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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  ) ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ امريکا در اقتصاد جھانیگریءافشا(

٧  

 

 
John Perkins 

 
  ٨فصل 

  نگاھی متفاوت به مسيح

آن شبی که در  . دانشجو را نمی توانستم فراموش کنمیباي و كلمات آن دختر زیباز شب مهينمايش آن استاد خ

  .ميشه نسبت به سرنوشت چنين مردمانی حساس شدمباندونگ گذرانده بودم خيلی مرا به فکر واداشت و بيش از ھ

 ً  تحت تأثير البته، پيش از اين از نقشی که ما در اندونزی به عھده داشتيم بی اطالع نبودم، ولی واکنش ھايم غالبا

، ولی برای مقابله با چنين احساساتی سعی می کردم منطقی فکر کنم و بر اين اساس به داليل تاريخی داحساسات بو

  .ست شناسی تکيه می کردمو زي

نار، يآ«ه می کردم و به خودم می گفتم كه با اين وجود، من، ي توجیط انساني از شرایعنوان بخش مان را به دخالت

يعنی تأمين معيشت : م كه  نوع بشر ھميشه به عھده گرفته استيكن ی را می گروه ھمان كاریر اعضاي و سا»یچارل

  .خودمان و خانواده ھايمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

به مدد آنھا پی بردم که .  مرا واداشت تا مسائل و شرايط را از زاويۀ ديگری ببينيمئیايا آن جوانان اندونزبحث ب

راه نخواھد داشت و ھيچ خدمتی به نسل  ھيچ کشوری امنيت به ھمرويکرد خودخواھانه در سياست خارجی برای

شات ساليانۀ شرکت ھای تجارتی و و اين نتيجۀ يک نگرش معيوب است که به گزار. ھای آينده نخواھد کرد

  . تکيه دارد،ستراتژی انتخابات سياستمدارانی که سياست خارجی را تعريف می کنند

.  مدام به جاكارتا بودیھا م مستلزم مسافرت ای اقتصادیھا ینيب شي پیۀ آمار برايطور كه بعداً مشخص شد، تھ ھمان

جا برای بررسی تمام اين مسائل و نوشتن آنھا در دفتر خاطراتم  ام در آن ئین فرصِت در جاكارتا و مزيت تنھاياز ا

ان، يدادم و سعی می کردم با جذام یان پول ميزدم، به گدا ی جاكارتا پرسه میھا ابانياستفاده کردم بی ھدف در خ

  . سر صحبت را باز کنمیابانيفاحشه ھا و ولگردھای خ

به زبان فنی در محافل بانك (افته ي  توسعهی مشروع كشورھادر اين مدت، به چگونگی کمک ھای  بين المللی و نقش

در نتيجه پرسش تازه ای برايم .  فکر می کردم٢  در حال توسعهی  در کاھش فقر و فاقه در كشورھا١)DCs یجھان

مطرح شد و آن ھم اين بود که چگونه می توان کمک ھای بين المللی واقعی را از نوع دروغين که به انگيزه ھای 

ً . ص داديشروع باز می گردد، تشخنام ً ئی چنين کمک ھاو آيا اساسا    به دليل تمايالت بشر دوستانه بوده است؟ واقعا

ست، آيا می توان در چنين روندی دخالت کرد و آن را به نحوی که مطلوب تر به نظر می رسد تحولی ايجاد يو اگر ن

ماران و گرسنگان جھان دست ي جھت كمك به بیاساسد به شکل ي نظير کشور من بائیکرد؟ مطمئن بودم كه كشورھا

به اقدام بزنند، ولی در عين حال مطمئن بودم که علت اصلی  حضور ما در اين جا به ھيچ عنوان به چنين اموری 

ً . مربوط نمی شود  به اين پرسش بنيادی بازمی گشتم که آيا کمک ھای خارجی اھداف امپرياليستی دارند، و آيا دائما

 ً ً  بواقعا  حسادت می ورزيدم زيرا به اندازه ای به حقانيت ساخت ]؟؟[ نسبت افرادی نظيره اين اندازه پليد است؟ غالبا

د ي تردیطوركل به.  وساز کشورمان اعتقاد داشتند که می خواستند آن را به زور ھم که شده به تمام دنيا تحميل کنند

  كه در خود یا بدھد، در حالي را به ھمۀ مردم دنااقي به سز و بپاشي بریداشتم كه منابع محدوِد جھان امكان زندگ

ل يا مايۀ دنيا بقي روشن نبود كه آیليم خيعالوه براين ، برا. كنند ی میھا نفر از شھروندان در فقر زندگ ونيليكا، ميمرا

سوءاستفاده از ، ی خشونت، افسردگۀكا در عرصيمرار؟ آمار خود ما در يا خيان ھستند ئيكايمرااق يس  بهیبه زندگ

 ین جوامع بشري از ثروتمندتریكيت است كه گرچه جامعۀ ما ين واقعي از ایت  حاكيزان طالق و جنايمواد مخدر، م

م كه يد انتظار داشته باشيچرا با. ز ھستيدر طول تاريخ است، ولی در عين حالی يکی از خشونت بار ترين جوامع ن

   خود قرار دھند؟یگران ما را الگويد

ً ی به من داده بود، ولئی در مورد اينگونه مسائل ھشدارھا»نيكلود«د يشا در .  نمی دانستم چه می خواھد بگويد دقيقا

ھر صورت، با قطع نظر از ھر گونه دليل و برھان روشنفکرانه، به شکل تأسف باری به اين نتيجه رسيدم که بی 

  : را از دست داده ام و در دفتر خاطراتم نوشتم  ٣گناھی ام

   وجود دارد؟  امريکاا حتی يک نفر بی گناه در آي

 گذران یھا نفر از ما برا ونيلي میبرند ول ین بھره را ميشتري قرار دارند بی كه در رأس ھرم اقتصادیگرچه كسان

  .مي در حال توسعه ھستی از كشورھایكش م ــ وابسته به بھرهيرمستقيا غيم ي خود ــ مستقیزندگ

                                                 
1. Developed Countries (DC( 
2. Less-Developed Countries (LDCs( 

 در ها ئیكايمرا نكهيا بر یمبن» نيآغاز تيمعصوم «هينظر به هيآنا. 3
 پشت «مجموعه از سوم جلد به. ك.م ـ! اند بوده گناه یب و معصوم آغاز،

 نشر (لجر،يپ جان نوشته»جهان ديجد اربابان «تابآ: »نيمخمل ۀپرد
 .م ـ) اختران
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 نظير اندونزی تأمين می شود، ئی كه تقريبا تمام صنايع ما را پوشش می دھند از کشورھامنابع و نيروی کار ارزان

وام ھا و کمک ھای خارجی به اين معنا است که . و تنھا بخش بسيار ناچيزی از توليداتشان به آن جا از می گردد

ھا اجازه دھند تا  د به ابرشركتنانھا مجبوريا. امروز فرزندانشان و فردا نوه ھايشان به گروگان گرفته خواھند شد

ً به خاطر بازپرداخت وامھايشان، از آموزش، بھداشت و سا یعيمنابع طب ر خدمات يشان را به غارت ببرند و صرفا

ھا،  روگاهي ساختن نیھا را قبالً برا ن وامي ما قسمت اعظم ایھا ت كه شركتين واقعيا.  چشم بپوشندیاجتماع

.  محسوب شودین معادله عامل مؤثريست در ايا اصالً قرار نياند، گو افت كردهي دری صنعتیھا ھا و شھرك فرودگاه

م ئيد بتوانيم  بگويم که آنھا بی گناه ھستند ؟ شائيتوانيم بگو یان از چنين واقعيتی، مئيكايمرا اكثر یبھانۀ عدم آگاھ ا بهيآ

م که بی گناه ھستند ئيولی با اين وجود آيا می توانيم بگوا عمداً اطالعات  گمراه کننده به آنھا داده اند يند  ااطالع یکه ب

  ؟ 

  .د می پذيرفتم که از اين پس من خودم جزء عوامل اطالعاتی گمراه کننده بودميالبته با

فکر کردن به جنگ مقدس جھانی مرا منقلب می کرد، ولی ھر چه بيشتر به اين موضوع فکر می کردم وقوع آن 

ن مسلمانان يفتد، احتمال وقوع آن بي اتفاق بید كه اگر قرار باشد جھاديرس ی به نظرم م.واقعی تر به نظرم می رسيد

 در حال توسعه است، البته شايد یافته و كشورھاي  توسعهین كشورھايان كمتر از احتمال وقوع آن بيحيو مس

  در حال یآنھا در كشورھا منابع و ۀكنند افته، مصرف ي  توسعهیما در كشورھا. مسلمانان در خط اّول جبھه باشند

 است که تمام قدرت را در اختيار دارد ولی به ٤و اين ھمان نظام تجاری استعماری .توسعه، تأمين کنندۀ منابع ھستند

 را تحت تسلط خود در می آورد که دارای منابع طبيعی سرشار ئیدليل محدوديتی که در منابع طبيعی دارد، کشورھا

 ئیخ چيز ھاي از تاریاندازۀ كاف  بهی دسترسی نداشتم ولیب نيالبته من به كتاب تو.  ندبوده ولی فاقد قدرت می باش

. ان خواھند كرديشوند سرانجام طغ ی استثمار می كه مدت طوالنیكنندگان دانستم تا بتوانم نتيجه بگيرم که تأمين  یم

 یكايمرای ن شده برايي تعیھا اتي مالانگلستان.  رجوع کنمامريکان و انقالب ي بود كه به الگوی تام پیتنھا كاف

 ین را در مقابل فرانسويان و سرخپوستان محافظت می کند، ولاكرد كه مھاجر یه مين ادعا توجيمستعمره را با ا

  .ا داشتندي از قضایر كامالً متفاوتيتعب) مھاجران(ھا  نينش مستعمره 

» روح«به ھموطنان خود ارائه کرده است،   ٥»ميعقل سل«در ھجونامۀ ارزنده اش تحت عنوان » نيپِ «آنچه 

، و یاعتقاد، ايمان به عدالِت قدرتی برتر و متعال: كردند ی من بدان اشاره مئیاي بود كه دوستان جوان اندونزیمطالب

آنچه .   آن بود٦یگرا  نخبهی انگلستان و نظام طبقاتی كه كامالً در قطب مقابِل نظام پادشاھی و برابریمذھب آزاد

افته حق ي  توسعهینكه كشورھاي و اعتقاد به ایمان به قدرت متعاليا: بود» پين«ه مطالب يگفتند، شب یان ممسلمان

، امريکامسلمانان نيز ھمچون افراد داوطلب برای جنگ استقالل در . ۀ جھان و استثمار آنھا را ندارنديال بر بقياست

 ١٧٧٠ ۀھا در دھ ئیايتاني ھا نيز ھمچون برمريکائیاكردند، و ما  یكار ميد به پي حقوق خود تھدیفاي استیبرا

  . که تاريخ تکرار می شودئیگو. قلمداد می کنيم» سميترور«تھديدات آنھا را به مثابه 

تنام كردند، ي مثل جنگ وی استعماریھا  را كه صرف جنگیكا و متحدانش تمام پوليمرادم اگر يپرس یاز خودم م

كا يمرا ھمۀ مردم از جمله مردم خود یه برايموزش و امور بھداشت اولا صرف آي یكن كردن گرسنگ شهيصرف ر

 ۀشيم كه ريشد یدم اگر ما متعھد ميپرس یكردند، در اين صورت دنيا به چه شکلی تحول می يافت؟ از خود م یم

 و ی روحیازھاي پاك و نی كه آب و ھوایعير منابع طبيھا و سا ھا، جنگل م، اگر از رودخانهيھا را بخشكان یبدبخت
                                                 

4. Colonial Mercantile System ٢٠۶ .ص¡ ١ ادداشتي به ك.م   
5. Common Sense   ه قطر نشر ـ ن مترجما نيهم از» ميسل لعق «ب آتا هب ك ـ م
6. Elitist 
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توانستم  ینم. ندۀ ما تحت تأثير قرار می گرفتي آیھا م، تا چه اندازه نسليكرد یكنند، حفاظت م ین مي ما را تأمیجسم

. ان در نظر گرفته باشندئيكايمرا ی را تنھا برای و خوشبختیات، آزادي  ما حق ح٧انگذار كشورياكان بنيباور كنم كه ن

آنھا عليه آن مبارزه ۀ ی را تقويت می کند كه ھميستيالي امپرئیھا م كه ارزشي ھستئی راھبردھایچرا ما به دنبال اجرا

  کرده اند ؟

به شکل  . تختم نشستم و چراغ را روشن كردمیرو. دار شدمي از خواب بئیاي بودم، با رؤی كه در اندونزین شبيآخر

ھا و عكس  یدوز  ھتل، به سوزنیبه اطراف و مبلمان آشنا. غريبی احساس می کردم که در اتاقم تنھا نيستم

  . به ياد آوردم، را که ديده بودمئیوار نگاه كردم و اندک اندک رؤياي قاب شده بر دیباز شب مهي خیھا عروسك

 كه در دوران کودکی ام ھر شب پس از دعا، یحيه ھمان مسيدرست شب. ح را ديده بودم که در چند قدمی من بوديمس

 یدرويام سف یح دوران كودكين بود كه مسي كه بين آنھا وجود داشت ایتنھا تفاوت. دم دربارۀ افکارم با او حرف می ز

ن بر ي زمی را از رویزيخم شد و چ. ره داشتي تیا اه مجعد و چھرهي سیح موھاين مسي ای بلوند بود ولیو با موھا

نگ چرخ بود كه يتصل به رل ميك محور اتومبي آن ی به جایب باشد وليك صليانتظار داشتم .  دوش ھايش نھادیرو

برخاست و به . دياش غلت یشانيس مثل خون بر پيقطرات گر.  و برآمده مشھود شدی فلزیا صورت ھاله  سرش بهیباال

:  چرا؟ پاسخ داد،پرسيدم» .یديد یاگر قرار بود كه حاال ظھور كنم، مرا متفاوت م«: م خيره نگاه کرد و گفتيھا چشم

  ».ا عوض شده استيرا دنيز«

 خلوت یدم و با آسانسور به البيلباس پوش. برای اين که دوباره بخوانم خيلی دير شده بود. وا تقريبا روشن شده بودھ

 که عطرشان فضا را انباشته بود ئیماه روی ارکيده ھا. در باغ و اطراف استخر شروع به قدم زدن كردم. ھتل رفتم

 یچرا اتفاقات زندگ. و از خودم پرسيدم اينجا چه کار می کنمدر آن جاروی يکی صندلی نشستم . می تابيد پرنور بود

ام ديگر مثل گذشته نيست ولی از وسعت آن ھنوز  یدانستم كه زندگ ی؟ میده است، و چرا اندونزين راه كشانيمرا به ا

  .اطالعی نداشتم

*   *   *  

ن چند روز ي در ایحت. و آشتی کنمدر پاريس مالقات کردم و سعی کردم با ا» آن«كا، با يمرار بازگشت به يدر مس

م، با اين وجود ي را ھم با ھم گذراندیا ژهيبا و ويمان خاتمه نداشت، گرچه لحظات زيالت در فرانسه ھم، دعواھايتعط

ھر دو به اين نتيجه رسيده بوديم که تداوم مشاجراتمان به حدی رسيده است که مانع از ادامۀ زندگی مشترک ما می 

 می توانستم »نيكلود«اين مطالب را تنھا به . ميتوانستم به او بگو ی وجود داشت كه نمیاديطالب زعالوه، م به. شود

  . بگويم، يعنی کسی که دائما به او فکر می کردم

 مان دريھا  سمت آپارتمان  بهیاده شديم و ھر يک جداگانه با تاكسيما پي از ھواپ»لوگاِن بوستون«ھردو در فرودگاه 

یبِ  بك«
  .يم ، رفت» ٨

 

  ٩فصل 

  فرصتی يگانه

، به یصبح زود قبل از ھر كار. واقعا مورد آزمون قرار گرفتمکه  بود »نيمِ «در مأموريت اندونزی برای شرکت 

گر، در آسانسور بودم كه مطلع شدم يھمراه با انبوه كارمندان د. رفتم» پرودنشال سنتر« شركت در یساختمان اصل

                                                 
7. Founding Fathers 
8. Back Bay 
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ع مقام داده ي ترف»ناريآ«، به »نيمِ « اسرارآميز و ھشتاد سالۀ شركت ۀري مدتأيس ھيرعامل و رئي، مد» ٩مك ھال«

برونو «د به يجه، از اين پس، من بايدر نت.  منصوب كرده است»اُِرگان« ـ  در »لَند پُرت« ۀاست شعبيو او را به ر

ً »١٠یزامبوت   .دادم ی  گزارش م  رسما

اش در مغلوب كردن ھر کسی که بخواھد با او مقابله کند ،  العاده  فوقئین تواناي سرش و ھمچنیبه خاطر رنگ مو

 بازيگر ١١»کاری گرانت« مرد خوش تيپ و خيلی شبيه »برونو زامبوتی«داده بودند، » یئ روباه نقره«به او لقب 

او تمام .  بودیت بازرگانيريسانس مديل ، فوقیسانس مھندسي داشت و عالوه بر مدرك لئیوايان شيب. سينما بود

 در اكثر »نيمِ « شركت ی برقیس بخش انرژيرئ بيد و نايفھم ی را می و ريزه کاری ھای اقتصادسنجظرافت

ر شركت، بازنشسته شود، يس پي و رئ»برونو« ی ، مرب»١٢جک دوبر«در صورتی که .  ما بودیالملل ني بیھا پروژه

 »یبرونو زامبوت«بت يشركت، از ھر كارمندان يمثل سا.  او بودیني جانشینه براي آشكارا محتمل ترين گز»برونو«

  .ھراس داشتم

 عنوان ی، مطلبیتكلفی دربارۀ اندونز ی بی وگو بعد از گفت.  احضار شدم»برونو«درست قبل از نھار، به دفتر 

  .جا كرد ام جابه یكرد كه مرا تكان داد و در صندل

م كه رابطۀ او با واقعيت يد بگويبافقط . ستيات ني به گفتن جزئیازين. كنم ی را اخراج م»ھوارد پاركر«دارم «

  ».مخدوش شده

:  ناھماھنگ گفتی مطبوع ولیز ضرب گرفته بود، با لبخندي میك بسته كاغذ روي ی كه با انگشتانش رویدر حال

 با یشود؟ در كشور یاصالً باورت م.  كردهینيب شي است كه پیكيت بار الكترين ظرفيا!! ھشت درصد در سال«

  .»!!یپتانسيل اندونز

 شما ی اقتصادینيب شيد كه پيگو ینگورث ميلي ایچارل«. م به چشمان من نگاه كرديلبخندش متوقف شد و مستق

طور  نيھم. كند یه ميست درصد را توجين شده مطابقت دارد و افزايش ھفده تا بييدرست با اھداف از پيش تع

  »است؟

  .د کردمئيبا عالمت سر تأ

  ».ع رتبه گرفتيديشما از ھم اکنون ترف! ميگو یك ميتبر«: از جا بلند شد و دستش را دراز كرد

 اين ئیتنھا ا حداقل بهي »نيمِ « با ديگر كارمندان شركت یك رستوران عاليرفتم و در  یرون ميست بيبا ید ميشا

 دلم می خواست ھر چه زودتر خبر ترفيعم یليخ.  فکر می کردم»نيكلود« تنھا به  یول. گرفتم یرويداد را جشن م

به من گفته بود كه از خارج از كشور به او . ا به اطالع او برسانم و دربارۀ تجربياتم در اندونزی با او حرف بزنمر

 را نگذاشته یكه تلفن او قطع بود و شمارۀ  تماس بعد نياز ا. م و من ھم از اين کار اجتناب کرده بودم نزنگ نز

  .جويش رفتم و به جست. ر شدمي دلگیليبود خ

دمشان؛ با يرون كشيكنم از رختخواب ب ی فكر میحدود ظھر بود، ول. جوان در آپارتمانش ساكن شده بودندك زوج ي

به بنگاه معامالت ملکی رفتم و خودم را يکی از پسر . شناسند ی را نم»نيكلود« به نام یماللت گفتند كه شخص

 آپارتمانی اجاره نداده اند و »کلودين« آنان به ھيچ کسی به نام یھا بر اساس  پرونده. عموھای او معرفی کردم

  . آخرين مستأجری ھم که آپارتمانش را ترک کرده می خواسته ناشناس باقی بماند

                                                 
9. Mac Hall 
10. Bruno Zambotti 
11. Cary Grant   كايآمر ی نمايس گريباز
12. Jake Dauber 
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 با اين وجود اذعان یول. ن نام ندارندي به ایا آنھا ھم گفتند كه پرونده.  برگشتم»نيمِ « شركت ینيبه ادارۀ كارگز

  .دارند كه من نمی توان به آنھا دسترسی داشته باشم » ژهيمشاوران و« تحت عنوان یا داشتند كه پرونده

اثرات اختالف .  از درون تھی شده امئیدر اطراف پايان بعد از ظھر، خيلی خسته بودم و احساس می کردم که گو

م برگشتم، به شکل نا به آپارتمان. كا نيز به شکل کسالت آوری در من بروز می کرد  يمرا و ین اندونزيساعت ب

عم يترف.  تمام جھان مرا به حال خود واگذاشته و ترک کرده استئی می کردم، گوئیاميد کننده ای احساس تنھا

 یديغرق در يأس و  ناام. انت به اصول و اعتقادات بوديد نشان خيشا. ديرس ی بدتر از آن به نظر میا حتي یمعن یب

با اين . ش را كرد و بعد تركم كرديھا  از من استفاده»نيكلود«: دم يشياند تخت انداختم و با خود ی، خود را رو

جا، ساعت ھا به  فکر می کنم ھمان. م افسردگی نشوم و و ھيجانات حسی ام را واپس زدميم گرفتم تسليوجود تصم

  .كردم ی اتاقم نگاه میوار خاليحالت درازكش، به در و د

اش را  ی خالۀشيدم و شي آبجو سركشیك بطريدوش گرفتم و . و برخاستمسرانجام از اين حالت رخوت بيرون آمدم 

 »نيكلود«فكر كردم . از انتھای خيابان زنی به اين سو می آمد. رون نگاه كردمياز پنجره به ب. دميز كوبي میرو

. ندازميبابان ي به خیگري پنجره تا نگاه دی باز برگشتم جلویرفتم به سمت در، ول. ديآ یاست  كه به سمت من م

 ی است، ول»نيكلود«ه ي است، طرز راه رفتنش ھم  شبئیص داد كه زن زيبايشد تشخ یم. تر شده بود كينزد

  .قلبم گرفته بود، و احساس خشم بود که مرا می گرفت و سپس طغيان و بعد ترس  .  نيست»نيكلود«

ه بسته اند و تلوتلو خوران نقش بر زمين گلولبه  در ذھنم مجسم شد که او را »کلودين«در عالم تخيل ناگھان تصوير 

  .وم خوردم و به خواب سنگينی فرو رفتميدو قرص وال. ر را از ذھنم زدودمين تصويا. می شود و به قتل می رسد

 »نيمِ « رئيس بخش کارگزينی شرکت »پل مورمينو«صبح روز بعد، با صدای زنگ تلفن از خواب بيدار شدم، 

ی و درک موقعيت من و نيازی که به استراحت داشتم، برای امر مھمی از من با ابزار ھم درد. روی خط بود

  .خواست که بعداز ظھر به مالقات او بروم

  ».حسابی سر حالت خواھد آورد.  برايت دارمیخبر خوش«: گفت

اين  به من محول شده بود و از »ھوارد«بعد از ظھر به مالقات او رفتم و ديدم که دروغ نگفته است، سمت قديمی 

ً . پس به سمت رئيس امور اقتصادی با بھترين حقوق ارتقاء پيدا کرده بودم ً او واقعا   درست گفته بود اين ترفيع واقعا

  .من را سر حال آورد

 ئیجا.  و قدم زدم »چارلز« آبجو رفتم كنار رودخانۀ ی دادم و با يک بطریبعدازظھر آن روز را به خودم مرخص

 از یا که از برابرم عبور می کردند نظاره می كردم تا اندک اندک ازکسالت ناش ری بادبانیھا قينشستم، و قا

 با من به پايان »کلودين«به خودم می گفتم که حتما مأموريت . اختالف ساعت  و ھيجانات شب گذشته بيرون بيايم

مطمئنم که . كرد یم تأکيد یشه بر لزوم رازداريادم آمد كه ھمي. دار شده است  را عھدهیا فۀ تازهيرسيده و وظ

 که تسکين پيدا کردم و اندک اندک تأثيرات ، به زودی با من تماس خواھد گرفت، به چنين اميدی بود»کلودين«

  .اختالف ساعت و افسردگی ام نيز برطرف شد

 فكر نكنم و افکارم را روی نگارش گزارشاتم دربارۀ اقتصاد »نيكلود« كردم اصالً به ی بعد، سعیھا  ھفتهیط

گزارشاتم را در چشم انداز انتظارات رؤسايم تنظيم .  متمرکز کردم»ھوارد«ونزی و باز بينی پيشبينی ھای اند

 درصد در سال پس از ايجاد سيستم جديد برای تقاضای برق طی دوازده ١٩کردم، يعنی با پيش بينی رشد متوسط 

 سال ٢۵باقی مانده در اين طرح که  درصد برای سالھای ١۵ درصد برای ھشت سال بعدی و ١٧سال اول، و بعد 

. دادم ی ارائه میالملل نيدھندۀ  ب  وامیھا  با حضور آژانسیگزارشم را در جلسات رسم. را در بر می گرفت
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با اين وجود آن ارادۀ خدشه ناپذيری را بازيافته بودم که . كردند یچ ميپ رحمانه مرا سؤال  یداً و بيكارشناسان آنھا شد

 ھنوز به مدرسۀ خصوصی می رفتم به من اجازه می داد تا به جای سقوط درعصيانگری در امور پيش از اين وقتی

ن جلسات، اقتصاددان ي از ھمیكيدر . ن فکر می کردمين جلسات، به كلوديدر طول ا. تحصيلی از ھمه جلو بزنم

بعدازظھر، مرا با سؤال ، در تمام طول »ايبانك توسعۀ آس« و اسم در كردن در ئیخاطر خودنما  بهیجوان گستاخ

 افتادم که ماه ھا پيش در آپارتمانش در خيابان »کلودين«ۀ  ياد توصيبه .  در گير کرده بودیاش حساب رحمانه ی بیھا 

قدر می تواند قابل   كند؟ محاسبات تو ھمانینيب شينده را پي سال آ٢۵تواند  یچه کسی م«: بيکن مطرح کرده بود 

  » تنھا بر سر اعتماد استمسأله. گرانتوجيه باشد که محاسبات دي

به کارشناسی خودم اطمينان داشتم و می دانستم که اغلب اين افرادی که در حال بررسی و قضاوت گزارشاتم 

ھستند، ھر چند که برخی از من دو برابر مسن تر ھستند ولی به اندازۀ من در کشورھای در حال توسعه تجربه 

رده بودم و به مناطقی از جاوه سفر كرده بودم كه ھيچ کس حاضر نبود پا به آنجا  کیدر آمازون زندگ. نداشته اند

 با نکات بسيار حساس اقتصاد سنجی و برای ئیکالس ھای فشردۀ آموزشی را گذرانده بودم که برای آشنا. بگذارد

ر تعلق دارم که تحسين مديران در نظر گرفته شده بود، و به خودم می گفتم که به نسل جديدی از مديران برجستۀ آما

جان « و مشاور دفاع در عھد »فورد موتور«، رئيس محترم بانک جھانی، رئيس قديمی »مک نامارا«افرادی نظير 

 شھرتش را بر اساس ارقام و قوانين حساب احتماالت و الگوھای رياضی »مک نامارا«. ،  را برمی انگيزد»کندی

  .  باوری اش را نيز بايد به حساب بياوريمبنا کرده بود، و بی شک شجاعت به عالوۀ خود

 را »مك نامارا« یدر صحبت كردن، ادا. »برونو«سم، ي تقليد کنم و ھم از رئ»مك نامارا«كردم ھم از  ی میسع

د يداد تقل یاش را به عقب و جلو حركت م یدست في كه ك»برونو« متكبرانۀ ۀويآوردم، و در راه رفتن از ش یدرم

در واقع کار شناسی من خيلی . اصله به گذشته فکر می کنم از جسارت خودم شگفت زده می شوموقتی با ف. كردم یم

تاً، گروه ي نھایعني. ن روش مؤثر واقع شديو ا. محدود بود ولی گستاخی ام فقدان علم و تجربه را جبران می کرد

  . د کردندئيكارشناسان گزارشاتم را تأ

شد  ین و واشنگتن برگزار مي، لندن، ویتير تھران، كاراكاس، گواتماال س كه دی بعد، در جلسات مختلفیھا در ماه

روبرت مك « جمھور سابق چند كشور و خود یران، رؤساي از جمله شاه ای مشھوریھا تيشركت كردم و با شخص

دم و يجدز بود كه عنوان يانگ م شگفتي برایليخ.  مردھا بودیايا دنيه دورۀ  دبستانم، دنيشب. دار كردمي د»نامارا

  . تا چه اندازه  در نحوۀ  برخورد آنھا با من تأثير می گذاشتیالملل نيدھندۀ ب  وامیھا رم در برابر آژانسيت اخيموفق

 احساس می کردم که تنھا با اشارۀ »١٣نيمرل«خودم را مثل جادوگر . م را فراگرفته بوديدر آغاز، غرور سراپا

ً توانم آن ی، می ھر كشوری ام روئی جادویعصا  بعداً از تّوھم یول.  متأثر سازم و صنايع مثل قارچ برويند را آنا

 واضح بود برايم کامالً . ر  عالمت سؤال بردميكردم ز ی را كه با آنان  كار می خودم و كسانیھا زهيانگ. رون آمدميب

ت جزاميانی که  دانشگاھی نمی تواند کسی را به درک سرنوشآميزکه نه عناوين  و نه مدارک پر ھيبت و افتخار 

اطراف فاضالب جاکارتا زندگی می کنند نائل کند، و يا کسب مھارت در تحريف آمار و ارقام بتواند او را قادر به 

ھر چه بيشتر با افرادی که قدرتمند بودند و تصميماتشان می توانست منشأ اثر در تحوالت  . پيشبينی آينده نمايد

 به چھرۀ افرادی که یوقت. ن ھدف به شک و ترديد می افتادميييت آنھا در تعجھان باشد آشنا می شدم، بيشتر در قابل

ن وجود آبا . در کنفرانس دور ميز نشسته بودند نگاه می کردم، بايد خيلی تالش می کردم تا جلوی خشمم را بگيرم

                                                 
 .م ـ آرد یم آمك آرتور پادشاه به آه یجادوگر. 13
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 درست یدھند كار یجام من افراد مجاب شده بودند كه آنچه انيدم كه اكثر ايجه رسين نتيبه ا. ديدگاھم تحول پيدا کرد

اند و به به ھيچ  یطاني شئیروھايسم نيسم و تروري واقعا معتقد بودند كه كمون»یچارل« مثل یافراد.  استئیو به جا

 قابل پيش بينی عليه تصميمات خود آنھا و ئیعنوان نمی توانستند درک کنند که چنين گرايشاتی در واقع واکنش ھا

ا را به سمت نظام يفه دارند تا دني متعال وظیا در برابر كشورشان، فرزندانشان و خداپيشينيانشان بوده است، و آنھ

آنھا به اصل بقای نيروی برتر نيز تکيه داشتند، زيرا نه در حلبی آبادھای حاشيۀ شھر .  ھدايت کنندیدار هيسرما

راث را به اخالف ين ميند تا افه داشتيصاحب امتياز به دنيا آمده بودند، و اکنون وظۀ ھای بزرگ که در بطن طبق

  .خود انتقال دھند

ھی توطئه گر ھستند و يا، جمعی برادرانه که برای تسلط بر جھان با يک ديگر عھد بسته اند؟ بين وآيا اين افراد گر

  . اين دو پرسش ترديد ھنوز داشتم

 در ذھنم یبل از جنگ داخلكا قيمراداران جنوب  ن افراد و مزرعهين اي بیمرور زمان، مشابھت ن وصف، بهيبا ا

چندان منسجم، گردھم آمده ی ن مشترك كه تحت انجمنی بودند با اعتقادات و منافع صنفینان افراديا. گرفت یشكل م

 یداراِن خودمختار  گردھم آمده باشند؛ مزرعهیھا، پنھان د در سِر گردنهيات پلي نبودند كه با نین افراد گروھيا. بودند

دارند ) فهي وظیو حت(فراگرفته بودند كه معتقد باشند حق . شان رشد كرده بودنديھا  خدمه و بردهبودند كه با نوكران،

 بودند، یدار  مخالف بردهیلحاظ فلسف  اگر بهیحت. ن خود فراخوانندي و دی  را به روش زندگ١٤»كفّار المذھب«

 ـ ی ھرج و مرج اقتصادیدار دهه كنند كه لغو برين توجي ضرورت آن را چن»توماس جفرسون«توانستند مثل  یم

ساالران، در  اَبَرشركت: ا به قول مني مدرن، ١٥یگارشيد كه رھبران اليرس یبه نظر م. آورد ی به دنبال میاجتماع

  .شندياند ین قالب ميا

ست و يط زي محیھا، نابود  رودخانهید انبوه سالح، ساختن سد رويھم چنين از خودم می پرسيدم که جنگ و تول

، از آب ئی كه از كمبود مواد غذای تمام می شود ؟ از مرگِ صدھا ھزار نفری به نفع  چه كسانی بومیاھ فرھنگ

دم كه در درازمدت  ين نتيجه رسيشوند؟ آرام آرام به ا یمند م  بھرهیرند، چه كسانيم یا از امراض قابل عالج ميآلوده 

م و خودم ــ حداقل يكه در رأس ھرم ھستند ــ مثل رؤسا یمدت، كسان كس تمام نخواھد شد و فقط در كوتاه چيبه نفع ھ

ت تداوم ين وضعيچرا ا.  پس از اين نتيجه گيری چند سؤال ديگر برايم مطرح شد. شوند یمند م  بھرهیلحاظ ماد به

 « را تداعی نمی کند كه یمين  سؤال ھا ھمان َمثَل قديا جواب اين ھمه مدت ادامه داشته است؟ آيابد؟ و چرا ايی م

  بخشند؟ ین صاحباِن قدرت ھستند که نظام را تداوم ميو ا» حق ھميشه با قدرت است 

حق ھميشه با قدرت «گرچه عبارت . ولی نمی توانستم باور کنم که تداوم اين وضعيت تنھا به دليل قدرت بوده است

  .ز در كار باشدي نیرگي مؤثر دیرويد نيكردم که  با ی احساس میخيلی مسائل را می تواند توضيح دھد ول» است

 شمال ھندوستان بود و دربارۀ محدوديت منابع کرۀ زمين، نياز یاد استاد اقتصادم در دانشگاه افتادم که از اھاليبه 

بر اساس نظريات او تمام جوامع سرمايه داری که به . به رشد مداوم بشريت و دربارۀ اصل کار برده حرف می زد

زی خود را مديون ساختار سلسله مراتب خود بوده اند، يعنی تعدادی افراد که در کسب موفقيت نائل آمده اند، پيرو

رأس قرار می گيرند و مراتب تحت فرمان خود را نظارت می کنند، و عالوه بر اين ارتش انبوھی از کارگران 

 ً ً به اين ينھا. عبير کنيم می توانيم به عنوان برده ترادر طبقات پائين در اختيار دارند که از ديدگاه اقتصادی حقيقتا تا

به ما تزريق کرده اند كه » یساالر ابرشركت«را يم، زيكن ی حمايت میدار هيباور رسيده بودم كه ما از نظام سرما
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 صدور یم و در راستاي بنشانیدار هين ھرِم سرماين حق را به ما عطا كرده است تا چند نفر را در رأس ايخداوند ا

م كه دست به چنين كاری يستي نین كسانيالبته ما اول. ن را به سراسر جھان صادر کنيم آ) یدار هيسرما(ن نظام يا

 ی باستانیھا یاز امپراتور. ار بلندباال استي دست زده اند  بسین اعمالي كه پيش از ما به چنیفھرست كسان. ميزن یم

 و كل امپراتورسازان یحيون مسيبي، صلونان، رومي ايران، یھا یا گرفته تا امپراتوريانه و آسيقا، خاورميفراشمال 

ھا،  یھا، گرسنگ یھا، آلودگ  علت اصلی اكثر جنگیستيالي امپرعملکرد. ستف كلمبي دوران بعد از كرئیاروپا

  .ھا بوده و ھست یكش ھا و نسل زواِل گونه

دان چنين  ھمواره سر منشأ تأثيرات مخربی بر وجدان آگاه و خوشبختی شھرونعملکردیعالوه بر اين، چنين 

 داشته است، و به ناماليمات اجتماعی دامن زده است، تحت چنين شرايط پوچی، مشاھده می کنيم ئیامپراتوری ھا

 که تاريخ بشريت به خود ديده، در عين حال باالترين درصد خودکشی و ئیکه اکنون ثروتمند ترين کشورھا

خيلی به اين مسائل فکر می کردم . تصاص داده اندباالترين درصد اعتياد به موارد مخدر و خشونت را به خود اخ

ترجيح می دادم خودم را به عنوان يک کارشناس اقتصادی . ولی ھميشه نقش خودم را در تمامی آنھا واپس می زدم

آمد و اگر می بايستی دليلی برای آن پيدا  یحرفۀ من به نظر خودم كامالً مشروع م. بدانم تا يک جناتيکار امور مالی

 پرداخت »نيمِ «ندازم که جملگی از طرف شرکت خصوصی د به رسيد چک ھای حقوقم نگاھی بينھا کافی بوکنم ت

به اين ترتيب بود که خودم را . كردم یافت نمي دریك آژانس دولتيا ي» یت مليآژانس امن«ك ِسنت از يحتی . شده بود

  . البته بھتر است بگويم تا حدودی متقاعد می شدم. متقاعد می کردم

تانه . مرا به دفتر كارش فراخواند»برونو«طی يکی از بعد از ظھر ھا  بعد از چند لحظه آمد پشت صندلی من و دوس

ت  ه گف ه زمزم ن زد و ب انۀ م ه ش ام داده ای« : ب ده ای انج ی ارزن ار خيل و ک ه. ت دردان ب وان ق و فرصتیعن ه ت   ی، ب

  .فرادی که دو برابر از تو مسن تر ھستند می دھيم که خيلی به ندرت پيش می آيد حتی برای ائیاستثنا

 ادامه دارد


