

چـه آموزگـاران و   : ها دفاع کردند ي مردان و زنانی که از دستاوردهاي جبهه وي قرار دادند و نیز ارواح همهحمایت معن

  .، من و شما...شعرا و هنرمندان، چه فعاالن اقتصادي و پزشکان و پرستاران، و چه کارگرانِ یدي

هاي مهـم را   سپار شویم، سوآلهاي مبارزه ره ي ما به سوي جبهه اکنون زمان عمل ماست، زمان آن است که همه

  .گاه دست به کار شویم ها بکاویم، و آن مطرح کنیم، روح خود را براي یافتن پاسخ

  ... .تان و اقدامِ شما در واکنش به آنهاست که شما را به این نقطه رسانده است اتفاقات زندگی
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  مترجمان 1ي  يادداشت شماره

نرون«رشركت اَبو جرج بوشِ پسر 1»ا  

بسياري را دچار حيرت كرد و به بيكـاريِ هـزاران نفـر در     2003پيكر آمريكايي در سال  ورشكستگيِ اين شركت غول
نهايتاً، مشخص شد كه رشد سريعِ اين شركت، از جهات زيـادي، رشـدي بـادكنكي و    . اياالت متحده آمريكا منجر شد

ي  تـرين مؤسسـه   پـرآوازه ( .Arthur Anderson & Coاي چـون   ظاهري بـوده كـه حتـي از ديـد مؤسسـه حسابرسـي      
بـا  » ي حسابرسـي آرتـور اندرسـن    مؤسسه«هم ناديده ماند و به احتمالِ بسيار زياد، تبانيِ ) حسابرسيِ آمريكا و جهان

به دنبال ورشكستگيِ انرون، تشـكيالت جهـانيِ   . هاي ماليِ ساختگي و غيرواقعي آشكار ساخت انرون را در ارائه صورت
هاي آمريكا سقوط كـرد   هاي بسياري در بورس نيز از هم فرو پاشيد، سهام شركت» يِ آرتور اندرسنمؤسسه حسابرس«

  .و هزاران نفر سرمايه و درآمدهاي خود را از دست دادند
آبـروي   ي بي رئيس هيئت مديره. اي درازمدت و نزديك با اَبرشركت انرون داشت دولت جرج دبليو بوشِ پسر رابطه

حامي ماليِ اصلي در رسيدن جرج دبليو بوش به رياست جمهوري اياالت متحده بود 2يانرون، آقاي كنث ل ،.  
خواسـتند در   هاي سياسيِ بوش توسط انرون، هرآنچه سـركردگانِ ايـن اَبرشـركت مـي     مين ماليِ فعاليتأدر قبال ت

واد سوختي، انرون حرف خـودش  در بازار انرژي و م» زدايي مقررات«شد ــ از جمله، در بحث  اختيارشان قرار داده مي
كننـدگانِ   هاي ديگر سر باز زد و مصرف در بحران انرژي، دولت از ياري رساندن به كاليفرنيا و ايالت: را به كرسي نشاند

  .شان شدند نهايي مجبور به پرداخت بهاي سنگيني براي سوخت مصرفي
فتنِ بوش به كاخ رياست جمهـوري آمريكـا بـود،    ي انرون، عامل اصليِ راه يا در اينكه كنث لي، رئيس هيئت مديره

به اين سو، لي و ساير مديران ارشـد انـرون حـدود دوميليـون      1993از سال . اي نيست گونه بحث و مناقشه جاي هيچ
سه سال پيش از نامزديِ جرج بوش براي رياست جمهوري، كنـث لـي شخصـاً نيـز مبلـغ      . دالر به بوش كمك كردند
اهدا كرد و يكي از پيشگامان آن حزب بود كه يكصد هـزار  » خواه حزب جمهوري«ر دالر به سيصد وبيست و شش هزا
همسـر وي نيـز مبلـغ يكصـد هـزار دالر بـراي       . آوري كـرد  بوش جمـع  هاي انتخاباتي جرج دالر براي كمك به فعاليت

  .هاي آغاز رياست جمهوري بوش اهدا كرد برگزاري جشن
هـا، و   كـاهش ماليـات  : داد خواسـت انجـام مـي    گزاس، آنچـه را كـه انـرون مـي    جرج بوش در مقام فرماندار ايالت ت

هاي برق عمومي و درخواست از فرماندار ايالت پنسيلوانيا تا، به رغم مقـررات سـفت و سـخت     زدايي از شركت مقررات

، كـه جـرج بـوش    »اييزد مقررات«ايدئولوژيِ . حاكم بر بازار نيروي برقِ پنسيلوانيا، انرون را وارد بازار مزبور كند
هـاي   سازي و ابهـام در دفتـرداري و سـاير حقـه     كرد، راه را براي حساب چون وحيِ منزَل به آن عمل مي

و شـركتي شصـت ميليـارد دالري را كـه، در      اي باز گذاشت كه سرانجام وال استريت را به لرزه انداخت قانوني
  .ار داشت، به ورشكستگي كشاند، در رده هفتم قر 3فهرست پانصد شركت بزرگ مجله فورچون

هاي سـوخت و انـرژيِ كشـور ضـروري      قابل توجه است كه ديك چني، معاون رئيس جمهور، براي تعيين سياست
بـه گـزارش نيويـورك تـايمز     . اي خصوصي برگزار كند دانست با كنث لي، رئيس هيئت مديره شركت انرون، جلسه مي

ئيسِ كميسيونِ فدرالِ تنظيم انرژي را به خواست رئيس هيئت مـديره  نيز، جرج بوش، رئيس جمهور اياالت متحده، ر
                                                           

1. Enron 

2. Kenneth L. Lay 

3. Fortune 
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  .مين كندأهاي شركت مزبور را ت رد تا خواستشركت مزبور از كار بركنار و فرد موردنظرِ انرون را جايگزين وي ك
كـه  (جـرج بـوش   مشاور سياسيِ و نيز كارگزارِ تبليغـاتيِ   4توان به كارل روو هاي ديگرِ ابرشركت انرون، مي از مهره

وي دويست و پنجاه هزار دالر از سهام شـركت انـرون   . اشاره كرد) اش را مديون وي است هردو دوره رياست جمهوري
بگيرانِ شركت انرون بودنـد و از   حقوق 6مشاور اقتصادي و رابرت زوليك 5طور، لري ليندسي همين. را در اختيار داشت

، وزيـر   7توان از توماس وايت جونيور همچنين مي. ي بوش منصوب شدند ههاي دولتي در كابين آنجا مستقيماً به سمت
اي به ارزش پنجـاه تـا يكصـد ميليـون دالر      ارتش، نام برد كه، در مقام يك مدير انرون، داراي سهام و حقوق ترجيحي

  .بود
مين منـافعِ  أتـ  ده بودنـد، بـه پـاسِ   بسيار محتمل است كه مديران سابقِ انرون كه در دولت بوش به كار گمارده ش

انرون، همانند رئيس هيئت مديره و ساير مديران ارشد آن شركت، در زمان مناسب، اشارات الزم را دريافت كردند تـا  
سهام خود را قبل از اعالم ورشكستگيِ انرون، با سود باال بفروشند و خـود را نجـات دهنـد، در حـالي كـه كـارگران و       

ارزش شـدن   ي آمريكايي ــ بـا بـي   دهنده و ساير سهامداران ــ و سرانجام ماليات ي انرون كارمندانِ شاغل و بازنشسته
  .اندازهاي خود را از دست دادند سهام شركت مزبور، پس

  
  

  :منبع
دانشـگاه يـورك كانـادا، مقطـع      Business & Societyمطلب ارائه شده به دانشجويان سـال سـومِ كارشناسـي رشـته     

هاي مشـابه در   ي امكان و چگونگي پيشگيري از خالفكاري جهت بررسي و اظهارنظر درباره 2004كارشناسي، در سال 
  .داري نظام سرمايه
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  مترجمان  2ي  يادداشت شماره

  ابرشركت هاليبرتون و ديك چني

ترين پيمانكاران در امور دفاعي و عرضه كـاال و خـدمات بـه صـنايع نفـت و       هاي هاليبرتون يكي از بزرگ گروه شركت
كه بخش  KBR«8هاليبرتون «ابرشركت . انرژي براي اكتشاف، توسعه و توليد منابع انرژي طبيعي در سطح جهان است

هـا، و   و ارائه خدمات جانبي به صنعت انرژي و دولـت مهندسي و ساختمانيِ گروه هاليبرتون است، به طراحي، ساخت 
  .نفر را در بيش از يكصد كشور در استخدام خود دارد 000,85هاليبرتون . پردازد عمليات زيربناي شهري مي

در . ها نشاند ها در باالترين رده چني بود كه هاليبرتون را در ميان ابرشركت«،  9نگار به گزارشِ مولي آيوينزِ روزنامه
ساله مـدير عـامليِ چنـي بـه      5ساله قبل از چني، هاليبرتون در دوره  5ميليارد دالر قرارداد طي دوره  2/1قايسه با م

   10».ميليارد دالر دست يافت 3/2قراردادهايي بالغ بر 
» خواهـان  جمهوري«مبالغ بسياري را هزينه تبليغات  2002و  1999هاليبرتون كه در انتخابات رياست جمهوري  
   11.گيرد اش پس مي گذاري دارد بازده خوبي را براي اين سرمايهكرد 
» متـورم «ميليـون دالر   234ساله، سود خـود را بـه ميـزان     4هاليبرتون، تحت نظارت آقاي چني، طي يك دوره  

   12.به دنبال داشت» حسابداريِ خالف قاعده«نمود كه بيش از ده مورد پيگيريِ حقوقي را به جرم 
  13.شـود  ميليارد دالر هزينه ماهانه اشغالِ عراق به جيب پيمانكاران بخش خصوصي واريـز مـي   4سوم از  حدود يك

تقريبـاً بـه    2001اش، در سـال   هاي  متقلبانه حسابداري ولي، حتي با اين ثروت بادآورده هم، هاليبرتون به سبب رويه
گرفـت، همـه چيـز بـه كمـك       اما به محض آنكه چنـي سـرنخ منـابع دولتـي را در دسـت     . مرحله ورشكستگي رسيد

  : هاي بزرگ هاليبرتون نتيجه دروغگويي 14.ترين پيمانكار دولتي در عراق تبديل كرد هاليبرتون آمد و آن را به بزرگ
  2004.ميليارد دالر قرارداد از سوي دولت آمريكا طي جنگ عراق تا ژانويه  5اعطاي بيش از 

LOGCAPاي را تحت نام  سابقه ، هاليبرتون قرارداد بي2001در سال 
از وزارت دفاع اياالت متحده فراچنگ آورده  15

، بـه هـر نقطـه از ايـن كـره خـاكي       )شركت فرعيِ هاليبرتون(Kellog, Brown & Root بود كه به موجب آن، شركت 
ميليون  830حدود  2004:ارزش اين قرارداد تا سال . شد تا عملياتي نظامي را با كسب سود به انجام رساند گسيل مي

   16.دالر
يادداشـت  «بـه  . ك.ن(، حتي گروه بكتل 2003امتيازات اعطايي به هاليبرتون به قدري بزرگ بود كه در ماه اوت  

ي جنگ خبره بود ــ در اعتراض بـه   ــ كه خود در كسب سود از فتنه) »هاي بكتل گروه شركت: مترجمان 4ي  شماره
ها و اطالعات درونيِ وزارت دفاع اياالت متحده سوءاستفاده كرده، از مناقصه يـك   نكته كه هاليبرتون از خط و ربط اين
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   17.گيري كرد هاي نفتيِ عراق كناره ميليارد دالريِ پروژه
و  ها با پنتاگون وضعيت ماليِ هاليبرتون را به نحـو چشـمگيري بهبـود بخشـيده     اين اطالعات دروني و خط و ربط 

ميليـون دالري در سـه ماهـه دوم سـال      26را بـه سـودي    2002ميليون دالري آن در سه ماهه دوم سال  498زيان 
ها در بازار سهام در حال سـقوط بـود،    ، در حالي كه قيمت2003تا نيمه سال  2002از نيمه سال . تبديل كرد 2003

  !افزايش يافت% 50ارزش سهام هاليبرتون 
تواننـد بـا آزادي و    ن داشت انجام داده بود تا اطمينان يابد كه هاليبرتون و وابستگانش مـي دولت بوش آنچه در توا

هـاي   ، بوش فرمـاني را امضـا كـرد كـه شـركت     2003در ماه مه . بدون هراس از هرگونه عواقبي، عراق را چپاول كنند
ي از تبعيض، تخلف از قانون كار، صـدمه  هاي قانونيِ ناش صنعت نفت را در قبال هرگونه اختالفات قرارداديِ يا پيگيري

  .سازد اي از مصونيت برخوردار مي سابقه نحو بي محيطي، و تخلفات حقوق بشري، به به منابع زيست
ناقضِ "از نظر تعهدات قانوني، فرمان بوش «،  19»پروژه پاسخگوييِ دولت«، مدير حقوقي  18بنا به گفته تام ديواين

چك سفيدي براي حاكم شـدن آنارشـيِ   "و به منزله  "كننده حكومت قانون تعطيل"، "ها نظريه پاسخگو بودنِ شركت
   20».گذارد ها و منابع آنان را در معرضِ تاراج مي است كه حق و حقوق عراقي "ابرشركتي

، در نتيجـه  2003در دسـامبر سـال   . كـرد  با وجود اين، گويي اين تاراج شبكه خدمات نفتيِ تگزاس را سير نمـي  
، از )شـركت فرعـيِ هـاليبرتون   ( Kellog, Brown & Rootدر وزارت دفاع آمريكا، مشخص شد كـه شـركت   حسابرسي 

 61داده است، ارتش ايـاالت متحـده را نيـز بـه ميـزان       بابت بنزيني كه در عراق در اختيار نيروهاي آمريكايي قرار مي
  .ميليون دالر بيش از مبلغ واقعي صورتحساب كرده است

ماليده، بـوش اعـالن    دهندگانِ آمريكايي را شيره مي كه آشكار شد شركت سابقِ چني سرِ مالياتاي  در همان هفته
كرد كه هيچ قراردادي در عراق به فرانسه، روسيه، كانادا، آلمان، يا هر كشوري كه با تهاجم آمريكا بـه عـراق مخالفـت    

معـامالت عـراق همچنـان در انحصـار      به اين ترتيب، بوش اطمينان حاصل كـرد كـه  . كرده است تعلق نخواهد گرفت
  .اش باقي خواهد ماند حاميانِ سياسي

  :»ليست منافع متقابل چني و هاليبرتون«مربوط به » 1توضيح «
  )ي بعد جدول صفحه» و«بند (هاي حسابداريِ خالف قاعده  ثير مالي روشأت

سهامداران هاليبرتون، شكايتي را عليـه  نمايندگي از  ، به2002ي سال  ، در نيمه 21»بان قضايي ديده«نام  گروهي به
، و »آرتـور اندرسـن  «ديك چني و سيزده مدير ديگر هاليبرتون، خود شركت و مؤسسه خدمات حسابداري آن، يعنـي  

اند كه، با اعمـال   چني و هاليبرتون متهم شده طبق اين شكوائيه، ديك. به دادگاه تسليم كرد 22»آرتور اندرسنِ جهاني«
كننـده، ارزش سـهام شـركت را بـيش از ارزش      هـاي مطبوعـاتيِ گمـراه    متقلبانه و صدور بيانيـه هاي حسابداري  روش

كند كـه از سـال    اين شكوائيه هاليبرتون را متهم مي. اند شان منعكس كرده و باعث ضرر و زيان سهامداران شده واقعي
بيش از ميزان واقعـي نشـان داده   ، درآمدهاي شركت را چهارصد و چهل وپنج ميليون دالر 2001تا پايان سال  1999

  .است
نيز، با تغيير رويه حسابداري، سود خود را يكصـد ميليـون دالر بـيش از ميـزان واقعـي       1998هاليبرتون در سال 
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ييـد  أاش با اصول پذيرفته شده حسابداري منطبـق و مـورد ت   منعكس كرده و ادعا كرده بود كه رويه جديد حسابداري
اياالت متحده در نيمـه سـال    23»كميسيون سهام و بورس«. ، آرتور اندرسن، بوده استاش مؤسسه خدمات حسابداري

آمـده اسـت، مؤسسـه    » مترجمـان  1ي  يادداشت شماره«همانطور كه در (رسيدگي به اين تخلف را آغاز نمود  2002
  ).عي تباني داشتهاي مالي ساختگي و غيرواق ي صورت نيز در ارائه Enronبا اَبرشركت » آرتور اندرسن«حسابرسيِ 

  
  )2004بر اساس اطالعات موجود تا (چني و هاليبرتون  ليست خدمات و منافعِ متقابل ديك

   24دالر 000,000,60 چني در هاليبرتون) 1995ـ 1999(ساله  5الف ـ حقوق 
  دالر 35,086,36 چني از هاليبرتون 2000ب ـ درآمد سال 

  برگه 333,433 )در تملك چنيهنوز (» هاي اختيار معامله برگه«ج ـ تعداد 
  براي شركت) 2000سال (د ـ پاداش بازنشستگي چني در زمان استعفا 

  دالر 000,000,20 هاي انتخاباتي رياست جمهوري در فعاليت
  درصد 91ه  ـ افزايش قراردادهاي دولتي در مدت تصدي چني در شركت

  »حسابداري خالف قاعده«هاي  ثير مالي ناشي از روشأو ـ حداقل ت
   25دالر 000,000,234هاليبرتون در دوره مديرعاملي چني

  كميته تحقيقِ«كه چني از ارائه آنها به » برنامه انرژي«ز ـ تعداد صفحات 
  صفحه 500,13 خودداري كرد» كنگره

  براي انتخابات» خواهان جمهوري«ح ـ ميزان كمك بخش انرژي به 
  ميليون دالر 50 اياالت متحده 2000سال 
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  مترجمان 3ي  يادداشت شماره

   26»يونايتد فروت«ابرشركت آمريكايي 

  و سرنگونيِ پرزيدنت آربنز در گواتماال

ــ همـواره   2ـ خود را با شرايط محليِ ما وفق دهد؛ 1گيرد كه  گذار خارجي تا جايي مورد استقبال ما قرار مي سرمايه«
يـات  ـ مطلقـاً از دخالـت در ح  4ـ در جهت توسعه اقتصادي كشور، همكاري نمايد؛ 3تحت قوانين گواتماال عمل كند؛ 

  ).1951مارس  15در تاريخ  27بخشي از نطق راديوييِ پرزيدنت جاكوبو آربنز(» اجتماعي و سياسيِ ملت احتراز كند
اما حقيقت را بايد در منـافع مـاليِ شـركت ميـوه و سـاير      ... اند هاي مبارزه با كمونيسم متوسل شده آنان به بهانه«

اال، به عنوان سرمشقي، از سوي ساير كشورهاي آمريكاي التـين  انحصارات اياالت متحده جست كه هراس دارند گواتم
ام تحت شرايط سختي  من با آنكه توسط اكثريت مردم گواتماال انتخاب شدم ولي مجبور بوده... سي قرار گيردîمورد تا

عميـق   من بـا بـاوري  ... توان بدون عناصر مادي از حاكميت يك ملت دفاع نمود حقيقت اين است كه نمي. مبارزه كنم
پذير بودنِ كسبِ استقالل اقتصادي براي گواتماال، رياست جمهـوري را در   به سيستم دموكراتيك، به آزادي و به امكان

هاي دموكراتيك، به اسـتقالل   ايمانِ من به آزادي. خواهانه است دست گرفتم و همچنان باور دارم كه اين برنامه عدالت
» ام ي بشريت است همچنان برجاست و از آنهـا پـاي پـس نكشـيده     جام و آتيهگواتماال و به تمام مظاهر نيكي كه سران

  ).، كمي پيش از سرنگوني1954بخشي از نطق راديويي پرزيدنت جاكوبو آربنز در ژوئيه (
اي دسـت زد و،   به عنوان رئيس جمهور گواتماال انتخاب شد به اصالحات پيشرفته 1951جاكوبو آربنز كه در سال 

اي از احزاب سياسي  هاي كارگري و طيف گسترده از جمله، آزادي بيان را ممكن ساخت، امكان فعاليت قانونيِ اتحاديه
سياستگذاران اياالت متحده تصـميم گرفتنـد دولـت    . از كرداي را آغ را ميسر، و اصالحات اقتصادي ـ اجتماعيِ اساسي 

شـاه را در ايـران بـر مسـند      1953با كودتـاي سـال    CIAبنابراين، يك سال پس از آنكه سازمان . آربنز را ساقط كنند
ـ  1954را، پس از سرنگونيِ آربنز در سال  28قدرت قرار داد، در گواتماال نيز كارلوس كاستيلو آرماس يس ، بر جايگـاه رئ

آنچه منجر به دخالت اياالت متحده آمريكا در خاورميانه شـد تصـميم و اقـدام ايـران مبنـي بـر آزاد       . جمهوري نشاند
در گواتمـاال نيـز نگرانـيِ ايـاالت متحـده بـا منـافع        . كردن صنعت نفت خود از چنگ بريتانيـا و ملـي كـردن آن بـود    

ي دولت براي رقابت بـا بنـدرِ    دستور احداث بندري تحت ادارهاولين اقدام پرزيدنت آربنز . ها سر و كار داشت ابرشركت
وي همچنين تالش كرد تـا بـا كشـيدن يـك بزرگـراه جديـد بـه        . تحت اختيار ابرشركت آمريكايي يونايتد فروت بود

قـرار  » المللـي آمريكـاي مركـزي    آهن بـين  راه«اقيانوس اطلس، انحصار حمل و نقل را كه در اختيار شركت آمريكاييِ 
عنوان جـايگزيني در مقابـل   تر به ي انرژي ارزان اقدام ديگر وي ساختن نيروگاهي برق ـ آبي براي عرضه . ت بشكندداش

عالوه بر اينها، پرزيدنت آربنز پيشنهاد كرد سيستم ماليـاتي جديـدي،   . برق انحصاري تحت كنترل اياالت متحده، بود
  .الياتي موجود گرددبر مبناي ماليات بر درآمد فزاينده، جايگزين سيستم م

هـاي   هاي اصليِ رئيس جمهور آربنز تالش ماليمي بـراي اصـالحات ارضـي بـا هـدف تسـكين رنـج        از ديگر برنامه
به اقدامات نيمه فئـودالي پايـان دهـد؛    : كشور به اصالحاتي ارضي نياز دارد كه«: آربنز گفت. دستان روستايي بود تنگ

                                                           

26. United Fruit Co 

27. Jacobo Arbenz 

28. Carlos Castillo Armas 
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ده، قدرت خريد آنان را افزايش دهد؛ و بازار داخليِ بزرگي را در جهت توسـعه  زمين را در اختيار هزاران دهقان قرار دا
العاده بزرگ و بالاستفاده براي تقسيم  هاي كشاورزي فوق در تعقيبِ اين برنامه، فقط زمين» .صنايع داخلي ايجاد نمايد

ايي، زمين بـه همـان ارزشـي كـه     در چنين موارد واقعاً استثن. بين صدهزار دهقان مشمول اصالحات ارضي واقع شدند
هـاي دهقانـان فروختـه     هاي مالياتي اظهار شده بود، خريداري و بـا قيمـت ارزان بـه تعـاوني     توسط مالك آن در برگه

ي همسـر   هـاي خـود كـه جهيزيـه     سانِ سرمشقي براي ديگران، اين كار را ابتدا از زمين رئيس جمهور آربنز به. شد مي
   29.ثروتمندش بود شروع كرد

شـناخته   30هاي ابرشركت آمريكايي يونايتد فروت بود كه اكنون با نام مـوز چيكيتـا   ز جمله اراضي تقسيمي زمينا
هـاي ماليـاتي ارزش    دارانِ گواتماال بـود، در اظهارنامـه   ترين زمين يونايتد فروت، كه در آن زمان يكي از بزرگ. شود مي

يونايتد فروت آمريكـايي كـه بـه    . كرد تر از ارزش واقعي اظهار مي اش، را بسيار پايين هاي خود، و از جمله اراضي داراي
  31هاي آمريكايي راكفلـر، بـوش و آلـن دالـس     ترين ابرشركت در گواتماال تبديل شده بود عمدتاً متعلق به خانواده مهم

  .در زمان رياست جمهوري آيزنهاور بود CIAرئيس بعديِ سازمان 
 000,565زيـرا از   ،جريب از اراضي يونايتد فروت مصادره شـد  000,500از در جريان تقسيمِ مجدد اراضي، بيش 

در عـوض، دولـت   . گرفـت  جريب مورد اسـتقاده كشـاورزي قـرار مـي     000,50جريب اراضيِ شركت مزبور، عمالً فقط 
صادره شـده بـه   ازاي اراضي م اش را به عنوان ما به گواتماال ارزشِ اظهار شده توسط يونايتد فروت در اظهارنامه مالياتي

با خـودداري  . يونايتد فروت پيشنهاد نمود ولي شركت اصرار داشت كه ارزش اراضي مزبور چندين برابر آن مبلغ است
مـديران يونايتـد فـروت بـه      ، 32، در اوج دوره مـك كـارتي  1954پرزيدنت آربنز از پرداخت چنـان مبلغـي، در سـال    

دادند، به دوستان خود در آمريكـا متوسـل شـدند و درخواسـت      سر» !كمونيسم! كمونيسم«واشنگتن شتافتند، فرياد 
چندتن از كارگزارانِ كليـدي سياسـت خـارجيِ    . بيني بود نتيجه اين اقدام آنان بسيار سريع و قابل پيش. كمك كردند

به جهات حقـوقيِ، مـالي، و سياسـي در يونايتـد فـروت دخيـل       ) رئيس جمهور وقت اياالت متحده(پرزيدنت آيزنهاور 
يونايتـد فـروت را بـر     ، وكالـتCIA  مؤسسه مشاوره حقوقيِ متعلق به آلن دالس، سرپرست سـازمانِ جاسوسـيِ   . ودندب

دالس، هردو، به همراهيِ جان فاستر دالس، وزير خارجـه آمريكـا و بـرادر آلـن دالـس، در       آيزنهاور و آلن(عهده گرفت 
  ).يس دولت ملي ايران، نيز مشغول بودندهمان دوران به دسيسه براي سرنگونيِ دكتر محمد مصدق، رئ

ثباتي را به تصـويب كنگـره آمريكـا رسـاند تـا       هاي تبليغاتي و ايجاد بي اي شامل فعاليت برنامه CIAدر اين مرحله، 
شـد   كردنـد كـه ادعـا مـي     هايي جعلي را بين مردم توزيع مـي  عكسCIA مزدوران . پرزيدنت آربنز را از كار بركنار كند

  .دهند تكه شده مخالفانِ آربنز را نشان ميهاي تكه  بدن
مين مـاليِ  أتوان به سازماندهي فوري، آموزش دادن، مسلح كـردن و تـ   هاي تخريبيِ آمريكا مي از موارد ديگرِ برنامه

، گواتمـاال را مـورد حملـه    )هنـدوراس (گروه كوچكي از مخالفانِ نظامي پرزيدنت آربنز اشاره كرد كه از كشور همسايه 
رئـيس  (همچنين، سرهنگ كارلوس كاسيتلو آرماس عامل اياالت متحده، بـا كمـك آناسـتازيو سـاموزا     . دادند قرار مي

نشانده آمريكا در كشور نيكاراگوئه كه در دهه هشتاد مـيالدي بـا انقالبـي بـه رهبـري نيروهـاي        جمهور نظامي دست
 1954د كه بين ژانويـه تـا ژوئـن سـال     ، ارتشي شورشي در كشور نيكاراگوئه تشكيل داده بو)ساندنسيت سرنگون شد
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30. Chuiquita 

31. Allen Dulles 

32 .Mc Carthy  ، كه جوي شديداً ضدكمونيستي رابه مدت چندسال بر آمريكا حاكم كـرد و    1950نمايندگان كنگره آمريكا در دهه از
 نگـاران،  در اين ميان، نه تنها فعاالن سياسي، بلكـه روزنامـه  . ها نمود روانه دادگاه و زندان»كمونيست«بسياري از آزادانديشان را با برچسب 

و هنرپيشـگان  ) هميشه با قهـر تـرك گفـت    به عنوان نمونه، چارلي چاپلين كه آمريكا را براي(رگردانان نويسندگان، و حتي هنرمندان، كا
 .تئاتر و سينما نيز در امان نماندند



 205/ هاي مترجمان يادداشت

 

  .دريافت كرد CIAحدود بيست ميليون دالر از سازمان 
. براي مقابله با اقدامات پنهـاني آمريكـا شـد   » سازمان ملل«، خواستاركمك  33وزير خارجه گواتماال، گيلرمو توريلو

اقتصادي، هـر خواسـتي بـراي پيشـرفت     گرايي يا استقالل  بر هرگونه تجليِ ملي«توريلو دولت آمريكا را متهم كرد كه 
بـر چسـب كمونيسـتي    » ي پيشـرو  خواهانه اي به اصالحات آزادي اجتماعي، هرگونه كنجكاويِ روشنفكرانه، و هر عالقه

  .زند مي
هايي روي شهر گواتماال سيتي فرو ريختنـد كـه خواهـان     ، هواپيماهاي آمريكايي اعالميه1954ژوئن  18در تاريخ 

صـداي  «راديـو  . زيدنت آربنز بود، با اين تهديد كه، در غير اين صورت، كشور بمبـاران خواهـد شـد   استعفاي فوريِ پر
CIAسازمان جاسوسي » آزاديِ

در پـيِ ايـن ارعـاب و تهديـدها بنـادر،      . كـرد  نيز همين تهديدات را مرتباً پخش مـي  34
يـك هفتـه هـدف بمبـاران هواپيماهـاي       المللي گواتماال به مـدت  هاي نظامي، و فرودگاه بين هاي مهمات، پادگان زاغه

  .آمريكا قرار گرفت
هنـري كـابوت   . براي حمايت از دولت گواتماال درخواست كمك كرد» سازمان ملل متحد«وزير خارجه گواتماال از 

اي براي اعـزام يـك گـروه تحقيـق بـه       ، تالش كرد مانع از بحث درباره قطعنامه»سازمان ملل«الج، نماينده آمريكا در 
ي أرا تحـت فشـارِ قـرار داد تـا عليـه آن قطعنامـه ر      » شوراي امنيت«هايش، اعضاي  او با شكست تالش. ماال شودگوات

در . ي ممتنع دادندأبريتانيا و فرانسه كه، در ابتدا، موافق قطعنامه بودند نهايتاً زير فشارِ آمريكا تسليم شدند و ر. دهند
، داگ هامرشـولد،  »سازمان ملـل «دبيركل . قطعنامه از تصويب باز ماند ي موافق،أر 4ي مخالف در برابر أر 5نتيجه، با 

  .به قدري از اقدامات آمريكا ناراحت شده بود كه تصميم گرفت از مقام خويش استعفا دهد
چندين مرحله پخش راديويي از هندوراس بود كه اخباري دروغين مبنـي بـر    CIAهاي  آخرين قسمت از خرابكاري

صـداي  «راديـو  . پراكنـد  ي كاخ رياست جمهوري براي سرنگوني آربنز را به هر سوي گواتماال ميپيشرويِ ارتش به سو
CIAسازمان جاسوسيِ » آزاديِ

با حيله به هوادارانِ آربنز القا كرد كه دو ستونِ بزرگ و سر تا پا مسلح از مرز هجـوم   35
اندركارِ رشوه دادن و خريـدن فرمانـدهان    دست CIAعالوه بر اينها، سازمان . آورده و به سوي پايتخت در حال حركتند

برد سـعي داشـت بخشـي از يـك      گواراي آرژانتيني كه در آن هنگام در گواتماال به سر مي ارنستو چه. نظامي آربنز بود
. ميليشياي انقالبي را در ميان غيرنظاميان سازماندهي كند اما افسران ارشد ارتش مانع از توزيع اسلحه بين آنها شدند

انجام شد پرزيدنت آربنـز را بـه ايـن بـاور      CIAريزي و كمك  بار كه با برنامه موعه اين تهديدات و كودتايي خشونتمج
و، بنابراين، بـا پـذيرش اينكـه مقاومـت بيشـتر فقـط بـه مـرگ         . رساند كه براي پيشگيري از كودتا شانس كمي دارد

   36.گواتماال را ترك گفت 1954و اعالم كرد و در ماه ژوئن هاي بيشتري خواهد انجاميد، استعفاي خود را از رادي انسان
بـه  ) هنـدوراس (كارلوس كاستيلو آرماس، كه با هواپيماي شخصي سفير آمريكـا در گواتمـاال از كشـور همسـايه      

گواتماال سيتي منتقل شد، رياست جمهوري را در دست گرفت و بالفاصله توسط آيزنهاور، رئيس جمهور آمريكـا، كـه   
ميليون دالر كمك  80پيش از آن دولت قانوني ايران را نيز ساقط كرده بود، به رسميت شناخته شد و مبلغ يك سال 

  .دريافت كرد
اين ليست، كـه  . رسيدند علني شده شامل اسامي افرادي است كه بايد به قتل مي CIAاسنادي كه به تازگي توسط 

هـاي سـركوب    روشنفكران را شناسايي و، به عنـوان هـدف  تهيه شده بود، رهبران سياسي و  CIAپيش از كودتا توسط 
اي از  نشـانده آمريكـا، و زنجيـره    آرمـاس، رئـيس جمهـورِ دسـت    . داد نظامي، در اختيار رئيس دولـت كودتـا قـرار مـي    

                                                           

33. Guillermo Toriello 

34. Ernesto Guevara (Che) 

 !»CIAآزاديِ سازمان جاسوسي «درواقع، راديو صداي . 35

اش  دري و دلشكسـتگي، در وان حمـام خانـه    دربـه  ها سالگي، پس از سال 58جسد آربنز را در حالي كه، در سن  ،1971ژانويه  27در . 36
 .غرق شده بود يافتند
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ديكتاتورهاي نظامي پس از وي بـه مـدت سـي وپـنج سـال بـر كشـور گواتمـاال حكومـت كردنـد، ولـي از آنجـا كـه              
زمين و فقري كه كشور را فراگرفته بود توجهي نداشتند، جنبشي انقالبي در  ه مسايلِ دهقانانِ بيديكتاتورهاي مزبور ب

  .كشور ظهور كرد
 440نـام گرفـت،   » كشـيِ خـاموش   فاجعه نسـل «هاي داخلي طوالني و خونيني كه كشور را در نورديد و  در جنگ

. هاي مرگ بـه قتـل رسـيدند    غيرنظامي به دست جوخه 000,200ها از روي نقشه جغرافيا محو شد و »مايا«روستاي 
 بيشترين هزينه را پرداخت» مايا«در اين ميان، جمعيت بوميانِ سرخپوست.  

مدرسه آمـوزش نظـامي ايـاالت    . در تمام اين مدت، و در تمام اين جنايات، نقش آمريكا كامالً بارز و محسوس بود
  .هاي مرگ بود دركارِ آموزش رهبران جوخهان دست 37»ي آمريكا مدرسه قاره«متحده موسوم به 
هـا   توسط آمريكايي 2005بود كه در سال  1980ها در دوران رياست جمهوري رونالد ريگان در دهه  اوج خونريزي

تـرين   وي برخـي از منفـورترين و بـدنام   . هاي تاريخ آمريكا برگزيده شد ترين شخصيت به عنوان يكي از ده نفر محبوب
  !ناميد و آزاديخواه مي» دموكرات«اتماال را هاي ارتش گو ژنرال

مرتبــاً  (CIA)ايــاالت متحـده آمريكــا  » ســازمان مركــزيِ اطالعـات «بعـد از كودتــاي موفـق در ايــران و گواتمـاال،    
هاي خرابكارانه و جنايتكارانه خود را، از جملـه   اندركار اقداماتي مشابه در جاي جايِ اين كره خاكي بود و فعاليت دست

  .و ادامه داد... و... نزي، كوبا، كره، ويتنام، الئوس، كنگو، يونان، برزيل، پاناما، شيلي، آرژانتين، هائيتي ودر اندو
  
  
  

  :منابع
1- www.ustrek.org/odyssey/semester2/archives/archiveteam.html 

2- www.globalexchange.org/campaigns/guatemala/history.html 

3- www.jmccanneyscience.com/memorialday2003.htm 

4- Guatemalan President Jacobo Arbenz Biography (internet link no longer active). 

 

 

 

    

                                                           

37 .School of the Americas  ،مترجمان 10ي  يادداشت شماره«به . ك.ن«. 
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  مترجمان 4ي  يادداشت شماره

  »ِبكتل«ابرشركت 

  

  در تبليغات انتخاباتي رياست» بِكتل«هاي  هاي گروه شركت ميزان كمك
                               2002و  1990هاي  جمهوري اياالت متحده آمريكا بين سال

  دالر 300,3, 000

  هاي بين سال 59%  خواه هزينه شد سهمي از مبلغ فوق كه به نفع حزب جمهوري
  2002تا  1999

افغانستان  در عراق و» بِكتل«هاي  ميزان قراردادهاي اعطا شده به گروه شركت
  از حمله اياالت متحده آمريكا به دو كشور مزبورپس 

 يك ميليارد دالر از سال
  2003تا پايان سپتامبر 2002

  سهامي خاصشركت   نوع شركت
  

سـيزده ميليـارد دالر    2002فرانسيسكو كه در سال  دولت اياالت متحده آمريكا به اين گروه مهندسي واقع در سان
فقره قرارداد به ارزش يازده ميليـارد و هفتصـد ميليـون     000,2، 2003سپتامبر تا  1990درآمد داشته است، از سال 

  .دالر واگذار كرده است
در عـراق    (Bechtel)اياالت متحده به عراق، ميزان قراردادهاي گروه بِكتل 2003فقط شش ماه بعد از حمله سال 

يك از رقباي بِكتل اجازه شـركت در   قراردادها، به هيچترين اين  از مرز يك ميليارد دالر گذشت، در حالي كه در بزرگ
هاي آب و  هاي توزيع برق، سيستم هاي برق، شبكه قراردادهاي اعطايي مربوط به بازسازي نيروگاه! داده نشد(!) مناقصه

  .هاي عراق است فاضالب و فرودگاه
، عـراق  )ميلي عراق عليه ايـران هاي جنگ تح سال( 1980شركت آمريكايي بود كه در طول دهه  24بِكتل يكي از 

، وزارت دادگستري اياالت متحده بِكتـل را بـه خـاطر شـركت در     1976در سال . ها تجهيز كرده بودند را با انواع سالح
، بِكتـل  1990در دهـه  . شد، تحت تعقيب قرار داد هدايت مي» اتحاديه عرب«تحريم معامالت با اسرائيل، كه از سوي 

بهـا توسـط كنسرسـيوم     افـزايش آب . وليوي بود كه سيستم آب آن كشور را خصوصي كردبخشي از كنسرسيومي در ب
 25از اين بابت، بِكتل مبلغ . هايي را به دنبال داشت كه منجر به خروج كنسرسيوم از پروژه مزبور گرديد مزبور شورش

  .ير دريافت اين مبلغ استميليون دالر به عنوان جبران ضرر و زيان از دولت بوليوي مطالبه نموده و اكنون پيگ
  

  در حلقه رفقاي بِكتل» از ما بهتران«
نامبردگـانِ  . اياالت متحده چيزي از نوع رابطه جنين و مادر است» خواه حزب جمهوري«و » بِكتل«ي  رابطه

و  ي آمريكا پيگيـري  ي اياالت متحده نفوذي هستند كه منافع بِكتل را در سطح هيئت حاكمه زير از جمله افراد صاحب
  :كنند مين ميîتا

مديرعاملِ سابقِ بِكتل، كه در حال حاضر نيز يكـي از اعضـاي   ): وزير خارجه كابينه ريگان ـ بوشِ پدر (جرج شولتز 
  .هيئت مديره اين گروه است
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معاون وزيـر انـرژي   (ديويس  كنث . مديرعامل سابق بِكتل): ي ريگان ـ بوشِ پدر  وزير دفاع كابينه(كاسپار واينبرگر 
): ژنرال بازنشسته نيروي دريايي اياالت متحـده (جك شينان . ن سابق مديرعامل بكتلمعاو): كابينه ريگان ـ بوش پدر 

وي، در عـين حـال، يكـي از اعضـاي     . ، به عنوان معاون ارشد مديرعاملِ بِكتل، به اين شركت پيوسـت 1998در سال 
  .است) نتاگونپ(در وزارت دفاع اياالت متحده  38»هاي دفاعي هيئت سياست«

كه به عنوان   39»الملليِ آژانس اياالت متحده براي توسعه بين«بوشِ پسر در   ، مجريِ منصوبِ جرجاندرو ناتسيوس
كند، قبالً دبير اجراييِ گروه بِكتل در ماساچوست بود  هاي مربوط به قراردادهاي پس از جنگ عمل مي ناظر بر مناقصه

. در پروژه مزبور، بِكتل پيمانكار اصـلي بـود  . در منطقه بوستون نظارت داشت Big Digو در آنجا، بر پروژه ساخت تونلِ 
  .در حال حاضر، يك ميليارد و ششصد ميليون دالر بيش از بودجه مصوب هزينه برداشته است Big Digپروژه 

  
  

  :منبع
Amy Goodman & David Goodman, "The Exception To The Rulers" (New York: Hyperion, 2004) PP 62-

63. 

 

 

 

 

   

                                                           

38. Defence Policy Board 

39. United States Agency for International Development (USAID) 
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  مترجمان 5ي  يادداشت شماره

 ابرشركتITT و كودتا عليه پرزيدنت آلنده  

هاي خـارجي،   ، پس از ملي كردن شركت1970خواه شيلي در اوايل دهه  ، رئيس جمهور آزادي 40دكتر سالوادور آلنده
المللـي تلفـن و    شـركت بـين  ( ITTهـاي ابرشـركت آمريكـايي     از جمله معادنِ مس و سيستمِ تلفن آن كشور، با توطئه

ان به اعتصاب، توزيع مـواد غـذايي   در اتحاديه كاميونداران شيلي و تحريك آن CIAبا رخنه عوامل . رو شد روبه) تلگراف
هـاي برخـي افـراد و     اين تظـاهرات و مخالفـت  . دار در پايتخت شيلي شد در شهرها مختل و باعث تظاهرات زنان خانه

توسـط سـازمان    1973ساز كودتاي سپتامبر سال  شيلي، زمينه» حزب دموكرات ـ مسيحي «تشكيالت ديگر، از جمله 
CIA آمريكا، با به كار گرفتن نظاميـان،  گرديد كه، به دستور كيسينج ر مشاور امنيت مليِ نيكسون رئيس جمهور وقت

نشـانده   بمباران كاخ رياست جمهوري، و قتلِ آلنده، حكومت دموكراتيك شـيلي را سـرنگون كـرد و ديكتـاتور دسـت     
مخالفان سياسي را شـكنجه و  ، را بر مسند قدرت جاي داد تا به خواست آمريكا، هزاران نفر از  41آمريكا، ژنرال پينوشه

در همان چند روز اولِ كودتا، در استاديوم ورزشي شهر سانتياگو، با رگبار گلوله، اعدام و دموكراسـي را بـراي سـاليان    
  .متمادي در شيلي منكوب نمايد

ل، برنـده  در اسـرائي  43»دانشگاه عبريِ زبانِ اورشليم«، و نيز »دانشگاه شيكاگو«، استاد  42پروفسور ميلتون فريدمن
ها مشـاور اقتصـاديِ    ، در همان سال»نوليبرالي«هاي اقتصاديِ  جايزه نوبل در رشته اقتصاد و مناديِ سرسخت سياست

حكومت «تر از ديكتاتوريِ فاشيسـتي و   بوده است و ظاهراً جايي را مناسب) »قصاب شيلي«معروف به (ژنرال پينوشه 
دانشـگاه  «شـاگردان وي در  . خويش نيافتـه بـود  » بازار آزاد«قتصاديِ هاي ا آن روزِ شيلي براي تجربه توصيه» بسته

آور در نابرابريِ درآمدها بود كـه   ي را در شيلي پياده كردند كه حاصل آن افزايشي سرسام»بازار آزاد«اقتصاد » شيكاگو
  .نظيرِ آن در هيچ كشور ديگري در آمريكاي التين مشاهده نشد

بـا آمريكـا در سـرنگوني حكومـت قـانونيِ آلنـده و حمايـت از حكومـت         » نيبانك جها«جهت اطالع از همسويي 
المللـي پـول و كشـورهاي     بانك جهاني، صندوق بين: مترجمان 7يادداشت شماره «كودتايي پينوشه، مراجعه كنيد به 

  ).»ارتباط آمريكايي«(، بند آخر »در حال توسعه
بـا  » شـيكاگو ) اقتصـادي ( مكتـب  «آموختگـان   و دانشهاي پرفسور ميلتون فريدمن و اساتيد  شرح كامل همكاري

ظهـور  : دكتـرين شـوك  «تحـت عنـوان   » پشت پرده مخملـين «هاي  كودتاچيان شيلي در جلد چهارم مجموعه كتاب
ي همـين مترجمـان ارائـه     با ترجمه) نشر اختران ــ در دست انتشار( 45اثر خانم نائومي كالين 44»داري فاجعه سرمايه

  .خواهد شد

  :منابع
  اطالعات شخصي مترجمان ـ1

2- hEp://www.jmccanneyscience.com/memorialday2003.htm 

                                                           

40. Dr. Salvador Allende 

41. Augusto Pinochet 

42. Milton Friedman 

43. Hebrew University of Jerusalem 

44. "Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism", Sept. 2007. 
45. Naomi Klein 
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  مترجمان 6ي  يادداشت شماره

  كشتارهاي كوكاكوال

در كشـور كلمبيـا، پـس از آنكـه      47و همكاران كارگرش در كارخانه بطري پركنيِ كوكاكوال در شهر كارپـا  46ادگار پائز
سـال   4مقابل دروازه ورودي كارخانه با شليك گلوله به قتل رسيد، به مدت بيش از  1996شان در سال  رهبر اتحاديه

  .تالش كردند دولت را وادارند تا عليه مسئوالن اين جنايت اقدام كند
بنـابراين،  . هاي زندان يافتند، در حـالي كـه قـاتالن آزاد شـدند     در عوض، برخي از اين كارگران خود را پشت ميله

المللـيِ حقـوق    و صـندوق بـين   49»كارگران متحده صنايع فوالد آمريكـا «كلمبيا، همراه با  48»ترينالِسينال «اتحاديه 
(ILRF)كارگران 

  51»هـاي غيرالكلـيِ پـان آمـريكن     شركت نوشابه«، »شركت كوكاكوال«، عليه 2001، در ژوئيه سال  50
متعلـق بـه   ( 52»ببيداس اي آليمنتـوس «و » هاي غيرالكلي در آمريكاي التين ترين شركت بطري پركنيِ نوشابه بزرگ(

پركني كوكاكوال در شهر كارپاي كلمبيـا را   كه كارخانه بطري) در اياالت متحده 54بيسكين از شهر كي  53ريچارد كربي
اين پرونده سه شركت نامبرده را . هاي ايالت فلوريدا در اياالت متحده تسليم كردند اي به دادگاه كند، شكوائيه اداره مي

  .كند ، رهبر اتحاديه، متهم مي 55اركت در قتلِ ايسيدرو سگوندوگيلبه مش
صـبح روز پـنجم دسـامبر     8:30ساعت : هاي فلوريدا، شرح ماجرا چنين است طبق شكوائيه تسليم شده در دادگاه

در كنـار  » نيروهاي متحـد دفـاع شخصـيِ كلمبيـا    «راستي از واحدهايِ  نظامي دست ، سر و كله يك جوخه شبه1996
ت اجرايـيِ اتحاديـه، نـزد آنـان     أگيل، يكي از اعضاي هي. ازه كارخانه بطري پركني كوكاكوال در شهر كارپا پيدا شددرو

نظاميان به روي وي آتش گشودند و او، كه به طرزي مرگبار زخمـي شـده بـود، بـر      شبه. خواهند رفت تا ببيند چه مي
نظامي يكـي ديگـر از رهبـران اتحاديـه را از      نيروهاي شبه ساعت پس از كشتنِ ايسيدرو سگوندو گيل، يك. زمين افتاد

شب، شبه نظاميان به دفاتر اتحاديـه ريختنـد، وسـايل را نـابود      8در ساعت . اش ربودند؛ اما وي موفق به فرار شد خانه
  .كردند، ساختمان را به كلي در آتش سوزاندند و تمام اسناد و مدارك اتحاديه را از بين بردند

بعـدازظهر   4پركني شدند، كارگران را فراخواندند و تا ساعت  اين گروه تا دندان مسلح وارد كارخانه بطريروز بعد، 
نظاميـان گفتنـد اگـر اسـتعفا      شبه«: آورد ادگار پائز چنين به خاطر مي. به آنان مهلت دادند تا از اتحاديه استعفا دهند

جـاي تعجـب نيسـت كـه     . »د ــ يعني كشته خواهيد شدنكنيد، دچار همان سرنوشتي خواهيد شد كه بر سر گيل آم
تعدادي از كارگران نيز از ترس اينكه كافي است پيدايشان شود تـا كشـته   . جمعي، استعفا دادند اعضاي اتحاديه، دسته

  .درنگ، كارشان را رها كردند شوند، بي
بعد از به قتل رسيدنِ گيل، ... وديمدر زمان مرگ گيل، ما در حال مذاكره با شركت ببيداس ب«: گويد ادگار پائز مي

                                                           

46. Edgar Paez 

47. Carepa 

48. Sinaltrainal 

49. United Steelworkers of America 

50. International Labor Rights Fund 

51. Panamerican Beverages 

52. Bebidas Y Alimentos 

53. Richard Kirby 

54. Key Biscayne 

55. Isidro Segundo Gil 
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همه كـارگران مجبـور بودنـد، بـراي     . كارگر كارخانه و منطقه را ترك گفتند 27. ديگر با اتحاديه مذاكره نكردشركت 
نظاميـان   به مدت دو مـاه، شـبه  . به اين ترتيب، اتحاديه كامالً از هم فرو پاشيد. حفظ جانشان، از اتحاديه استعفا دهند

گاه، از اين بابت، به مقامـات   كوكاكوال هيچ. گفتند هاي كارخانه چادر زده بودند و آنجا را ترك نمي نِ دروازهدرست بيرو
گرفتنـد و كارخانـه    دالر در ماه حقوق مي 400تا  380به جايِ كارگرانِ ماهري كه بين » .دولتي شكايتي تسليم نكرد

به ايـن ترتيـب، نـه فقـط     . دالر در ماه استخدام كرد 130 را ترك گفتند، شركت كارگران جديدي را با حداقل حقوقِ
مديرانِ كارخانه مسئوليت جنايات پيش گفته را بر عهده داشتند، بلكه كارخانه كوكاكوال، به وضوح، از آنچـه روي داد  

  .نفع برد
ه يكي از رهبـرانِ  در تحقيقات بعدي توسط وزارت دادگستريِ كلمبيا، مديرِ مسئول كارخانه و مدير توليد، به همرا

  .گونه اتهامي عليه آنان، آزاد شدند نظاميان دستگير شدند ــ هرچند كه هر سه نفر بعداً، بدون طرحِ هيچ شبه
داد، و نـه   هـاي كوكـاكوال هـدف قـرار مـي      هايي بود كه رهبران اتحاديه را در كارخانه هاي مزبور نه اولين قتل قتل

و لـوئيس   56هـاي خـوزه داويـد    نيز، دو نفـر از فعـاالنِ اتحاديـه بـه نـام      1994در سال . هايي از اين دست آخرين قتل
در سـال  . نظاميان خواهان استعفاي كارگران از اتحاديه شده بودنـد  آن بار نيز، شبه. در كارپا به قتل رسيدند 57گرانادو
در سـال  . كشـته شـد   59پاستو ، يكي از فعاالنِ اتحاديه در كارخانه كوكاكوال در شهر 58نيز، خوزه آولينو چيكانو 1989
، يكـي از رهبـران اتحاديـه در     60نيز، باز در جريان مذاكرات بين كارخانه و اتحاديه، اسـكار داريـو سـوتو پولـو     2001

گاه كه اتحاديه ايـن جنايـات را محكـوم كـرد، رئـيسِ امـور        به قتل رسيد و آن 61كارخانه كوكاكوال در شهر بوكارامانگا
در پيِ آن، پنج نفر دستگير و به مدت شـش مـاه   . اتحاديه را متهم به تروريسم و شورش نمود امنيتيِ كارخانه رهبرانِ

  .حبس شدند
هـاي اقتصـاديِ دولـت را     ها سياست نگرد زيرا كه اتحاديه ها به مانند يك تهديد مي دولت كلمبيا به فعاليت اتحاديه

شديداً تحت فشار قرار دارد تـا  » المللي پول وق بينصند«از سوي  62دولت پرزيدنت اندره پاسترانا. كشند به چالش مي
عالوه بر اين، آن گـروه از رهبـران   . سازيِ خدمات دولتي بپردازد هاي دولتي را كاهش دهد و به خصوصي بودجه هزينه

  .اند ورزند، شناسايي شده و براي نابودي هدف قرار گرفته سازي مخالفت مي ها كه با خصوصي اتحاديه
اي بـراي حفـظ خـدمات     هاي بخش دولتي، پس از رهبريِ مبـارزه  ، يكي از رهبران اتحاديه 63پرادو كارلوس اليسر

  .به قتل رسيد 2001، در ماه مه سال  64عمومي دولت در شهر كالي
» كارگران متحد صنايع فـوالد «هاي پي در پيِ رهبران اتحاديه در معدن دروموند،  ، در پيِ قتل2002در بهار سال 

» كنفدراسـيونِ متحـد كـارگران كلمبيـا    «هيئت مزبـور بـا رهبـران    . تي را به كلمبيا فرستادندأده رسماً هيايالت متح
مصـمم شـدند تـا    » المللـيِ حقـوق كـارگران    صندوق بين«مالقات كردند و، پس از آن، دو اتحاديه مزبور، به همراهيِ 

  .هاي اياالت متحده تسليم نمايند دادگاهپركنيِ آن به  هاي بطري اي را عليه شركت كوكاكوال و شركت شكوائيه
هاي كلمبيا و ايـاالت متحـده آمريكـا     ي حقوقي استمرارِ فشار بر روي دولت ي اين پرونده يكي از اهداف بيان شده

                                                           

56. Jose David 

57. Luis Granado 

58. Jose Avelino Chicano 

59. Pasto 

60. Oscar Dario Soto Polo 

61. Bucaramanga 

62. President Andres Pastrana 

63. Carlos Eliecer Prado 
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و  65»المللـي كـار   سـازمانِ بـين  «هاي  ها و كارگران تحت كنوانسيون براي گردن نهادن به حقوقِ تضمينِ شده اتحاديه
هاي كلمبيا مايلند كه اجراي عدالت دربـاره مسـئوالنِ    اما، عالوه بر اين، اتحاديه. درباره حقوق بشر است» معاهده ژنو«

  .ها را نيز شاهد باشند قتل
هـاي   هاي فرامليتي در كشمكش ما برآنيم كه از دخالت ابرشركت«: دهد باره، چنين توضيح مي ، در اين»ادگار پائز«

اي قضايي در خارج از كلمبيا است زيرا كـه در ايـن    نيل به اين هدف نيازمند محكمه. مداخليِ اين كشور نقاب برگيري
در اين شكوائيه، شركت كوكاكوال از جمله مسئوالنِ جنايات . شود كشور، با مجرمانِ اين جنايات با اغماض برخورد مي

مـا نيـز در حـال فـراهم     ). كننـد  يهاي ناقضِ حقوق بشر را دنبال م گرچه آنها تنها شركتي نيستند كه سياست(است 
  ».ها هستيم هايي جهاني به شيوه خودمان به جهاني شدنِ ابرشركت آوردنِ پاسخ

  
  

  :منبع
David Bacon, "The Coca-Cola Killings". The American Prospect, vol 13, No. 2, Jan 28, 2002. 
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  مترجمان 7ي  يادداشت شماره

  »المللي پول بينصندوق «، »بانك جهاني«

  و كشورهاي در حال توسعه

  اي انساني چپاول با چهره) 1/7
سخت در تالش بود تا تصويري خيرخواهانه از خـود در اذهـان ايجـاد    » بانك جهاني«، 1990هاي پايانيِ دهه  در سال

در بهبـود وضـعيت   بر اهميت نقشِ دولت ) انتشار يافت 1997كه در ژوئن (آن  66»گزارش توسعه جهانيِ«ابتدا، . كند
در «كـرد كـه    اين گزارش موكداً اعالم مي. كيد داشتîهاي اجتماعي تا بهداشت و سالمت و آموزش و كاهش نابرابري

  ».، توسعه پايدار، هم از نظر اقتصادي و هم به لحاظ اجتماعي، غيرممكن خواهد بود 67غيابِ يك حاكميت مؤثر
اشت كه فقرِ رو بـه افـزايش و نـابرابري در درآمـدها را، كـه از اعمـال       اعالم د» بانك جهاني«، 1997در ماه ژوئيه 

 30در كشورهاي در حال توسعه ناشـي شـده اسـت، بـا همكـاري      » بانك«مورد نظرِ  68»هاي تعديل اقتصاديِ برنامه«
سـي قـرار   اند، مورد برر به سبب پيامدهاي منفي آن، انتقاد كرده» بانك«هاي  كه از سياست (NGO)سازمان غيردولتي 

داد كه دولت آن، بـه   ، به اين شرط به كشوري وام مي»هاي تعديل اقتصادي برنامه«، تحت »بانك جهاني«. خواهد داد
، رئـيس وقـت    69جيمز ولفنسـون . هاي عمومي را وسيعاً  كاهش دهد هاي غربي، هزينه نفعِ باز پرداخت مطالبات بانك

  .جهاني در اثر توزيعِ نادرست درآمدها هشدار داده بود ، پيشتر، نسبت به تهديد ثبات»بانك جهاني«
، ولفنسـون  1997كنـگ در سـپتامبر    در هنـگ » بانـك جهـاني  «گونه انتقادات، در گردهمـاييِ سـاالنه    نظر به اين

وي . ، و نـه در واشـنگتن  »هـا و كشـورهاي فقيـر داشـته باشـد      ريشه در دهكـده «اي شد كه »بانك جهاني«خواستار 
طـور،   همـين . ها براي آشنا شدن با فقر در دست دارد هايي را براي اعزام كاركنانش به دهكده كرد طرحهمچنين اعالم 

هـاي   سياسـت «براي مبارزه با افزايش فسادي كه، به زعمِ بانك، ناشـي از  » المللي پول صندوق بين«و » بانك جهاني«
و ضـعيف بـودن نهادهـاي عمـومي در امـرِ       ناشيانه اقتصادي، سطح پايينِ تحصـيالت، جامعـه مـدنيِ توسـعه نيافتـه     

  .است، سوگند ياد كردند» پاسخگويي
  

  اي ويرانگر سابقه) الف
، 1990و  1948هـاي   بـين سـال  . كشورهاي در حال توسعه را، به واقع، ويران كرده است» بانك جهاني«هاي  سياست

هاي تجـاري غربـي واريـز     ميليارد دالر را به بانك 178، كشورهاي در حال توسعه »هاي تعديل اقتصادي برنامه«تحت 
تجاري غربي سرازير شد چنـان عظـيم بـود كـه يـك      هاي  به بانك» جنوب«اي كه از كشورهاي  ميزان سرمايه. كردند

از زمان غارت آمريكـاي التـين توسـط كشورگشـايانِ اسـپانيايي در قـرون       «: اظهار داشت» بانك جهاني«مدير سابق 
المللـي   صـندوق بـين  «و » بانـك جهـاني  » «.اي با اين ابعاد را به خود نديده است گذشته، جهان جريان انتقال سرمايه

» مـؤثر «خواهنـد   هاي دولتي به نفع باز پرداخت ديون بانكي، حاكميتي را كـه مـثالً مـي    شديد هزينه ، با تحديد»پول

                                                           

66. World Development Report 

67. An Effective State 

68. Structural Adjustment Programs (SAPs) 

69. James Wolfensohn 
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  .اند و آنچه حادث شده فقر و گرسنگيِ فزاينده است باشد، اخته كرده
هاي بهداشت و سالمت و آموزش چونان مـواد   ي بخش ي مواد غذايي و كاهش شديد بودجه يافته هاي كاهش يارانه

  .كند ورتر مي دمد و آن را بيشتر شعله اي است كه بر آتشِ فقر و گرسنگي مي محترقه
 آمريكـاي  »المللـي پـول   صـندوقِ بـين  «و » بانك جهاني«هاي تحميليِ  سال از پيرويِ سياست 12بعد از گذشت ،

حدود نيمـي  . است »قرن هاي اجتماعي و اقتصاديِ خود طيِ نيم بدترين دوره محروميت«التين در حال سپري كردن 
ميليوني ظرف ده سال اسـت، در حـالي كـه     60ميليون نفر جمعيت آمريكاي التين فقيرند ــ و اين افزايشي  460از 

جمعيـت ايـن منطقـه،    . افزايش يافت 1994نفر در  42به  1987نفر در سال  6تعداد ميلياردرهاي آمريكاي التين از 
كميسيون اقتصاديِ سـازمان ملـل متحـد    «بنا به گزارش . ري قرار دارد، در مجموع، در وضع بدت1980نسبت به دهه 

ميزان فقر، به نحو چشمگيري، بـاالتر از چيـزي اسـت كـه در     «،  70»براي كشورهاي آمريكاي التين و درياي كارائيب
» قتصـاديِ هـاي تعـديل ا   برنامه» «.مشاهده  شده بود، و توزيع درآمد تقريباً در همه موارد بدتر شده است 1980دهه 

ن كشـور بـه ورطـه    ميليون نفر را در آ 4» المللي پول صندوق بين«و » بانك جهاني«تحميل شده بر كشور پرو توسط 
نيـروي كـار   % 15را بـه  » شـغل مناسـب  «دستمزدهاي واقعي را تقريباً نصف كرد و جمعيت داراي  فقرِ مفرط كشاند،

نِ فقير شده و بيكـارانِ شـهري بـه كشـت كوكـائين بـه عنـوان        ي حاصله سوق دادنِ اجباريِ دهقانا نتيجه. تقليل داد
ميليـون دالر وام از آمريكـا،    100، در قبـال دريافـت   1991در سـال  . بار بوده اسـت  جايگزيني براي گرسنگيِ هالكت

 براي » المللي پول صندوق بين«مورد نظرِ » اصالح ساختاريِ«كشور پرو بند»     گشـايش بازارهـاي خـود بـه روي ذرت
دهـم كـاهش و توليـد     ، كشت ذرت در پرو به يـك 1995در نتيجه، تا سال . را به مرحله اجرا گذاشت» ياالت متحدها

  .افزايش يافت% 50كوكائين به ميزانِ 

و » بانـك جهـاني  «تحميلـيِ  » هاي تعديل اقتصـاديِ  برنامه«در اثر اين گونه پيامدهاي ناشي از اعمالِ 
، موجـب  »بانـك «اين را مقايسه كنيد با آنچه به زعم (ساد افزايش يافته است است كه ف »المللي پول صندوق بين«

هاي ناشيانه اقتصادي، سطح پايين تحصيالت، جامعه مدنيِ توسعه نيافتـه و ضـعيف بـودن     سياست«: رشد فساد است
افـزايش كشـت   . در واقع، تمامي اقتصاد كشور پرو طبيعتي مجرمانه يافته است!). »نهادهاي عمومي در امر پاسخگويي

       كوكائين به معناي رشد قاچاقِ كوكائين است كه با افزايش ثروت در دستان اربابـان دنيـاي قاچـاق بـه تعميـقِ فسـاد
فساد ناشي از قاچاق مواد مخـدر تعـداد رو بـه افزايشـي از افسـران طـراز اول ارتشـي و        . رسمي در پرو انجاميده است

و مشاور نزديك رئيس جمهور در زمان رياست جمهـوريِ  ) امنيتي(العاتي اطرئيس آژانس  71والديميرو مونته سينوس
هاي مديد ديكتاتورهاي  ، كه مدت»بانك جهاني«اين موضوع براي . را نيز به تله انداخت 72پرزيدنت آلبرتو فوجيموري

  .اي نيست مين مالي كرده است، چيز تازهأفاسد را ت
، ايـن پديـده را چنـين    »هر جايي كه ببينيم، مبارزه خواهيم كـرد  با فساد در«ولفنسون، كه سوگند ياد كرده بود 

و » .دهـد  فساد همان انحصارطلبي است كه منافع معدودي افراد را بر منافع جمع برتري مـي «:تعريف كرد 
  .دهد انجام مي» بانك جهاني«هاي  اين دقيقاً همان كاري است كه سياست

 مـا تصـور   «: گويـد  معترفانـه مـي  ) شـده اسـت  » ثرأمتـ «كـه گويـا   (» نيبانك جها«درباره آفريقا، اقتصاددانِ ارشد
اش چنـين كنـد    چنان زياد و دسـتاوردهاي اقتصـادي   "هاي تعديل اقتصادي برنامه"هاي انسانيِ  كرديم كه هزينه نمي

                                                           

70. United Nations Economic Commission For Latin America and the Caribbean(ECLAC) 

71. Vladimiro Montesinos 

72 .Alberto Fujimori  ،هـاي   كـه پـس از رسـوايي   » پرو«متحده در  االصل و عامل اياالت رئيس جمهور بدنام و ديكتاتور سابقِ ژاپني
مجدداً قصد شركت  2005وي اكنون در نوامبر سال . شد و استردادوي مورد درخواست كشور پرو بود بسيار، خلع و مجبور به فرار به ژاپن

 !انتخابات رياست جمهوري پرو را دارد در
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يعنـي سـال   (اين بـود كـه تـا دو سـال بعـد      » بانك جهاني«بينيِ  پيش 1998طبق اطالعات موجود در سال ،» .باشد
 200درصـدي نسـبت بـه رقـم      50يعني افزايشـي  (ميليون آفريقايي زير خط فقر زندگي خواهند كرد  300، )2000

و » بانـك جهـاني  «منابع مالي از آفريقـا بـه    73، خروجي خالص1990ِو  1984هاي  بين سال). 1994ميليون در سال 
% 2/2، 1980آفريقـا در دهـه    74»د ملي ناخالصِتولي«. ميليارد دالر بالغ گرديد 5به حدود » الملليِ پول صندوق بين«

  ).سال پيشتر 30يعني ( 1960آن در همان سطحي بود كه در سال  75»درآمد سرانه«، 1990كاهش يافت و در سال 
ميليون دالر صرف هزينـه آمـوزش     37، كشور آفريقاييِ زامبيا در سطح تحصيالت ابتدايي 1993تا  1990از سال 

كشور ديگرِ آفريقايي، غنـا،  . المللي نمود يليارد دالر را صرف بازپرداخت بدهي به بانكداران بينم 3/1كرد، در حالي كه 
هاي آن كشـور بـه طلبكـارانِ     كند در حالي كه پرداخت اش مي هاي اجتماعي ميليون دالر صرف كليه برنامه 75ساالنه 

دالر سـرانه بـراي بازپرداخـت     9ا، در قيـاس بـا   و كشور ديگر آفريقايي، اوگاند. برابر اين مبلغ است 5خارجي بيش از 
كـه بـه سـبب پشـتكار در اجـراي      (ايـن سـه كشـور    . كنـد  هايش، كمتر از يك دالر سرانه صرف بهداشت اوليه مي وام

ميليـارد   7/2، 1994در سال ) شوند تلقي مي» نمونه«، كشورهايي »بانك جهاني«هاي رياضت اقتصادي، از نظر  برنامه
  .المللي پرداخت كردند ران بيندالر به بانكدا

  

  ارتباط آمريكايي) ب
بـاري كـه    ثيرات فاجعـه أاز تـ » بانـك جهـاني  «بگويند، باور كردنش مشكل اسـت كـه   » بانك«به رغم آنچه مسئولينِ 

تحـت سـلطه   » بانـك جهـاني  «. اطالع بـوده باشـد   گذاشت بي هايش در كشورهاي در حال توسعه بر جاي مي سياست
ترين مورد  بدنام. آمريكاست و، از ديرباز، به عنوان بازوي سياست خارجيِ اياالت متحده عمل كرده استاياالت متحده 
بـه حكومـت منتخـبِ پرزيـدنت دكتـر      » بانـك «هاي  در خدمت اياالت متحده قطع وام» بانك جهاني«به كار گرفتن 
ريزي شده توسط اياالت متحـده آمريكـا    يِ طرحثبات در كشور شيلي بود ــ كه اولين گام در ايجاد بي 76سالوادور آلنده

و وزير خارجه وي هنري ) رئيس جمهورِ وقت اياالت متحده( 77»ريچاد نيكسون«. گردد در شيلي محسوب مي
جيغ و «شان به كار گرفتند كه، به قول پرزيدنت نيكسون،  را طوري در خدمت اهداف» بانك« 78كيسينجر

طراحي شده ( 1973حرانِ اقتصاديِ متعاقبِ آن راه را براي كودتاي خونينِ سال ب» .شيونِ اقتصاد شيلي را درآورد
هـاي   پس از، كودتا، ايـاالت متحـده سـيل كمـك    . در شيلي هموار كرد) ITTو ابرشركت آمريكاييِ  CIAتوسط سازمان 

شـيليايي   000,30ا ت 000,5و بين » پرزيدنت آلنده«كه ( 79خود را به سوي ديكتاتوريِ نظامي ژنرال آگوستو پينوشه
 351به ديكتـاتوريِ نظـامي كودتـايي شـيلي     » بانك جهانيِ«، 1976تا  1973از اكتبر . سرازير كرد) را به قتل رساند

سال زمامـداريِ پرزيـدنت    3ميليون دالر وام پرداختي به شيلي طي  7/27برابرِ  13يعني حدوداً (ميليون دالر وام داد 
  ).آلنده
حمله وسيعِ واشنگتن عليـه  » جبهه دومِ« 1980طي دهه » بانك جهاني» «صاديِهاي تعديل اقت برنامه«

هـاي   بـود كـه ايـاالت متحـده آمريكـا عليـه دولـت        80»شدت مناقشات كم«ي ديگر  جبهه. بود» جنوب«كشورهاي 

                                                           

73. The net outflow 

74. GNP 

75. Per Capital Income 

76. Dr. Salvadore Allende 

77. Richard Nixon 

78. Henry Kissinger 

79. Gen. Augusto Pionochet 

80. Low Intensity Conflicts (LIC) 
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هاي آزاديبخش در السالوادور، گواتماال، و فيليپـين بـه    افغانستان، آنگوال، نيكاراگوئه، پاناما، و گرانادا و نيز عليه جنبش

را » المللـي پـول   صندوق بين«و » بانك جهاني«،  82»راهبرد مديريت وامِ« 81دكتر سوزان جرج. راه انداخت
امات ايـاالت متحـده آمريكـا دربـاره مـرتبط بـودنِ       مق. ناميده است 83»شدت از نوعِ مالي مناقشات كم«

كميسـيون  «. شان براي كنترل كشورهاي در حال توسـعه صـراحت دارنـد    راهبردهاي اقتصادي و نظامي
مناقشـه  "بايـد بـه   ... ما«: اعالم كرد 1988در سال  84»راهبرد يكپارچه دراز مدت دفترِ رياست جمهوري

در بسـياري از مناقشـات، ايـاالت    . شود بنگـريم  دفاع نمي بسان جنگي كه منحصر به وزارت "شدت كم
ها و متخصصانِ اطالعاتي،  متحده آمريكا نه فقط به پرسنلِ و ادوات جنگيِ وزارت دفاع، كه نيز به ديپلمات

ها نوع ديگر  ها و ده هايي از ده اي و حرفه... متخصصانِ سمومِ شيمياييِ كشاورزي، بانكداران و اقتصاددانان
  ».ند استنيازم

» ارتباط آمريكـايي «شد، به بهترين شكل، سمبلِ » بانك جهاني«رئيس  1967ژنرال رابرت مك نامارا كه در سال 
آقـاي وزيـر در   . ، وزير دفاع ايـاالت متحـده بـود    85توسط پرزيدنت جانسون» بانك جهاني«وي، قبل از انتقال به . بود

صل شـده بـود زيـرا كـه ايـن گونـه       îويتنام شمالي ناكام و مستا طرح جنگيِ خود براي تداوم بمبارانِ  هرچه شديدترِ
بـه نظـر   . عمليات، در منصرف كردنِ ويتنام شمالي از حمايت از مبارزانِ ويتنـام جنـوبي، بـه شكسـت انجاميـده بـود      

ژنرال مك نامارا، وزير جنگ سابق آمريكا، سرخورده از تحميـلِ شكسـت   توان نتيجه گرفت كـه   رسد مي مي
بـارِ آنـان را در    ويتنام، اين بار، در جنگ با كشورهاي در حال توسعه، طـرح گرسـنگيِ هالكـت    نظامي به

  .گرفت پي مي» بانك جهاني«
  

  راهبردهاي نوين) ج
حتـي  . در به زانو آوردنِ اقتصـادهاي آسـيا، آفريقـا، و آمريكـاي التـين موفـق شـد       » مناقشات كم شدت از نوع مالي«

گراي آن كشورها نيز راهبردهاي صنعتي شدن را رد كرده و، به جاي آن، افزايش صادرات مـواد خـام بـه     نخبگان ملي
با وجود اين، . خواستار آن بوده است» بانك جهاني«را ترجيح دادند، و اين همان چيزي است كه » شمال«كشورهاي 

توسـط ايـاالت    (FLIC+LIC)» مناقشات كم شـدت از نـوع اقتصـادي   «و » مناقشات كم شدت«به كار گرفتنِ تلفيقي از 
بانـك  «و به وضعيتي خارج از كنتـرل  (!) آميز باشد ممكن است زياده از حد موفقيت» جنوب«متحده عليه كشورهاي 

يي انجاميده است كه  86»جعبه پاندورا«هاي كشورهاي در حال توسعه به باز كردنِ  تضعيف دولت. منجر شود» جهاني
هـاي پايـانيِ دهـه     ن در سـال ماننـد سـومالي و افغانسـتا   (هـا   دولتمحتواي آن معضالت گوناگون اجتماعي، از سقوط 

مانند كلمبيا، پرو، و مكزيك، بـاز هـم در   (ها  گرفته تا افزايشِ نفوذ و كنترلِ قاچاقيچانِ مواد مخدر بر حكومت) 1990

ا چنين ت» جنوب«هاي  ، با تضعيف دولت»بانك جهاني«اياالت متحده آمريكا و . است) 1990دهه پايانيِ دهه 
به وضعيتي رسيدند كه قادر نبودند با نتايج ناشي از آن مقابله كننـد و   1980حد خطرناكي، در پايان دهه 

، در آن برهـه از زمـان، بـر    )»بانك جهاني«رئيسِ وقت (شايد اين يكي از داليلي بوده است كه ولفنسون 
مشـكل اسـت كـه در غيـاب     » بانك جهاني«راي عالوه بر اين، ب. ورزيد كيد ميأت» هاي مؤثر دولت«اهميت وجود 

                                                           

 . Transnational Instituteعضو ارشدSusan George  خانم دكتر . 81

82. Debt Management Strategy 

83. Financial Low Intensity Conflict (FLIC) 

84. Presidential Commission on Integrated Long Term Strategy 

85 .L.B. Johnson  ،متحده آمريكا را در دست گرفت كندي، كه پس از ترورِ وي، رياست جمهوري اياالت. اف. معاونِ جان. 

86 .Pandorax' Box  ،ريزد ها بيرون مي اي كه با باز كردنِ آن، انواع بدي اي افسانه جعبه. 
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  .هاي خود را بر كشورهاي در حال توسعه تحميل نمايد باشد، بتواند خواسته» بانك«ي  حكومتي كه واسطه
مـورد اسـتفاده   » بانك جهاني«هاي  توانند به عنوان ابزاري براي اجراي سياست نيز مي 87»هاي غيردولتي سازمان«

توانـد يكـي از داليـلِ ملحـوظ قـرار دادنِ       ايـن مـي  . رهايي كه حكومت آنها ضعيف اسـت قرار گيرند، به ويژه در كشو
دخيل كردن . باشد» بانك جهاني«هاي  از سياست 1980هاي پاياني دهه  در سال» هاي غيردولتي سازمان«انتقادهاي 

كاري عبـث بـه   » اقتصاديهاي تعديل  برنامه«در بررسيِ فقرِ ناشي از » بانك جهاني«توسط » هاي غيردولتي سازمان«
، اطالعات كافي موجـود اسـت؛ ثانيـاً، دخيـل كـردنِ      »بانك«هاي  اوالً، در مورد فقرِ ناشي از سياست: رسد زيرا نظر مي

NGO روشي مؤثر براي جذب و خودي كردنِ چنين نهادهايي است» بانك جهاني«ها در اين امر توسط.  
هـاي   در شكسـت رژيـم  » شـدت از نـوع اقتصـادي    مناقشـات كـم  «و » شـدت  مناقشات كم«عالوه بر اين، موفقيت 

طـور كـه بـراي     همـان (» المللـي پـول   صندوق بين«و » بانك جهاني«گرايِ كشورهاي در حال توسعه اين را براي  ملي
ضروري ساخته است تا بـراي خـود بـه    ) CIAو سازمان جاسوسيِ اياالت متحده » پنتاگون«وزارت دفاع اياالت متحده 

» بانـك جهـاني  «به همين منظور است كه، به يكباره و ناگهان، در گردهمايي سـاالنه  : هاي جديدي باشند دنبال نقش
سـاختگي بـودنِ   «احساسِ ! گيرد ، فقر و فساد به شكلي نمايشي مورد توجه قرار مي1997در هنگ كنگ در سپتامبر 

صـندوق  «و هـم  » بانك جهاني«گيرد كه هم  ت ميأاز اين امر نش» و فقدان صميميت در آن اين توجه به فقر و فساد
به همان شدت كه به فقر و فساد توجه نشان دادند، به همان شدت نيز مصر بودند كه كشـورهاي در  » المللي پول بين

اي درحال توسعه را، كتـف بسـته،   چنين اقدامي اقتصاد كشوره. خود را ليبراليزه كنند 88حال توسعه بازارهاي سرمايه
ها در برخورد با مسائل بهداشتي، آموزشي و فقـر   دهد و از توانِ دولت قرار مي 90»وال استريت« 89در اختيارِ سوداگرانِ

شان بـا اينگونـه ليبراليـزه كـردنِ بازارهـاي       مخالفت» جنوب«هاي كشورهاي  بسياري از دولت. كاهد هرچه بيشتر مي
صـندوق  «بـا وجـود ايـن،    . كنـگ آشـكار كردنـد    در هنـگ » بانك جهـاني « 1997ردهمايي سال سرمايه خود را در گ

با حمايت گروه هفت كشور پيشرو صنعتي در گردهماييِ مزبور اعالم كـرد كـه ايـن برنامـه را، خـواه      » المللي پول بين
  .ناخواه، به پيش خواهد برد

از » المللـي پـول   صندوق بين«و » بانك جهاني«يِ برنامه واقع» ليبراليزه كردنِ بازار سرمايه«اصرار بر 
ادغامِ كاملِ كشورهاي در حال توسعه در نظامِ جهانيِ سرمايه داري : سازد تاكنون را آشكار مي 1945سال 

نيل به اين هدف متضـمنِ  . »كننده مواد خام مينأت«و بازارِ آزاد و نشاندن آنها در جايگاه فرودست و فرمانبرِ 
» الملليِ پـول  صندوق بين«و » بانك جهاني«هاي اقتصاديِ  م با برنامهأرت نظامي اياالت متحده آمريكا تواستفاده از قد

  .ي مستقل در سر دارند هاي كشورهاي در حال توسعه است كه هوايِ توسعه براي درهم شكستن دولت
  

  جنگ با ابزاري ديگر) 2/7
مللـي ابوجـا دربـاره نيجريـه بعـد      ال كنفـرانس بـين  «اي كـه بـه    مقالـه سفير اسبق آمريكا در نيجريـه در   91النون واكر

كـرد كـه    ، اسـتدالل مـي  1992ماه مه  24به تاريخ  93»زن مجله سيتي«اش با  ارائه كرد و نيز در مصاحبه 199292»از
نهادهاي شريفي هستند كه براي كمـك بـه كشـورهاي دچـار مشـكالت      » بانك جهاني«و » المللي پول صندوق بين«

                                                           

87. NGOs 

88. Capital Markets 

89. Speculators 

90 .Wall Street  ، ترين نهادهاي اقتصادي آمريكا در نيويورك از مهمبازار بورس و بسياري. 

91. Lanon Walker 
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وي همچنين مدعي بود كه مشكالت كشور نيجريه ناشي از آن است كه به رهنمودهـاي  . اند پا به ميدان گذاشته مالي
به اندازه كـافي پايبنـد نبـوده اسـت و اينكـه نيجريـه هرچـه زودتـر بـه          » بانك جهاني«و » المللي پول صندوق بين«

  .ودرهنمودهاي مزبور عمل كند، زودتر هم شاهد نتيجه مثبت آن خواهد ب
ي براي كشورش بود، سعي كرد اياالت متحده آمريكـا را از بابـت مشـكالت ناشـي از     »سفير خوب«النون واكر كه 

» بانـك جهـانيِ  «تبرئه كند و شرايط دهشتباري را كه نيجريـه و سـاير قربانيـانِ    » بانك جهاني«هاي  تحميل سياست
هـيچ نقشـي در ايجـاد    » بانك جهاني«ورزيد كه  و اصرار ميا. كنند ناديده انگارد تحت كنترلِ اياالت متحده تجربه مي

اي معتقد بودند كه شرايط  بسياري از سخنرانان نيجريه. اين شرايط ندارد، چه برسد به كشورش، اياالت متحده آمريكا
و » يبانـك جهـان  «اسفبارِ كشورشان دقيقاً ناشي از آن است كه رهبران آن، بيش از وفاداري نسبت به اتباع خـود، بـه   

در نيجريـه بـوده    1985ترين ذينفـع كودتـاي سـال     بزرگ» بانك جهاني«اند و  وفادار بوده» المللي پول صندوق بين«
بـه مرحلـه اجـرا درآمـد و     » بانك جهاني«نيجريه به دستور  1985سفير اسبق آمريكا اين گمان را كه كودتاي . است

  .شمارد پايه مي يفا كرد، تصوراتي بيكشورش، اياالت متحده آمريكا، در كودتا نقش اصلي را ا
در حالي كه واكر، سفير آمريكا در نيجريه، به انجام وظايف خود در از نـوعي كـه برشـمرديم مشـغول بـود، جـان       

نيز، چنان كه گويي، در پاسخ به وي، سرگرم كار خويش  95»تلويزيون مستقل بريتانيا«نگار برجسته  ، روزنامه 94پيلجر
هـاي غربـي و    ، دولـت »المللـي پـول   ، صـندوق بـين  »بانك جهاني«ها و نقش  كننده وام اي تخريببود و درباره پيامده

جان پيلجر بـا هوشـمندي و درايـت خـاص     . تحقيقاتي به عمل آورد و فيلمي مستند تهيه كرد  CIAسازمانِ جاسوسيِ
اين جنگي است كـه بـر صـفحه تلويزيـون خـود      «وي گفت . ناميد 96»جنگ با ابزاري ديگر«خود، اين فيلم مستند را 

تلفـات ايـن   . تري به راه افتاده است و سالح اصليِ آن وام اسـت  اين نوع جنگ با ابزار پيچيدهبينيد زيرا  نمي
ميليون كودك است، و اين بيش از دو برابرِ تعداد كودكاني است كه در حملـه   جنگ، از جمله، شامل مرگ ساالنه نيم

هـاي   چنـين، ژسـت   بـا جنگـي ايـن   . بـوش پـدر كشـته شـدند     در زمـان جـرج   1991اول آمريكا بـه عـراق در سـال    
"فستيوالِ كمك زنده"هاي غرب، و  نظير كمك(ي غربي  دوستانه انسان

هايي مسخره به نظر  شوخي) 1985در سال  97
به خاطر آنان برپا شد، در همـان سـال    "كمك زنده"افراد بسيار فقيري كه فستيوال «: گويد جان پيلجر مي» .رسد مي

. آوري شده در فستيوال را بابت اصل و بهره وام به كشـورهاي غربـي پرداخـت كردنـد     هاي جمع برابر كمك 2بيش از 
آوري  هاي كمديِ خيريه در بريتانيا جمع ، از طريق نمايش1991كه، در سال  98ميليون پوند استرلينگ 12همچنين، 

  ».ريتانيا باز پرداخت شدشده بود همان روز به ب
ميليون پوند مبلغي است كه كشورهاي فقير جهان روزانه بـه مؤسسـات مـالي بريتانيـا پرداخـت       12در واقع، اين 

مين îاين فقرا هستند كه ثروتمندان را تاجان پيلجر در فيلم مستند خود به اين حقيقت اذعان دارد كه . كنند مي
! آور اسـت  جزيياتي كه جان پيلجر به آنها دست يافت افشاكننده، هراسـناك، و حيـرت  . كنند و نه بالعكس مالي مي

، رئيس جمهور  99روزولت 1944طور جدي وقتي آغاز شد كه در سال  شود گفت كه جنگ عليه كشورهاي فقير به مي

                                                           

94 .John Pilger  ،از آنِ خـود  جايزه ويژه ژورناليسـتي را   20نگار كاوشگر و محقق استراليايي ساكن انگلستان كه تاكنون بيشاز  روزنانه
 .از ورود به آن كشور منع شد 2005در مورد جنايات اياالت متحده آمريكا، در سال  پروايش هاي بي وي به سبب افشاگري. كرده است

95. British Independent Television (ITV) 

96 .War by Other Means  ،پشت پـرده مخملـين  «مجموعه دوم از  براي اطالع بيشتر از كارهاي جان پيلجر مراجعه كنيد به جلد «
و جلد سوم از همين مجموعه تحـت  ). 1387نشر اختران (» نگاران كاوشگر سازاز روزنامه هايي تاريخ گزارش: به من دروغ نگو«تحت عنوان 

 ).1388نشر اختران، (» اربابان جديد جهان«عنوان

97. Live Aid Show 

98 .Pound Sterling  ،واحد ارزي بريتانيا. 

99. Roosevelt 
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» بانـك «ق تعيين رئيس آمريكا، با تصاحبِ بيشترين مقدار سهام، ح. گذاري كرد را پايه» بانك جهاني«اياالت متحده، 
هـاي قـانوني    را مشمولِ مصونيت از مجـازات » بانك«، مقامات »بانك«سيسِ îرا نيز به دست آورد و به موجب قانونِ تا

بـه  . اش، آماده بود تا خارج از چهارچوبِ قانون عمل كنـد  سيسîاز همان ابتداي تا» بانك جهاني«بدين ترتيب، . نمود
فاً پول ساختن از هر راه ممكن، كه نيز فقير نگه داشتنِ دايمـيِ كشـورهاي فقيـرِ در    نه صر» بانك«رسد هدف  نظر مي

 12، بطـور متوسـط، ماهانـه    »بانـك «، 1982ــ 1992مثالً، جان پيلجر دريافت كه در طول يك دهه . حال توسعه بود
% 60، 1982ميليارد دالر سود كرده است، حـال آنكـه طـي همـان مـدت، كشـورهاي مقـروض در مقايسـه بـا سـال           

بـا وي مصـاحبه   » جنگ با ابزاري ديگر«خانم دكتر سوزان جرج، كه جان پيلجر در فيلم . اند تر شده مقروض
  ».كشتار كرده است  1980در دهه  "بانك جهاني"«: گويد كند، مي مي

ي بـردار  بدهي شكل معاصرِ بـرده «گاه كه اعالم نمـود   آن) هاي حقوق بشر از گروه(» برداري جمعيت ضدبرده«
اين حقيقت را، بـه عنـوان مثـال، در ارقـامِ سـال      . ، در بيان اين نكته، هم هوشمندانه و هم منصفانه عمل كرد»است

هاي خـارجي و فقـط    ها به بانك از بودجه ملي به پرداخت اصل و بهره وام% 44توان ديد كه  كشور فيليپين مي 1992
نشـانده   عمده اين بدهكاري آنچه بود كه ديكتاتورِ دسـت  قسمت. از بودجه به خدمات بهداشتي اختصاص داده شد% 3

آور  پـس شـگفت  . هاي شخصي خود در خـارج از كشـور واريـز كـرده بـود      آمريكا، فرديناند ماركوس قرض و به حساب
هـاي مزبـور    ، در سـال )از بودجه به خدمات بهداشتي% 3اختصاص فقط (ه، به سبب عدم توجه كافي پزشكي نيست ك

ها به رغم اين بود كه، هر فيليپيني، همراه با همسـر   روزي و همه اين سيه. سپرَد فيليپيني جان ميساعتي يك كودك 
در واقع، براي بسياري از مردم، اين ساعات صرف . كردند ساعت در روز كار مي 20و فرزندانش به طور متوسط، تقريباً 

هـايِ هـر چيـز قابـل      مانـده  در تالش براي يـافتنِ تـه   اي ديگر، شد كه، مانند كركس، از يك توده زباله به توده اين مي
بار و نااميديِ مطلق كه جان پيلجر در فيلم مستند خود به تصوير كشيده،  هاي فقرِ حقارت صحنه. خوردني هجوم برند

هاي بسياري براي گفتن وجود دارد ولي، با بسنده كـردن بـه    حرف. دهنده است براي هر انسان با وجداني شديداً تكان

برانگيـز   ها و شرايط وضعيت حاكم در زمان اخذ آنهـا شـبهه   ي اخذ وام نحوهتوان گفت كـه   كمترين آنها، مي
ميليارد دالريِ فيليپين كه تاكنون حتي يك وات برق توليد نكرده اسـت، و شـايد    6/22اي  مورد نيروگاه هسته. است

ام براي اين نيروگاه اخذ و پروژه آغـاز شـد بـدون    ، و1970ي  در اوايل دهه. هرگز هم نكند، به خودي خود گويا است
ي درسـتي صـورت    ي نيروي برقِ موردنياز فيلپين، موقعيت سايت نيروگاه، مسائل ايمني، و غيره، مطالعـه  اينكه درباره
، پس از آنكه بسيار بيش از يـك ميليـارد دالر هزينـه شـده بـود،       100، دولت جيمي كارتر1977در سال . گرفته باشد

و بعـدها رئـيس سـازمان     102»بانـك صـادرات ـ واردات   «، رئيس وقـت   101سپس، ويليام كيسي. را متوقف كردپروژه 
قرار داد تا پروژه را بـه پـيش   ) پيمانكار( 103، منابع ماليِ الزم را در اختيار شركت وستينگهاوس(CIA)جاسوسي آمريكا 

در پـي تحقيقـات بـه عمـل آمـده، دولـت خـانم        . ، پروژه حتي يك وات برق هم توليد نكرده بود1986تا سال . ببرند
» شـركت «دادگاه . چندين مورد خالف را كشف كرد و، متعاقب آن، شركت وستينگهاوس را به دادگاه كشاند» آكينو«

ع را خـارج از دادگـاه   ميليون دالر بـه فيليپـين، موضـو    100ترتيبي داد كه، با پرداخت » شركت«را مجرم شناخت و 
ميليون دالر بـه وسـتينگهاوس پرداخـت تـا      400عدها، در چرخشي دراماتيك، دولت خانم اكينو البته، ب(فيصله دهد 

پروژه هنوز به راه نيفتاده است و ممكـن اسـت   «گويد  جان پيلجر در فيلم مستند خود به ما مي!). پروژه را عملي كند
يـي را بپردازنـد كـه    "نيـرو "مجبورند بهاي هاي بيچاره و فقير هنوز هم  با وجود اين، فيليپيني. هرگز هم به راه نيفتد

                                                           

100 .Jimmy Carter  ،رئيس جمهور وقت اياالت متحده. 

101. William Casey 

102. Export - Import Bank 

103. Westinghouse 
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  ».گاه وجود نداشته و هرگز هم نخواهد داشت هيچ
، ايـن احسـاس   1986خانم آكينو رئيس جمهورِ وقت فيليپين، خود، طي نطقي در كنگره اياالت متحده در سـال  

ليارد دالر بدهيِ خارجي، از هـر  مي 26با «: درماندگي و نااميدي از دست يافتن به نتيجه مورد نظر را اينگونه بيان كرد
هـايي شـود    ي بـدهي  ميليارد دالر آن بايد صرف پرداخت بهره 2ميليارد دالر درآمد كلِ حاصل از صادرات فيليپين،  4

  ».گونه نفعي از آن عايدشان نشده است كه مردم فيليپين هنوز هم هيچ
هـاي دولتـي    هزينه: گويند هاي فقير مي به ملتهمچنان » المللي پول صندوق بين«و » بانك جهاني«با همه اينها، 

. سازي كنيد ــ وگرنه، وام ديگري به شما تعلق نخواهـد گرفـت   را كاهش و صادرات را افزايش دهيد، و البته خصوصي
ي  چشمان خود را به رويِ احتقانِ اقتصادشكننده» بانك جهاني«و » المللي پول صندوق بين«گاه بدون وامي ديگر،  آن

نظـم نـوين   «هـيچ ترديـدي،    بـي . در حال توسعه خواهند بست تا زماني كه ملت، به تسليم، زانو بزند كشورهاي
اين است كه ملل فقير نبايد فقير بمانند، بلكه بايد روز به روز فقيرتر شـوند، تـا ملـل ثروتمنـد     » جهاني

  .بتوانند باز هم ثروتمندتر گردند
ـــ  » جنگ و بدهي يك چيز است«: گويد جر در فيلم مستندش ميشوندگانِ جان پيل همانطور كه يكي از مصاحبه

جـان پيلجـر، در پايـان    . تفاوت فقط در اشغال سرزمين است، اما امروزه ديگر كسي نياز به اشغال خاك كشوري ندارد
  :سازد هايي جدي را مطرح مي فيلم مستندش، سوآل

  ـ چرا بايد كودكان، زير بار بدهي، دچار مرگ تدريجي شوند؟
ميليـارد پونـد اسـترلينگ معافيـت ماليـاتي       6/1هاي بزرگ بريتانيا براي وام به كشـورهاي فقيـر،    ـ چرا بايد بانك

  ؟)هاي قابل پيشگيري ايمن كند ميليون كودك را در برابرِ بيماري 400تواند  در حالي كه اين مبلغ مي(دريافت كنند 
دهنـد، و ايـن    كنترل شود كه خود حساب و كتابي پس نمـي ـ چرا بايد زندگاني مردمِ عادي توسط معدودي افراد 

هايشان حاكم است كه هدف اقتصاد نه خدمت به مردم كه پيروي از فرمـاني مقـدس بـراي     باور بر تصميمات و داوري
  است؟» سازيِ سود بيشينه«ها قرباني به پيشگاه بتي خود ساخته يعني  پيشكش كردن مداومِ خون ميليون

هـا   اگـر ايـن بـدهي   . دهـد  هاي تجاري را تشكيل مي هاي بانك كل وام% 5ملل، در مجموع، فقط  هاي تمام اين وام
ولي، در صـورت عـدم ابطـالِ    . ها تقريباً نامحسوس خواهد بود شرطي ابطال شود، تفاوت آن براي بانك بدون هيچ پيش

چه بسا مردم ديگر تابِ تحمـل آن را  هاي پست و مادون انساني تداوم خواهد يافت و  هاي مرگ و زندگي ها، صحنه وام
خواهيم به كودكاني  آيا اين آن نوع دنيايي است كه مي. نباشد» جنگي در سكوت«نداشته باشند و شايد جنگ، ديگر، 

   104»رسند تحويل دهيم؟ كه به قرن بيست و يكم مي
و » اي از نوع ديگـر  ناميسو: مترجمان 8ي  يادداشت شماره«: براي مطالب مرتبط با همين بخش، مراجعه كنيد به

  .»داري فاجعه ظهور سرمايه: مترجمان 9ي  يادداشت شماره«
اثـر خـانم   » داري فاجعه ظهور سرمايه: دكترين شوك«تحت عنوان » پشت پرده مخملين«جلد چهارم از مجموعه 

  .پردازد هاي اقتصادي نوليبرالي مي طور مبسوط به سياست نائومي كالين به
  

  :استفاده براي اين يادداشتمنابع مورد 
1- Asad Ismi, "Plunder with A Human Face", Z Magazine, February 1988, (IMF, WORLDBANK & 

STRUCTURAL ADJUSTMENTS) IMF-WB.html 

2- Usman Bugaje, "War By other Means" Ci7zen Magazine, June 15, 1992 

   

                                                           

104 . ساخته شده است 1992و  1991هاي  در سال» جان پيلجر«فيلم مستند. 
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  مترجمان 8ي  يادداشت شماره

  اي از نوع ديگر سونامي

منجر به مرگ حدود صد و پنجاه هزار تن شد، در مقام مقايسـه،   2004دسامبر سال  26اگر كه دريا لرزه سونامي در 

  .فرستد ها نفر را به كام مرگ مي هاي غرب ساالنه ميليون سياست
افكـنِ   به قربانيانِ دريا لرزه سونامي كمتر از بهاي يك بمب) آمريكا و بريتانيا( طلبانِ صليبيِ غرب  هاي جنگ كمك
Stealth هاي جشن آغـاز دوره دوم رياسـت جمهـوري     صورتحساب هزينه. يا هزينه يك هفته اشغال خونينِ عراق بود

بـوش و بلـر، نخسـت وزيـر     . كـرد  ل سريالنكا كفايت ميجرج بوش به قدري بود كه براي بازسازي قسمت اعظمِ سواح
شان به بازماندگان فاجعه سونامي را فقط هنگامي افزايش دادند كه مشخص شـد   چكاني هاي قطره بريتانيا، اولين كمك

 روابط«آوري است و، بنابراين بهبود  ها دالر در سرتاسر جهان، به شكلي خودانگيز، از سوي مردم در حال جمع ميليون
ششـم   دولـت بلـر يـك   » سخاوتمندانه«كمك به اصطالح . طلبد افزايش كمك از سوي آمريكا و بريتانيا را مي» عمومي

مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون دالري است كه وي، قبل از حمله زميني به عراق، براي بمباران آن كشـور هزينـه   
، در اختيـار   Hawkهـاي   افكـن  كـه، بـراي خريـد بمـب    اي دوميليارد دالري است  كرد و نيز كمتر از يك بيستم هديه

  .نظاميان اندونزي قرار داد
اي از  اش نازل شد برخورد سـخاوتمندانه  دولت استراليا نيز در قبال اين بالي تاريخي كه بر سر همسايگان آسيايي

تـي اسـت كـه    خوب است بدانيم دولـت اسـتراليا همـان دول   . فروخت خود نشان نداد ولي به كمك متوسطش فخر مي
تـرين   بارش در منطقه آچـه كوچـك   نيروي ويژه ارتش اندونزي كه اسناد موجود در اقدامات خشونت( 105»كوپاسوس«

هـاي چهـل سـاله اسـتراليا از      اقداماتي از اين دسـت بـا حمايـت   . را در خفا آموزش داده بود) گذارد ترديدي باقي نمي
، در حـالي كـه نيروهـاي وي     106»سـوهارتو «از ژنرالِ ديكتاتور، به ويژه حمايت ستايش آميزش (سركوب در اندونزي 

وزيـر   ، نخسـت  108»هـاوارد «دولـت  . همخواني دارد) 107كردند را قصابي مي» تيمور شرقي«سوم از جمعيت جزيره  يك
استراليا، كه به  زنداني كردنِ پناهندگان خردسال سوء شهرت دارد، در حال حاضـر، بـا محـروم كـردن     » كارِ محافظه«
المللِ درياها را زيـر   يمور شرقي از حق امتيازِ نفت و گازِ متعلق به اين جزيره به ميزان هشت ميليارد دالر، حقوق بينت

توانـد مدرسـه، بيمارسـتان و جـاده      تيمور شرقي، كه فقيرترين كشور دنيا است، بدون اين درآمـد نمـي  . پا نهاده است
  .ارند، كار ايجاد كندبسازد يا براي جوانانش، كه نود درصد آنان بيك

ي اربابان جهـان، همگـي، بخشـي از اسـبابِ كـارزارِ       ها، و تبليغات فريبكارانه ها، خودپرستي دورويي

                                                           

105. Kopassus 

106 .Suharto  ، ديكتاتور سابق اندونزي كه با  كودتاي خونبارِ سازمانCIA  ميالدي بـه قـدرت رسـيد و، بـا دسـتورِ       60آمريكا در دهه
 ،)كودتا توسط سفارت آمريكا در جاكارتا، حاويِ اسامي افرادي كه بايد معـدوم شـوند   هاي ارسالي به دولت به ويژه، ليست(مستقيم آمريكا 

پشـت پـرده   «جلد سـوم از مجموعـه    جهت اطالعات تفصيلي مراجعه كنيد به. عام نمود مدت كوتاهي قتل ميليون نفر را ظرف دو بيش از
 .جستار اول ،)1388نشر اختران، ( اثر جان پيلجر» اربابان جديد جهان«تحت عنوان » مخملين

پشت پـرده  «جلد دوم از مجموعه  ،مراجعه كنيد به»غرب«با حمايت » تيمور شرقي«جهت اطالعات تفصيلي از عمليات اندونزي در . 107
 ،)1387نشـر اختـران،  (به كوشش جان پيلجـر  » نگاران كاوشگر ساز از روزنامه هايي تاريخ گزارش :به من دروغ نگو«تحت عنوان » مخملين

 .»اسناد تيمور«ي  مقاله

108 .John Howard  ،وزير استراليا نخست. 
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بـر غـرب حـاكم اسـت، تبليغـات      » فاقـد ارزش «و » ارزشـمند «در حالي كه تفكيك نوع بشر بـه قربانيـانِ   . آنهاست
قربانيان يك فاجعه طبيعـي  . شان گوش فلك را پر كرده است انهدوست روزافزونِ اربابانِ جهان در خصوص اهداف انسان

، حال آنكـه  !)هرچند كه معلوم نيست تا چه هنگامي(شوند  محسوب مي» ارزشمند«) از نوع دريا لرزه سونامي( بزرگ 

خبرنگاران به داليلي، . شـوند  و، در اغلب موارد، غيرقابل ذكر محسوب مي» فاقد ارزش«قربانيانِ فجايعِ امپريالسيتيِ 
هايشان بوده است گـزارش   توانند خود را متقاعد كنند كه رويدادهاي زشتي را كه مورد حمايت دولت نمي
هـا و   تخريب أاين امكان را فراهم آورده است تا از كنارِ رديابيِ منش» سويه اخالقي ي يك آئينه«اين . كنند

يـك  : اي از نـوع ديگـر اسـت    ، خود، سـونامي و اين. كشتارها، به عمد، بگذريم و خود را به نديدن بزنيم
  .»غرب«هاي  سوناميِ ساخته سياست

بارِ افغانستان را در نظر بگيريد كه آبِ فاقد آلـودگي چيـزي اسـت ناشـناخته، و مـرگ نـوزادان در        وضعيت فالكت
بـا شـما   ... كـه دهـيم   ما به مردم افغـان تعهـد مـي   «: اعالم كرد 2001توني بلر در سال . هنگام تولد چيزي است رايج

اي كه گريبانگير شماست يافـت   همگام خواهيم بود تا هنگامي كه اطمينان يابيم مفري براي خالصي از فقرِ آزاردهنده

، المللي به افغانستان براي بازسازي بوده است هاي بين درصد از تمام كمك 3فقط با وجود ايـن،  » .خواهد شد
ريـزي اسـت بـراي     نظامي بـه رهبـريِ آمريكـا اسـت و مـابقي خـرده      » اتحاد«ها براي  درصد از كمك 84در حالي كه 

  .هاي اضطراري كمك
ترين قربانيان به حساب »فاقد ارزش«ها را  شود، اين است كه افغان علت اين امر، كه البته عامداً بر زبان آورده نمي

غيرنظامي را  93 ر دادند واي كشاورزيِ را بارها مورد حمله قرا وقتي بالگردهاي آمريكايي دهكده. آورند مي
علت مرگ اين افراد صرفاً اين است كه «: گفت) پنتاگون(يك مسئول وزارت دفاع آمريكا به قتل رساندند،

  ».خواستيم بميرند ما مي
هـاي   بـر عـراق اعمـال شـد و در طـول سـال       1990در طـول دهـه   ) اي ولي غالباً ناگفته(محاصره و تحريمِ مشابه 

صندوق كودكان سـازمان  «(» يونيسف«، 2004در سپتامبر . ها شدت يافت ها و آمريكايي ليسيتوسط انگ» آزادسازي«
عـراق از فقـري   . برابـر شـده اسـت    2گزارش داد كه طي دوران اشغال، فقرِ تغذيـه در ميـان كودكـان عراقـي     ) »ملل
زدياد است، به خصـوص سـرطان   موارد ابتال به سرطان به سرعت در حال ا. برد كننده و كمبود مزمنِ دارو رنج مي فلج

مدرسه در اثـر بمبـاران  صـدمه ديـده      700بيش از  109.سينه؛ و موارد آلودگي به مواد راديواكتيو بسيار گسترده است
ميليون دالر هزينه شده  29شود به بازسازي عراق تخصيص داده شده، فقط  از ميلياردها دالري كه گفته مي 110.است

چيزهـاي زيـادي   . اند ها را بر عهده داشته به مزدوراني شده كه حراست از خارجي است و بيشتر آن هم صرف پرداخت
  .كند ها راه پيدا نمي از اين دست به رسانه

 000,24اي جهاني است و روزانه باعث مـرگ   داراي گستره» هاي غرب ي سياست سوناميِ ساخته«اين 
اينهـا  . شـود  مـي » فاقـد ارزش «و » رزشمندا«نفر به سبب فقر و بدهي و استثنا قائل شدن بين قربانيانِ 

قـرار  » سـازمان ملـل  «ييـد  أمورد ت 1990اين مطلب در سال . محصول فرهنگي است به نام نئوليبراليسم
» اي ضـربتي  برنامـه «خواهان برگزاري كنفرانسي از داراترين كشورها در پاريس با هـدف اجـراي   » سازمان«و  گرفت

هـاي غربـي بـه عمـل آورده      كليه تعهداتي كه دولتاما يك دهه بعد، عمالً . دجهان شهاي  براي نجات فقيرترين ملت
وفـادار  » حداقل كمك تعيين شده توسط سازمان ملـل «هاي غربي به  تعداد بسيار كمي از دولت. بودند نقض شده بود

                                                           

» اورانيوم ضـعيف شـده  «هاي حاويِ  از گلوله»متحدانش«اده نيروهاي نظامي آمريكا و علت آلودگي به مواد راديواكتيو در عراق، استف .109
 .است

 .است 2004اينها صرفاً ارقام موجود در پايان سال  .110
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خـارجي تخصـيص    هـاي  را به كمـك » يا بيشتر از درآمد ملي خود) دهم درصد هفت(درصد  7/0مانده و مقدارِ ناچيزِ 
ترين ميزان كمـك   دهد كه پايين درصد از درآمد ملي خود را مي 14/0بريتانيا نصف حداقلِ تعيين شده يعني . اند داده

  .در بين كليه كشورهاي صنعتي است
و ايـن  . اعـالم شـده اسـت   » زيادي«و » ارزش بي«هاي غربي  دانند كه زندگي آنها توسط دولت ها انسان مي ميليون

بـا توجـه   . پنهان مانده و به ذهن آنها حتي خطور هم نكرده است» غرب«ست كه، تا حد زيادي، از ديد مردمِ چيزي ا
هـاي مـواد غـذايي و سـوخت      ها و يارانه ، تعرفه111»المللي پول صندوق بين«به اينكه طبق نسخه پيچيده شده توسط 

اي در انتظار آنها خواهد بود و همـين   انند كه فاجعهد هاي بدون زمين اين را مي بايد حذف شود، دهقانانِ جزء و انسان

گويـد كـه فقـط     مـي  (WTO)» سازمان تجارت جهـاني «. است كه خودكشي در ميان دهقانان شيوع يافته است
شان را تحت حمايت قرار دهند؛ فقـط آنهـا حـق     كشورهاي ثروتمند اجازه دارند كشاورزي و صنايع ملي

هـاي تصـنعي كـاهش     دارند قيمت صادرات گوشت، غالت، و شكر خود را، به ياري يارانه دولتي، به قيمت
اين عمل، وسيله امـرار معـاشِ آنـان و    وارد بازارهاي كشورهاي فقير كرده و، با » دامپينگ«داده، با عملِ 

  .شان را نابود سازند زندگي
نام گرفته بود، يك چنين مـوردي   113»شاگرد نمونه اقتصاد جهاني«، 112»بانك جهاني«اندونزي، كه زماني توسط 

هـا شـده و جـان     در جزيره سوماترا طعمـه آب ) روز وقوع سونامي( 2004دسامبر  26بسياري از كساني كه روز . است
. مـال و منـال شـده بودنـد     دست و بي تهي» المللي پول صندوق بين«هاي  ختند پيش از آن روز نيز به سبب سياستبا

، ميـزان  114»انسـتيتوي منـابع جهـاني   «به گفته . ميليارد دالري گرفتار آمده اسـت  110اندونزي به يك بدهيِ 
اي  ليـون كـودك در گسـتره   مي 18الـي   13هاي غرب مرگ سـاالنه   ي سياست تلفات اين سوناميِ ساخته

 . سال است 5ميليون كودك زير  12، 115»گزارشِ توسعه انسانيِ سازمان ملل«جهاني و يا، طبق 

هـاي   اگر يكصد ميليون انسـان در جنـگ  «نويسد  ، دانشمند استرالياييِ علوم اجتماعي، مي116»مايكل مك كينلي«
مقايسه با مـرگ و ميـر سـاالنه كودكـان كـه ناشـي از        بايست براي آنها، در اند، چرا مي رسمي قرن بيستم كشته شده

بـه ايـن سـو بـوده اسـت، در درك و شـناخت،        1982از سال  "بانك جهاني"تجويزيِ  "ي تعديالت ساختاريِ برنامه"
به عبارت ديگر، چگونه است كه در مورد تلفات جنگ جهاني دوم هنـوز، پـس از گذشـت    (» امتيازي خاص قائل شد؟

ي ناشـي از   هـا مـورد مـرگ سـاالنه     شـود ولـي در برابـرِ ميليـون     مچنان و بدون وقفه، تبليغات مـي سال، ه 60حدود 
  ).شود؟ هاي خاصِ صاحبانِ قدرت جهاني، سكوت عمدي پيش گرفته مي سياست

را به عنوان غريوِ جنگي خـود اختيـار   » دموكراسي«شود شعار  ي كه باعث موارد پيش گفته مي»نظام«اين امر كه 
ايـن هشـياري و خودآگـاهيِ    . كننـد  ها در سراسر جهان، بطـور روزافـزون، درك مـي    اي است كه انسان مضحكهنموده 
هاي  طلبان صليبيِ واشنگتن و لندن همدردي از آن هنگام كه جنگ. آفريند ها چيزي بيش از اميد مي ي انسان فزاينده

طلبـيِ خـود را شـتاب بخشـند،      هاي توسعه تا فعاليترا به يغما بردند  2001سپتامبر  11جهاني براي قربانيانِ حادثه 
شـان را   نوعي آگاهي انتقادي در ميان عموم ايجاد شده است و افرادي از نوع بلر و بوش را دروغگـو و اعمـال نابكارانـه   

  .شمرَد جنايت مي

                                                           

111. IMF 

112. World Bank 

113 .Model Pupil of Global Economy ،اول ، جسـتار  »اربابان جديد جهان«: »پشت پردهمخملين«از مجموعه  3به جلد . ك.م
 ).»شاگرد نمونه«(

114. World Resources Institute 

115. UN Human Development Report 

116. Michael McKinley 
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گير و هاي جاري براي قربانيان دريا لرزه سونامي از سوي مردم عادي در غـرب حـاكي از ظهـور چشـم     سيل كمك
هـاي   است كه مردم غرب به واسطه دولت» گرايي المللي سياست حمايت از منافع جمعي، اخالقيات، و بين«ي  دگرباره

اگر به سخنان گردشگراني كه از كشورهاي صدمه ديـده  . اند از آن محروم بوده 117ها خود و به سبب تبليغات ابرشركت
ماالمال از حس قدرداني نسـبت بـه برخوردهـاي سرشـار از احسـاس و      اند گوش فرا دهيم، آنان را  از سونامي بازگشته

دستان خواهيم يافت كه آنـان را در كاشـانه خـود پنـاه داده و از آنـان نگهـداري        ترينِ تنگ دست ي تنگ سخاوتمندانه
ائـل  هايي كه فقط براي آزمنـدان بهـا ق  »مشي خط«تزي است براي  رسد آنتي آنچه از سخنان آنان به گوش مي. كردند

  .شود مي
كلماتي است كـه  » ي ظهورِ اخالقيات از سوي عامه مردم كه دنيا تاكنون به خود ديده است گيرترين منصه چشم«
سرتاسـر جهـان را درَنورديـد     2003كه در فوريه  آلود ضدجنگ براي تشريحِ احساسات خشم 118»آرونداتي روي«خانم 

ميليـون نفـر در آن    35زند كـه   وي به عمل آمده است تخمين ميتحقيقاتي كه توسط يك منبع فرانس. گيرد بكار مي
سازد كه چيزي همانند آن هرگز وجود نداشته اسـت؛ و   روز در سراسر جهان دست به تظاهرات زدند و خاطرنشان مي

  ».اين فقط يك آغاز است
اي اسـت كـه    مبـارزه اي جديـد كـه تـداومِ     ها نه پديـده  اين شعاري توخالي نيست؛ نو شدن و متحول شدنِ انسان

اي در زير برف است كـه بـا    هايي از زمان، مرده و منجمد به نظر رسد ولي، به واقع، به سانِ دانه هرچند شايد در برهه
هاي مديـدي   به عنوان نمونه، آمريكاي التين را در نظر بگيريد كه مدت. كمي گرما، جوانه زده و سر برون خواهد كرد

  .اعالم شده بود» ديزيا«فراموش شده و » غرب«در 
به سـببِ  . اند گفتند مردم آمريكاي التين عقيم بار آورده شده مي«نويسد،  در اين خصوص مي 119»ادواردو گالئانو«

اين باور، كه از روزگارانِ استعمار به ما رسيده و توسط سربازاني خشن، آموزگاراني كمرو، و تقديرگرايانِ متزلزل، نسل 
ده است، اين تصورِ غلط در اعماق روحمان ريشه دوانيده كه گويا واقعيت غيرقابـل تغييـر   بعد از نسل، آموزش داده ش

هايي را كـه هـر روزِ نـو بـا خـود       است و، به همين علت، تنها كاري كه از ما ساخته است اين است كه، در سكوت، غم
  ».آورد فرو خوريم همراه مي

عليـه خـوف و   «دارد كـه مـردم آن    اروگوئـه، را گرامـي مـي    اش، گالئانو زايشِ دوباره دموكراسيِ حقيقي در موطن
در ونـزوئال، انتخابـات كشـوري و ايـالتي در مـاه      . اند ي دادهأهاي ناشي از آن ر سازي و زشتي ، عليه خصوصي»وحشت

همين پيروزيِ دموكراتيك را براي تنها حكومتي در جهـان كـه ثـروت حاصـل از نفـت خـود را بـا         2004اكتبر سال 
  .شود به ارمغان آورد ين اقشار مردم سهيم ميفقيرتر

وزيـر   و عمـدتاً مارگـارت تـاچر، نخسـت    (هاي غربـي،   هاي نظامي، كه توسط دولت هاي فاشيست مانده در شيلي، ته
   120.اند ي دموكراتيك قرار گرفته گرفته شدند، تحت تعقيبِ نيروهاي جان حمايت مي) اسبق بريتانيا

هـاي   پـا گرفتـه و از جنـبش    1999اين نيروها بخشي از جنبشي عليه نابرابري، فقر، و جنگ هستند كه از سـال   
هـا   الملل گراتر و پذيراتر در قبـال تفـاوت   تر، بين ام به ياد دارم، فراگيرتر، متهورتر و مصمم مشابهي كه در طول زندگي

از ) باشـد  ه مدعي است مظهرِ شـكلِ برتـري از زنـدگي مـي    ك(را » غرب«اين جنبشي است كه طوقِ ليبراليسمِ . است

                                                           

 .در نظر گرفته شده است Corporateبه عنوان معادل » ابرشركت«. 117

118 .Arundhati Roy ،      ـ   جـزء پرفـروش   هـايش در آمريكـا   بانوي نويسنده و سـخنران مشـهور هنـدي كـه كتـاب وده اسـت و  تـرين ب
 .كند ـ م مي هايش نيز بيشترين تعداد مخاطب را به خود جلب سخنراني

119. Eduardo Galeano 

را  2006و  2005هـاي   و برزيـل در سـال   توان پيروزي نيروهاي دموكراتيك در انتخابات كشورهاي بوليـوي، آرژانتـين   و به اينها مي. 120
 .افزود
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ماهيتاً همان استعمارگرايي است، هرچند كه بـا  » غرب«عقال دانند كه ليبراليسمِ . گردن خود برداشته اسـت 
هـا در معـرض    ملـت » فقيرسـازيِ «هـاي   عقال همچنين دانند كه تماميِ نظام سلطه و سياست. نامي و عنواني ديگر

  .شود ت، همانطور كه اكنون واقعيات فتح عراق يكي پس از ديگري آشكار ميآشكار شدن اس
  
  

  :منبع
The Other Tsunami, John Pilger, "The New Statesman", January 10th, 2005. 

  .كيدات از مترجم بوده استأتلخيص، توضيحات، و ت
بـه مـن   «كتاب : »مجموعه پشت پرده مخملين«از  2به جلد . ك. ـ جهت مطالعه مطالب بيشتري از ادواردو گالئانو، م
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  مترجمان 9ي  شمارهيادداشت 

  »داري فاجعه سرمايه«ظهور 

دولـت  » جنـگ پيشـگيرانه  «در اياالت متحده، دكترينِ  2004ها در ماه اوت سال  آلود تابستانيِ رسانه در سكوت چرت
ي  كننـده  دفتـر هماهنـگ  » «كـاخ سـفيد  «، 2004در تـاريخ پـنجم اوت   . بوشِ پسر گامي بلند به پيش برداشـت  جرج

در ايـن  . ، سفير سابقِ اياالت متحده در اوكـراين، ايجـاد كـرد   122را به رياست كارلوس پاسكوال 121»بيتبازسازي و تث
هـاي اقتصـاديِ    فـراهم كـردن طـرح   » دفتر«كشور تهيه شده است و وظيفه  25اي از  ، فهرست كامالً محرمانه»دفتر«

مزبور است كه، فعالً، به مخاصـمه بـا آمريكـا    كشور  25راي هريك از ب» بعد از مخاصمه«ماهرانه و دقيقي براي دورانِ 
كشـورِ   25اي مشـخص،   اين به آن معنا است كه اياالت متحده آمريكا مترصد است كه، طـي برنامـه  . اند كشيده نشده

بنـا بـه   . هايي كه در پي دارد، به جنگ و مخاصمه بكشـاند  ناآگاه از اين توطئه را، با هدف بازسازيِ بعدي و چپاولگري
ي بازسـازيِ تمـام و كمـال را در كشـورهاي      سكوال، دفتر مزبور قادر خواهد بود سـه مـورد عمليـات جداگانـه    گفته پا

  .به درازا خواهد كشيد» پنج تا هفت سال«زمان اجرا نمايد، كه هريك  مختلف بطور هم
» پايانِ ي بي پيشگيرانه ويرانگريِ«دولت بوش كه هم و غم خود را وقف . آيد اينها همه با هم كامالً جور درمي! آري

بازسـازيِ  «هـايش بايـد داراي دفتـر ثـابتي نيـز بـراي        كشورها كرده است، صد البته كه اكنون بـه منظـور غـارتگري   
  !ها باشد پس از انجامِ ويرانگري» پايان ي بي پيشگيرانه

هـا فـراهم نمـود     بنديِ خرابـي  هايي براي سرهم بايست صبر كرد تا جنگي درگيرد و سپس طرح آن دوراني كه مي
شـوراي ملـي   «آقـاي پاسـكوال، در همكـاريِ نزديـك بـا      » كننده بازسازي و تثبيت دفتر هماهنگ«. سپري شده است

دارد و  نگـه مـي  ) از نظـر آمريكـا  (» ريسـك  پـر «بر كشـورهاي   124»نظارت دائم«آمريكا، فهرستي براي  123»اطالعات
تجهيـز و اقـدام سـريع،    «هاي پـيش از جنـگ، و    ريزي اند به طرح كند كه آماده هايي را براي اقدام سريع فراهم مي تيم

هــاي  ســازمان«هــاي بخــش خصوصــي،  هــاي مزبــور از شــركت تــيم. بپردازنــد» پــس از فــروكش كــردن مخاصــمات
 . تشكيل شده است 126»ستادهاي فكري«و اعضاي  125»غيردولتي

: گرد آمده بودند، گفـت  127»المللي بين مركز مطالعات راهبردي و«در  2004آقاي پاسكوال به جمعي كه در اكتبر 
اعطا شده است كه براي سـاختنِ دوبـاره كشـورهايي كـه      "از پيش منعقد شده"ها قراردادهايي  به برخي از اين تيم«

نفع اين كار در اين است كه تكميلِ پيشاپيشِ اسناد و مدارك مربـوط  ! بعداً درهم خواهند شكست به كار خواهد رفت
  ».راي اقدامات بعدي را بين سه تا شش ماه كاهش خواهد دادزمانِ موردنياز ب

ي وي در  هاي مزبور در دفتـرِ نـه چنـدان شـناخته شـده      هايي كه توسط تيم طبقِ گفته خود آقاي پاسكوال، طرح

هـاي   128»بافت اجتمـاعيِ ملـت  «ايجاد تغييراتي در براي » دقيقاً«شود  ساختمان وزارت خارجه آمريكا تهيه مي
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122. Carlos Pascual 
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، نه تجديد بنايِ كشورهاي قـديم، كـه   »كننده بازسازي و تثبيت دفتر هماهنگ«توجه كنيد كه وظيفه . استموردنظر 
هـاي بازسـازيِ اضـطراريِ     به اين ترتيب، تـيم . است 129»دموكراتيك و با گرايشِ بازار) به اصطالح(«ايجاد كشورهايي 

. كمـك كننـد  » شوند به ناپايداريِ اقتصادي مي واحدهاي اقتصادي دولتي كه منجر«دفتر مزبور ممكن است به فروشِ 

  ».از هم گسيختنِ چيزي است كه از گذشته به جاي مانده است«به معناي » بازسازي«به قول وي، گاهي 
اي  مقاومـت ورزنـد ـــ چنـين آينـده     » اي از پيش نانوشته آينده«ي  پردازان معدودي قادرند در برابر وسوسه نظريه

كـه آفـرينشِ يـك    (جديـدي   130»آزاد و بكـرِ «هـاي   سـرزمين » كشف«: داد كه استعمار مي اي بود همان قول فريبنده
كـم، ايـن چيـزي اسـت كـه مرتـب در        و يا، دسـت (استعمار مرده است اما اكنون ). ساخت پذير مي امكانآرمانشهر را 

ي كـه، بـه قـول    »ي سـپيد  ورقـه «؛ ديگر نه جاي جديدي براي كشف كردن باقي مانده، و نـه  !)كنند گوشمان فرو مي
هـاي فراوانـي    در عوض، در اين برهه از زمان، ويرانگـري » .ها را بر آن نگاشت ترين و زيباترين واژه بتوان تازه« ،131مائو

ي  بـه واسـطه  (وجود دارد ــ كشورهايي كه به سبب مشيت الهي و يا به سببِ مشـيت پرزيـدنت جـرج دبليـو بـوش      
و البتـه، هرجـا كـه تخريبـي روي     . انـد  هايي فرو كاسته شده مخروبه، به 132!)كند هايي كه از خداوند دريافت مي فرمان

  . اي هم صورت خواهد گرفت دهد، به تبع آن، بازسازي
: گويـد  هندوسـتان، مـي   135در بنگـالور  134»جهـان  "جنـوبِ "تمركز بـر  «، از محققانِ تشكيالت 133شلمالي گوتال

اي وجود دارد، كـه بـر آن    ولي اكنون استعمار پيچيده. داد يزماني، استعمار خود را به شكلي عريان و زمخت نشان م«
  ».اند نام نهاده "بازسازي"

تري از اين كره خاكي فعاالنـه در دسـت بازسـازي اسـت و      هاي هرچه وسيع رسد كه بخش بدون شك، به نظر مي
، 136»ظـم غيردولتـي  هاي مع سازمان«هاي مهندسي،  متشكل از مؤسسات مشاورِ انتفاعي، شركت(توسط دولتي موازي 

در حال تجديـد بنـا   ) المللي ، و نهادهاي ماليِ بين»سازمان ملل«رسانيِ  هاي كمك رسانيِ دولتي، بنگاه هاي كمك بنگاه
است، در حالي كه از مردمِ ساكن در اين مناطقِ تحت بازسازي ــ از عراق گرفته تا آچه، و از افغانستان تا هـائيتي ـــ   

كوه و شكايتكار بسيار كند است؛ سـطح زنـدگيِ مشـاوران خـارجي     : رسد مشابهي به گوش مي فريادهايِ ش پيشرفت
است و، عالوه بـر ايـن، روزانـه    » )به عنوان كارمزد(درصد + هزينه «هاي مخارج آنان بر اساس  بسيار باال است؛ حساب

سـتند، در بـه روي آنـان بـراي     وجوي كار ه ولي، در حالي كه افراد محلي شديداً در جست. گيرند هزار دالر حقوق مي
  .گيري بسته است استخدام، آموزش و تصميم

، مرتبـاً بـراي   »حكومـت مدبرانـه  «و » شفافيت«، درباره اهميت »بناي دموكراسي«متخصصان كذاييِ 
از » هـاي غيردولتـي   سـازمان «كنند، و اين در حالي است كه اغلبِ پيمانكـاران و   ها خطابه ايراد مي دولت

كنند، چه رسد به اينكـه اجـازه دهنـد     ها خودداري مي ر ماليِ خود براي بررسيِ همان دولتگشودنِ دفات
ترين كنترلي اعمال  هاي مالي دريافتيِ كشور خودشان كوچك هاي مزبور بر نحوه هزينه كردنِ كمك دولت
  .كنند

نيويـورك  «زنامـه آمريكـاييِ   ي اندونزي فاجعه آفريـد، رو  در منطقه آچه» سونامي«ي  سه ماه پس از آنكه دريالرزه

                                                           

129. "Democratic and market-oriented" 

 .توان مطابقميل و خواست خويش عمل كرد به معناي بدون محدوديت و بدون مقررات از پيش تعيين شده، كه مي» آزاد« .130

131 .Mao Tse Dung  ، جمهوري خلق چين«بنيانگذار«. 

 !شود وي الهام مي هاي خداوند است كه به فرمان كند كه پشتوانه اعمالش، از جمله حمله به عراق، پسر اغلب ادعا مي» جرج بوشِ«. 132
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رسد كه بـراي شـروع تعميـرات و تجديـد بنـاي       به نظر مي«گزارش دردناكي را منتشر كرد مبني بر اينكه،  137»تايمز
  ».منطقه آچه، تقريباً هيچ اقدامي صورت نگرفته است

باشد كه لياقت است شايد علت اين  انگيزي در امر تجديد بنا بي اگر صنعت بازسازي به نحو حيرتولـي  
هدف، نه بازسازي، كه تغييـر شـكل دادنِ   «، »شلمالي گوتال«به گفته . هدف اصليِ آن واقعاً بازسازي نيست

خوانيم، به رغم اينكه خـود بـه تنهـايي     شنويم و مي اي كه مي لياقتي بنابراين، ماجراهاي فساد و بي» .همه چيز است

داري  سـرمايه «ظهور :آيند  تري به كار مي دن رسواييِ عميقبارند، در واقع، چون صورتكي، در خدمت پوشان فضاحت
، آن هم به شكلي به غايت چپاولگرانه، كه براي دست زدن بـه مهندسـيِ اجتمـاعي و اقتصـاديِ     »فاجعه
صنعت بازسازي در اين جبهـه  . كند اي موردنظرش، از درماندگي و ترسِ ناشي از فجايع سوءاستفاده مي ريشه

كند كه معموالً، پيش از آنكه مـردمِ منطقـه تشـخيص دهنـد چـه بـر سرشـان آمـده،          عمل مي چنان سريع و كارآمد
  .اندازيِ بر اراضي تكميل شده و كار از كار گذشته است ها و چنگ سازي خصوصي

معاون وقت وزارت دفاعِ اياالت متحده، پل ولفوويتز، طرح بسيار مشابهي را بـراي عـراق طراحـي و بـر اجـراي آن      
گـذاري در آن   كشيد كه مقامات اشغالگر عراق به بازنويسيِ قوانين سـرمايه  آتش در بغداد هنوز شعله مي: ودنظارت نم

برخي به همين . سازي خواهد شد هاي تحت مالكيت دولت در عراق خصوصي كشور پرداخته و اعالم كردند كه شركت
حقيقت امر ايـن  . فردي نامناسب است» انك جهانيب«كنند كه ولفوويتز براي هدايت  سابقه اشاره كرده و استدالل مي
ولفـوويتز در عـراق درسـت    ! توانست وي را براي تصديِ شغل جديـدش آمـاده سـازد    است كه چيزي بهتر از اين نمي

زده و گرفتـار   تحت رياست وي اكنون دارد عمالً در هر كشـورِ جنـگ  » بانك جهانيِ«كرد كه  داشت همان كاري را مي
  .دهد فاجعه انجام مي
اياالت متحده، كشورهايي كه تخاصم با آنهـا   138ي»خدمات تحقيقاتيِ كنگره«ي صورت گرفته توسط  طبق مطالعه

بانـك  «هـاي   درصـد از كـل وام   25تـا   20بـين   139اكنـون  1998درصديِ سـال ،  16پايان يافته، در مقايسه با سهم 
اقـدام سـريع در هنگـام    . اسـت  1980با سـال  درصدي در مقايسه  800كنند، كه اين افزايشي  را دريافت مي» جهاني

بوده است، كه بـا همكـاري   » سازمان ملل«هاي  ها و بالهاي طبيعي، بطور سنتي، در حيطه وظايف آژانس وقوع جنگ
ولـي  . سـاختند، و امثـال اينهـا    هاي موقت مـي  آوردند، خانه هاي اضطراري را فراهم مي كمك» هاي غيردولتي سازمان«

العاده پرمنفعتي است، و اهميتش خيلي بيش از آن اسـت كـه    صنعت فوق» بازسازي«ت كه كار اكنون آشكار شده اس
كاهش فقر ولي «كه خود را وقف اصلِ » بانك جهاني«بنابراين، امروز ! سپرده شود» سازمان ملل«به دست نيكوكارانِ 

  .دار اين مهم شده است كرده عهده» از طريق كسب منفعت
براي بازسـازي، قراردادهـاي بسـيار    : بازسازي به عنوانِ يك فعاليت تجاري سودآور است گونه شكي نيست كه هيچ

كـه ميـزانِ آن فقـط در     140به عنوان مثال، قراردادي با اَبرشـركت هـاليبرتون  (بزرگ مهندسي و تداركاتي وجود دارد 
ميليـارد دالري تبـديل    2صـنعتي  به  141»بنايِ دموكراسي«ي كذاييِ  ؛ پروژه)ميليارد دالر است 10عراق و افغانستان 

وجود نداشته است ــ يعني مؤسساتي در » مشاورانِ بخش دولتي«شده است؛ و هيچ زماني بهتر از دوران حاضر براي 
دهنـد و، اغلـب خـود نيـز، بـه       هايشان خدمات مشورتي ارائه مي ها در مورد فروش دارايي بخش خصوصي كه به دولت

ِبرينـگ  «ي  هاي ماليِ مؤسسه خدمات مشاوره طبق صورت. گيرند لتي را در دست ميعنوان پيمانكار فرعي، خدمات دو

                                                           

137. New York Times 

138. Congressional Research Service 

 2005.سال . 139

 342.، ص »مترجمان 2ي  يادداشت شماره«مراجعه كنيد به  .140

141 .Democracy Building  ، بوشِ پسر جرجپروژه مورد ادعاي. 



 229/ هاي مترجمان يادداشت

 

اي نزد دولتمـردان اسـت، درآمـد مؤسسـه مزبـور از بابـت بخـشِ         كه در اياالت متحده داراي جايگاه ويژه 142»پوينت
 342: سـت و ميـزان سـود حاصـله بسـيار بـاال ا     » سال، چهار برابر شده اسـت  5ظرف مدت فقط «، »خدمات دولتي«

زده بـه جهـت    اما، عالوه بر اينها، كشورهاي مصـيبت . درصدي 35، يعني يك حاشيه سود 2002ميليون دالر در سال 
بـار،   پـس از رويـدادي فاجعـه   . آنها فرمانبردارانِ خيلي خوبي هسـتند : جذابيت دارند» بانك جهاني«ديگري نيز براي 

كمكي، معموالً هر كاري را حاضرند انجام دهند ــ حتي اگر بـه  هاي اين كشورها براي به دست آوردن دالرهاي  دولت
پرواضـح  . هايشان باشـد  گسترده در سياست» اصالحات«هاي بسيار سنگين و موافقت با انجام  معناي باال آوردنِ بدهي

هي است كه در شرايطي كه جمعيت محلي در تالش براي برآوردنِ نيازهاي اوليـه مثـل سـرپناه و غذاسـت، سـازماند     
  .سازي شايد ناممكن يا غيرقابل تصور به نظر آيد سياسي و مبارزه عليه امرِ خصوصي

 تر است اين اسـت كـه بسـياري از كشـورهاي ويـران شـده از جنـگ در         اين هم جذاباز » بانك«آنچه از ديدگاه
هـايي مـاديِ    ت كمـك هاي الزم بـراي مـديري   قرار دارند و بنابراين فاقد ثبات و مهارت 143»حاكميت محدود«وضعيت 

است » بانك جهاني«كه مديريت آن با  144»صندوق اماني«ها اغلب به يك  بنابراين، اين كمك. شوند دريافتي تلقي مي
دهـد   تا جايي پول در اختيار دولت قرار مي» بانك جهاني«: وضع به اينگونه است 145»تيمور شرقي«در . شود واريز مي

 146حـذف مشـاغل در بخـش دولتـي    » مسئوالنه«ظاهراً معناي . كند هزينه مي» مسئوالنه«كه دولت نشان دهد آن را 
نسـبت بـه اسـتخدامِ    » بانك«هاي نقديِ دريافتي به مشاوران خارجي است كه  ولي دست و دلبازي در پرداخت كمك

المللـي بـه    بـين در يكي از دواير دولتي، يك مشـاور  «، 147طبق تحقيقات بن ماكسام. ورزد آنان توسط دولت اصرار مي
  ».يِ او ظرف يك سال"تيمور"گيرد كه جمعاً بيست نفر همكار  قدر حقوق مي ماه همان تنهايي ظرف يك

هاي دريافتيِ آن كشور اعمال مديريت  بر كمك» صندوق اماني«از طريق يك » بانك جهاني«در افغانستان هم كه 
هــا، موفــق بــه  بــراي ســاختن بيمارســتان» ت بهداشــتوزار«بــا امتنــاع از دادنِ مبــالغ الزم بــه » بانــك«كنــد،  مــي

  .سازي خدمات بهداشت و درمان شده است خصوصي
گيـرد تـا    روي داد، بهـره مـي   2004دسـامبر سـال    26اكنون نيز از دريـا لـرزه سـونامي، كـه در     » بانك جهاني«

اند تقريبـاً   زانِ تخريب شدهكشورهايي كه در اثر سونامي متحملِ بيشترين مي. هاي خشن خود را به پيش ببرد سياست
» بانك جهاني«اند، و قسمت عمده كمك اضطراريِ  خود نشده» هاي خارجي ابطالِ بخشي از بدهي«گونه  مشمول هيچ

درصـد   80كه بـيش از  (كيد بر ضرورت كمك به جوامعِ كوچك ماهيگير أبه عوضِ ت. به شكل وام بوده است و نه هبه
در جهت گسـترش بخـش توريسـم و مـزارع صـنعتيِ پـرورشِ       » بانك جهاني«، )دهند قربانيانِ سونامي را تشكيل مي

هـا و   اي ماننـد جـاده   هاي همگانيِ صدمه ديده در مورد زير ساخت. آورد ماهي، به كشورهاي صدمه ديده فشار وارد مي
ع مـاليِ بخـش   ممكـن اسـت بـه منـاب    «اين است كه بازسازيِ آنها » بانك جهاني«مدارس، به موجب اسناد، تشخيص 

در ! آري. سازي را مورد توجه قـرار دهنـد   ها امر خصوصي كند كه دولت و بنابراين پيشنهاد مي» دولتي فشار وارد آورد
  !هر شرايطي، تمام فكر و ذكر آنان فقط يك چيز است

ونامي بارِ س ي فاجعه دريالرزه) وزير خارجه كابينه دومِ جرج بوشِ پسر(، كاندوليز رايس 2005در ژانويه 
  .ناميد» براي ما، منافع بسياري همراه آورده است«كه » انگيز فرصتي اعجاب«را 

  

                                                           

142. Bearing Point 

143. Limited Sovereignty 

144. Trust Fund 

145. East Timor 

 .، در مقايسه با زمنِ اشغال آن توسط اندونزي، نصف شده است»تيمور«بخش دولتي در . 146

147. Ben Moxham 
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بـرداريِ اسـتعمار در    آفريند زمينه را براي بهـره  ها فاجعه مي آنچه براي توده! استعمار نمرده است! نه
  !پوششي جديد فراهم آورده است

  
  :منبع

"The Rise of Disaster Capitalism" by Naomi Klein, "The Na7on", May 02,2005. 

  .كيدات از سوي مترجم بوده استأتلخيص، توضيحات و ت
منتشر شـد بسـط داده    2007خانم نائومي كالين، نويسنده اين مقاله، آن را با تفصيلِ كامل در كتابي كه در سپتامبر 

: دكتـرينِ شـوك  «تحـت عنـوان   » ي مخملين پشت پرده«هاي  ترجمه اين كتاب در جلد چهارم مجموعه كتاب. است
نشر اختـران ـ در دسـت    (توسط همين مترجمان در اختيار خوانندگان قرار خواهد گرفت » داري فاجعه ظهور سرمايه

  ).انتشار
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  مترجمان 10ي  يادداشت شماره

  »قاره آمريكا) آموزش نظامي(مدرسه «

  كشي مركز آموزش تروريسم، شكنجه، خشونت و آدم

گـاه كـه    آن. تر دست يك فرد كار راحتي است ولي نابود كردنِ آمالِ يك خلق چالشي است بس بزرگخالص شدن از 
خورد، يا وقتي نتيجه حاصـل از   هاي ملي ــ شكست مي ها و رفراندم پرسي هاي متداول ــ از قبيل انتخابات، همه روش

ي آمريكـا   موزشگاه نظاميِ ارتش اياالت متحـده يك آ(» مدرسه قاره آمريكا«انجامد،  آنها به تهديد حاكميت اقليت مي
ولـي  » ها كاري ها و مخفي كارخانه جنگ پنهان در پس تاريكي«براي آموزش نظاميان كشورهاي آمريكاي التين و يك 

  .تواند كارساز باشد ، مي)مخوف و قدرتمند
هـر دولتـي هرگـاه    «چنين گفـت  بوشِ پسر، رئيس جمهور آمريكا، طي نطقي در روز آغاز بمباران افغانستان،  جرج

ها و قاتالن پيوسته اسـت؛   گناه را مورد حمايت قرار دهد، با اين اقدام، خود نيز به جمع ياغي ها و قاتالنِ مردم بي ياغي
باعث مسـرت اسـت كـه    » .اش را در انزوا طي خواهد كرد؛ و مخاطرات آن گريبانگير خودش خواهد شد مسيرِ انتخابي

درنگ مـورد توجـه وي قـرار     دهد، زيرا كه به راستي دولتي وجود دارد كه بايد بي خطاب قرار ميرا » هر دولتي«بوش 
انسـتيتوي  «اين اردوگاه . كرده است سال گذشته، يك اردوگاه آموزشِ تروريسم را اداره مي 59دولت مزبور طي . گيرد

اياالت متحـده   150در ايالت جورجياي 149نام گرفته، مقر آن شهر فورت بنينگ 148»هاي امنيتيِ نيمكره غربي همكاري
  .شود مين مالي ميأآمريكا است، و توسط دولت پرزيدنت جرج بوش ت

  151»قـاره آمريكـا  ) آموزش نظامي(مدرسه «، »كره غربيهاي امنيتيِ نيم انستيتوي همكاري«، 2001تا ژانويه سال 
بـيش از شصـت   ) »مدرسه آمريكا«ختصار، يا، به ا(، مدرسه مزبور 2001تا سال  1946از سال . شد ناميده مي SOAيا 

هـاي   هاي كماندويي، جنگ هاي ضدشورش، آموزش تيراندازي، جنگ هزار سرباز و پليسِ آمريكاي التين را در تكنيك
توسط ايـاالت   1946ابتدا، در سال » مدرسه آمريكا«. هاي بازجويي آموزش داده است رواني، جاسوسيِ نظامي و روش

معاهـده  «سيس شد ولي پـس از امضـاي   أزش جنگيِ سربازانِ آمريكاي التين در كشور پاناما تمتحده آمريكا براي آمو
، 1984بين عمر توريخوس و جيمي كارتر رؤساي جمهورِ وقت كشورهاي پاناما و اياالت متحـده در سـال   » آبراه پاناما

قـاره  ) آمـوزش نظـامي  (مدرسـه  «،  152ابه گفته رئيس جمهور سابق پاناما خورخه ايلوئك. مقر آن در پاناما تعطيل شد
بـا نـام   (» مدرسـه آمريكـا  «التحصـيالن   فـارغ . بـود » ترين پايگاه ايجاد عدم ثبات در آمريكـاي التـين   بزرگ» «آمريكا

شـود،   يـاد مـي  ) SOAبا همان نام اختصـاريِ  ( 153»كشان مدرسه آدم«كه به كرّات از آن تحت عنوان ) SOAاختصاري 
التحصـيالن كـه، بطـور     ايـن فـارغ  . انـد  هايي از خون و رنج بر جاي نهـاده  اند، رگه زگشتههرگاه كه به موطن خويش با

اند و مكرراً از آنان به عنوان ناقضانِ حقـوق   هاي خود به كار بسته هاي خويش را عليه ملت ها و آموخته مستمر، مهارت
راسـتيِ مـورد حمايـت ايـاالت      دسـت  هـاي سـركوبگرِ   شود، از سوي دولت بشر در سرتاسر آمريكاي التين نام برده مي

                                                           

148. Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (Whisc) 

149. Fort Benning 

150. Georgia 

151. School of the Americas=SOA 

152. Jorge Illueca 

153. School of Assassins=SOA 
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متحده آمريكا براي سركوب ناراضيان و توسط دولت اياالت متحده آمريكا براي اجبارِ مردم كشورهاي آمريكاي التـين  
  .شوند به كار گرفته شده و مي» تجارت آزاد«به پذيرش 

ي گذاشته است؛ به عنوان مثـال، و  هاي خود را در سرتاسر آمريكاي التين به جا نشانه» انستيتو«يا » مدرسه«اين 
  :بطور چكيده

التحصيلِ اين مدرسه، در گواتماال بـه جـرم ارتكـاب بـه      ، فارغ154، سرهنگ بايرون ليما استرادا2001در ژوئن سال 
 . محكوم شناخته شد 1998در سال  155قتل اسقف خوان جراردي

» آژانس اطالعات نظـامي گواتمـاال  «جنايات اسقف جراردي به اين سبب به قتل رسيد كه به تهيه گزارشي درباره 
)"D-2 كمـك كـرده بـود   ) شـد  اداره مـي » مدرسـه آمريكـا  «التحصيلِ ديگرِ  كه توسط سرهنگ ليما استرادا و دو فارغ.       

"D-2" دهكـده سرخپوسـتانِ مايـا از     448بود كـه طـي آن،   » ضدشورشي) به اصطالح(هاي  فعاليت«كننده  هماهنگ
يادداشـت  «مراجعـه كنيـد بـه    (هاي مزبور به قتل رسـيدند   ها هزار نفر از ساكنان دهكده شد، و ده نقشه جغرافيا محو

چهـل درصـد از   ). ابرشركت آمريكايي يونايتد فـروت و سـرنگونيِ پرزيـدنت آربنـز در گواتمـاال     : مترجمان 3ي  شماره
، و مخيـا  157، ريـوس مونـت  156اس گارسياكشِ لوك هاي كودتايي، نظامي و نسل مسئوالن بلندپايه و وزراي كابينه رژيم

  .بودند» مدرسه آمريكا«ي  و سرانو در گواتماال آموزش ديده 158ويكتورس
ايـن  . هـاي غيرقـانوني و بـدون محاكمـه آنـان را افـزود       به اينها بايد جنايات عليه كودكانِ خياباني از جمله اعـدام 

خليِ گواتماال، فقر، فئوداليزم، و انحطاط اجتمـاعي را  هاي دا كودكان خياباني، هنوز كه هنوز است، دارند بهاي درگيري
  .پردازند مي

اسـامي افسـراني را كـه    » يابيِ سازمان ملل درباره كشور السـالوادور  كميسيون حقيقت«، 1993همچنين، در سال 
يـه ال  نفـر مـرد، زن و كـودك در ناح    900عـام   حمام خون، از جملـه قتـل   8ترين جنايات را با به راه انداختن  كثيف

: آموزش ديده بودند، از جمله» مدرسه آمريكا«چهارم آنان در  سه. موزونه، در آن كشور مرتكب شده بودند منتشر كرد
بـه قتـل    1980را در سـپتامبر   160هاي مرگ السالوادور كه اسقف اعظم، اسكار رومـرو  رهبر جوخه 159روبرتو دابيسون

 1989، آشپزِ آنان و دخترش را در سـال   161كشيش يسوعي  6كه  سربازي 26نفر از  19عالوه بر وي، اسامي . رساند
پـدر روحـاني،   . آمده اسـت » يابيِ سازمان ملل كميسيون حقيقت«در دانشگاه سن سالوادور سر بريدند نيز در گزارشِ 

اسـت،  ترين مؤسسه آموزش نظامي اياالت متحده را هـدايت كـرده    ، كه تظاهرات ساالنه عليه اين بدنام162روي بورژوا
امروز حضور ما در اينجـا بسـيار حـائز    «: گويد نيويورك، در تظاهراتي چنين مي 2001سپتامبر  11پس از انفجارهاي 

 11خـواهيم بـراي هـزاران نفـري كـه در       البته مـا مـي  . اهميت است، زيرا كه جوهره اصلي اين مسئله خشونت است
نفـري را كـه در كشـور     000,75تـوانيم   حـال نمـي   سپتامبر در نيويورك كشته شدند سوگواري كنيم، ولي در عـين 

  ».شدند فراموش كنيم "مدرسه آمريكا"ي  هاي آموزش ديده السالوادور قربانيِ تروريست
، از جمله ژنـرالِ بريگـاد خائيمـه    »مدرسه«التحصيالنِ  ، فارغ2000در سال » بان حقوق بشر ديده«به گزارشِ گروه 

                                                           

154. Colonel Byron Lima Estrada 

155. Bishop Juan Gerardi 

156. Lucas Garcia 

157 .Rios Montt لوبيا يا گلوله«توان به خاطر سياست  را، بيش از هر چيز، مي )Beans or Bullets( « لوبيا براي : خاطر آوردوي به
 .شهروندان مطيع و گلوله براي بقيه

158. Mejia Victores 

159. Roberto D'Aubuisson 

160 .Archbishop Oscar Romero  ،رهبر مردمي كليساي كاتوليك السالوادور. 

161. Jesuit 

162. Father Roy Bourgeois 
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هـاي بـدون محاكمـه در كلمبيـا دسـت       مـورد اعـدام   40فر دهقان و حـداقل  ن 000,2در آواره كردن  163كانال آلبان
  .اند داشته

، خـوان  )مـيالدي  1970در دهه » آرژانتين«ديكتاتورهاي حكومت نظامي (، 165و لئوپولدو گالتيري 164روبرتو ويوال
ش ديـدگانِ  رئيس جمهور اكـوادور همگـي از آمـوز    167رئيس جمهور اسبق پرو، و گيلرمو رودريگز 166والسكو آلوارادو

  169در حكومـت آلبرتـو فوجيمـوري    168طور، رهبر جوخه مرگ موسوم به گروپو كولينـا  بودند؛ همين» مدرسه آمريكا«
هـاي مـرگ در كشـورهاي شـيلي،      و نيز رهبـران جوخـه  ) رئيس جمهور مخلوع پرو كه سرانجام به ژاپن پناهنده شد(

تـا  (سال گذشـته   59بطور خالصه، اكثر جنايات . ندبود "مدرسه آمريكا"هندوراس و مكزيك همگي آموزش ديدگانِ 
، بـد نيسـت بـدانيم كـه     .دارد» مدرسـه آمريكـا  «در قـاره آمريكـا ريشـه در    ) 2005زمان تهيه اين يادداشت در سال 

دعـوت  » مدرسـه آمريكـا  «به » سخنرانان افتخاري«به عنوان » مدرسه آمريكا«التحصيلِ  خونخوارترين فرماندهانِ فارغ
  !گردند مفتخر مي (House of Fame)» مدرسه» «تاالر شهرت«به راه يافتن به  شوند و مي

هـاي   ها گذشته و اينها به تاريخ پيوسته و مربوط بـه گذشـته   ورزند كه گذشته اصرار مي» مدرسه آمريكا«مدافعانِ 
آغازينِ قـرن بيسـت ويكـم، در    هاي  اكنون نيز، در سال هم» مدرسه«آموزش ديدگانِ !! آيا اينطور است؟ ابداً. دور است

  .در جريان است دخالت دارند» كلمبيا«جنگ كثيفي كه، با كمك اياالت متحده آمريكا، در كشور 
كـودك، در شـهر    3از جملـه   170»خـوزه دو آپارتـادو   جماعـت صـلحِ سـن   «، هشت نفر از اعضاي 2005در فوريه 

چهـره شـناخته    172شدگان لـوئيس ادواردو گـوئرا   ه كشتهاز جمل. عام شدند اي قتل كلمبيا، به طرز وحشيانه 171اوراباي
، لـوئيس از  2002در نـوامبر سـال   . بـود » جماعـت صـلح  «گذارانِ  جويانه و از پايه هاي صلح المللي در فعاليت شده بين

» مدرسـه «سفر كـرد تـا عليـه    ) »مدرسه آمريكا«مقر (كلمبيا به شهر فورت بنينگ در ايالت جورجياي اياالت متحده 
و سياسـت  » مدرسـه آمريكـا  «هـاي   ثيرات وحشيانه آموزشأني كرده و، به عنوانِ يك شاهد دست اول، درباره تسخنرا

اش  بـه همـراه شـريك زنـدگي    (وي . خارجيِ اياالت متحده آمريكا بر اوضاع وخيمِ كشور كلمبيا رسـماً شـهادت دهـد   
، آلفونسـو بوليـوار   175يعني اَلخانـدرو پـرز  » حجماعت صل«، و ديگر مسئوالن 174)شان دينر و پسر يازده ساله 173بالنيرا

ماهه و ناتاليـا   18سانتياگو پسرِ : و فرزندان خردسالشان 177اش ساندرا ميلنا پوزو به همراه شريك زندگي( 176گراسيانو
هـاي   توسـط تيـپ   2005از جمله كساني بودند كه در روزهاي بيست و يكم و بيست و دوم فوريه سال ) ساله 6دختر 

بـر عهـده   » مدرسـه آمريكـا  «التحصـيلِ   فدهم ارتش كلمبيا به قتل رسيدند كه فرماندهيِ آنان را يك فارغيازدهم و ه
هيئـت مزبـور بـا صـحنه     . هيئتي را به محل اعزام كرد تا اجساد آنان را پيدا و شناسايي كنـد » جماعت صلح«. داشت

. جمعي افكنـده شـده بـود    و ناتاليا در يك گور دستهپيكرهاي الخاندرو، آلفونسو، ساندرا، سانتياگو . رو شد فجيعي روبه

                                                           

163. Brig. Gen. Jaime Canal Alban 

164. Roberto Viola 

165. Leopoldo Galtieri 

166. Juan Velasco Alvarado 

167. Guillermo Rodriguez 

168. Grupo Colina 

169. Alberto Fujimori 

170. SOA Jose De Apartado Peace Community 

171. Uraba 

172. Luis Eduardo Guerra 

173. Bellanira 

174. Deiner 

175. Alejandro Perez 

176. Alfonso Bolivar Graciano 

177. Sandra Milena Pozo 
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جماعـت  «ت أهيـ . شـان متالشـي شـده بـود     هاي تحتاني ها و اندام آنان با ضربات چاقو به قتل رسيده بودند و جمجمه
پيكرهاي لوئيس، بالنيرا و پسرشان دينر را در حالي پيدا كردند كه، بعد از ضرب و شتمِ وحشـيانه، گلويشـان را   » صلح

  .اي افكنده بودند ده و اجسادشان را نزديك رودخانهبري
، چنـدتن از   178»بانِ مدرسه آمريكـا  ديده«هاي تبليغاتي و عملياتيِ گروه  ، تا حدي به سبب فعاليت2000در سال 

ي در كنگـره شكسـت   أرا تعطيل كننـد ولـي بـا اخـتالف دو ر    » مدرسه«نمايندگان كنگره اياالت متحده سعي كردند 
را ببندنـد و بالفاصـله آن را تحـت نـام     » مدرسـه «مجلسِ نمايندگان، در عوض، بر اين قرار گرفـت كـه    يِأر. خوردند

هـاي امنيتـيِ    انسـتيتوي همكـاري  «با تغيير نـام خـود بـه     (SOA)» مدرسه آمريكا«بنابراين، ! ديگري بازگشايي كنند
، سـناتور   179پـل كـاوردل  . اش بشـويد  آلـوده سعي كرد تا، به ظاهر، دستانِ خود را از گذشته » (Whisc)نيمكره غربي 

خاطر داد كـه تغييـرات    بسيار تالش و مبارزه كرده بود، به مطبوعات اطمينان» مدرسه«ايالت جورجيا، كه براي حفظ 
  .است» اساساً يك بزك«تصويب شده در مجلس نمايندگان 

 هاي امنيتـي  وي همكاريانستيت«يا » مدرسه آمريكا«حال كه شواهد و مستنداتي بسيار قوي ارتباط «   بـا جنايـات
  چيست؟» مدرسه آمريكا«كند، تكليف ما در قبالِ مربيانِ تروريسم و شرارت در  مداوم در آمريكاي التين را اثبات مي

يـك راه  چـاره ايـن اسـت كـه      «: دهـد  نويسِ روزنامه گاردين انگلستان، چنين پيشنهاد مـي  ، مقاله180جرج مونبيو
كنيم تا فشارهاي ديپلماتيك را به منتها درجه اعمـال نمـوده و خواهـان اسـترداد فرمانـدهانِ      هايمان را مجبور  دولت

راه . شوند تا به جرم همدستي در ارتكاب جرايم مختلف عليه بشريت، تحت محاكمه قـرار گيرنـد   "ي آمريكا مدرسه"
حملـه قـرار دهنـد و     هايمان بخواهيم اياالت متحـده آمريكـا را مـورد    چاره ديگر اين است كه از دولت

را سـرنگون و   181هايش را بمباران كنند تا دولت غيرمنتخبِ واشنگتن سيسات نظامي، شهرها و فرودگاهأت
چنانچه اين پيشنهاد دوم هـم  . جايگزين آن كنند "سازمان ملل"دولت جديدي را تحت نظارت و كنترل 
هاي پالستيكيِ منقش به پرچم افغانسـتان،   هتوانيم با انداختنِ كيس خوشايند مردم آمريكا واقع نشود، مي

ها و اذهانِ مردم آمريكا را ربـوده و بـا خـود همـراه      حاوي نان و پودرِ كاري بر فراز شهرهاي آمريكا، قلب
  ».سازيم

من هم با شما مـوافقم؛  . بدون شك، اعتراض خواهيد كرد كه اين پيشنهادي مسخره است«افزايد،  جرج مونبيو مي

گونه تفاوت اخالقي بين اين شيوه عملِ پيشنهاديِ ما و جنگي  بينم هيچ ميكـاوم،   خود را ميولي هرچه ذهن 
  ».توان قائل شد به راه انداخته است، نمي) و عراق(كه اياالت متحده در افغانستان 

از جمله، هاي آن،  وجود دارد كه فعاليت» مدرسه آمريكا«در اياالت متحده، يك جنبش بسيار فعالِ تبليغاتي عليه 
» بـانِ مدرسـه آمريكـا    ديـده «نفر از فعاالنِ گروه  170. هاي اجتماعي است آميز و نافرماني شامل اقدامات غير خشونت

  .اند هاي اياالت متحده سپري كرده جمعاً حدود يكصد سال را در زندان
  
  
  

                                                           

178. SOA Watch 

179. Paul Coverdell 

180 .George Monbiot  ،بـا ترجمـه ميرمحمـود    » اي براي نظمنوين جهـاني  بيانيه«به . ك.براي مطالعه كتاب جذاب جرج موبينو، م
 .نبوي

پيروزي جرج بـوشِ پسـر در انتخابـات    منجر به  اشاره به تقلبات انتخاباتي در ايالت فلوريدا و نيز در آراي نظاميان خارج از كشور كه. 181
 .بود» خواهان جمهوري«و » ها دموكرات«ها محل اختالف بين  جمهوريش شد و تا ماه ي اول رياست رياست جمهوري آمريكا در دوره
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  مترجمان 11ي  شمارهيادداشت 

  »انستيتو كارآفريني آمريكا«

هـاي   پيـرو انديشـه   183»سـتاد فكـري  «يـك   182»گـذاري دولـت   انستيتو كارآفريني آمريكا براي پژوهش در سياست«
سيس شده و اهـداف خـود   أت 1943است كه در سال » شيكاگو) اقتصادي(مكتب «ميلتون فريدمن بنيانگزار پروفسور 

هـاي   دولت محدود، بنگاه«: ، كه، به زعمِ اين انستيتو، عبارتند از»هاي آزادي حمايت از بنيان«: كند را چنين عنوان مي
ايـن  » .اقتصاديِ خصوصي، مؤسسات اساسيِ فرهنگي و سياسي، و يك سياست خارجي قـوي و دفـاع ملـيِ قدرتمنـد    

ز وجـوه اهـداييِ بنيادهـا،    و غيرانتفاعي توصيف كرده است كـه بطـور عمـده ا   » مستقل«انستيتو خود را يك سازمان 

هاي دولت آمريكـا   براي پژوهش در سياست» مستقل«سازماني ! دقت كنيد(ها و افراد حقيقي برخوردار است  شركت

سياست خارجي قوي و دفاع «ي  ملغمه! نيز برخوردار است هاي آمريكايي از وجوه اهداييِ شركتكه، بطورِ عمده، 
هـا   به عنوان يكي از مؤلفه» هاي اقتصادي خصوصي بنگاه«ستيتو در كنار حمايت از ، به عنوانِ اهداف ان»مليِ قدرتمند

هـاي   ، بـراي كسـاني كـه ايـن كتـاب و يادداشـت      »برخورداري انستيتو از وجوه اهدايي آنهـا «و » هاي آزادي بنيان«و 
  ).برانگيز باشد تواند تعجب اند نمي مترجمان را خوانده

كه به موجب قانون مالياتيِ فدرالِ اياالت متحده آمريكا، وضـعيت غيرانتفـاعي    »ستادهاي فكري«مانند بسياري از 
كند و در مورد لوايحِ در دسـت بررسـي يـا     مدعي است كه موكداً غيرحزبي عمل مي» انستيتوي پژوهشي«دارند، اين 

  !گيرد گونه موضعي نمي هيچ) دولت آمريكا(هاي  مشي ساير مسايل مربوط به خط
، در عمـل، بـه عنـوان يكـي از     "موكـداً غيرحزبـي  "و  "مسـتقل "انستيتوي پژوهشـيِ  «يم كه اين جالب است بدان

التحصيالنِ  چند نفر از فارغ بوشِ پسر ظاهر شده است؛ بيش از بيست و هاي داخليِ دولت جرج معمارانِ اصليِ سياست
گيـري و   هاي متعدد تصميم تأاز هي هاي داخليِ دولت بوش و يا در يكي هاي مرتبط با سياست يا در سمت» انستيتو«

  .اند هاي دولتي انجام وظيفه كرده كميسيون
كارِ انستيتوي چپِ  ، گاه به عنوان همتاي محافظه184»بنياد هريتج«، در كنارِ (AEI)» انستيتو كارآفريني آمريكا«به 

و انسـتيتوي چـپِ ميانـه     AEIكـار   انسـتيتوي محافظـه   1998در سـال ، . شـود  نگريسـته مـي   185»بروكينگز«ي  ميانه
   186.سيس كردندأ، با يكديگر، يك مركز مشترك مطالعاتي ت»بروكينگز«

 

*   *   *  
  
  
  
  

                                                           

182. American Enterprise Institute for Public Policy Research = AEI 

183. Think-Tank 

184. Heritage Foundation 

185. Brookings Institution 

186. AEI-Brookings Joint Centre for Regulatory Studies 
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    187»آزادي«استاد كرسي  (Michael Ledeen)فرازهايي از مواضع مايكل لدين 
  »انستيتو كارآفرينيِ آمريكا«در 

ما نظم كهن را ـــ از كسـب و كـار    . است "خالقتخريبِ "ي خودمان و هم در خارج،  ي ما، هم در جامعه مشخصه«ـ 
آنهـا بـراي حفـظ بقـاي     . كنيم ــ روزانه ويران مي... گرفته تا علم، ادبيات، هنر، معماري، و سينما تا سياست و قانون و

  ».مان، بايد آنها را نابود كنيم موريت تاريخيأخود، بايد به ما حمله كنند ــ درست همانطور كه ما براي پيشبرد م
» بمب ساعتيِ ايـران «كتاب ديگرِ او (ليف مايكل لدين أت "War Against Terror Masters"، نقل از كتاب 2002سال 

  ).نام دارد
سؤال اصلي نه لزوم يا عدم لـزوم  ... ما خواهان ثبات در ايران، عراق، سوريه، لبنان و حتي عربستان سعودي نيستيم«ـ 

  ».ثباتي است ايجاد بي ، كه چگونگي)در اين كشورها(ثباتي  بي
 hEp://countercurrents.org/samples140207.html                                                          2002ژانويه 

 

ي  بار، يا چيزي شبيه اين، آمريكا بايد به يك كشور كوچك آشغالي بند كنـد و پـرتش كنـد سـينه     هر ده سال يك«ـ 
  ».كه به دنيا نشان دهد كه ما با كسي شوخي نداريمديوار فقط براي آن

 http://leftbusinessobserver.com/crappy.html                                                         2003آوريل 

  
*   *   *  

   

                                                           

187. Freedom Chair 
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  AEIاسراييل در  188»ليكود«پيروانِ خط حزب راست افراطي 
  .هاي صلح اسلو بين فلسطين و اسرائيل را با شكست مواجه كنند نامه توافقبار كوشيدند  ـ نخستين

  .كردند ، بر تهاجم آمريكا به عراق پافشاري مي2001ها پيش از يازده سپتامبر  ـ مدت
  .ـ خواستار حمله آمريكا به ايران و سوريه هستند

  
*   *   *  

  
طلبان كرد، بلوچ، خوزستان، تركمن و آذربايجـانِ ايـران را بـا     ، كنفرانسي در واشنگتن افرادي از جدايي2006در سال 

تر گذاشـت و دربـاره يـك     ، در اين راه يك گام هم پيشAEI. اي متحد عليه دولت ايران گرد آورد هدف تشكيل جبهه
آمريكا به اين كنفرانس گزارشي » كاران نو محافظه«اندازِ  چشمايرانِ فدرال، نظير جمهوري فدرال يوگسالوي سابق، از 

  .ارائه كرد
http://www.countercurrents.org/iran-bhadrakumar260207.html 

  
*   *   *  

  

و ) بـوش  معـاون جـرج  (همسر ديك چني  189لينتوان از  ، ميAEIهاي اصلي  عالوه بر مايكل لدين، از ديگر مهره
، خواسـتار  »ها و ديپلماسـي  به سبب عدم موفقيت تحريم«ثابت اين انستيتو نام برد كه  استاد 190يشوعا موراوچيك

  .شده بود» بمباران ايران«
http://countercurrents.org/us-afp251106.html 

 

 

   

                                                           

188. Likud 

189. Lynne 

190. Joshua Maravchik 
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  مترجمان 12ي  يادداشت شماره

191»پروژه قرنِ جديد آمريكايي«
 

  آن  (Web-Page)بر اساس اطالعات مندرج در تارنمايِ » پروژه«شناخت ) 1/12
بـه   1997سي است كـه در سـال    يك ستاد فكري مستقر در واشنگتن دي (PNAC)يا (» پروژه قرنِ جديد آمريكايي«

 فكـري، بـر   رياست اين سـتاد  . سيس شدأت 192»ارتقاي رهبري جهانيِ آمريكا«عنوان سازماني غيرانتفاعي با هدف

  195»فـاكس نيـوز  ) اي تلويزيـون مـاهواره  («و  194ويكلي استانداردنامه  سردبير هفته 193عهده ويليام كريستول

بوده است كه خود نيز سازماني غيرانتفـاعي   196»ي شهرونديِ جديد پروژه«تشكيل اين ستاد فكري به ابتكارِ . است

  .شود مين مالي ميأت 199»بنياد برادلي«نيز  و 198»اولين. بنياد جان ام«، 197»بنياد اسكايفه«است كه توسط 

و » خـواه  حـزب جمهـوري  «چندين تن از اعضاي برجسته » پروژه قرنِ جديد آمريكايي«اعضاي كنوني و سابقِ 

بـرادر  ( 202، جـب بـوش  201، ويليـام جـي بنـت   200ريچارد آرميتاژ: شوند، از جمله را شامل مي دولت جرج بوشِ پسر
 205، ديـك چنـي  )204همسر رابرت بـورك ( 203؛ خانم الن بورك)دار ايالت فلوريدارئيس جمهور جرج بوشِ پسر و فرمان

رفيق و همراه قديمي حامد كرزاي رئيس جمهـور  ( 206؛ زلمي خليلزاد)معاون رئيس جمهور در كابينه جرج بوشِ پسر(
فير بوش پسر در افغانستان، سپس اولين سفير دولـت بـوش در عـراق و سـپس سـ      افغانستان، اولين سفير دولت جرج

مقام سوم وزارت دفاع آمريكا، پنتـاگون،  ( 208، ريچارد پرل207؛ لوئيس ليبي)آمريكا در سازمان ملل ــ متولد افغانستان
؛ دونالـد  )، مقام دوم وزارت دفاع را برعهـده داشـت  »بانك جهاني«بعدا ز پل ولفوويتز كه، تا قبل از انتصاب به رياست 

                                                           

191. Project for the New American Century (PNAC) 

192. Promotion of "American Global Leadership" 

193. William Kristol 

194. Weekly Standard 

195 .Fox News  ،ماهواره تبليغاتيِ پنتاگون. 

196. New Citizenship Project 

197. Scaife Foundation 

198. John M. Olin Foundation 

199. Bradley Foundation 

200. Richard Armitage 

201. Wiliam J. Bennet 

202. Jeb Bush 

203. Eellen Bork 

204. Robert Bork 

205. Dick Cheney 

206. Zalmay Khalizad 

207. Lewis Libby 

208 .Richard Perle  ،لـري فـرانكين   . گيـري از مقـام خـود شـد     كناره اش، مجبور به پرل به علت اخبار منتشره درباره فسادهاي مالي
البـي   بوش درباره تصـميمات اخـذ شـده دربـاره ايـران را در اختيـار       ايِ جرج كابينه كه اطالعات درون» پنتاگون«در » ميز ايران«مسئول 

مستقيماً تحت نظر ريچارد پرل كار  داد قرار مي) سي ي آيپك، در اختيار سفارت اسرائيل در واشنگتن دي و به واسطه( AIPACصهيونيستيِ
 .كرد مي
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سـابقاً نفـر دوم وزارت دفـاع آمريكـا در     ( 210؛ و پل ولفـوويتز )بوشِ پسر وزير دفاع آمريكا در كابينه جرج( 209رامسلفد
، كـه  »بانك جهاني«كابينه جرج بوش پسر؛ آرشيتكت حمله آمريكا به عراق ــ و سپس منصوبِ بوش در مقام رياست 

  ).پس از فضاحت مالي، بركنار شد
آمريكـا   211»كـارانِ  نو محافظه«با جنبشِ » ييپروژه قرن جديد آمريكا«ها و تعداد زيادي از اعضاي  بسياري از ايده

همواره خواستارِ تسلط نظامي، اقتصادي، فضـايي، و جهـانيِ آمريكـا    » پروژه«اند كه  برخي ابراز نگراني كرده. مرتبطند
را براي آينده تثبيـت نمـود ـــ لـذا، عنـوان       212)»پاكس آمريكانا«(ي آمريكا در امور جهاني  بوده است تا بتوان سلطه

برخـي  . بـود » قرن آمريكايي«براي قرن بيست و يكم مبتني بر اين ايده است كه قرن بيستم » آمريكاييجديد  قرنِ«
به عراق به رهبريِ آمريكا اولين گامِ عمده در جهت اجراي  2003كنند كه حمله سال  گران چنين استدالل مي تحليل

  .هدف فوق است
  

  213»ديد آمريكاييپروژه قرن ج«نظرات و باورهاي اصوليِ ) 2/12

  :كند پروژه را چنين عنوان مي» پيشنهادهاي بنيانيِ« PNACتارنماي 

  ؛!»رهبريِ آمريكا هم به صالحِ آمريكاست و هم به صالح جهان«ـ 
  ؛!»است "اصول اخالقي"رهبريِ آمريكا نيازمند قدرت نظامي، نيروي ديپلماتيك، و تعهد نسبت به «ـ 
اند  رهبران سياسيِ بسيار معدودي لزومِ رهبريِ جهانيِ آمريكا را مطرح ساخته) پيش از اين، در آمريكا(ـ 
  .»)لذا، اكنون زمان آن رسيده است كه لزومِ اين رهبري را بطور جدي و با قدرت مطرح سازيم( 

PNAC  آيـا ايـاالت   «: پروژه، ايـن سـوآل را مطـرح كـرد     214»بيانيه اصولِ«خود نيز، در  1997در گردهماييِ سال
برخـوردار   "باشـد  215عزم راسخ براي شكل دادن به قرن جديد به نحوي كه به سود اصول و منافعِ آمريكا"حده از، مت

  »است يا خير؟

PNAC اخالقي«گويد حامي  مي قدرت نظامي و شفافيت است كـه مشـتمل بـر مـوارد زيـر      » (!)يك سياست

تحكيم روابط با متحدانِ اياالت متحده و بـه  هاي دفاعيِ اياالت متحده؛  افزايش قابل توجه در هزينه:است 
هاي آمريكـايي سـرِ سـتيز دارنـد؛ ارتقـاي آرمـانِ آزاديِ        هايي كه با منافع و ارزش چالش طلبيدن رژيم

المللي كـه بـا    گونه نظمِ بين اياالت متحده؛ حفظ و گسترشِ آن در وراي مرزهاي  217و اقتصادي 216سياسي
  .ه همخوان باشدامنيت، شكفايي و اصولِ اياالت متحد

  

                                                           

209. Donald Rumsfeld 

210. Paul Wolfowitz 

211. Neoconservatives 

212 .Pax Americana  ، ي آمريكا در امـور   مبتني بر سلطه» آمريكايي صلح«واقع، اين است اما، در » صلح آمريكايي«ترجمه لغويِ آن
 .جهاني است

213. PNAC's  Core Views & Beliefs 

214. Statement of Principles 

215. American Principles & Interests 

آمريكـا از طريـق    ي نشـانده  هـاي دسـت   مهره هاي مردمي و منتخب و روي كار آوردن سرنگوني حكومت» آزادي سياسي«منظور از  .216
به »سرسپردگي سياسي«توان به  موردنظر را مي» آزادي سياسي«. دهنده است ساختگي و فريب هاي اقتصادي، و تبليغات كودتا، خرابكاري

 .آمريكا ترجمه كرد

 .است) اقتصاد فريدمني( »مكتب شيكاگو«پذيرش و اعمالِ قواعد اقتصادي نوليبراليِ » آزادي اقتصادي«منظور از . 217
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  بازسازيِ امكانات دفاعي آمريكا« 3/12
راهبردهـا،  : بازسـازي امكانـات دفـاعيِ آمريكـا    «اي تحـت عنـوان    صفحه 90گزارشي  PNAC، 2000در سپتامبر سال 

آمريكا بايد، بـا تـداومِ   «گزارش مزبور منبعث از اين باور بود كه . منتشر كرد 218»نيروها، و منابع براي قرني جديد
گزارش مزبور موضوع » .اش، در پي حفظ و گسترشِ موقعيت رهبري جهانيِ خود باشد برتريِ نيروهاي نظامي

  .ها و انتقادات بسياري بوده است تحليل
بـا شكسـت مواجـه    ) عليه كشـوري (ها  كند كه هرگاه ديپلماسي يا تحريم خاطرنشان مي PNACاندركارِ  گروه دست

كند كه گسيلِ نيروهـاي   چنين استدالل مي PNAC. ه دست يازيدن به اقدام نظامي باشدشود، اياالت متحده بايد آماد
گرفت ديگر كهنه شده اسـت و گسـيلِ نيروهـا اكنـون بايـد       صورت مي» جنگ سرد«نظامي آمريكا مشابه با آنچه در 

. انـد  آنهـا شـده   جامموظف به ان» جنگ سرد«كننده وظايفي باشد كه نيروهاي نظامي آمريكا در دوران پس از  منعكس
) در عـراق » منطقـه پـرواز ممنـوع   «جزيـره بالكـان و نظـارت بـر رعايـت       از قبيل حفظ صلحِ در شبه(وظايف نگهباني 

نيروهـاي  » دسـتانه  گسيلِ پيش« PNAC. نيروهاي آمريكايي را تحت فشار قرار داده و آمادگيِ آنها را كاهش داده است
فشـار  » هاي دايـم  پايگاه«. كند ظامي دايمِ جديد در مناطق راهبردي را توصيه ميهاي ن نظامي اياالت متحده به پايگاه

هـاي   دهد كه آمـادگيِ نيروهـا حفـظ شـده و اسـتفاده از ناوگـان       بر نيروهاي اياالت متحده را كاهش داده و امكان مي
از نيروهـاي نظـامي آمريكـا     به عالوه، نظر به اينكـه بطـور فزاينـده   . جايي نيروها كاهش يابد نيروي دريايي براي جابه

شود نقش نيروهاي حافظ صلح را بر عهده گيرند، نيروهاي نظامي بايد از نظر تعداد، افزايش يابند، مسـلح   خواسته مي

در سرتاسر جهـان  بايد از چنان قدرتي برخوردار باشد كه بتواند  نيروي پاسبانِ جهانياين . شوند و آموزش بينند
دولت همچنين مدافع اين است كـه   PNAC . با منافعِ اياالت متحده به دست گيرد حفظ نظم و قانون را مطابق

برداري كرده، بـا اسـتفاده از كليـه ابـزارِ      اياالت متحده بايد از تفوقِ نظامي و اقتصاديش به نفع خود بهره
  .الزم، از جمله نيروي نظامي، به برتريِ بالمنازع دست يابد

  

  عراقدرباره  PNACموضعگيري  4/12
آمـده،  ) 2003بوشِ پسـر بـه عـراق در سـال      پيش از جمله جرج(  2000PNACاز جمله مواردي كه در گزارشِ سال  

ي پايان نيافته در عراق توجيهي حاضر و آماده بـراي حضـور نيروهـاي نظـامي      در حالي كه مخاصمه«: مورد زير است
از موضـوعِ مناقشـه بـا رژيـم صـدام      ) فـارس (در خلـيج   كند، نياز به حضور عمده نيروهاي آمريكايي آمريكا فراهم مي
در درازمدت، بسيار محتمل است كه ــ مشابه عراق ــ ايران نيز نشان دهد كه بـراي منـافعِ   «و » رود حسين فراتر مي

، تهديد بزرگي است و، حتي چنانچه روابط آمريكا و ايـران بهبـود يابـد، بـا توجـه بـه       )فارس(اياالت متحده در خليج 
اند، باز هم عنصري اساسـي در   دستانه در منطقه استقرار يافته افعِ ديرينه آمريكا در منطقه، حفظ نيروهايي كه پيشمن

  ».هاي راهبرديِ امنيت اياالت متحده خواهد بود سياست
  

   

                                                           

218. Rebuilding America's Defenses: Strategies, Forces, and Resources for a New Century 
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  :منابع
1- "The Project for a New American Century" ي  تارنما  . 

2- Wikipedia Encylopaedia. 

 

  .كيدات از مترجم بوده استأتوضيحات اضافي و ت
  

*   *   *  
  

هـايي   گـزارش ! بـه مـن دروغ نگـو   «تحت عنوان » پشت پرده مخملين«هاي  جلد دوم از مجموعه كتاب: توضيح
، )1387نشـر اختـران،   (به كوشش جان پيلجر و با ترجمه همين مترجمـان  » نگاران كاوشگر ساز از روزنامه تاريخ

ــه  ــيش«در مقال ــاني  پ ــلطه جه ــراي س ــي ب ــويس طرح ــا  129ص (» ن ــرح ) 153ت ــه ط ــيل ب ــه تفص ــامي  ب ــاي نظ ه
  .پردازد براي سلطه جهاني آمريكا مي» كاران نومحافظه«
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  مترجمان 13ي  يادداشت شماره

  ها هاي جمعي در كنترل و تملك انحصاريِ ابرشركت رسانه

  به اجماعدادن به افكار عمومي و دستيابي  ابزاري براي شكل

  ها ها بر رسانه مالكيت اَبرشركت) 1/13
هـاي انتفـاعي    هايي كه در اياالت متحده مخاطبان وسيع دارند در تملـك اَبرشـركت   تقريباً تمامي رسانه

گـذارانِ خـود را برتـر از هرگونـه      هستند ــ يعني مؤسساتي كه، به موجبِ قانون، موظفند سود سرمايه
نگاريِ  براي يك مؤسسه انتفاعي اغلب با روزنامه» سازي سود بيشينه«هدف . مالحظات ديگري قرار دهند
  .گيرد مسئوالنه در تضاد قرار مي

هـاي   تـر، شـركت   هاي بـزرگ  هاست، كه با جذب و تصرف رسانه هاي عمده در مالكيت ابرشركت نه فقط اكثر رسانه
ايـن تمركـزِ   . رونـد  داد همچنان رو بـه كـاهش مـي   شوند، و از لحاظ تع تر مي تر و بزرگ اي مزبور همچنان بزرگ رسانه

اي است و قـدرت بزرگـي را در دسـتانِ معـدودي      مالكيت موجبِ گرايش به اُفت گستردگي و تنوع در صداهاي رسانه
هاي انتفاعيِ بزرگـي افتـد كـه در بسـياري از      به چنگ مجتمع 219هايي خبري هرقدر روزنه. كند ابرشركت متمركز مي

، بـه نحـوي   )ها و وظيفه گزارشـگريِ مسـئوالنه   هاي مالك رسانه بين منافع ابرشركت(» تضاد منافع« اند، صنايع سهيم
  .غيرقابل اجتناب و فزاينده، به مداخله و تزاحم در امر گردآوري اخبار و اطالعات، خواهد پرداخت

ي ماننـد  بنـابراين، در جـوامع  . شـود  هاي مستقل ركن چهارم يك جامعه دموكراتيك محسوب مـي  رسانه
ها در معرض خطر قرار دارد، اگر قـرار اسـت از دموكراسـي     اياالت متحده كه دموكراسي از ناحيه تمركزِ مالكيت رسانه

، بـا  220»ضدتراسـت «چيزي بيش از صرفاً يك نام باقي بماند، الزم است كه با اقداماتي شديد و جدي بر اساس قوانينِ 
هـاي   به موازات اين اقدام، ضروري اسـت كـه روزنامـه   . انحصاري مقابله شودايِ  هاي رسانه تمركز قدرت در نزد مجتمع

ولـي مثـل روز   . هاي غيرانتفاعي ايجاد، حمايـت و تقويـت شـوند    ها و بخش ايِ جايگزين از سوي دولت خبري و رسانه
خاطر را دارند و هاي غيرانتفاعي و حاميانِ واقعيِ دموكراسي اين دغدغه  روشن است كه، در اياالت متحده، فقط بخش

ايـن  ( تالش خواهند نمود؛ و اگر نه، دولت آمريكا ) به ويژه، از طريق اينترنت(هاي مستقلِ جايگزين  براي ايجاد رسانه
اي  يك از اركانِ دموكراسي، نه باكي است و نـه دغدغـه   را بابت از دست رفتنِ هيچ) ها نماينده و حافظ منافعِ ابرشركت

  !نشينان، خود، كمال مطلوب است»يدكاخ سف«ــ كه اين براي 
   

                                                           

219. News Outlets 

220. Anti-Trust 



  تعداد مالكان                                                                                                    

در آن . كردنـد  هاي خبـريِ ايـاالت متحـده را كنتـرل مـي     
بـانيِ  «، 222»هـا  انحصـار رسـانه  «، به سبب مطرح كردنِ اين موضوع در كتـابش تحـت عنـوان    

منتشـر شـد،    1992كتابش، كه در سال وي در ويرايشِ چهارم 
هـاي جمعـي را تحـت مالكيـت و      از رسـانه 

هـاي تلويزيـوني و راديـويي،     هـا، مجـالت، ايسـتگاه   
بـرداريِ آمريكـا    هـاي عكـس   اي و آژانس هاي ويژه ماهواره

هاي جمعي سرانجام به نـيم دوجـين ابرشـركت    
ولي، هنگـامي كـه ششـمين    . ي برخورد شد

هـاي   بيني بن باگديكيان، تعداد مالكانِ رسـانه 

 ،يعنـي تـايم وارنـر   [ابرشـركت   5ترِ باگديكيان، نشان داد كه فقـط  
CBS(226قبالً ( 225آلمان و واياكوم

اكنون قسمت اعظم  ]
كه متعلقِ به ابرشـركت جنـرال الكتريـك      

221. Ben Bagdikian 

222. The Media Monopoly 

در انگلسـتان،   هاي جمعي جهان رسانه ترين اي كه بسياري از معروف
 .اي خود افزوده است انگلستان را تدريجاً به امپراتوري رسانه

224. Bertelsmann 

225. Viacom 

226. Columbia Broadcasting Corporation

 اعترافات يك جنايتكار اقتصادي

  :ها ي سير تملك انحصاري رسانه ــ تاريخچه
                                                                                                    

                                  

هاي خبـريِ ايـاالت متحـده را كنتـرل مـي      شركت اكثريت وسيع تمامي رسانه 50، 1983
، به سبب مطرح كردنِ اين موضوع در كتـابش تحـت عنـوان    221زمان، بن باگديكيان

وي در ويرايشِ چهارم . خوانده شد» اضطراب و باعث تشويشِ اذهانِ عمومي
از رسـانه % 90 "مخلوقات غيرعادي"در اياالت متحده، كمتر از دو دوجين 

هـا، مجـالت، ايسـتگاه    ــ و، به اين ترتيب، تقريباً بر تمامي روزنامـه » مديريت خود دارند
هاي ويژه ماهواره ها، نوارهاي ويدئويي، كانال يقي، فيلمها، صفحات موس

هاي جمعي سرانجام به نـيم دوجـين ابرشـركت     بيني كرد كه تعداد مالكان رسانه وي، در آن زمان، پيش
ي برخورد شدبينيِ وي با شكاكيت و بدبين در آن زمان، با اين پيش. كاهش خواهد يافت

بيني بن باگديكيان، تعداد مالكانِ رسـانه  منتشر شد، طبق پيش 2000در سال » ها انحصار رسانه
  .رسيده بود

ترِ باگديكيان، نشان داد كه فقـط   ، كتابِ تجديدنظر شده و مفصل2004
آلمان و واياكوم 224، شركت برتلزمان223ِروپرت مرداك» بنگاه خبريِ

كه متعلقِ به ابرشـركت جنـرال الكتريـك      NBCرسانه ديداريِ . صنعت رسانه اياالت متحده را تحت كنترل خود دارند
  .است، با فاصله كمي، در مقام ششم قرار دارد

                                         

Rupert Murdoch's  Corpo  ،اي كه بسياري از معروف روپرت مرداك، غول رسانه
انگلستان را تدريجاً به امپراتوري رسانه »تايمز«از جمله روزنامه ... آمريكا، استراليا و كانادا و

. Columbia Broadcasting Corporation 
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  سال            

  
  

1983در سال 
زمان، بن باگديكيان

اضطراب و باعث تشويشِ اذهانِ عمومي
در اياالت متحده، كمتر از دو دوجين «: نوشت

مديريت خود دارند
ها، صفحات موس كتاب

وي، در آن زمان، پيش. كنترل دارند
كاهش خواهد يافت

انحصار رسانه«ويرايشِ كتاب 
رسيده بود 6جمعي به 

2004در سال 
بنگاه خبريِ«ديزني ، 

صنعت رسانه اياالت متحده را تحت كنترل خود دارند
است، با فاصله كمي، در مقام ششم قرار دارد

  

                                                          

223 .Rupert Murdoch's  Corpo

آمريكا، استراليا و كانادا و
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  .نشدني است تفكيك» آمريكاي ابرشركتي«از » هاي بزرگ رسانه«) 3/13
، mediumجمع التـينِ كلمـه   (كلمه جمع است ) برابر آن نهاده شده است» رسانه«كه، در فارسي، واژه ( mediaواژه 

يـا   mainstream mediaهمچنـين،  . و اين، بطور ضـمني، بـه گسـتردگيِ منـابع خبـر اشـاره دارد      ) به معناي واسطه
هاي ديداري، شنيداري  به گروه جمعيِ رسانه) Fringe mediaاي  هاي حاشيه در برابر رسانه(» هاي طيف اصلي انهرس«

، بطور ضمني، بر ايـن داللـت   )»هاي طيف اصلي رسانه«در عبارت (» طيف اصلي«. شد هاي بزرگ اطالق مي و روزنامه
و آگـاهيِ طيـف اصـليِ جمعيـت ـــ يعنـي اكثريـت         هاي مزبور جهت استفاده كرد كه اخبار منتشره توسط رسانه مي

  .ساكنان اياالت متحده است
گويـد   مـي  227»مركز خبرِ كـامن دريمـز  «نگار مستقل پيتر فيليپس  از مسئوالنِ  با وجود اين، همانطور كه روزنامه

كنند، و نه ما ديگـر   تهيه مي "طيف اصليِ مردم"در اياالت متحده ديگر اخباري را براي  "هاي طيف اصلي رسانه"نه «
هـاي بـزرگ    تر اين خواهد بود كه، امروزه، از رسـانه  محسوب كنيم، بلكه صحيح "كلمه جمع"را يك  mediaبايد واژه 

نام بريم و اين واژه را به صورت كلمه مفرد  (Corporate Media) "ها ركتهاي ابرش رسانه"در اياالت متحده به عنوان 

 "از بـاال بـه پـايينِ   "ساختار قدرت يكپارچه و واحـد، و  استفاده كنيم، زيرا كه، در حال حاضر، واژه مزبور بـه  
  ».شود اطالق مي "حافظ منافعِ خود"هاي خبريِ  غول

  
غـول   10هـا را در مـورد    هاي اعضاي هيئت مـديره ابرشـركت   ، صرفاً به عنوان نمونه، برخي از وابستگيزيرجدول در 

  : دهد اي آمريكا نشان مي بزرگ رسانه
  

  اعضاي هيئت مديره  نام رسانه
 

 

New York  Times 

    

، Fordسـازي   اتومبيـل ، Eil Lilly، داروسـازي  Carlyleهـاي   گـروه شـركت  
ــوازم ــازي و ل ــكي داروس ــالي  ، Johnson & Johnsonپزش ــدمات م خ

Hallmark خـــدمات مـــالي ،Lockheed Brothers  ، ملزومـــات اداري
Staples نوشابه ،Pepsi.                                                     

 

Washington Post 
ــليحاتي  ــابه Lockheed Martinتس ــغ ، Coca Cola، نوش ، Gilletteتي

، GE Investmentsگـذاريِ   ، سـرمايه Dun & Bradstree اطالعات تجاري
  .Moody'sگذاري  ، خدمات سرمايهJ.P Morganبانك 

 

 

Knight - Ridder 

افزارهاي كنتـرل   ، توليد نرمAdobe Systemsاي  افزارهاي رايانه توليد نرم
، توليـد كاغـذ و   H & R Blockخدمات مـالي و ماليـاتي    ،Echelonشبكه 

  .Starwoodهاي  ، هتل Clark  Kimberly-محصوالت كاغذي
 

 

 

The Tribune 

(Chicago Tribune  & LA Times) 

، Allstate، خدمات مالي و بيمـه  3Mمحصوالت گسترده شخصي و اداري 
، شـركت  Caterpillarسـاختماني و معـدني    آالت  راهسازي، توليد ماشين

Kraft ــيمي ــگاهConoco Phillips، پتروشـ ــره  ، فروشـ ــاي زنجيـ اي   هـ
McDonalds ، نوشابهPepsi محصوالت غذايي ، Quaker Oats) بخشي از

 خـــدمات بـــانكي و ،Shering Ploughداروســـازي  ،)شـــركت پپســـي
.                                                           Wells Fargoگذاري  سرمايه

                                                           

227. "Common Dreams" News Center 
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News Corp (Fox) 
 Britishهواپيمـايي  ) هـاي وزارت دفـاع آمريكـا    كننـده ديـدگاه   منعكس(

Airways گذاري ، سرمايه Rothschild Investments.  
 

 

 

GE (NBC) 

، لــوازم آرايشــي Anheuser-Buschبنــدي  آبجوســازي، تفريحــات، بســته
Avonــروه ــازي   ، گ ــار بازس ــي  Bechtelپيمانك ــركت نفت  Texaco، ش

Chevron نوشابه ،Coca Cola رايانه ،Dellسازي جنـرال موتـورز    ، اتومبيل
(GM)    محصوالت دكوراسـيون داخلـيHome Depot،   شـركتKellog  ،
 ،Motorolaهـاي همـراه    ، تلفـن Microsoftافزار  ، نرمJ.P. Morganبانك 

  Procter & Gambleمحصوالت بهداشتي 
 

 

 

Disney (ABC) 

 Northwest، خطوط هواپيمايي Boeingهواپيماهاي نظامي و غيرنظامي 

Airlinesكننـده   ضدعفوني ، موادClorox   لـوازم آرايشـي ،Lauder Estee ،
، Halliburtonژيلــت، مهندســي   ، تيــغFedExپيــك ســريع هــوايي   

، McKesson پزشـكي  ، محصـوالت دارويـي و  Kmartهاي بزرگ  فروشگاه
  .Yahoo، خدمات آنالين Staplesملزومات اداري 

 

 

Viacom (CBS) 

، خـــدمات بـــرق و گـــاز American Expressهـــاي اعتبـــاري  كـــارت
Consolidated Edison، افزارهاي مديريت و حفظ اطالعـات   نرمOracle ،

  .North America Lafargeمحصوالت ساختماني 
 

 

Gannett 

، Lockheed Martin، تسـليحاتيِ  (AP)آژانـس خبـري آسوشــيتد پـرس    
گـذاري و سـهام    ، بانك سـرمايه Continental Airlines خطوط هواپيمايي
Goldman Sachs بيمـه ، Prudential   خـدمات آناليـن ،Target  نوشـابه ،

Pepsi.  
 

AOL Time - Warner (CNN) 

 

، لوازم آرايشي Citigroupگذاري و خدمات مالي  شركت بانكداري، سرمايه
Estee Lauder ــ آرايشــي   ، بهداشـتيColgate-Palmolive هــاي  ، هتـل

Hilton.  
  

هاي عضـو گـروه كاراليـل بـود كـه بـا        از شركت Caterairعضو هيئت مديره شركت  1990بوش پدر در سال  جرج* 
  .خانواده بن الدن همكاري تجاري داشتند

  
اند و منافع مشـترك   هاي قوم و خويشي كرده آورد كه وصلت اين جدول يك خانواده بزرگ سعادتمند را به ياد مي

در » واشنگتن پسـت «هاي سردبيرانِ جديد نشريه  توان اطمينان داشت كه گزارش با اين منافع مشترك، آيا مي. دارند
عضو هيئـت مـديره رسـانه    ( Lockheed-Martinتسليحاتيِ مورد ماجراهاي تخلفات مالي در قرارداد دفاعيِ ابرشركت 

 ABCخـاطر، بـاور داشـت كـه رسـانه       توان، با اطمينـان  طرفي باشد؟ و يا مي منصفانه و همراه با بي) »واشنگتن پست«
در ) ABCي  عضو هيئـت مـديره رسـانه   (درباره قراردادهاي بدون مناقصه و اعطاييِ دولت بوش به ابرشركت هاليبرتون 

ها ـــ بـر ايـن بـاور      اي به عمل آورد؟ چنانچه ــ نظيرِ اكثريت فزاينده آمريكايي ، گزارشگريِ كاوشگرانه و نقادانهعراق
تـوانيم   ، به عوضِ منافع مردم، در خدمت منافعِ خودشان هستند، آنگاه ديگـر نمـي  »ها هاي ابرشركت رسانه«باشيم كه 

در . را دربـاره آنهـا بكـار ببنـديم     mediaبخوانيم يا لفـظ جمـع    »هاي طيف اصلي رسانه«را » ها هاي ابرشركت رسانه«
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در ارتبـاطي تنگاتنـگ قـرار    » آمريكاي ابرشركتي«با » ها هاي ابرشركت رسانه«عوض، الزم است بگوييم كه 
داري آمريكا، بـراي   ي نظام سرمايه ، و لذا ضروري است كه طيف اصليِ جامعهاند نشدني دارند و از يكديگر تفكيك

  .طرفانه، در پيِ منابعِ خبريِ جايگزين مستقلي باشند يافتن به خبرها و اطالعات بيدست 
هاي مدرن و سياسـت مـدرن اسـت كـه شـرافت و صـداقت نـه تنهـا پاداشـي           ي رسانه رحمانه اين يك واقعيت بي

، )دادن دارنـد  كه چيزهاي بسياري بـراي بـردن يـا از دسـت    (يابد، بلكه، برعكس، توسط صاحبان قدرتمند منافع  نمي
  .گيرد شديداً مورد مجازات قرار مي

شويم كه، بدون چنـد و چـون، آنچـه را ديگـران بـه       ما اغلب در اين جهت سوق داده مي...  228به گفته هوارد زين

هاي بسيار مهم استقاللِ فكري اين است كه به  يكي از جنبهدر حالي كه . كنند، بپذيريم عنوان واقعيت بيان مي
   229».ان از واقعيت با ديده ترديد و ظن بنگريمروايت ديگر

  .آور و ابلهانه جلوه دهد گرايانه، شرم ي بزرگ تبليغات اين است كه مخالفت را غيرواقع وظيفه

  
  :منابع
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228 .Howard Zinn  ،هاي آن كشور مورخ معتبر آمريكايي و منتقد سياستنويس و  نمايشنامه. 

229. The Zinn Reader, Seven stories press, 1997, p. 338 
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  مترجمان 14ي  يادداشت شماره

  اقتصاد جنگ طبقاتي در اياالت متحده آمريكا

  ؟»كابوس آمريكايي«يا » روياي آمريكايي«) 1/14
دهه بعد از جنگ جهاني دوم، اكثر مردم آمريكا بـه ايـن    3به مدت » تان بهتر از شما خواهد بود؟ آيا زندگي فرزندان«

نام گرفته بود ــ يعني بـاور بـه   » روياي آمريكايي«اين پاسخ مثبت مبناي چيزي بود كه . دادند سوآل پاسخ مثبت مي
توانند به ارتقاي مداومِ سطح زندگاني و آينده بهتري بـراي خـود و    ه صرفاً ثروتمندان، بلكه زحمتكشان نيز مياينكه، ن

  .فرزندانشان اميدوار باشند
داري، اگـر نـه ثروتـي چشـمگير،      رسيد كه براي اكثر مردمِ آمريكـا نظـام سـرمايه    به رغم نظامِ آپارتايد، به نظر مي

  .هاي پيشين ناشناخته بود آورد كه براي نسل فراهم ميكم مزاياي جديدي را  دست
سـال، اكثريـت مـردم ايـاالت      25بـه مـدت   . مرده اسـت » روياي آمريكايي«، )2000در نيمه اول دهه (اما اكنون 

آنهـايي كـه   . دستمزد اكثر مردم يا درجا زده و يـا كـاهش يافتـه اسـت    . اند شان بوده متحده شاهد نزولِ سطح زندگي
شـان را   اند كه حقيقت جز اين است ــ و آنهايي كه شغل كند، دريافته شان را تهديد نمي د چيزي معيشتمطمئن بودن

  .كنند تر كار مي اند، بدون استثنا، با شدتي بيشتر و صرف ساعاتي طوالني از دست نداده
نگران آننـد كـه آنچـه را    به عوضِ اعتماد به وضع جاري و اميد به آينده، كارگران و كاركنان اياالت متحده اكنون 

  .دارند بايد دودستي بچسبند
  

  تر براي اكثريت جامعه ساعات كارِ هرچه طوالني) 2/14
درصد نيروي كار  6ميليون نفر، يعني حدوداً  8، تعداد رسمي بيكاران در اياالت متحده به 2003در بيشتر مدت سال 

اما بسـياري از چيزهـا اسـت كـه آمـار      . بتاً پاييني استآن كشور رسيد كه در مقايسه با ركوردهاي پيشين، درصد نس
نفر در اياالت متحده، يك نفر مشمول  5، حدوداً از هر 2002تا  2000هاي  كند، مثالً اينكه طي سال رسمي بيان نمي

همچنين، . رسيده بود 20%كاهش نيروي كار شد ــ يعني، طي سه سال مزبور، در مقاطعي از زمان، ميزان بيكاري به 
دالر ــ يعني تقريباً دوسومِ فقيرترِ جمعيت ــ تبرِ كـاهشِ نيـرو از    000,40هاي با درآمد ساالنه زير  در بين آمريكايي

به عبارت ديگـر،  ). درآمدترِ جامعه درصدي براي دوسومِ كم 25بيكاري (آمد  ميان هر چهار نفر، بر سر يك نفر وارد مي
تر از  ي متعاقبِ آن براي تعداد بسياري از كاركنانِ اياالت متحده بسيار وخيمها و اُفت اقتصاديِ سال 2001ركود سال 

  .كرد آنچه بود كه آمار بيان مي
وجو براي يـافتن كـار را رهـا     را، كه كالً جست» كارگرانِ مايوس«ي  اوالً، نرخ رسمي بيكاري شمارِ بزرگ و فزاينده

ديگر كساني هستند كه، به علت عـدم موفقيـت در يـافتنِ كـارِ     » انِگروه پنه«ثانياً، يك . آورد اند، به حساب نمي كرده
كـاري احتمـاالً    اگر اينها را نيز به حساب آوريم، نـرخ واقعـيِ بيكـاري و كـم    . وقت هستند وقت، مجبور به كار پاره تمام

  .دوبرابر نرخ رسمي بوده است
اولين مشاغلي كه در اين ركـود از دسـت رفـت     :ماند اي مهم غافل مي تر هم باز از نكته اي دقيق ولي حتي محاسبه

 بخش توليد صنعتي با دستمزدهاي نسبتاً خوب و مزاياي مناسب بود ــ كه معموالً ناشي از عضويت مشاغلِ با كيفيت
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  .است 230»آبي يقه«هاي مشاغل  ترِ كارگران در اتحاديه گسترده
از آن . ميليون نفر، به بـاالترين حـد خـود رسـيد     20سطح اشتغال در اياالت متحده، با نزديك به  1979در سال 

 5/2طـول كشـيد تـا    ) 1999تـا  (سـال   20. از بين رفته است) ميليون شغل 5(چهارم اين مشاغل  زمان تاكنون، يك
بوشِ پسـر   سال اولِ دولت جرج 3در ) و حتي بيش از آن(ميليون شغلِ ديگر  5/2ولي . ميليون شغل اول از ميان برود

  .از ميان رفت
ها كارگرِ اخراجي آموختند اين بود كه اگر اصالً بخت يارشـان شـد و كـاري پيـدا      اي كه اين ميليون نخستين نكته

، در 2003در انتهاي سـال  . كردند، نبايد انتظار داشته باشند كه دستمزد آن با ميزان دستمزد شغل قبلي برابري كند
دالر كمتـر از مشـاغلِ    5/2د، ميـانگينِ دسـتمزد سـاعتي    هايي از اقتصاد كه سـطح اشـتغال رو بـه افـزايش بـو      بخش
  .هايي بود كه ميزانِ اشتغال در آنها رو به كاهش داشت بخش

آنگـاه  . ديدند اما آنهايي هم كه از تبرِ كاهشِ نيروي كار جان به در بردند سبب چنداني براي سرور و شادماني نمي
هاي ممكـن   وجوي همه راه ه با سودهاي كاهش يابنده، در جستهاي آمريكايي، براي مقابل كه ركود حاكم بود، شركت

وقفه، از سوي كارفرمايـاني تحـت فشـار قـرار      ها، بي به ويژه، اعضاي اتحاديه. براي تحت فشار قرار دادن كارگران بودند
فراينـدهاي  داشتند كه مصمم بودند نه فقط دستمزدها را كنترل كنند و مزايا را كاهش دهند، كه نيـز قـوانينِ كـار و    

  .را از بنيان بركَنند) ي كارگران ها مبارزه يعني دستاورد سال(جويي  تظلم
منـدي از زنـدگي    شـان را بـه بهـره    از بين رفتنِ ممتد مشاغلِ برخوردار از دستمزد مناسب كه كارگران و خـانواده 

ـــ يعنـي توسـعه    » بهترين دوران«ساختند در دوران زمامداري بوشِ پسر آغاز نشد، بلكه حتي در  بهتري اميدوار مي
شهرت داشت ـــ نيـز   » معجزه اقتصادي«ها، به  هاي اَبرشركت ، كه نزد رسانه»كلينتون«هاي زمامداريِ  اقتصاديِ سال
  .يك روال بود
شـد، كـاهش نيـروي كـارِ      ، در همان زماني كه شكوفاييِ اقتصادي به نقطـه اوجِ خـود نزديـك مـي    1998در سال 

نيـز   1990هاي ركود اوايـل دهـه    ترين سطح خود ظرف يك دهه رسيد ــ كه حتي از سطح سالها نيز به باال شركت
هـاي   پـيش از ايـن، كـاهش نيـروي كـار در شـركت      «، 231به نوشته روزنامه مينياپوليس استار تريبيون. رفت فراتر مي

هـم ديگـر،    "ران خـوب دو"اين روزها، كاهش مشاغل نشانه اين اسـت كـه   . آمريكايي عالمت مشخصه دوراني بد بود
  ».آنطور كه بايد، خوب نيستند

 74در مورد مشاغل به عمل آورده است، ميزان دستمزد پرداختـيِ   232»جبهه اتحاديه عدالت«اي كه  طبق مطالعه
تـر   داراي بيشترين ميزان افزايش اشتغال بودند، از يك دستمزد معيشتي پـايين  1990درصد از مشاغلي كه طي دهه 

  ).درصد مشاغل مزبور كمتر از نصف يك دستمزد معيشتي بود 46مثال، دستمزد به عنوان (بود 
هايي كه درست در نقطـه   آمريكايي ــ يعني خانواده 233»خانوار ميانه«، درآمد 1979ـ2002ي  ساله 23طي دوره 

ولي حتي  .درصد داشت، يعني رشد متوسط ساالنه زير يك درصد15وسط نردبامِ درآمد قرار داشتند ــ رشدي حدود 

تر  اين رشد جزييِ درآمد ناشي از ساعات كارِ طوالنيدر واقع، . كند اين رشد جزيي هم اصل ماجرا را آشكار نمي
  .ها بوده است و شديدترِ خانواده

ميـانگين  تهيه شده اسـت،  » هاي اقتصادي انستيتوي سياست«كه توسط » وضعيت كار در آمريكا«طبق گزارش 

                                                           

شود كه معموالً روپوش آبي بـر   اطالق مي ها به كارگران مشاغل يدي در كارخانه) »يقه سفيد«در برابر (» يقه آبي«كارگران  اصطالح. 230
 .تن دارند

231. Minneapolis Star Tribune 

232. Justice Union Coalition 

233. Median US household 
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ي  در دوره) بـا فـرض كـار كـردنِ پـدر و مـادر، هـردو       (ي با درآمـد متوسـط ميـاني     ساعات كار يك خانواده
 اسـت  1979وقت بيش از ساعات كار در سال  هفته كار تمام 16معادل ساعت يعنـي   660، سالي 2002ـ2003

  .شان است كه صرفاً تالشي براي پيشگيري از كاهش سطح زندگي
 23طي همـان دوره  . رشد اقتصادي به كدامين سو سرازير شده استهاي ناشي از  هيچ ابهامي وجود ندارد كه پول

درصـد افـزايش يافـت، درآمـد ثروتمنـدترين بخـشِ جمعيـت         15» خانوارِ ميانه«كه درآمد   2002تا  1979ي  ساله
در نيويـورك   1990لستر تارو اقتصاددان آمريكايي، در نيمـه دهـه   . افزايش داشت 200) %جمعيت% 1يعني (آمريكا 

جز در يك انقالب يا يك شكست نظامي منجر به اشـغالِ كشـور،   «: كند بندي مي ز، موضوع را چنين جمعتايم
هرگز هيچ كشوري با چنين شكاف تندي در توزيع درآمدها كه آمريكا طي نسـل گذشـته تجربـه كـرده     

  ».است، مواجه نشده است
، نابرابري در آمريكا نه فقـط كـاهش نيافتـه    )2000نيمه اول دهه (تاكنون  1990بنديِ فوق در نيمه دهه  از جمع

صرفاً بـراي مشـتي از كسـاني    » روياي آمريكايي«حقيقت اين است كـه  . دهد است، كه خود را بيشتر نشان مي
اي دسـت   س هرم جامعه جاي دارند و، به هزينه كارگران و كاركنان، به ثروتي افسـانه أوجود دارد كه در ر

  .مرده است» روياي آمريكايي«براي سايرين، . اند يافته
  

  شكاف فزاينده بين دارا و ندار: دستان جنگ عليه تهي) 3/14
اي را شاهد بود و سياستمداران حيران بودند كـه بـا يـك     سابقه ، اقتصاد اياالت متحده آمريكا رشد بي1990طي دهه 

  .اي عايد نشد زحمتكشان آمريكايي را بهره، »ها ضيافت ابرشركت«اما از . مازاد بودجه تريليون دالري چه بايد كرد
هاي انتخابـاتي سـال    ، در فعاليت)نامزد معاونت رياست جمهوري(و اَل گور ) نامزد رياست جمهوري(بيل كلينتون 

از ثـروت  % 40درصد باالي جمعيت آمريكـا   خود براي راه يافتن به كاخ سفيد، به اين نكته اشاره كردند كه يك 1992
هـا و دفـاتر،    فراتر از اين، صرفنظر از خانه و احتساب فقـط واحـدهاي تجـاري، كارخانـه    . لك خود داردكشور را در تم

باالي  10%، و »تمامي ثروت اياالت متحده آمريكاست% 90يك درصد باالي جمعيت مالك «توان گفت كه  مي
د، به رغـم اينكـه دو دوره تصـديِ    اما، هنگامي كه آنان به كاخ سفيد راه يافتن! ثروت آن كشور% 99جمعيت مالك 

تـرِ ثـروت در سـطح جامعـه      بود، براي توزيع منصـفانه  1990ترين موفقيت اقتصاديِ آمريكا در دهه  آنان شاهد بزرگ

طبـق  . ها طي دوران رياست جمهـوري كلينتـون شـدت گرفـت     برعكس، نابرابري. گونه اقدامي به عمل نياوردند هيچ
تـرين جامعـه در    ، اياالت متحده آمريكا در آن هنگام بـه طبقـاتي  1990 گزارش سازمان ملل در نيمه دهه

  .ميانِ كشورهاي پيشرفته صنعتي تبديل شده بود
، به »خواهان جمهوري«كذاييِ پيشنهاديِ » اصالحيه«، بيل كلينتون رئيس جمهور سابق، با توشيحِ 1996در سال 

. لطمـه بزرگـي وارد آورد  ) آمريكا، براي بقا، به آن متكي بودنددستان جامعه  كه تهي(برنامه اصليِ رفاهيِ دولت فدرال 
ميليـارد   54هاي رفاهي را به ميـزان   سال، كليه برنامه 6ي توشيحيِ پرزيدنت كلينتون، طي »اصالحيه«عالوه بر اين، 

طبقه گزارشِ . هاي حمايت از كودكان معلول دستان گرفته تا كمك هزينه دالر كاهش داد ــ از كوپن مواد غذاييِ تهي
دهنـد بـه    هاي اياالت متحده كه فقيرترين قشر آن كشور را تشكيل مـي  پنجم از خانواده ، يك»انستيتوي امور شهري«

دالر را از بابت مزاياي گوناگون از دسـت دادنـد، يعنـي ماهانـه      310,1، بطور متوسط، ساالنه 1996سببِ قانون سال 
  .است» ي تام و تمام فقر و فاقه«و » سختيِ معيشت«فر، تفاوت بين ها ن بيش از يكصد دالر ــ كه براي ميليون

ميليون نفر ـــ يعنـي    6/34، 2002، در سال »اداره آمار اياالت متحده«بر اطالعات منتشره توسط بنا
ميليـون نفـري    3اين افزايشـي  . كرد نزديك به يك نفر از هر هشت آمريكايي ــ زير خط فقر زندگي مي
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خانمـاني در ايـاالت متحـده رو بـه      و از آن زمان نيز گرسنگي و بـي . پيش از آن استنسبت به دو سال 
  .افزايش بوده است

در تـاريخِ ايـاالت متحـده    » رؤسـا «ترين برد ماليِ  مطالب زير حاصل بررسيِ واقعيات زندگي كارگران بعد از بزرگ
  .است

هاي اقتصادي، يكي بعـد از ديگـري    را گرفت، حباب، ركود گريبان اقتصاد آمريكا 1999پس از آنكه در اواخر سال 
، ميـانگينِ  2002در سـال  . هـاي پيشـتاز آمريكـا    شروع به تركيدن كرد، به جز حبابِ حقوق و مزاياي مديران شركت

هـاي   در همان سال، بطـور متوسـط، در شـركت   . ميليون دالر بود 4/33حقوقِ مديران عاملِ يكصد شركت اولِ آمريكا 
هـاي بـزرگ،    به اين ترتيب، در شركت. زد ميليون دالر به جيب مي 2/5ي، باالترين مقام مسئول شركت بزرگ آمريكاي

  .دالر بود 017,1ميانگينِ پرداخت به مديرعامل، ساعتي 
حتي ژنرالِ نيروي زميني، تامي فرانكزِ مشهور، كه هدايت نيروهاي مهاجم ايـاالت متحـده بـه عـراق را بـر عهـده       

دالر، چِنـدرِغازي برابـر    017,1دماتش به صاحبان منافعِ نفتي اياالت متحده، در مقايسـه بـا مبلـغِ    داشت، در قبال خ
زدند، پزشكان  ها دالر غلت مي ها در ميليون در حالي كه مديران عامل شركت. آورد دالر در ساعت به دست مي 10/69

نشاني ساعتي  مورين شغل پرخطرِ آتشîر، مادال 01/28دالر، آموزگاران و دبيران ساعتي  14/60بطور متوسط ساعتي 
هـاي   هـا يـا كارخانـه    كارگران شاغل در كارگـاه . كردند دالر دريافت مي 23/16دالر و كارگران متوسط ساعتي  16/17

  .آوردند دالر به دست مي 8كوچك و كارگران غيرماهر نيز حدوداً ساعتي 
در ايـاالت  ) سابقه اقتصـادي  يعني دوران رشد بي( 1990 ي اين نابرابري بخشي از روندي است كه در سرتاسر دهه

، ميلياردهـا كـارگر و   )»ها سازيِ ابرشركت جهاني«يا، در واقع، (» جهاني شدن«در عصر . متحده شدت يافت
دست در اطراف و اكناف جهان دريافتند كه صرف رشد اقتصاديِ يك كشور، به خـوديِ خـود،    انسانِ تهي

  .ثر مردم را در پي نداردافزايشِ سطح زندگيِ اك
 000,13، درآمـد  2003ماهـه اولِ سـال    6طبق آمـار موجـود تـا    . اياالت متحده نيز، در اين ميان، استثنا نيست

طبـق گـزارشِ پـل    . هاي آن كشور بـود  هاي اياالت متحده به اندازه بيست ميليون فقيرترين خانواده ترين خانواده مرفه
برابـر   300خـانواده   000,13ميانگين درآمـد همـان   «در نيويورك تايمز منتشر شد، كروگمن، اقتصاددانِ ليبرال كه 

، ميزان تمركـز ثـروت   1990، در مقايسه با نيمه دهه 2003در نيمه سال » .ميانگين درآمد يك خانواده متوسط است
شايان ذكـر اسـت   « :دهد پل كروگمن در نيويورك تايمز چنين توضيح مي. در دستاني معدود باز هم بيشتر شده است

درآمد هـر خـانوار، بطـور    . كه سهم خانوارهاي معمولي از منافع حاصل از رشد اقتصاديِ آمريكا چقدر ناچيز بوده است
درصـد افـزايش    شود گفت كه تقريباً تمامي ايـن نـيم   متوسط، ساالنه فقط حدودنيم درصد افزايش يافته است ــ و مي

  .خانواده بوده و ميزان افزايش دستمزد واقعي جزيي يا در حد صفر بوده استترِ زنان  ناشي از ساعات كارِ طوالني
اند پايان مـاجرا نيسـت، بلكـه در     هاي اخير، اكثر كارگرانِ اياالت متحده چيزي به دست نياورده اما، اينكه، در سال

ماهـه اول   6تا پايان  2001ه مارسِ از ما. ها، زندگي مرتباً بدتر و تصويرِ آينده براي آنان تيره و تار شده است اين سال
، به سـبب كـاهش نيـروي كـار، دو     2002ميليون شغل از دست رفته است ــ فقط طي سال  6/2، حدود 2003سال 

رو  هـايي روبـه   ميليون كارگر از بيمه درماني محروم شدند و كارگراني كه هنوز پوشش بيمه درماني داشتند، بـا هزينـه  
  .يد و سهم بيمه شده در آنها افزايش يافته بودكش بودند كه سر به آسمان مي

، برد بزرگ ثروتمندان و رؤسا به بهبود كيفيـت  2003ماهه اول سال  6و باز طبق آمار موجود در پايان 
سال، گرسـنگي هنـوز    18زندگيِ كارگران اياالت متحده نيانجاميد و براي يك نفر از هر پنج نوجوان زير 

گذارد كه از سوءتغذيه  سال، يك نفر در حالي سر به بالين مي 6كودك زير   4هر از . واقعيتي روزمره است
پـدران و  . برنـد  سال در زير خط فقر به سر مي 6درصد از كودكان زير  25و، طبق آمار رسمي، . برد رنج مي
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ود افـزايشِ ميـزان   ، بـا وجـ  2003ماهـه اول   6طبق آمار موجود در پايـان  . مادرانِ آنها نيز وضع چندان بهتري ندارند
هفتـه بـيش از كـارگران اروپـايي و، در      9درصد، فرد ميانگين آمريكايي مجبور اسـت هـر سـال     6بيكاري به بيش از 

هـاي قلبـي،    اين موضوع به مقدار زيادي استرس، بيماري. ساعت بيشتر كار كند 200، هر سال 1973مقايسه با سال 
  .كنند ـ زيرا كه كارگران آمريكايي، به اصطالح، خود را با كار هالك ميهاي ديگر انجاميده است ـ افسردگي و بيماري

انگيزد، ولي شبيه عبور از  اينها آمار و ارقام ناخوشايندي است كه هرچند، به خوديِ خود، هراسي درباره فقر برنمي
  .اي انجامد يك ميدان مين است ــ كه گامي اشتباه ممكن است به فاجعه

كنيم  شايد دنيايي كه در آن زندگي مي. گونه امور غيرقابل اجتناب است اين«گويند  داري مي مدافعان نظام سرمايه
و بيشترين اميدمان اين است كـه نگـذاريم از ايـن بـدتر     . ايم بسازيم كامل نباشد، ولي بهترين چيزي است كه توانسته

  !»شود
آمريكا، يكي بايد گرسنه سر به بـالين گـذارد؛   گويد از هر چهار كودك در  ي مريض احوالي كه مي واقعاً، چه جامعه

هاي بهداشتي محروم شـوند؛ و اكثريـت جامعـه بايـد سـاعاتي       به خاطر سود و منفعت، بعضي بايد از درمان و مراقبت
  .تر كار كنند، و هرچه كمتر به دست آورند تر و هرچه سخت طوالني

  

  :منابع
  

- "The Growing Gap Between Rich & Poor", Socialist Worker, Aug. 1, 2003, pages 6 and7. 

- "Class war in Bush's America: American Dream or American Nightmare?", Socialist Worker, Dec.12, 

2003, pages 6 and 7. 

 

 



  

   افزودگي

  مصاحبه امي گودمن با جان پركينز

 ي حميد محويترجمه

  

  »دموكراسي ناو«

Democracy Now!   

  

  

  

  

  

روايـت     » يـك جنايتكـار اقتصـادي   اعترافـات  «در كتـاب  . هاي بـانكي ابل احترام شركتجان پركينز مأمور باسابقه و ق

حـدة آمريكـا، بـا وام دادن بـه     در تبـاني بـا ايـاالت مت   اش با حقوق خيلي خوب، ايكند كه چگونه از جايگاه حرفهمي

كـه  معتبر، در واقع طرح هايي بودند  طرح هاي سازندة ظاهراً. هاي فقير جهان، ميلياردها دالر از آنها ربوده استكشور

عمـة  انجاميدند و كشورهايي كه ديگر قادر به باز پرداخت وام هاي خود نبودنـد بـه ط  با نقشة قبلي بايد به شكست مي

 .شدندت هاي اقتدارگرايانة امپرياليسم آمريكا تبديل ميحاضر و آماده اي براي سياس

پركينز در ايـن مـورد   . را نوشت »وجدان آگاه جنايتكار اقتصادي«سال پيش از اين پركينز كتابي تحت عنوان  20

جـيم رولـدوس   . يم كـرده بـودم  در آغاز كتاب را به دو تن از رؤساي جمهوري كه مشتريان من بودند تقد«نويسد، مي

هـر دو در  . برايشان احتـرام زيـادي قائـل بـودم     رئيس جمهور اكوادور و عمر توريخوس، از مشترياني بودند كه شخصاً

زيرا از اتحـاد بـين رهبـران     ،آنها به قتل رسيدند. مرگ آنها البته اتفاقي نبود. سوانح  هوايي جانشان را از دست دادند

ما قاتلين امـور مـالي   . كردندامپراتوري جهاني بود جلوگيري مي دولت و بانكهايي كه هدفشان شركتهاي چند ملّيتي،

سـيا  نتوانستيم رولدوس و توريخوس را متقاعد كنيم، به اين ترتيب قاتلين از نوع ديگري، يعني شغال هـاي سـازمان   

  ».كردند، وارد صحنه شدندكه هميشه در ساية ما حركت مي

سال گذشته من چهار بـار شـروع    20طي . ننويسم من را متقاعد كردند كه اين كتاب را«: سدجان پركينز مي نوي

ة جديدي  براي نوشتن آن تبديل داد، براي من به انگيزميبه نوشتن كردم و هر بار حوادثي كه در سطح جهاني روي 

بـا ايـن وجـود    . ور بـن الدن ، جنـگ خلـيج، سـومالي، و ظهـ    1989اشغال پاناما توسط اياالت متحده در سال : شدمي

  ».داشتد هميشه مرا از ادامه كار باز ميكردنو رشوه هايي كه به من پيشنهاد ميتهديدات 

  . را منتشر كرد و االن در استوديو حضور دارد» اعترافات جنايتكار اقتصادي«پركينز سرانجام كتاب 

  .]در سانفرانسيسكو منتشر شد 2004كتاب او در سال [

  

*   *   *  



 اعترافات يك جنايتكار اقتصادي/  254

 

  .خوش آمديد«Democracy Now» به . ما با جان پركينز هستيم: گودمنامي 

 .از اين كه با شما هستم خيلي خوشوقتم. مرسي، امي: جان پركينز

بسـيار خـوب، اگـر ممكـن اسـت ايـن اصـطالح        . و ما هم خوشوقتيم كه شما دعوت ما را پذيرفتيـد : امي گودمن

 .ا به طوري كه نوشته ايد، برايمان توضيح دهيدر] »قاتل اقتصادي«يا [» جنايتكار اقتصادي«

بـه ايـن   . ما عبارت بود از ساخت و ساز امپراتوري آمريكـا  به طور كلي، ما آموزش ديده بوديم و كار :جان پركينز

ترتيب كه مي بايستي موقعيت هايي را براي جذب حداكثر منابع و منافع به طـرف ايـن كشـور، شـركت هـاي چنـد       

و اين كـار  . ما بزرگترين امپراتوري تاريخ جهان را ايجاد كرديم. در اين زمينه نيز خيلي كارآمد بوديممليتي، دولت، و 

وارد نادر مثل مگر در م. را طي پنجاه سال بعد از جنگ دوم جهاني انجام داديم، البته با امكانات نظامي ناچيز، در واقع

اين امپراتوري، خالف . كنندعنوان آخرين راه حل مداخله مي بهنظاميان تنها در آخرين مرحله و جنگ در عراق، ولي 

تمام امپراتوري هاي ديگر در تاريخ جهان، پيش از همه به وسيلة ساخت و پاخت اقتصـادي، تقلـب، بزهكـار سـاختن     

  .من يكي از آنها هستم. افراد و شيوة خاص زندگي ما، و با جنايتكاران اقتصادي به وجود آمده است

  كرديد؟و چگونه به اينجا رسيديد؟ براي كي كار مي: امي گودمن

توسط آژانـس امنيـت ملـي     60من وقتي هنوز در مدرسة بازرگاني دانشجو بودم، در اواخر سالهاي : جان پركينز

آخر از همـه، بـراي   . استخدام شدم، يعني بزرگترين و در عين حال ناشناخته ترين آژانس هاي جاسوسي كشور) ناسا(

نوة تـدي رئـيس جمهـور ايـاالت متحـدة      [اولين قاتل اقتصادي كرميت روزولت بود . صي كار كردمشركت هاي خصو

يعني دولت مصـدق  . دولت ايران را كه به شكل دموكراتيك انتخاب شده بود، سرنگون كرد 50كه در سالهاي ] آمريكا

البتـه كمـي   . ني ريختـه شـود انجـام داد   كه خواو اين كار را با موفقيت و بي آن. ناميد» مرد سال«كه مجلة تايمز او را 

تنها با خـرج كـردن چنـد ميليـون دالر شـاه ايـران را جـايگزين        . كه نظاميان مداخله كنندخون ريزي شد ولي بي آن

نظريـة  در اين مرحله و با چنين نمونه و آزموني، پي برديم كه نظرية قاتل حرفه اي در عرصـة اقتصـادي   . مصدق كرد

مشكلي كـه در  . كار بستن چنين ترفندي از بابت مقابلة نظامي با روسيه نيز نگراني نداشتيما بو ب. بسيار مناسبي است

اگر لـو  . رابطه با روزولت مأمور وجود داشت، اين بود كه براي سازمان سيا كار مي كرد، يعني اين كه كارمند دولت بود

در نتيجه استخدام جنايتكاران . ري مي شدمسئلة خيلي دست و پا گي. مي رفت، ما با مشكل بزرگي مواجه مي شديم

ي مثل من واگذار شده بود كه تروريست هاي اقتصاد) ان اس آ(و نسا ) سي اي آ(اقتصادي به سازمان هايي نظير سيا 

هاي مشاور و شركت هـاي سـازنده بكـار گرفتـه      شركت هاي خصوصي، شركتبراي  كردند كه متعاقباًرا استخدام مي

  .اي با دولت نداشترفتيم هيچ رابطهتيب اگر لو ميبه اين تر. شدندمي

  كرديد؟شما براي چه شركتي كار مي. ر خوببسيا :امي گود من

دو  مـا تقريبـاً  . در بوستن، ماساچوسـت بـود   1»من.تي.شاس«كردم اي آن كار ميشركتي كه من بر :جان پركينز

ولـي وظيفـة   . هزار كارمند داشتيم، و من سرپرست امور اقتصادي بودم و پنجاه كارمند تحت فرمان من كار مي كردند

. توانستند پـس بدهنـد  دادم، قرض هاي كالني كه آنها نميمن به كشورها پول قرض مي . اصلي من بستن قرارداد بود

راي كشوري نظير اندونزي يـا اكـوادور، ايـن بـود كـه كشـور وام       يكي از شرايط وام، به عنوان مثال يك ميليارد دالر ب

درصد وام را به شركت هاي سازندة آمريكايي براي ايجاد زير بناها بازگرداننـد، شـركت هـايي     90گيرنده مي بايستي 

                                                           

1. Chas. T. Main 
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 كة هـاي بـرق يـا   به اين ترتيب اين شركت ها شـب . اينها البته شركت هاي عظيمي هستند 3.بچتل 2نظير هالي بورتن

. خانواده هاي كشور وام گيرنده قرار مي گرفتدر خدمت تعدادي از ثروتمند ترين ساختند كه تنها بندر و يا جاده مي

. دادندتوانستند پس ميجه نميدر نتيجه مردم فقير اين كشورها با وام هاي باورنكردني مواجه مي شدند كه به هيچ و

و قـادر بـه   . دهدط براي پرداخت سهم وام اختصاص مياش را فقدرصد بودجة ملي  50امروزف كشوري مثل اكوادور 

رويـم  وقتي ما به نفت احتياج داريم، مـي در اين صورت . گيرنداين ترتيب در اختيار ما قرار مي به. چنين كاري نيست

ا كه انباشـته  موزون رگوييم، خب شما نمي توانيد وام هايتان را بپردازيد، پس جنگل هاي آميسراغ اكوادور و به آنها 

اين همان طرحي است كه در حال حاضر ما بـا از بـين بـردن جنگـل     . در اختيار شركت هاي ما بگذاريداز نفت است 

اكوادور را مجبور كرديم كه به ازاي قرض هـايش جنگـل هـاي آمـازون را در     . هاي آمازوني در حال انجام آن هستيم

م كه بخش مهمي از وام هاي پرداخت شده دوباره به چرخ اقتصـادي  به اين ترتيب، مشاهده مي كني. اختيار ما بگذارد

اياالت متحدة آمريكا باز مي گردد و كشوري كه با فقدان توانايي براي بازپرداخت وام هايش با بهره هاي كـالن واجـه   

خ امپراتـوري بـه   چـر . شتدر اختيار و در خدمت ما قرار گرفته و از اين پس تفاوتي با  برده نخواهد دا مي شود، كامالً

   .ست و موفقيت هاي زيادي كسب كرده استاامپراتوري بزرگي . گردداين شكل مي

پيش از اين گفتيد كه مدت ها نوشتن اين كتاب را به دليل رشوه و داليل ديگر بـه تـأخير انداختـه    : امي گودمن

    شـما ايـن رشـوه هـاي را قبـول      يـا آكرده شما را خريداري كند و ورتان دقيقا چيست؟ چه كسي سعي ميمنظ. بوديد

  كرديد؟مي

  .من نيم ميليون دالر گرفتم كه اين كتاب را ننويسم 90البته، در سالهاي : جان پركينز 

  از چه كسي؟: امي گودمن 

  .از يك شركت سازندة بزرگ: جان پرگينز

  كدام؟: امي گودمن

مـن بـه عنـوان    . شـود قانوني، رشوه محسوب نمـي از نظر . است 4»وبستر-استورن«نام اين شركت : جان پركينز 

در واقع، همـان طـور كـه در    . ولي در حقيقت من كاري براي انجام  نداشتم. قانوني بود كامالً. مشاور پول گرفته بودم

كتابم نوشته ام، در واقعيت امر من با اياالت متحده سروكار نداشتم، اگر پول را قبول كردم به عنوان مشـاور بـوده، در   

الي كه آنها مي دانستند كه من در حـال نوشـتن چنـين كتـابي هسـتم، كـه در آن دوران عنـوان ديگـري داشـت،          ح

  .شبيه جيمز باند است ست، و تقريباًاانگيزي شگفت بايد گفت كه اين داستان واقعاً. »وجدان آگاه جنايتكار اقتصادي«

  .انگيزدبر ميچنين احساسي را در خوانشگر كتاب در هر صورت، :  امي گودمن

من را استخدام كرد، من را تمام روز بـا  » آ .اس .ان«دانيد، وقتي هم همين طور بود، مي بله، و واقعاً: جان پركينز

آنهـا از قـوي تـرين مـواد     . مرا اغوا كردنـد  تمام نقاط ضعف مرا برآورد كردند و فوراً. دستگاه دروغ ياب آزمايش كردند

مـن از يـك خـانوادة    . يعني سكس، قدرت و پـول ، تا مرا تحت اختيارشان بگيرند، مخدر در فرهنگ ما استفاده كردند

                                                           

.2  Halliburton  ، واقع شده ولي بر اساس اعالميه اي مركز را به دوبي منتقل كرده ) تگزاس(شركت چند مليتي، مركز آن در هوستون

در سـال   ندر داالس توسط ارل هاليبرتون  بنيانگذاري شـده و مـدير عامـل آ    1919گروه راه و ساختمان و استخراج نفت در سال . است

  .ديك چني بوده است 2000تا  1995

3.  Bechtel ، مركـز آن در  . كارمنـد دارد  40000بـيش از   2006در سـال  . بنيانگـذاري شـد   1898راه و ساختمان كه درسـال  شركت

  .سانفرانسيسكو قراردارد

  

4. Stoner-Webster 
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دانيـد،  مـي . ير ارزش هاي اخالقي بـوده اسـت  تحت تأث و قوياًآيم كه پيرو مذهب كلوينيسم تر ميقديمي از نوول آنگل

كنم كه داستان من نشـان مـي دهـد كـه چگونـه ايـن       يق اولي آدم خوبي هستم و فكر ميمن به طر فكر مي كنم كه

جـذب ايـن    كـه مـن واقعـاً   تواند افراد را بفريبد، كمـا اين مخدر قوي مثل سكس، پول و قدرت ميسيستم و اين موارد 

اقتصادي نپرداخته بودم، شـايد بـه   و اگر من خودم در تجربة عملي زندگي به حرفة جنايتكار . فريبندگي ها شده بودم

ين كتـاب را نوشـتم، چـرا كـه     و به همين علت نيز من ا. سختي مي توانستم به وجود چنين مسائلي باور داشته باشم

بـه سرشـت    اگر مـردم ايـن كشـور واقعـاً    . كنم كشور ما بيش از هميشه به درك چنين واقعياتي نيازمند استفكر مي

كننـد  هايي بـه كشـورهاي خـارجي اهـداء مـي      دند، اگر مفهوم واقعي تمام اين كمكبرواقعي سياست خارجي پي مي

  كننـد، و ماليـات هـايي كـه     ركت هاي چند ملّيتي چگونه عمل مـي برايشان روشن مي شد، و اگر پي مي بردند كه ش

 . ، مطمئن هستم كه خواهان تغيير اين وضع خواهند شددروپردازند به كجا ميمي

كتابتان از چگونگي طرح مخفيانه اي مي نويسيد كه بر اسـاس آن مـي بايسـتي ميلياردهـا دالر      در: امي گود من

نفت عربستان سعودي به طرف اياالت متحدة آمريكا بازگردانده شود، يعني موضوعي كه روابط بين عربستان سـعودي  

  .و دستگاههاي اداري آمريكا را تقويت كرد

آوريـد، ولـي   ما خيلي جوان بوديد و به ياد نميدر آن دوران ش احتماالً. ودبله، دوران حيرت آوري ب: جان پركينز

بـراي اعمـال   ) سازمان كشورهاي صادر كننـدة نفـت  (چگونه اوپپ  70من به خوبي به خاطر دارم كه در آغاز سالهاي 

و كشـور  در نتيجه ما صف هـاي طـويلي در ايسـتگاه هـاي پمـپ بنـزين داشـتيم        . قدرت استخراج نفت را تقليل داد

بـه ايـن ترتيـب    . و چنين واقعه اي غير قابل قبول بـود . به سر مي برد 1922بارديگري در وحشت بحراني نظير سال 

  .دپارتمان خزانه من و چند تن ديگر از تروريست هاي اقتصادي را استخدام كرد و ما به عربستان سعودي رفتيم

 نامند؟مي» ور اقتصاديجنايتكار مزد«به اسم  آيا شما را واقعاً: امي گود من

مـن مـدير امـور اقتصـادي     ولي از ديگاه رسـمي،  . ده مي شويمبله، به همين شكل است كه ما نامي :جان پركينز

منظور اين بـود كـه   . مزاح آميز بود. ناميده مي شديم» جنايتكار مزدور اقتصادي« ولي ما به همين شكل يعني . بودم

متوجـه موضـوع هسـتيد؟ در آغـاز     . بگوييم، هيچ كس حرف ما را باور نخواهد كـرد بگوييم اگر ما  چنين موضوعي را 

مي دانستيم كه عربسـتان سـعودي كليـد اسـتقالل انرژتيـك مـا و امكـان        . ما به عربستان سعودي رفتيم 70سالهاي 

هـا موافقـت   سـعودي  . و با كاخ سلطنتي سعودي در مورد قرارداد به توافق رسـيديم . كنترل موقعيت را در دست دارد

كردند كه بخش قابل توجهي از دلرهاي نفتي در اياالت متحدة آمريكا سـرمايه گـذاري شـود و قـرار بـراين بـود كـه        

 براي به كار گرفتن شركت هـاي آمريكـايي، جهـت ايجـاد    ز منافع اين سرمايه گذاري ها را دپارتمان خزانه داري نيز ا

و كـاخ  . و اين كاري بود كـه مـا انجـام داديـم    . يد منحصر سازدو زيربناهاي جدشهرهاي جديد در عربستان سعودي، 

كرد كه قيمت نفت را در حد قابل قبول براي ما متوقـف سـازد، و آنهـا نيـز در طـي      نيز تضمين مي سلطنتي سعودي

در عوض، ما نيز تضمين كرديم تا زماني كـه آنهـا بـه قراردادهـا عمـل      . تمام اين مدت به وعده خودشان عمل كردند

در عـراق، مـا سـعي    . د، از حكومت آنها پشتيباني كنيم، و اين يكي از داليلي بود كه ما با عراق وارد جنگ شـديم كنن

كرديم همين سياست را در رابطه با صدام حسين به كار ببريم، ولي صدام قوانين بـازي را نپـذيرفت، و وقتـي سـنگ     

دند، يعنـي افـرادي كـه بايـد     سازمان سيا را فراخوانجنايتكاران اقتصادي به سنگ خورد، در مرحلة بعدي شغال هاي 

                 رسـيد بايـد او را   اگـر ايـن مرحلـه نيـز بـه نتيجـه نمـي        و. كردند كودتا يا انقالبي را عليه او به راه بياندازنـد سعي مي

صدام حسين دست پيـدا  در مورد عراق، آنها نتوانستند به . كردند او را بكشندكشتند و در هر صورت بايد سعي ميمي

از شبيه سازي استفاده مي كردند ، و شغال هـا نتوانسـتند بـه صـدام دسترسـي      . محافظين او خيلي مؤثر بودند. كنند

خـط   ينرسـيدند، سـوم  رح هايشان به نتيجه نمـي به اين ترتيب اگر جناتيكاران اقتصادي و شغال ها در ط. پيدا كنند
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اين همان كاري است . فرستادن پسرها و دخترهاي جوان براي كشتن وكشته شدنشد، يعني عملياتي وارد كارزار مي

 .گيردر حال حاضر در عراق دارد صورت ميكه د

  توانيد براي ما تضيح دهيد كه توريخوس چگونه كشته شد؟يا ميآ: امي گودمن

مي دانيد . قرارداد بسته بود عمر توريخوس، رئيس جمهور پاناما، در مورد تنگة پاناما با جيمي كارتر: جان پركينز

سـپس، توريخـوس بـا    . موضوع بسيار پر جنجالي بـود . كه اين قرارداد تنها با يك رأي بيشتر در كنگره تأييد شده بود

توريخـوس  . خواستند كانال جديدي در پاناما بسـازند ژاپني ها مي. يدي وارد مذاكره شدژاپني ها براي ايجاد كانال جد

كه مدير كل آن ژرژ شـولتز و مشـاورش كاسـپار وينبرگـر از ايـن      حرف زده بود، ولي شركت بشتل  در اين باره با آنها

، )و را دست به سر كردندخيلي جالب است بدانيم كه چگونه ا( وقتي كارتر را دست به سر كردند. بابت خشنود نبودند

 قـا و وينبرگر به مقام منشـي دفـاع ارت   باخت و ريگان به قدرت رسيد، شولتز به مقام منشي دولتوقتي او درانتخابات 

آنها تالش كردند كه با او دوباره مـذاكره كننـد و توريخـوس را از    . پيدا كردند و از توريخوس نيز خيلي عصباني بودند

ضعف هاي خاص خـودش را  . مرد با اصولي بود. ولي او با تحقير پيشنهاد آنها را رد كرد. كار با ژاپني ها منصرف سازند

. بعد از اين جريان بود كه در سـانحة هـوايي جـان باخـت    . ولي مرد قانونمداري و جذبه هاي خاصي داشت هم داشت

. امجا بـودم و بـا او كـار كـرده    من آن. واپيما جاسازي كرده بودنديك ضبط صوت كه به يك بمب متصل شده بود در ه

بعـد ضـبط   . يم و بعد از ما شغال ها خواهند آمددانستم كه ما جنايتكاران امور مالي در رابطه با او شكست خورده امي

چنـدين  . براي من هيچ جاي ترديدي ندارد كه كار سازمان سيا بـوده . صوت جاسازي شده هواپيماي او را منفجر كرد

  .البته، در كشور ما هيچ كس از اين موضوع چيزي نشنيد. اندي التين نيز به همين نتيجه رسيدهمحقق آمريكا

  ه زماني نظرتان برگشت؟از چ: امي گودمن

قدرت، سكس، پول من را خيلـي  . احساس گناه هميشه با من بود، از همان آغاز ولي اغوا شده بودم: جان پركينز

. مـور مـالي بـودم   مـن مـدير ا  . دادم موجب خوشوقتي من بـود و البته، كارهايي كه انجام مي. دتحت تأثير قرار داده بو

   .دوست داشت، و خيلي هاي ديگر 5افرادي نظير رابرت مك نامارادادم كه كاري را انجام مي

                                                           

5. Robert McNamara 
بـا  . پديا با جان پركينز نسبتي نداشته استنويسنده ويكي مطمئناً. پدياي فرانسه ترجمه شده استتوضيحات زير توسط مترجم از ويكي -

  : اين وجود اطالعات بسيار جالبي را در اختيار ما مي گذارد

  

مـرد سياسـي، منشـي    او مرد مديريت بازرگاني، . در واشينگتن درگذشت 2009ژوئيه  6در  در سانفراسيسكو به دنيا آمد و 1916ژوئن  6

تـا   1968ويتنام، سپس در سـال  درعهد رياست جمهوري كندي و جانسون، و در طول جنگ  1968تا  1961وزرات دفاع آمريكا در سال 

و در رشتة ا. ه بركلي در رشتة اقتصاد، رياضيات و فلسفه استمك نامارا فارغ التحصيل دانشگا. رياست بانك جهاني را به عهده داشت1981

در مدرسة بازرگاني هاروارد فنوني را در مديريت مي آموزد كه بـه عنـوان الگـوي رفتـاري      1937دهد و از سال مديريت ادامه تحصيل مي

 .اعتبار زيادي كسب كرد

، در تقابل  اتمي بلوك شرق »دكترين پاسخ تدريجي«  ،»ك نامارادكترين م« 1962از سال . روبرت مك نامارا شخصيت بسيار جالبي ست

سكرتر دفاع آمريكـا، رياسـت بانـك جهـاني از مشـاغل      . ستاروبرت مك نامارا استراتژ نظامي بارزي . مي شود» دولس«و غرب، جايگزين 

  .دائمي او بوده است

مبتكـر   1945ال لومي در جنگ ژاپـن شـركت داشـت و در سـال     پس از ارتقاء سريع در سلسله مراتب نظامي، مك نامارا تحت فرمان ژنر

، )شهر كه بخش مهمي از آنها به ويرانه تبديل شـد  67كشته در يك شب در توكيو و  100000(پرتاب بمب هاي آتش ژا روي ژاپن است 

در فورد موتـور كمپـاني آغـاز    با درجة سرهنگي و كسب مدال افتخار از ارتش بيرون آمد، و در همان سال شغل جديدي را  1946در سال 

سالگي اگر  44مك نامارا به عنوان يكي از مهمترين تكنوكرات هاي مديريت در آمريكا به شهرت مي رسد و در سن  1960در نوامبر . كرد

 ←يريت دفـاع  گيرد، ولي پنج هفته بعد جان اف كندي او را فرامي خـواني و مـد  چه عضو خانواده نيست، دررأس فورد موتور كمپاني قرار مي
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  رابطه شما با بانك جهاني چگونه بود؟: امي گودمن

بخـش مهمـي از پولهـايي را    بانـك جهـاني   . كردمخيلي نزديك با بانك جهاني كار ميمن دررابطة : جان پركينز

  .نسبت صندوق بين المللي پول كار مي بردندف به همينكرد كه جنايتكاران اقتصادي بواريز مي

 سپتامبر نتيجـة  11دانستم كه بايد اين داستان را تعريف كنم چون كه مي. سپتامبر، نظرم برگشت 11د از ولي بع

و تنها راه براي بازيافتن امنيت در اين شكور و زنـدگي بـا وجـدان آسـوده     . اي استمستقيم كار اين جنايتكاران حرفه

يم بـه  نتـوا معتقد هسـتم كـه مـي    من واقعاً. كار ببريمن بكارها را براي تغييرات مثبت در جهااين است كه اين ساز و 

تواننـد تحـول يابنـد و در    كه بانك جهاني و ديگر مؤسسات مـي  من معتقد هستم. چنين طرحي جامه عمل بپوشانيم

كمـك واقعـي بـه    . جهـان  ةيعني باز سازي مناطق ويـران شـد  . خدمت همان اهدافي قرار گيرند كه مدعي آن هستند

  .توانيم به چنين موقعيتي خاتمه ببخشيمما مي. شوندوز از گرسنگي تلف مينفر هر ر 24000. بينوايان

  

  

*   *   * 

                                                                                                                                                                                     

براي حل بحران  1962در نتيجه او در شال . كنندوي هوش و ذكاوت نظامي او حساب مير. اياالت متحده آمريكا به او واگذار مي كند →

  .موشكها دررابطه با كوبا در كنار رئيس جمهور است

كند سيار گران تمام مي شود مخالفت ميتيك كه باو با باز سازي نيزوهاي غير اتمي نيروي ارتش اياالت متحده، با دفاع ضد موشكي باليس

اين همان شيوه اي . و استراتژي تخريب متقابل را به عنوان عامل بازدارنده در مقابله با اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي به كار مي بندد

. استراتژي اتمي آمريكـا تبـديل گرديـد    كه به» دكترين پاسخ تدريجي«يا » دكترين مك نامارا«به نام خود او ثبت شد،  1962كه از سال 

اين استراتژي نوع سالح هايي كه براي پاسخ گويي استفاده خواهند شد مشروط مي سازد و به همين گونه اهدافي كه توسط سـالح هـاي   

يـاالت متحـده   در اسـتراتژي قـديمي ا  . در اين استراتژي استفاده از سالح هاي اتمي تـدريجي اسـت    -دشمن مورد حمله قرار گرفته اند 

معروف است، در صورت حملة شوروي عليه اياالت متحده يا متفقين، آمريكا بـا تمـام قـوا    » تالفي گسترده«كه به دكترين » دال«دكترين 

يكي : به اين ترتيب سالح اتمي داراي دو عملكرد بود . يعني تنها تسخير برلن غربي موجب حملة اتمي به شوروي مي شد. پاسخ مي گفت

با ايـن وجـود شـوروي حملـه     شوروي به منافع بلوك غرب بود و ديگري تخريب، در صورتي كه  ةندگي كه هدفش جلوگيري از حملبازدار

شيوه اي كه مك نامارا پيشنهاد كرد، موجب  شد كه براي خاتمه دادن به جنگ، امكان مذاكره همچنان وجود داشـته باشـد و از   . كردمي

   .آپوكاليپس جلوگيري شود

در طول جنگ ويتنام نقش او بسيار حائز اهميت . نام ببريم» تراژدي و درسهاي ويتنام«و » پيشگيري از جنگ اتمي«توانيم به ر او مياز آثا

ولـي رئـيس   . خواست آمريكا را از جنگ ويتنام بيرون بكشـد در جنگ ويتنام ناممكن است، و مي او به اين نتيجه رسيده بود كه پيروز. بود

مك نامارا از پست خود بر كنار مي شود و رياست بانك جهاني به او واگذار مـي  . جمهور جانسون خواهان حضور نظامي و تداوم جنگ بود

حل شود و بر اين بـاور اسـت كـه راه    تواند كه مشكل كشورهاي در حال توسعه ميدر مقام رياست بانك جهاني، بر اين عقيده است . شود

توانـد  افت كه بانك جهاني به تنهايي نميمك نامارا دري. حل اساسي را بايد به شكل جدي در تحليل و بررسي  عميق مسائل جستجو كرد

  .مسائل جهان را حل كند

و جنگ نتيجة افزايش . ستقيم وجود دارديكي از ديدگاه هاي مهم بر اين اساس بود كه بين امنيت نظامي و گسترش اقتصادي رابطه اي م

   .شودا كشورهاي در حال توسعه ايجاد ميست كه در اين زمينه بااي ي و فاصلهدرآمد بين كشورهاي صنعت

كنند كه وقتي با رئيس جمهور كندي به پاريس آمده بود، توسط نخست وزير ميشل دبره در متينيون به شام دعوت در مورد او تعريف مي

فرداي آن شب خانم دبره متوجه مي شود كه كارد و چنگالي كه مك نامارا از آن استفاده كرده بوده در جايش نيسـت و ناپديـد   . شده بود

كه وقتي در جـايي بـه شـام     گويد كه عادت دارددهد و ميمك نامارا كارد و چنگال را پس مي. شده و از او دربارة اين موضوع پرسيده بود

  !دهدد و آنها را به بچه هايش هديه ميداربه يادگار نگه ميرا چنگالش كارد و  شود،دعوت مي
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  پيشگفتار مؤلف

هـزار   34«كند كـه   برآورد مي» انجمن ملي براي جلوگيري از گرسنگي«، »ي غذاي جهاني برنامه«افزون بر برآورد . 1
                  تارنمـاي . ميرنـد  مـي » كودك زير پنج سال روزانه در اثـر گرسـنگي يـا امـراض قابـل پيشـگيري ناشـي از گرسـنگي        

NET Starvation. ي بعـديِ مـرگ و ميـر فقـرا، پـس از گرسـنگي، يعنـي         اگـر دو علـت عمـده   «كند كـه   برآورد مي
 50ي ايـن گونـه مـرگ و ميرهـا بـه       هاي ناشي از آلودگي آب و ايدز، را به برآورد فوق اضافه كنيم، رقم روزانه بيماري

  .هزار خواهد رسيد
2. U.S. Department of Agriculture findings, reported by the Food Research and Action Center (FRAC), 

h&p://www.frac.org (accessed December 27, 2003). 

3. United Na-ons. Human Deuelopment Report. (Nwe York: United Na-ons, 1999). 

ي  برنامـه «، 1998در : »و انقـالب غـذا  رژيم غذايي براي آمريكايي نـوين  «ي كتاب  به نقل از جان روبينز، نويسنده. 4
( ميليارد دالر ديگـر   9برآورد كرد كه تهيه آب سالم و بهداشت براي تمام ساكنان زمين  UNDP» عمران سازمان ملل

ميليـارد   12، و پوشش خدمات بهداشتي توليدمثل براي تمام زنان سراسـر جهـان، حـدوداً    )هاي فعلي افزون بر هزينه
هـاي بهداشـتي    ميليارد دالر ديگر نه تنها غذاي كافي بلكه مراقبـت 13همچنين با صرف . بر دارد نه دردالر ديگر هزي

ـ     توان آموزش و پرورش ميليارد دالر ديگر مي 6اساسي براي تمام افراد، و با  مين أپايه را براي تمـام جمعيـت جهـان ت
  ».شود ميليارد دالر مي 40سرجمع ... كرد
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