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 Political سياسی

  
  جان پرکينز:نويسنده

   ميرمحمود نبوی-شھابی) خليل(مھرداد: برگردانندگان
  حميد محوی: بازخوانی، تصحيح و ارسال

  ٢٠١٣ اپريل ٢٦
 

  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  )ری ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ امريکا در اقتصاد جھانیگءافشا(

٣ 

  

  ٢٠٠۴ت گسجان پركينز، ا

   اولۀپار

  ١٩۶٣ـ١٩٧١

  ١فصل 

  شود يك جنايتكار اقتصادی متولد می

پدر و مادرم ھردو از .  از طبقۀ متوسط متولد شدم ك خانوادهي در ١٩۴۵در سال . ھمه چيز خيلی به سادگی آغاز شد

، رفتار منضبط و اخالق .صدسال قبل به آنجا مھاجرت كرده بودندي  بودند كه اجدادشان س١وانگلندي نیھا ئیكايمرا

شان ۀ در خانوادین افراديآنھا اول. اكان من داردي  ن٢ینيت از پاكديخواھانۀ آنھا حكا یگرايانه  و تمايالت قاطع جمھور

 ئیاي دریرويعنوان ناوبان ن پدرم به. رستان شديِن دبيعلم زبان التمادرم م. افتندي به كالج راه یليبودند كه با بورس تحص

 فراوان ــ در ئیزا  ــ با خطر آتشئیايك تانكر دري ی گروه توپخانۀ حفاظتمسؤول شركت كرد و یدر جنگ دوم جھان

صره در  لگن خایا آمدم، پدرم تازه از شكستگير به دنيوھمپشاي كه من در ھانور ـ نیموقع. انوس اطلس شدياق

  .ده بودمي، او را ندیك سالگيمن تا . افته بودي در تگزاس بھبود یمارستانيب

ر استخدام يوھمپشاي نئیمخصوص پسران در مناطق روستا» لتونيت «یروز  شبانهۀعنوان آموزگار زبان در مدرس او به

  . شد

 اش را بر شھر کوچک زير پايش  که  با افتخار و حتی تکبر سلطهئیخوابگاه مدرسه روی تپۀ مرتفعی قرار داشت و گو

  .  به نمايش می گذاشت ،ھم نام مدرسه بود

 یكرد و برا ینام م آموز در ھر كالس، از كالس نه تا كالس دوازده، را ثبت ن مدرسۀ منحصر به فرد فقط پنجاه دانشيا

                                                 
1. :New England .متحده االتيا یشرق شمال ی منطقه   
2. Puritanical 
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 از ی ثروتمندیھا  خانوادهیھا زدردانهين مدرسه اكثراً عزيآموزان ا دانش. شد یت قائل ميآموزان محدود رش دانشيپذ

  .ورك بودنديويرس، كاراكاس، بوستون و نيبوئنوس آ

آموزگاران حقوق ناچيزی دريافت می . اگر چه خانوادۀ ما فقير بود ولی ما به ھيچ عنوان خودمان را فقير نمی دانستيم

 كه چمن ھای ما یژ، آب و كارگران، مسكن، شوفائیمواد غذا: شد یگان تأمين ميطور را حتاج ما بهيھمۀ ما کردند، ولی

ن سالگرد يدر آغاز چھارم. كردند ی پارو م،ا وقتی برف راه خانه را مسدود می کرديرا می چيدند و کوتاه می کردند و 

. خوردم ی مدرسه میم را در اتاق غذاخوريآموزان سرگرم آماده كردن درسشان بودند، غذا  كه دانشیتولدم، زمان

 آن بود و عھده دار بردن حوله برای بازی کن ھا در اتاق ی شدم كه پدرم مربیا م فوتبال مدرسهيتكن  ن توپ جمعيھمچن

  . آموزگاران و ھمسران آنھا خودشان را خيلی برتر از اھالی منطقه می دانستند. رخت کن بودم

 ئیساده و فقير پائين تپه فرمانروا مدعی می شدند که ارباب کاخ ھستند و بر دھقانان ۀدم كه با خنديشن ینم ميبارھا از والد

  . می دانستم که چنين موردی چندان ھم از روی مزاح نيست. می کنند

درآمد،  پدرانشان از كشاورزان كم. ر بودنديان فقئي و متوسطه متعلق به ھمان طبقۀ روستائیدوستان من در مدرسۀ ابتدا

ا و پولدارھای روی تپه حسادت می ورزيدند، و از ا كارگر كارخانه بودند، و نسبت به خوش پوش ھيجنگل بان و 

» کثيف«طرف ديگر نيز پدر و مادرم ارتباط و دوستی با دخترھای دھقان زاده را برای من ممنوع کرده بودند و آنھا را 

کردم، با اين وجود، من از ھمان سال ھای اّول مدرسه کتاب و مدادم را با اين دخترھا تقسيم می . می ناميدند» فاحشه«و 

درک ديدگاه والدينم برايم مشکل  . ٥"یجود"  و ٤"اليس یپر  "٣"آن: "و در طول اين سال ھا عاشق سه نفر از آنھا شدم 

  .بود ولی با اين حال از خواست آنھا پی روی می کردم

 بود می ھر سال، طی تعطيالت تابستانی پدرم، ما سه ماه را در کلبه ای که پدر بزرگم در نزديکی درياچه ساخته

  .گذرانديم

م ي نداشتیا هيھمسا.  جنگلی ساخته شده بود و شب ھا ما صدای جغدھا و سياه گوش ھا را می شنيديمکلبه در فضای کامالً 

  .  بودمیو در نتيجه من تنھا بچۀ آن حوال

انی که آنھا بايد از  تشبيه می کردم و دوشيزگ٦زگردي ھايم درختاِن جنگل را به دالوران میالبافي اّول، در خیھا در سال

اق پنھان من نسبت به آنھا از يشك نداشتم كه اشت. بودند) ب سنيترت به" (یجود"و " اليس یپر"، "آن: "بند آزاد می کردند

  . رمزآلودتر نيز بودید حتي كم نداشت، كه شایزينور نه تنھا چي  نسبت به ژ٧اق النسلوياشت

با تحريکات و . لتون شدميده بودم  و به اين ترتيب وارد مدرسۀ ت مشمول ثبت نام رايگان شیسالگ در سن چھارده

  .دميام را ند یمي با شھر قطع کردم و ديگر ھرگز دوستان قدن، ارتباطم را کامالً يپافشاری ھای والد

ه وقتی ھم کالسی ھای جديدم برای تعطيالت به کاخ ھا و خانه ھای اعيان نشين خودشان باز می گشتند، من تنھا روی تپ

 نداشتم، زيرا تمام ی بين مبتدی ھای مدرسه داشتند ولی من اصالً دوست دخترئیآنھا دوست دخترھا. باقی می ماندم

در نتيجه . را فراموش كرده بودندن   بودند که رھايشان كرده بودم، و آنھا نيز مئیھا» فاحشه«شناختم  ی كه میدختران

 در ھدايت افکار من بر اساس نيّات خودشان  داشتند و به یو مھارت خاص ینم استاديوالد. تنھا و بسيار سرخورده بودم،

ك روز سپاسگزار آنھا خواھم شد و ھمسری بسيار خوبی خواھم ي ھستم و یدادند كه در موقعيت ممتاز ینان ميمن اطم

بت جنس ولی درونم پر جوش و خروش بود، و به مصاح. يافت که با شاخص ھای اخالقی خودمان تربيت شده باشد 

  .  مؤنث نياز داشتم، به طوری که حتی فاحشه ھا نيز برايم جذابيت خاصی داشتند

                                                 
3. Ann 
4. Priseilla 
5. Judy 

6. :Round Table آن دور به را خود سرداران یسيانگل رشاهآرتو آه بود یزيم 
 .م ـ نديبنش آجا آه نبود یآس بر یتيمز بود گرد چون خواندو یفرام

7. Lancelot Guinevere ملكه عاشق آه آرتور پادشاه سرداران از  .م ـ بود   
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با اين وجود، به جای عصيان بر ھوس ھای افسار گسيخته ام غلبه کردم و سرخوردگی ام را با موفقيت تحصيلی ابراز 

  .نمودم

و کاپيتان دو تيم ورزشی بودم و عالوه براين نامم روی تابلوی افتخاری مدرسه به عنوان شاگرد ممتاز نوشته شده بود، 

  . سردبيری روزنامۀ مدرسه نيز به عھدۀ من بود

  .می خواستم ھم کالسی ھای ثروتمندم را تحقير کنم و مدرسۀ تيلتون را برای ھميشه ترک بگويم

  به من اعطا ٩یبر دلي میك بورس تحصيلی براي  و ٨ دانشگاه براونی برایك بورس ورزشيسال آخر مدرسه بود كه 

دادم ورزشكار باشم ــ و به اين علت که براون در شھر قرار  یح ميكه ترج ني ایشتر برايدم؛ بيمن براون را برگز. شد

 ١٠»گيل یويآ«براون جزو . سانسش را از آنجا گرفته بوديل  بود و پدرم نيز فوقیبِر دليل ميالتحص مادرم فارغ. داشت

  .دادند یح مي را ترجیبر دلي آنان میمال شرقی بود وليعنی يکی از ھشت دانشگاه مھم ش

.. من ھم قبول کردم. »یشود؟ بھتر است كه بورس تحصيلی را انتخاب كن ی چه میت را بشكنياگر پا«: ديپرس یپدرم م

ر ياوھمپشي نئی روستاۀ در منطقین تفاوت كه اوليلتون بود با اي تۀ صرفاً نسخۀ توسعه يافتۀ مدرسیبر دليبرای من، م

  . ١١ ورمونتئی روستاۀ در منطقیبود و دوم

چھارسال . گران اكثراً از خانواده ھای ثروتمند می آمدندير بودم در صورتی که دي مختلط بود، اما من فقیبر دليالبته م

. نداكردم كه ھمه از من بھتر یدچار ورشکستی اعتماد به نفس بودم و احساس م. بود كه من ھم کالسی دختر نداشتم

می خواستم به بوستون اسباب . از پدرم خواھش و تمنّا کردم که يک سال به من مرخصی بدھد. كردم ی میحساس بدبختا

ولی پدرم چيزی در اين باره نمی خواست بشنود، و . کشی کنم و مدتی در آنجا از زندگی بياموزم و با زنھا آشنا شوم 

ا برای رفتن به دانشگاه آماده کنم، اما وانمود كنم كه  فرزند  گران ري دیھا توانم بچه یچگونه م«: خطاب به من گفت

  ».چ  دانشگاھی حضور ندارديخودم در ھ

سرانجام به اين نتيجه رسيدم که زندگی مجموعه ای از حوادث و اتفاقات است که واکنش ھای ما در رابطه با آنھا از 

 در مقابل ھر يک از اين حوادث و اتفاقات برای زندگی اھميت خاصی برخوردار بوده و به اين معنا  که انتخاب ھايمان

  .ن کننده دارندييآيندۀ ما نقش تع

  .ر دادييدو حادثۀ مھم برايم روی داد که روند زندگی مرا تغ» ميدلبری«در 

 با زن زيبا و جوانی که ئیپيش از ھمه با يک ايرانی آشنا شدم که پدرش ژنرال و مشاور شخصی شاه بود، و سپس آشنا

  . بود١٢»آن«امش مثل معشوق دوران کودکی ام، ن

 یاو ذاتاً ورزشكار بود، با موھا. ی در رم به اين رشتۀ ورزشی پرداخته بودئست بود و در سطح حرفه يفرھاد فوتبال

او درواقع .  در برابرش قدرت مقاومت نداشتیچ زني  كه ھیا  روشن، و با حالت و جذبهیئ  قھوهیھا ، چشمیمجعد مشك

زھا به من آموخت كه ياو خيلی چ. برای جلب دوستی اش خيلی بايد تالش می کردم.  مقابل من بودۀ جھات نقطیلياز خ

  .  بعد به دردم خوردیھا در سال

آشنا شدم، اگر چه او با يک دانشجو از دانشگاه ديگری رابطۀ جدی داشت، ولی خيلی زود با من ھمراه » آن«وقتی با 

  .خستين رابطۀ عاشقانه و جدی در زندگی من بود ن١٣اين رابطۀ افالطونی. شد

 تمام یبا آگاھ. كرد یق مينم تشوي والدیھا ده انگاشتن خواستيدن، رفتن به محافل رقص و ناديرا به نوشن فرھاد م

و به اين ترتيب از پدرم که می ترسيد که مبادا من در ورزش پايم را . م گرفتم كه درس خواندن را كنار بگذارميتصم

                                                 
8. Brown 
9. Middlebury 
10. Ivy League  دارت رنل،آ ا،يآلمب براون، شامل كايمرا شمال در آالج  ٨ ۀمجموع 

.م ـ لئي و ايلوانيپنس دانشگاه ـ نستونيپر موث،هاروارد،  
11. Vermont 
12. Ann 

 .ستين یجنس الزاماً  آه یعشق. 13
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كل  سال دوم دانشگاه، درس را به ميدر ن.  كرد و بورسم قطع شدی طی نزولیريدر نتيجه نمراتم س.  مم انتقام بگيربشکن

يک روز خيلی سريع وارد . دم  کرد که مرا از ارث محروم خواھد کرد ولی فرھاد تشويقم می کرديپدرم تھد. رھا كردم

 یاتيساز و ح  لحظۀ سرنوشت،ن لحظهيا. واھم دانشگاه را ترک کنمدفتر رئيس دانشگاه شدم تا به او اعالم کنم که می خ

  .آينده ام بود یزندگ

 و مست من ئیخيلی خوش گذرانديم تا اين که يک مرد روستا. با فرھاد رفتيم تا آخرين شب را در يک کافه جشن بگيريم

فرھاد . د و پرت کرد به طرف ديوار می خواستم با ھمسرش الس بزنم، و من را روی ھوا بلند کرئیرا متھم کرد که گو

ن ي پرچید و رويرا به طرف پنجره كشن بعد م.  كردی آن مرد را زخمۀد و گونيش را كشين ما قرار گرفت و چاقويب

  .بعد پريديم پائين و از راه سکوی کنار روخانه به خوابگاھمان بازگشتيم. ھل داد» اوتر«مشرف به رودخانۀ 

ن، يبا وجود ا. م، من ھرگونه اطالع از حادثه را انكار كردميشد ی مئیخوابگاه بازجوصبح روز بعد كه توسط پليس 

 یغاتي تبلۀمن خيلی سريع در روزنام. مي اجاره كردیم و مشتركاً آپارتمانيھردو به بوستون رفت. فرھاد اخراج شد

  .ر و استخدام شدم ي سردبیار شخصي کار پيدا کردم به عنوان دست١٤ھرست

 فرار از یبرا.  فراخوانده شدندی اجباری، چندتن از دوستانم در روزنامه، به خدمت سرباز١٩۶۵ان سال  در ھمبعداً 

در اين مدت آن با دوست پسرش قطع .  وابسته به دانشگاه بوستون شدمیت بازرگانيريط مشابه، وارد كالج مديشرا

يدن من می آمد و من از اين بابت خيلی احساس  به دبری زندگی می کرد غالباً  رابطه کرده بود و با اين که در ميدل

التم را در يگر مانده بود تا من تحصيك سال دي كه یل شد، در حاليالتحص  فارغ١٩۶٧او در سال . خوشبختی می کردم

  .ل كنمي  تكم١٥)وئيب(دانشگاه بوستون 

گفتم كه دارد از من  یبه او م یشوخ گرچه به .  آن با زندگی مشترک با من پيش از ازدواج قاطعانه مخالفت می کرد

ولی از آن . نم را می ديدمي و زاھدانۀ والدی اخالقیارھايولی در واقع، در رفتار او استمراِر مع... كند ی میخواھ باج

  . که دلم می خواست با او باشم و او را بيشتر و بيشتر آرزو می کردم، سرانجام ازدواج کرديمئیجا

 که سامانۀ ھدايت موشکی برای نوعی از موشکھا را طراحی کرده بود، و به ھمين مھندس برجسته ای بود» آن«پدر 

  . به او اھداء کرده بودندئی را در وزارت امور دريائی مقام رده باال،علت برای قدردانی

 ١٦(NSA)، کارمند آژانس امنيّت ملی )در واقع نام اصلی او نبود(عمو فرانک می ناميد » آن«بھترين دوست او که 

  ، بودعنی ناشناخته ترين سازمان اطالعاتی کشور، که در عين حال برخی آن را مھمترين می دانندي

نتيجه مثبت بود و اين خطر وجود  داشت که .  بعد از ازدواجم، از طرف  ارتش برای آزمون بدنی فراخوانده شدمیكم

  را به ويتنام بفرستندن پس از اتمام تحصيالتم م

 خاصی داشته است، ولی فکر جنگيدن در آسيای جنوب شرقی پايم را سست ئی من جذابيت ھااگر چه جنگ ھميشه برای

  . می کرد

 برايم ١٧وقتی جوان تر بودم، تاريخ و داستان ھای نياکان مھاجر ، شخصيت ھای تاريخی نظير توماس پن و اتان آلن 

  و شمال دولت نيويورک، و حتی محل ١٨»نوول آنگلوتر«جذابيت ھای خاصی داشتند، و تمام ميادين جنگی و نبردھای 

  . ، و جنگ استقالل را بازديد کرده بودمامريکانبردھای فرانسوی ھا عليه اھالی بومی 

بار وارد  ني اولی ارتش براۀژي ویروي نی كه واحدھایدر واقع، موقع. ی را که پيدا می کردم می خواندمھر رمان تاريخي

 و تناقضات ئیخو  درندهی گروھیھا  رسانهیاما وقت. نام كنم  در ارتش ثبت شدند، مشتاق شدم كهی جنوب شرقیايآس

از . ده دادمير عقيي كردند، قلباً تغءكا را افشايمراانگذاران ي بنیھا شهياالت متحده با اندي خارجی دوران معاصر ا استيس

                                                 
14. Hearst's  Advertisers Newspaper 
15. BU = Boston University 
16. National Secuity Agency 
17. Ethan Allen, Thomas Paine 
18. New England .متحده االتيا یشرق شمال در   
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ن بودم که به جبھۀ دشمنان ما می مطمئ. زنده بود، از کدام جبھه دفاع می کرد» نيتوماس پ«خودم می پرسيدم كه اگر 

  .پيوست

موجب معافيت از خدمت سربازی می شود » یت مليآژانس امن«گفت كه اشتغال در  یاو م. عمو فرانك به کمک من آمد

روزه كه  كيمدِت  ی طوالنیھا تعدادی قرار مالقات با دفاتر آژانس را برای من برنامه ريزی کرد، از جمله مصاحبه

ھا  شين آزمايبه من گفته شد كه ا. سنج را نيز تحمل می کردم ده بود و بايد آزمون ھای دستگاه دروغار خسته كننيبس

در صورت . ريا خيھستم » یت مليآژانس امن« استخدام و آموزش الزم در ی برایا من آدم مناسبيكند كه آ یمشخص م

با . شد ین اساس  انتخاب مي من بر ایل آتكرد و شغ ین مييرا ھم تعن ش نقاط قوت و ضعف مين آزمايمثبت بودن، ا

  .ن امتحانات مردود خواھم شديتنام داشتم، مطمئن بودم كه در اي جنگ وۀ كه درباریدگاھيد

 ديدم که ی صادق، مخالف جنگ ھستم، ولی با كمال شگفتئیكايمراك يعنوان  طی پرسش و پاسخ، اعتراف كردم كه به

ت ي نحوۀ تربۀ گذشتیگر روی اين موضوع پافشاری نکردند، ولی به طريق اولی پرسش ھايشان  رويكنندگان د مصاحبه

  در ١٩نيك پاكدي و رشد ی از زندگین، احساسات ناشيرفتارم  نسبت به والد: و رشد دوران کودکی ام متمركز كردند

  . آموزان ثروتمند و لذت طلب ن ھمه دانشيان ايم

ردگی ھای جنسی و فقدان زن، سکس و پول در زندگی ام و به ھمين ترتيب  جھانی تخيلی عالوه بر اين نسبت به سرخو

ش از يآنچه ب. که به عنوان پاداش اغوای درونی از اين ھمه محروميت برای خودم ساخته بودم،  کنجکاوی می کردند

خاطر نجاتش،  و را دوست داشتم كه بهقدر ا كه آن نيزده كرد توجه آنھا به روابط من و فرھاد بود و ا را شگفتن اندازه م

  .ليس خوابگاه دروغ گفته بودموبه پ

را در آژانس امنيت ملی منتفی می سازد، ولی ادامۀ ن پيش از ھمه فکر می کردم که تمام اين نکات منفی استخدام م

  . مصاحبات خالف اين تصور را نشان می داد

  .  ديدگاه آژانس امنيّت ملّی، درواقع خيلی مثبت بوده استچندين سال بعد، پی بردم که تمام اين نکات منفی از

را بر اساس وفاداری به کشورم ارزيابی نمی کردند، بلکه به طريق اولی سرخوردگی ھای شخصی ام برايشان حائز ن م

  . اھميت بود

متقاعد كرده بود كه  خوب آنان را یك زندگي یام برا یطلب  به زن و جاهی ذھنینم، توجه دائميدل گيری نسبت به والد

  . مستعد اغوا شدن ھستم

ه پدرم و و يان علي و طغی ورزش، سركشۀنيشرفت در زمين پي و ھمچنی دانشگاھی مدارج عالی بر طیمم مبنيتصم

قاً ھمان خصوصيات برجسته ای به حساب يليس دقوھا و توان دروغ گفتن به پ یقابليت ھايم در برقراری ارتباط با خارج

ران بوده يكا در ايمرا یدم كه پدر فرھاد عامل اطالعاتيبعدھا فھم. جو می کردند و آنھا در داوطلبان جستمی آمدند که 

  .تر شد  من و فرھاد مستحكمیاست و در نتيجه دوست

شنھاد شد كه پس از اخذ ديپلم از دانشگاه بوستون، آموزش ي، به من پ»یت مليآژانس امن «یھا شيچند ھفته بعد از آزما

رم، آزادانه و بی آن که انگيزۀ يشنھاد را رسماً بپذيكه پ نين وجود، قبل از ايبا ا.  را در آژانس شروع كنمیسوسھنر جا

شد، شركت  ی  برگزار م٢٠»سپاه صلح«كنندگان   در دانشگاه بوستون، كه توسط استخدام یشيخاصی داشته باشم در ھما

نيزمشمول معافيت از خدمت » سپاه صلح« ، شاغالن (NSA)» یت مليآژانس امن«نجا بود كه مثل ينكتۀ جالب ا. كردم

  .سربازی می شدند

در آن دوران، شرکت در چنين سميناری حادثۀ معنی داری به نظرم نمی رسيد، ولی تنھا به شکل مابعدی بود که اھميت 

اعزام به چند منطقه در  یح دادند كه برايتوض» سپاه صلح«كنندگان  استخدام. خارق العادۀ آن در زندگی ام آشکار شد

                                                 
19. Puritan 
20. Peace Corps 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

از جمله مناطقی كه ذكر كردند جنگل ھای حاره ای آمازونی بود؛ يعنی منطقه ای که اھالی . از به داوطلب دارنديدنيا، ن

 ھا ئیی شمالی در دورانی ست که تازه اروپاامريکا مشابه بوميان بومی آن ھنوز در شرايطی زندگی می کنند که کامالً 

كردند و اجدادم در  ی میر زندگيوھمپشاي ھا كه در ن٢١»یآبناك«شه آرزو داشتم كه مثل يھم.   بودند پا گذاشتهامريکابه 

توانم به  یان دارد و ميجر» یآبناك«م خون يھا دوست داشتم باور کنم كه در رگ.  كنمیآنجا ساكن شده بودند، زندگ

رفتم و از امكان اعزام » سپاه صلح «ۀكنند  استخدام، سراغیپس از سخنران.  دست بيابم ،شناختی که آنھا از جنگل داشتند

 یاد است و شانس من برايار زي آن منطقه بسیاز به داوطلب براينان داد كه نياو به من اطم. به آمازون سؤال كردم

  .بالفاصله به عمو فرانك تلفن زدم.  باال استیليرفتن به آنجا خ

  .تشويق می کند» سپاه صلح«خواست پذيرش در را برای درن با کمال تعجب ديدم که عمو فرانک م

 به نظر یکارانش قطعی او و ھم، برای  ــ كه در  آن مقطِع زمان٢٢ی محرمانه به من گفت كه پس از سقوط ھانویلياو خ

  .د ــ آمازون به منطقۀ خيلی داغی تبديل خواھد شديرس یم

 را ی كه مردم بومیم، افرادياج داريارگزار خوب احتما در آنجا، به ك. آنجا پر از نفت است«: عمو فرانك ادامه داد

 خيلی خوبی خواھد بود و ینۀ آموزشيزم» سپاه صلح«داد كه عضويت در  ینان مياو به من اطم» .خوب درك كنند

 در ی كارمندیجا  بهاحتماالً « : سپس با خنده گفت.  را بياموزمی محلیھا شي و گویوليتشويقم کرد كه زبان اسپان

  ». کار کنیی، ممکن است برای شرکت ھای خصوصیدولتالت يتشك

به شکل ناگھانی بی آن که بدانم از عرصۀ جاسوسی به عرصۀ تروريسم . دميدر آن موقع مقصودش را درست نفھم

  .آشنا شدم» جنايتکار اقتصادی«اقتصادی منتقل شده بودم،  و تنھا چند سال بعد بود که برای نخستين بار با اصطالح 

گر ي دفاتر مشاورتی و دیران ھنوز نمی دانستم كه صدھا مرد و زن به شکل پراكنده در سرتاسر جھان برادر آن دو

 در خدمت  عمالً ی حقوق نمی گيرند ولی دولتیھا ك ِسنت ھم از ھيچ يک از ادارهيكنند و  ی كار می خصوصیھا شركت

  . اند یمنافع امپراتور

ن که تعدادشان به ھزاران نفر می رسد با عناوين دلنشين تر در ااز مأمورھرگز نمی توانستم حدس بزنم که نوع جديدی 

  .در تشکل چنين ارتش فزاينده ای داشته باشمکنندۀ ن ييپايان ھزارۀ دّوم سازمان دھی شوند و اين من باشم که نقش تع

أموريت در آمازونی م كه ما را برای انجام ميم و درخواست كرديشد»  صلحیسپاھ« استخدام در یمتقاض» آن«من و 

به محض اين که ديدم به جای آمازونی می خواھند ما را به . دي درخواست ما رسی كه  نامۀ قبولیھنگام. ثبت نام کنند

  .اکوادور بفرستند، خيلی مأيوس شدم

ای يافروی نقشۀ جغر»  .قايفرا آمازونی درخواست داده بودم، نه یمن برا!  آه، نه«:زير لب برای خودم زمزمه کردم 

ترس برم داشت؛ با مرور . دا نكردم،يقا پيفرا قارۀ یچ کجاي اكوادور را در ھیوقت. جھان، به دنبال اكوادور گشتم

دم كه  شبکۀ ي نقشه دین واقع شده است، و  روي التیكايمراافتم كه اكوادور در يفھرست نقشۀ جغرافيای جھان در

  . می شود که به سرچشمه ھای رودخانۀ عظيم آمازون تعلق دارد سرازير »آند«رودخانه ای از يخچال ھای کوه ھای 

 آن یبا خواندن مطالب بيشتر پی بردم که جنگل ھای اکوادور از غنی ترين و زيباترين در جھان است و مردم بوم

  .كنند ی میاق ھزاران سالۀ خود زندگيھمچنان به سبك و س

  .ميم  برويدر نتيجه قبول كرد

در آمازون، . مي رھسپار اكوادور شد١٩۶٨مبر يم و در سپتا گذرانديفرنيرا در جنوب كال»  صلحسپاه «ی آموزشۀما دور

 ی شمالیكايمرا یھا ی بومیه به زندگيشان واقعاً شب یم كه سبك زندگي كردیھا از قبيله ھای بومی آنجا زندگ» شوآر«با 

                                                 
21. Abnakis .م ـ ِآِبك جنوب در یشمال یكايمرا یبوم پوست سرخ ۀليقب و زبان   
22. :Hanoi  كايآمر ئیهوا تهاجم مورد وستهيپ آه یستيآمون یشمال تناميو تختيپا 

.م ـ گرفت یقرارم  
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 از جھان بود كه خوابش را ھم یا آنجا گوشه. مي كرد ھا كار٢٤نكاي ، با اعقاب ا٢٣ن در آنديھمچن.  بودینيقبل از مھاجرنش

 بودند كه به مدرسه یآموزان خانواده ھای ثروتمند ده بودم دانشي كه دیني التیكايمراتا آن موقع، تنھا افراد . ميديد ینم

  .ای می آمدند  که پدرم  در آنجا تدريس می کرد

آنھا به شکل غريبی  . دند قرابت خاصی را احساس می کردم كر ی كه با شكار و زراعت گذران عمر مین مردم بوميبا ا

  .دھقانانی را برايم تداعی می کردند که از دوران کودکی به خاطر داشتم

.   که از کادرھای امور بازرگانی بود به شکل غيرمنتظره ای وارد محفل ما شد٢٥»نار گِرويآ« نام   بهیك روز شخصي

کار او .  و فرد بسيار مالحظه کاری بود» ٢٦ني ـ مِ یچاس ـ ت« مھندسان مشاور یللالم ني بۀس مؤسسي از نواب رئیكياو 

در بانک جھانی بررسی و ارزيابی اعتبار طرح ھای سازندگی نظير ايجاد سدھای ھيدروالکتريک و ديگر طرح ھای 

 »ناريآ«.  ار می گرفتری برای اکوادور و کشورھای ھمسايه قرال بود که در چشم انداز وام ھای ميليارد دئیزير بنا

  .كا نيز بوديمراره در ارتش يك سرھنگ ذخيضمناً 

  . ن با من حرف می زدي مثل مِ ی شركتیاو از مزيت ھای كار كردن برا

  

پذيرفته شده بودم و در اين فکر » آژانس امنيت ملّی«بپيوندم برای » سپاه صلح«و وقتی به او گفتم که پيش از اين که به 

نقش » آژانس امنيت ملی«ه آن جا بازگردم، در پاسخ به من گفت که او نيز گاھی اوقات در رابطه با ھستم که دوباره ب

  .مأمور رابط را به عھده داشته است

در نگاھی که به من انداخت، حدس زدم که او نيز بايد برای ارزيابی قابليت ھای من مأموريت گرفته باشد و؛ 

كردند  ی می خشن تلق،ھا ئیكايمرا كه اكثر ئیھا طي در محی زندگیرا بران  میھا ئیخصوص، سعی می کند توانا به

  .بسنجد

او از من خواسته .  مان را از طريق مراسالت پستی ادامه داديم ۀپس از دو روزی که با ھم در اکوادور گذرانديم، رابط

 داشتم یر كوچكين تحري ماش.ش بفرستمي برا»اكوادور« ی آتیت اقتصادي وضعیابي در مورد ارزئیھا بود كه گزارش

حدوداً .  خشنود بودم كه پاسخگوی سفارش ھای او باشمیليلذا خ. پ كردن با آن بودميشه ھمراھم بود و عاشق تايكه ھم

 »اكوادور« یاسيـ س یانداز اقتصاد در اين مدت بايد چشم.  فرستادم»ناريآ« ی بلندباال براۀ، حداقل پانزده نامیك سالي یط

زدم و به ھمين ترتيب  در رابطه با مسائل و مشکالت فزايندۀ بوميان و مبارزاتشان عليه شرکت ھای نفتی  ین ميرا تخم

. و آژانس ھای بين المللی توسعۀ عمرانی که سعی می کردند آنھا را وارد عصر مدرنيته کنند، گزارشاتی تھيه می کردم

 در »نيمِ « ی در دفتر مركزی كارۀ مصاحبی برا»رنايآ«افت، يخاتمه » سپاه صلح« كه دورۀ آموزشی ام در یزمان

ن يتر  است، اما بزرگی مھندس»نيمِ « یكار اصل«: مان، تأکيد كرد كه ی مالقات خصوصیط.  دعوتم كرد»بوستون«

م تا يري را به خدمت بگیراً اصرار دارد كه ما اقتصاددانانياخ" بانك. "است " ٢٧یبانك جھان" شركت یمشتر

 بودن و ابعاد ی، عملیسنج ن امكانييھا در تع ینيب شين پيا. ه كننديتھ" بانك "ی مھم را براید اقتصایھا ینيب شيپ

رتبه با  مدارک  ی محرمانه به من گفت كه تا کنون، سه اقتصاددان عالیليخ.  به كار گرفته خواھد شدی مھندسیھا پروژه

 ھمگی شان ی ، ول]ماستری[ارشد ی كارشناسۀدرج دكترا و دونفر با ۀ با درجیكيتحصيلی معتبر استخدام کرده است، 

  .به شکل اسفناکی در کارشان شکست خوردند

 که آمار صحيحی وجود ندارد پيشبينی ھای ئیھيچ يک از آنھا نمی دانستند چگونه در کشورھا« می گفت، »اينار«

توانستند به قرادادشان عمل کنند، و در ادامۀ حرفھايش اضافه کرد که ھيچ يک از اين سه نفر ن» .اقتصادی را تھيه کنند
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 بروند و از مقامات »اکوادور، اندونزی، ايران و مصر«در نتيجه از آنھا خواسته بود که به کشورھای دور دستی مثل 

 دچار افسردگی »پاناما«يکی از آنھا در يکی از دھکده ھای دور افتادۀ . محلی برای گسترش اقتصادی کسب اطالع کنند

  . بازگرداندندامريکايس پاناما او را تا فرودگاه ھدايت کرده و سپس به در ھواپيما به اياالت متحدۀ لو شد، پ٢٨روانی

د نشان می داد که حتی در فقدان اطالعات کافی از خطر کردن يفرستاد ی من می كه برائیھا نامه«:  به من گفت»ناريآ«

ن ي از ایكيئنم از عھده بر خواھيد آمد، پيش از اين  ، مطم»اكوادور« تان در  یط زندگيبا توجه به شرا. نمی ترسيد

  ».د، حاضرم دو نفر ديگر را ھم اخراج كنميرين شغل را بپذيام و اگر شما ا اقتصاددانان را اخراج كرده

 ساله شده ٢۶تازه .  سمت اقتصاددان را به من اھداء کردند»نيمِ « در شرکت ١٩٧١ جنوری به اين ترتيب بود که در 

آنھا . مشورت كردم» آن«دراين مورد با خانوادۀ .  که ديگر مشمول خدمت نظام وظيفه نبودئی آسا نی سن معجزهبودم؛ يع

، و حدس زدم که حداقل بخشی از اين تشويق ھا بايد انعکاس نظريات عمو .ق كردندين شغل تشويرش ايرا به پذن م

ز يچ چيھ.  مشغول به كار شومیك شركت خصوصي د كه گفته بود ممكن است من آخر سر دريآ یادم مي. فرانک باشد

بات اتخاذ شدۀ عمو يجۀ ترتي از يک سو نت»نيمِ « نداشتم كه استخدام من در شرکت ی شكی روشن و روباز نبود، ولیليخ

 به دست آورده بودم  و عالقۀ شديدی »اکوادور«فرانک از سه سال قبل بوده، و از سوی ديگر به دليل تجاربی که در 

  . نوشتن دربارۀ موقعيت سياسی و اقتصادی اين کشور داشتمکه به 

ن  نشاط درونی خاصی داشتم که چند ھفته به طول انجاميد، چون که خود پسندی خارق العاده ای دارم و چنين امتيازی م

ك شركت مھندسان ي شغل اقتصاددان در یسانس از دانشگاه بوستن داشتم و برايمن فقط يک ل. را ارضاء می کرد

 را تمام یام كه دوران سرباز ی دانشگاھیھا یا دوره  از ھمیليدانستم كه خ یم. ت نمی کرديمشاوِر پرطمطراق كفا

 خوانند  یسانس و باالتر را ميل   در سطح فوق٢٩یت بازرگانيري مدۀاند و دور كرده

ن ي سرزمیسو كردم كه به ی جسور تصور میك مأمور مخفيدر ذھنم خود را . ز خواھند شدياز حسادت نسبت به من لبر

پوش  ینيكيان بيرو ی در دست دارد و پرینيوان مارتي ھتل لم داده است، لیشود، كنار استخر شنا یب روان ميعجا

. قت ھم در آن بوده استي از حقی بعداً  كشف كردم كه عناصریال بود وليك خين صرفاً يگرچه ا. اند اطرافش را گرفته

درواقع . م فراتر از آن استيدم كه شغل اصلي زود فھمیلي خیاقتصاددان به خدمت گرفت ولك يعنوان  را بهن  م»ناريآ«

  .زدم یمز باند، كه حدسش را ھم نميك به شغل جي نزدیزيچ
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