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  ٢فصل 

  برای ھميشه خواھد بود

باً پنج درصد از دو ھزار كارمند يتقر. ميك شركِت  و تحت نظارت بناميم يتوانست ی را م»نيمِ «، شركت یبه زبان حقوق

. و موقعيتشان موجب رشک و حسد ديگران بود. شدند یده ميران ناما سھامداي» ءشركا«آن مالكاِن شركت بودند كه  

اط شرط يحزم و احت.  كاركنان سلطه داشتند بلكه باالترين حقوق ھا را دريافت می کردندۀتنھا بر ھم  شركت نهیشركا

شان به ھمان نسبت ران عامل در ارتباط بودند  يعنی افرادی که  از مشاورانيآنان با سران دول و مد.  كارشان بودۀياول

نگاران  ھر گونه رابطه با روزنامه.  و روان درمان ھا انتظار می رودء از وكالانتظار راز داری داشتند که معموالً 

 ھيچ کس از آن اطالعی نداشت و چيزی نشنيده بود، ھرچند كه »نيمِ «ن علت، خارج از  شركت يبه ھم. ممنوع بود

  »٥بكتل«  و »٤برتونيھال«، » ٣براون و روت«، » ٢استون و وبستر« ، »١تليد ـ لآرتور ـ « ما، مثل یھا با رقبا یليخ

  . داشتندئیآشنا

 مقوله ای مستقل به »نيمِ «را درواقع شركت يرا در مفھوم خيلی گسترده به كار می برم؛ ز» ءرقبا«در اين جا كلمۀ 

                                                 
1. Arthur D. Little 
2. Stone & Webster 
3. Brown & Root 
4. Halliburton 
5. Bechtel 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ما را مھندسان، یئ ت كاركنان حرفهياكثر. ق داردم که به جھان درونی خودش تعلئي می توانيم بگونظر می رسد و تقريباً 

 چيزی ھم نساختيم و نه حتی يک انباری چندين نفر از كاركنان  چيم و ھي نداشتیزاتيچ گونه تجھين وصف، ما ھيبا ا

 یگونه قرارداد چي ھی خدمات نظامیھا ا حوزهين وجود، ما با وزارت دفاع و يبا ا.  بازنشسته بودندیھا ی نظام»نيمِ «

  . مينداشت

  . نمی دانستم چه می گذردفعاليت ھای ما به اندازه ای از معيارھای رايج فاصله داشت که من در ماه ھای اّول واقعاً 

ازده نفره خواھم بود كه ھدفش ي ی خواھد بود و من جزِء گروھی من در اندونزین مأموريت  واقعيدانستم كه اول یتنھا م

  .  جاوه استۀري جزیم طرح ستراتژی انرژتيک برايتنظ

را قانع ن اق داشتند مين مأموريت با من صحبت كرده بودند، اشتي كه دربارۀ ایگراني، و د»ناريآ«دانستم كه  ین ميھمچن

 خارق العاده ای پيدا خواھد کرد و چنانچه من بخواھم خودم را ئیكنند كه اقتصاد جاوه رو به توسعه بوده و شکوفا

د عناصری ي، با)ابمي درجه یجه ارتقايو در نت(ز كنم ي متمای اقتصادیھا ینيب شينۀ پيط در زمك اقتصاددان مسليعنوان  به

انگشتان را در . »تا سقف می زنه باال« :  می گفت »آينار« . اقتصادی را نشان دھدئیرا منعکس سازم که اين شکوفا

  »!در آسمان اوج می گيرداقتصاد مثل پرنده «: ھوا تا باالی سرش به پرواز در می آورد و می گفت 

غالبا به سفرھای کوتاه دو سه روزه می رفت ھيچ کس دربارۀ اين سفرھای او چيز زيادی نمی گفت و به نظر » ناريآ«

را به صرف قھوه دعوت ن  میا قهيوقتی  به دفتر كارش می آمد اغلب چنددق. ھم نمی رسيد که چيزی در اين باره بدانند

. م از من می پرسيدي با خود آورده بود»اكوادور« كه از یا  گربهیا حتيدمان و يرتمان جد، آپا»آن«دربارۀ . كرد یم

طور  نيشتر كنم و ھميكردم شناختم را از او ب ی میسع. شدم یپرواتر م یشناختم، جسورتر و ب یشتر او را ميھرچه ب

ر يياو در تغ. كردم یافت نمي از او دریا كننده گاه جواب قانع چي ھیول.  را كه از كار من داشت بھتر درك كنمیانتظار

  . غير عادی به من نگاه کردروزی، به شکل غريب و کامالً . موضوع صحبت، استاد بود

سپس . »...راً در واشنگتن بودميمن اخ. ميما از تو انتظارات زيادی دار. یقدر نگران باش نيست كه اي نیاجياحت«: گفت

قبل از رفتنت . ميت داريك پروژۀ بزرگ در كوي كه ما یدان یدر مورد من، م «: گفتیحرفش را بريد و با خندۀ مرموز

در کتابخانۀ . یت بكني كوی از وقتت را صرف مطالعه رویپيشنھاد می کنم كم. نجا خواھی بودي ای، چند وقتیبه اندونز

  ھم كارت ٦" ماساچوستیفنتو يانست" ھاروارد و یھا  كتابخانهیعمومی بوستون مدارک زيادی پيدا خواھی کرد  و برا

  ».ميكن یه ميت تھيت برايعضو

ن كه چند كوچه و بوستیخصوص در كتابخانۀ عموم ھا صرف كردم، به ن كتابخانهي را در ایاديبه اين ترتيب ساعات ز

 توسط  كهی آمار اقتصادیھا ن با كتابيت و ھمچنيبا كو. ك بودي نزدیليبا ادارۀ ما فاصله داشت و به آپارتمان من ھم خ

دانستم كه از من انتظار  یم. دا كردمي پئیمنتشر شده بود، آشنا» یبانك جھان«و »  پولیالملل نيصندوق ب«سازمان ملل، 

به خودم گفتم، بی مناسبت نيست که کار را با تھيۀ . ه كنمي  تھ٧ی و جاوه الگوھای اقتصادسنجی اندونزیرود برا یم

  . برای کويت شروع کنمئیالگو

را برای اقتصادسنج آماده نكرده بود؛ كمبود را جبران كنم و مدتھا در پی چاره ن  میت بازرگانيريسانس مديلولی دورۀ 

 که ئیبه اين ترتيب در دو تا از کالس ھا.  بودم و از خودم می پرسيدم که چگونه بايد اين کمبود را جبران کنمئیجو

توان  ی در آمار و ارقام، میكار افتم كه با دستيموزش درن آيند ايدر فرا. مربوط به اين موضوع می شد شرکت کردم

  .ج متفاوتی را نشان داد، وخصوصا آن نتيجه ای که در نيّت تحليل گر استي با نتایشيجداول آرا

 ، در حالی که تقريباً .  مشغول بودندیئ  حرفهیھا ، فقط چھار زن در سمت١٩٧١در سال .  مردساالر بودی شركت»نيمِ «

 و ماشين –سان و رؤسای خدماتی ھر کدام يک منشی داشتند ي  برای ھر يک نائب رئ–نشی وجود داشت دويست پست م
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ن وك روز در سالي.  در شركت عادت كرده بودمیض جنسين تبعيمن به ا.  که برای کارمندان کار می کردندئینويس ھا

  . ھيجان زده ام كرد كه خيلی، بوستون اتفاق خارق العاده ای روی دادیمطالعۀ كتابخانۀ عموم

 قھوه ای آمد و درست مقابل من، پشت ھمان ميزی که روی آن در حال مطالعه یك خانم خيلی زيبا با مويدر آن روز 

فکر می کردم که بايد چند سالی از من مسن تر . لباس سبز تيره پوشيده بود و ظرافت خيلی خاصی داشت. بودم نشست

پس از چند دقيقه، بی آن که چيزی بگويد کتاب باز . خودم را بی تفاوت نشان دھمباشد سعی کردم به او توجھی نکنم و 

، و كارت . جو می کردم و شده ای را به طرف من سراند که حاوی جدول اطالعاتی بود که من در مورد کويت جست

سرم را .  كتاب بودی ال» ٩ني ـ مِ یـ ت چاس« ۀژه در مؤسسي نيز با عنوان مشاور و» ٨نين مارتيكلود«ی به نام ئحرفه 

  .دستش را دراز كرد و با من دست داد.  سبز زيبايش  نگاه كردمیھا باال  كردم و به چشم

  ». به شما كمك كنمیاز من خواسته شده است كه در كارآموز«: گفت

  .به چشم می ديدمش و به گوش می شنيدمش ولی باورم نمی شد

ستاد مركز پرودنشال « ، به فاصلۀ چند خيابان از »١٠كونيب«ابان ير خ د»نيكلود«از فردای ھمان روز، در آپارتمان 

د يست و ما بايت متعارف نيك موقعيت من يح داد كه موقعيطی ساعت اّول توض. مي ، ھمديگر را مالقات كرد١١»نيم

 او تنھا و گفت که تا کنون ھيچ کس مشخصات کار من را مطرح نکرده، زيرا. ميار محرمانه نگه داريز را بسيچ ھمه

تكار يك جناين است كه از من يسپس ادامه داد كه مأموريت او ا. فردی است که برای چنين کاری مجاز می باشد

  . بسازدیاقتصاد

 انداخت، و به شکل عصبی خنده ام گرفت ی و جاسوسیسيلو پیھا اھا و داستانياد رؤيرا به ن  میتكار اقتصاديكلمۀ جنا

بعد . شد ولی او با تبسم به من اطمينان داد که اين اسم را از روی مزاح انتخاب کرده اند موجب شرمساری ام که متعاقباً 

  » !رد؟يگ ی میچه کسی آن را جد« : گفت

ما از انواع . دراين مورد شما تنھا نيستيد«: با  خنده گفت.  اعتراف كردمیتكاران اقتصاديبه بی اطالعی ام از نقش جنا

  ». ھمسرتانید در جريان تعھدات شما قرار گيرد، حتيكس نبا چيھ.  اشتغال داريمفیيم و به حرفۀ كثي ھستینادر

نده تمام آنچه را که ي ھفته ھای آیح خواھم بود و طي رك و صریليبا شما خ«: بعد، دوباره حالت جدی اش را بازيافت

 كه یا لحظه.  خواھد بودئیا نھا شم نشيگز. بعد اين شما ھستيد که می بايستی انتخاب کنيد. آموزم یمی دانم به شما م

ن مرحله، از اين پس او ھرگز نام جنايتکار اقتصادی را به شکل کامل يبعد از ا» .د، برای ھميشه استيوارد اين کار شد

حاال می دانم که .  بوديم ١٢»ا.ج«خيلی ساده ما : به زبان نياورد و تنھا با حروف اول کلمات را به کار می برد 

 استفاده  کامالً ، به دست آورده بودNSA١٣ط ضعف شخصيتی ام که از پروندۀ من در آژانس امنيت کلی  از نقا»کلودين«

  .می کرد

 شركت یني كارگزۀ ؟ ادارNSA »نار؟يآ« گذاشته بود؛ »نيكلود«ار ي نمی دانم چه کسی اين اطالعات در اختولی دقيقاً 

  .كرد ین اطالعات استفاده ميھرانه از ا مایلي خ»نيكلود«دانم كه  ی؟؛ فقط میگريا شخص دي؟ »نيمِ «

ولی او به فرآيند عمليات .  مناسب و برای من ساخته شده بودنازی و زبان بازی بود ــ کامالً طی از بيرفتارش ترك

 وقتی منافع قابل مالحظه ای در بين کالسيکی تعلق داشت که من در رابطه با شرکت ھای مختلف ديده بودم و خصوصاً 

 یسك نخواھم كرد و زندگيدانست كه ر یاز ھمان اول م. ظيمی برای کسب توافق تجارتی وجود داشتبود و فشار ع

  . مان به خطر نخواھم انداخت ی پنھانیھا تي فعالیام را با افشا ئیزناشو
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 نمی. ش خيلی صريح و خشن بود در شيوۀ بيان»کلودين«وقتی نوبت به تشريح وجه تاريک فعاليت ھای آيندۀ من رسيد، 

 صاحب کار »مين«دانم چه کسی حقوق او را می پرداخت، اگر چه ھيچ جای ترديدی برای من وجود نداشت که شرکت 

در آن دوران خيلی خجالتی و ساده بودم، و در حالت . اوست، چون که نام اين شرکت روی کارتش نوشته شده بود

 که امروز برايم ئیی ساخت، يعنی پرسش ھاشيفتگی خاصی به سر می بردم که پرسيدن برخی پرسش ھا را منتفی م

  . روشن به نظر می رسدکامالً 

در وحلۀ اّول بايد وام ھای کالن بين المللی را توجيه کنم که :  به من گفت که کارم شامل دو ھدف عمده است »کلودين«

 ريخته می شود امريکائی و ديگر شرکت ھای »مين« برای طرح ھای بزرگ سازندگی و مھندسی به حساب ھای بعداً 

رنده يگ  وامی كنم كه كشورھایست كاريبا یدوم، م)  . »براون و روت«برتون، استون و وبستر، و يمثل بكتل، ھال(

ون ي كه تا ابد مدیطور ، به)ئیكايمرامانكاران ير پي و سا»نيمِ «البته بعد از پرداخت پول به شركت ( ورشكسته شوند 

ترتيب طعمه ھای بسيار راحتی برای ما خواھند بود تا در مواقع نياز برای ايجاد پايگاه به اين .  بمانندیدھندگان باق وام 

  .نظامی، کسب رأی آنھا در سازمان ملل متحد و يا دسترسی به نفت و ديگر منابع طبيعی از آنھا استفاده کنيم

به  و در اين و يا آن كشور یرالارد ديلي چند میگذار هي تأثير سرماینيب شيگفت كار من عبارت است از پ یاو م

 ساله تنظيم کنم و ٢۵ تا ٢٠ ی زمانۀ كشور مزبور در برھیانداز رشد اقتصاد  بررسی ھايم را در چشمديبا یخصوص، م 

م تا ي وام دھیر به كشورالارد ديليك ميم می گرفتيم ي عنوان مثال، اگر تصم به.  كنمیابينتايج طرح ھای  مختلف را ارز

 یگذار هي متحد نشوند، می بايستی که من منافع اين حجم از سرمایر شورويم كه با اتحاد جماھياعد كنرھبران آن را متق

 ی مخابراتۀك شبكيا ي یآھن مل د راهي ھمين حجم از سرمايه گذاری در شبكۀ جدیگذار هيروگاه برق را با سرمايدر ن

  .ی عمومی پيشنھاد کنند ا ممكن بود به كشوری،  احداث شبکۀ برق رسانيو  .كردم یسه ميمقا

  .ی را تخمين بزنم که اعطای وام را توجيه کندای چنين طرحی ميزان رشد اقتصاديو من نيز موظف بودم که بر

و بر اين اساس  طرحی برگزيده می شد كه باالترين رشد . بود » ١٤ید ناخالص مليشاخص اصلی تول« در ھر صورت، 

 آن  یست نشان دھم كه اجرايبا یك پروژه مطرح بود، مياگر فقط . ن می داد را نشاید ناخالص ملي تولۀانيمتوسط سال

  . در پی خواھد داشتید ناخالص مليمنافعی فراتر از تول

مانكاران ي پیت فراھم كردن سود فراوان برايھا با ن ن پروژهين بود كه ايھا ا ن پروژهيك از ايجنبۀ ناگفته و سّری ھر

 ی ثروتمند و صاحب نفوِذ كشورھایھا  از خانوادهیشمار ن، تعداد انگشتيو عالوه بر ا. شد ی مء طرح و اجرائیكايمرا

شد و در  ینان حاصل مين كشورھا اطمي ای درازمدت مالیكه از وابستگ ساخت، ضمن آن یكننده را خوشبخت م افتيدر

ھر اندازه حجم  وام  بيشتر . ن می کرديكا تضميمرا  چندين  کشور در سر تا سر جھان را به یاسيجه وفاداری سينت

ت مسلمی را يولی واقع. بھتری در بر خواھد داشت در نتيجه حجم وام می بايستی تا جای ممکن زياد باشدۀ جي، نتباشد

ھا  ن مردم آن كشور را دهيرتري كه بر دوش كشورھا می گذاشتند، فقین بدھين بود كه بار سنگيده می گرفتند ايکه ناد

  .كرد ی م  محرومیر خدمات اجتماعيسال از بھداشت، آموزش و پرورش و سا

د يبه عنوان مثال، تول. مي بحث كردید ناخالص ملي تولۀبكارانيت فري، دربارۀ ماھیستي و من، بدون رودربا»نيكلود«

مند شود، يعنی فردی که دارای يک  ر از آن بھره، می تواند رشد فزاينده داشته باشد حتی اگر تنھا يک نفیناخالص مل

ثروتمندان  ثروتمندتر، و  . است و حتی اگر بخش اعظم اھالی آن کشور در قرض غرق شده باشند١٥شرکت خدماتی

  .رسد ی به ثبت میشرفت اقتصاديعنوان پ ت بهين وضعي، ایلحاظ آمار ن حال، بهيبا ا. شوند یرتر مي فقءفقرا

 برق، جاده و یھا روگاهياالت متحده معتقد بودند كه ما با ساختن ني مثل اکثر شھروندان ا»نيمِ « اکثر کارمندان شرکت

 كه ئی بودند كه تمام كارھا ھا به ما آموخته مدارس و رسانه. ميكن یاتوبان و بنادر، در حق اين كشورھا لطف و احسان م

                                                 
14. GNP 
15. Utility Company .آب اي برق شرآت مثل ئیها شرآت =   
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اگر «: ام  دهيل را كراراً شنين قبي از ائی، اظھارنظرھاید متمایھا  سالیط. م از روی انسان دوستی استيدھ یما انجام م

 خارج نمی شويم یندازند، چرا از آن كشور لعنتيه سفارت ما تظاھرات راه بيكا را آتش بزنند و عليمراقرار باشد پرچم 

  »فقر خودشان بپوسند؟در و نمی گذاريم 

و تربيت شده ای ھستند، ولی نمی دانند که دليل اصلی اگر چه افرادی که چنين نظرياتی را مطرح می کنند تحصيل کرده 

کار گرفتن آن در خدمت منافع خودمان بوده است، و به اين ه برای برپا کردن سفارت خانه در کشورھای ديگر برای ب

  را به يک امپراتوری جھانی تبديلامريکامعنا که طی نيمۀ دّوم قرن بيستم تالش آنھا بر اين اساس بود که جمھوری 

ن استعماگر قرن ھجدھم ھستند، زيرا آنھا او حدود ھمان مھاجر ولی چنين افرادی علی رغم تحصيالتشان، در حد. کنند

  .  که برای دفاع از سرزمينشان مبارزه می کنند، در خدمت شيطان ھستندامريکائیتصور می کردند که بوميان 

ن ملك يتر تين كشور پرجمعيدر آن موقع، ا. شدم ی م»یاندونز« در »جاوه«رۀ  ي فاصلۀ چندماه، من عازم جز به

 یھا تي، كه ھم مسلمان و ھم مستعد فعالی ثروتمند به لحاظ ذخائر نفتیكشور. شد ی مین تلقي زمی رویمستغالت

  . بودیستيكمون

حبت  صین نحو از برنامۀ بعدي به ا»نيكلود«. » است که بايد بازی شودی  بعد١٦ینوي دومیتنام، اندونزيبعد از و«

بعد » ...وندند، خوبي بپیستيفتد اگر آنان به بلوك كمونيب بي به چنگ رقیم اندونزيد بگذارينبا«: كرد و می گفت  یم

صرفاً : م ي بگویطور نيبگذار ا«:  لبخند زد ینيريد و به شيش كشيانگشتانش را به عالمت بريدن گردن در عرض گلو

 ۀ برق و شبكیھا روگاهيارائه دھيد و توسعۀ مطلوبی را که بعد از ساختن ننانه از اقتصاد ي خوشبیلي خینيب شيك پيد يبا

  و ١٧"یالملل ني بۀ توسعیاالت متحده برايآژانس ا"دھد كه  ین گزارش اجازه ميا.  نشان دھيد،ع انتظار داريميتوز

افت خواھيد كرد و بعد ي دریخوبالبته خود شما نيز پاداش . ه كنندي در نظر گرفته شده را توجیھا  وامیالملل ني بیھا بانك

د شما است و ي خریدست ا چرخيدرواقع، دن. وھوا خواھيد پرداخت ب و خوش آب ي عجی در جاھایگري دیھا به پروژه

  ».سفر شما ھنوز به پايان نرسيده است

 پيدا  آنھا اساساً کار. ھا رھايتان نخواھند كرد كارشناسان بانك«:  مشکل استیليدر ادامه، ھشدار داد كه مأموريت من خ

 و شما را ھا پول می دھند که خودشان را خوببه خاطر ھمين ھم به آن.  افرادی مثل شما استتکردن ايراد در گزارشا

  ».بده معرفی کنند

دم كه ي، و از او  پرس. گر ھم عضو داردي ده نفر د»جاوه« به »نيمِ « شركت یم اعزامي گفتم كه ت»نيكلود«ك روز، به ي

  :نان خاطر داد كه نهين افراد از ھمين آموزشی که من گذرانده ام برخوردار ھستند؟ او به من اطميا تمام ايآ

 ورود یع برق، بنادر و جاده ھا را  براي انتقال و توزۀ برق، شبكیھا روگاهي ھستند، و ساخت و ساز ن آنھا مھندس«

كنندۀ وسعت  نيي شما تعیبرآوردھا. ی می کنيدولی تنھا شما ھستيد که آينده را پيش بين. سوخت به عھده می گيرند

به روشنی می بينيد که نقش . ھا نيز به ھمين امر بستگی دارد زان واميكنند ــ و البته م ی می است كه آنان طراحئیھا شبكه

  ». يک نقش کليدی استشما واقعاً 

قلبم به من . راه درستی را انتخاب کرده ام بيرون می آمدم، از خودم می پرسيدم که آيا »کلودين«ھر بار که از آپارتمان 

 از ی تمام آنچه را كه در زندگ»نيمِ «د كه شركت يرس یبه نظر م. كرد یم نمي گذشته رھایھا اما عقده. می گفت نه ھرگز

 به كند؟ سرانجام ید مئين را تأي ا»١٨نيتام پ«ا يدم كه آيپرس یبعد، باز از خودم م. گذارد یارم ميآن محروم بودم در اخت

 کنم، و به اين ترتيب به توجيه سنتی پناه ءخودم می گفتم، با کسب تجربۀ بيشتر، بعدھا می توانم ھمۀ اين وقايع را افشا

   . »که من ھمانی ھستم که ھمه چيز را از درون ديده است«می بردم 

                                                 
 .م ـ نويدوم یباز با مشابه گر،يد آشور پس از یآشور یپ در یپ سقوط. 16

17. USAID = US Agency for International Development 
18. Thomas Paine  ١٧٧۶ سال در» ميسل عقل «آتاب ئیكايآمر ـ یسيانگل ی سندهينو 

).قطره نشر (مترجمان نيازهم  
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 وارد معركه یوقت! نکنيدمسخرگی « :  مطرح کردم، نگاه ترديد آميزی به من انداخت»نيكلود« افکارم را برای یوقت

خيلی خوب به منظورش پی بردم و در عين حال از .  که وارد اين کار می شوند ديگر خارج نخواھند شدئی، آنھایشد

 به »ِولث كاُمن«ابان يكه آپارتمان او را ترك كردم، در خ نيبعد از ا. شنيدن حرفھايش ترسی درونی وجودم را فرا گرفت

  .دم و با خودم زمزمه می کردم كه من مثل ديگران نيستميچيموث پ ابان دارتيدن كردم و به خن شروع به قدم زئيسمت پا

 می »بيکون«م و برفی را که روی خيابان ي اش نشسته بود ، من و او روی كاناپهیك بعدازظھر برفيچند ماه بعد، در 

  .باريد تماشا می کرديم

دھند، كه  ی ھم پول میدھند، حساب یبه ما پول م. مي ھستیك باشگاه كوچك انحصاريما اعضای «:  گفت»نيكلود«

 یا وستن به شبكۀ گستردهيق رھبران جھان در پيبخش عمدۀ  کار شما  تشو. مي بچاپیارديلي جھان را در ابعاد میكشورھا

  ».كا فعاليت می کنديمرا یاست كه برای ارتقاء منافع تجار

شود و ما  ین مي آنان به ما تضمیبند یق پاين طريافتند و از ا ی به دام میر بدھكاۀشد دهين رھبران در تار تنيت، ايدر نھا

در . مان را برآورده سازيم ی و اقتصادیاسي، سی نظامیازھايم تا نيم ھر موقع دلمان خواست به سراغ آنھا برويتوان یم

ان ي خود را در میاسيت سيوقعد برق و فرودگاه، مي تولیھا روگاهي، نی صنعتیھا جاد شھركي با این رھبرانيعوض، چن

به ثروت ھای افسانه . كايمرا یـ ساختمان ی مھندسیھا كه صاحبان شركت نيكنند؛ ضمن ا یشان حفظ و مستحكم م مردم

  .ی دست پيدا می کنندئ

وديم، به منشأ ب، به تماشای بارش برف در آن سوی پنجره نشسته »نيكلود«در آن بعدازظھری كه در آپارتمان رمانتيک 

  . پی بردم  ،تاريخی حرفه و مأموريتی که به زودی به عھده می گرفتم

اما . اند  تشکيل شدهیطور عمده با توسل به تھديد نظام ھا به یخ، چگونه امپراتوريح داد كه در سرتاسر تارين توضيكلود

حل   از اين پس راه،ی در انفجار بمب اتمی و شبح كشتار دسته جمعی دوم و ظھور شورویافتن جنگ جھانيان يبا پا

  . خطرناك به نظر می رسيدیلي خینظام

 اش را به تارج می یعيا كه منابع طبيتانيه شركت نفت بريران عليدر آن سال، ا. ، اتفاق مھمی روی داد١٩۵١در سال 

 BP ١٩دار  هين شركت طاليا. ان زديبرد و يوغ استثماری اش را نيز بر گردن مردم آن سرزمين افکنده بود دست به طغ

که (ران يساالر ا ار محبوب، منتخب و مردمير بسين غارت، نخست وزيدر پاسخ به ا. است که امروز ھم فعال می باشد

.  اعالم كردیران را ملي ای نفتیھا ئی تمام دارا»محمد مصدق«)  او را مرد سال قلمداد کرد١٩۵١ در ميتا ۀمجل

  .كا ــ تقاضای كمك كرديمرااش ــ  یمند جنگ دوم جھانانگلستان غضبناك از چنين واقعه ای،  از متحد قدرت

ران عکس العمل يك كند  و به نفع اي  را تحری شوروه،انيجو ی تالفیدند كه اقدام نظاميترس یدر ھرحال، ھردو كشور م

س ينوۀ رئ (»٢٠ت روزولتيكرمِ « خود یاسي، واشنگتن مأمور سئیاي دریروي اعزام نیجا ن، بهيبنابرا. نشان دھد

ار وارد عمل ي بسیركياو با ز. ران فرستاد که در واقع عضو سازمان سيا بوديرا به ا) ھور اسبق، تئودور روزولتجم

ن راه يز برپا كنند تا از ايآم  و تظاھرات خشونتیاباني خیك رشته بلواي را جذب كرد، تا یع، افراديد و تطميشد و با تھد

 را به سه سال »مصدق«سرانجام دولت سرنگون شد و . االيق استت مردمی و ني فاقد محبوب»مصدق« شود كه ءالقا

ت يكرمِ «به اين ترتيب . كا خودكامۀ بالمنازع به قدرت رسيديمرا طرفدار »محمدرضا شاهِ «. زندان محکوم کردند

  )١.(وستن بدان  بودمي شد كه من در حال پیديساز حرفۀ جد نهي زم»روزولت

.  را منسوخ ساختی بر پا ساختن امپراتوریمير داد و تمام راه کارھای قديي را تغانهيخ خاورميابتكار عمل روزولت تار

   كه ٢١»ی ئرھستهي محدود و غیات نظاميعمل«زمان بود با آغاز برخی تجارب و آزمايشات در عرصۀ   ن امر ھميا

ش ياز من آزما» یت مليآژانس امن «NSA كه ی، سال١٩۶٨در . كا انجاميديمرار ي و ويتنام به تحقورياتاً در کينھا
                                                 

19. British Petroleum 
20. C. I. A. agent, Kermit Roosevelt 

21. Limited Non-nuclear Military Actions 
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 یطور كه توسط رؤسا آن(خود را » ی جھانیامپراتور «یايخواھد رؤ یكا ميمراگر روشن شده بود كه اگر يگرفت، د

 عمل کند که الگوی ئید بر اساس راھبردھاي ظھور برساند، باۀبه منص)  شده بودیكسون طراحيجمھور جانسون و ن

چنين رويکردی بی آن که خطر جنگ اتمی در پيش داشته . ت به کار بسته بوداوليۀ آن را روزولت در ايران با موفقي

  .باشد تنھا راه از ميدان به در بردن شوروی ھا بود

ار يبود و اگر لو می رفت عواقب بس (CIA)» ايس« عضو سازمان »ت روزولتيكرمِ «. ك مشكل وجود داشتياما، 

 موجب فروپاشی يک دولت خارجی »کرميت روزولت« توسط  عمليات سازمان دھی شدهآن. آورد ی به بار میميوخ

 شده بود، ولی در عرصۀ جھانی عمليات ديگری در پيش بود و می بايستی راه کاری را تنظيم کنند که واشنگتن مستقيماً 

  .در آن دخالتی نداشته باشد

 یالملل ني بیھا دن ابرشركتيرسبه قدرت :  از انقالب بودیگري شاھد نوع د١٩۶٠ ۀھا، دھ ستي ستراتژیخوشبختانه برا

ه يطور عمده با سرما  بهیسازمان آخر. » پولیالملل نيصندوق ب«و » یبانك جھان« ھمچون یتي چندملیھا و سازمان

ھا،  ن دولتين بي نمادیا و بر اين اساس رابطه. كا و متحدين امپراتوری سازش ــ اروپا ــ  تأمين می شديمراھای 

  . شکل گرفتیتي چندملیھا ھا و سازمان ابرشركت

ی مشكل مذکور يعنی  برایحل نام كردم، راه ن ثبتو دانشگاه بوستیت بازرگانيريدر دورانی كه من در دانشكدۀ مد

ت يآژانس امن «NSAكا، از جمله يمرا ی اطالعاتیھا دستگاه. دا کرده بودنديپ» ايعضويت روزولت، در سازمان س«

 به یالملل ني بیھا كردند تا بعداً توسط ابرشركت ی مئی بودند شناسای اقتصادیتكاري را كه مستعد جنای، افراد»یمل

افت ي دریكا بلكه از بخش خصوصيمراشان را نه از دولت   حقوقیتكاران اقتصادين جنايا. خدمت گرفته شوند

 مورد اتھام قرار گيرد كايمراكه دولت  ني ایجا  شان لو می رفت ، بهۀجه، اگر  کار کثيف و جناتيکارانيدر نت. كردند یم

  .شد یبه حساب حرص و طمع شركت خصوصی گذاشته م

 ی و ھمتاھایكردند، گرچه درآمدشان را از ادارات دولت یتكاران را استخدام مين جناي كه ائیھا ن، ابرشركتيعالوه بر ا

ق و تفحص يت مجلس و تحقكردند، اما، از نظار یافت مي مردم، دری پرداختیھا اتيق ماليشان، از طر یتي چندملیبانك

 یقانون آزاد« و یالملل ني بی، بازرگانی مثل عالئم تجاری متّكثر از ابتكارات حقوقیا  معاف بودند و مجموعهیعموم

  .كرد یھم چون پوششی   زرھی از آنھا محافظت م) ٢(»اطالعات

  ھستيم ٢٢از از يک سنّت افتخار آميزمشاھده می کنيد كه ما به سادگی نسل جديدی « :  كردیريگ جهيطور نت نين ايكلود

  ».که قدمت تاريخی آن به زمانی باز می گردد که شما ھنوز به مدرسه می رفتيد
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