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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  )ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ امريکا در اقتصاد جھانیگری ءافشا(

١٠  

 

 
John Perkins 

 

  ١۵فصل 

  شوئی عربستان سعودی پول

ن ين ايدر ب.  ــ را به من نشان دادیتخت سعودياض ــ پاي از رئیھا  عكسیپلمات سعوديك دي، ١٩٧۴در سال 

 یك ساختمان دولتي از آشغال در خارج از یوھان انبيك گله بز وجود داشت كه در مي از یريھا، تصو عكس

وۀ اصلی يگفت اين ش یح خواستم، پاسخش مرا متعجب كرد؛ ميپلمات توضين عكس از دي اۀ درباریوقت. دنديچر یم

  .برای حذف   آشغاِل ھای شھر است

به جانوران ھا را  ن شكل، زبالهيبه ھم. زند ی که برای خودش ارزش قائل است دست به زباله نمیيچ سعوديھ«

  ».ميسپار یم

  !اي دنی نفتین پادشاھيتر تخت بزرگيبز در پا:  نبودی من باوركردنیبرا

مشاھدۀ آن بزھا به من نشان داد که در چه  .كرد ی كار می حل بحران نفتی بودم كه برایدر آن زمان، جزِء گروھ
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اين کشور طی سه قرن اخير  تحوالت جو کرد، با توجه به اين واقعيت تاريخی که  و جھتی بايد راه حل را جست

 یحل  راهی آن كشور در سه قرن گذشته، آن بزھا مرا به سوۀ توسعیبا توجه به الگو. مختصری به خود ديده است

  .ت كردنديممكن ھدا

 ــ به ی محلیك جنگجويدر قرن ھجدھم، محمدبن سعود ــ .  پر از خشونت و تعصب استیخ عربستان سعوديتار

رۀ عربستان، از يجز شبه  او بخش عمدۀیوست و متحدان وھابي پیكار وھاب العاده محافظه  فوقیگراادي بنیروھاين

  .نه را، فتح كردندي مقدس مكه و مدیجمله شھرھا

 ء از قرآن در آنجا اجرایر خشكيگذاران متحجر آن كشور بود، كه تفس هي پایھا  از آرمانی بازتابیجامعۀ سعود

زنان ملزم بودند كه خود را از فرِق .  نماِز روزانه نظارت كامل داشتۀگان   فرايض  پنجیا بر ادیس مذھبيلوپ. شد یم

ن يدر اول.  متداول بودیليد، و اعدام و سنگسار در مأل عام خيار شديمجازات افراد تبھكار بس. سر تا نوك پا بپوشانند

ل بگذارم، يد در اتومبيف پولم را در معرض دي كی، حتیدست فين، كيتوانم دورب یام گفت كه م اض، رانندهيسفرم به ر

رت داشتم شاخ ياز ح. ك بازار پارك شده بودي نزدینگيل در پاركياتومب. ل باشدي به قفل كردن دِر اتومبیازيبی آنكه ن

  .آوردم یدرم

  ».كنند یدستان دزد را قطع م. ستي نینجا به فكر دزدي ایكس«: او گفت

ھا از  یت وھابيتبع. نميدان اعدام و مراسم گردن زدن را ببيلم كه ميا ماي كرد آبعداً، در ھمان روز، از من سؤال

ن يدتريكرد به شد ی میچين سرپي كه از قوانیكس.  شھر را از دزدھا پاك كرده بودیھا اباني خی افراطیمقدس خشكه

  .ام را رد كردم دعوت راننده. شد ی محكوم میمجازات بدن

 ءفايه غرب نقش مھمی اي علیم نفتياست و اقتصاد، در تحري مھم در سینوان عنصرع  از مذھب، بهی سعودیطرزتلق

ل يزمان به اسرائ ه و مصر ھم ي، سور)ھا یميالت كلين تعطيتر پور ـ مقدسيروز ك (١٩٧٣بر ودر روز ششم اكت. كرد

وجب وخيم ترين نتايج ل كه مين جنگ اعراب و اسرائيتر ن و مخربين آغاز جنگ کيپور بود ــ چھارميا. حمله كردند

 یه تباني را تحت فشار قرار داده بود تا علیصل پادشاه سعوديس جمھور مصر، ملك فيسادات، رئ. بين المللی شد 

در شانزدھم . استفاده كند» سالح نفت«قول سادات از  انه دست بزند و بهيجو یل، به اقدامات تالفيكا با اسرائيمرا

ش يمت نفت را ھفتاد درصد افزاي، قی ، از جمله عربستان سعود١ج فارسيحوزۀ خلران و پنج امير نشين يبر، اواكت

  .دادند

ندۀ عراق با حرارت ينما.  قرار دادندیگر را ھم مورد بررسي دیھا نهي نفت عرب گزیت، وزراي در كویدر اجالس

ً امريکاتمام پيشنھاد کرده بود که اياالت متحدۀ  ت خواست تا تمام أي ھیر اعضايا از سیو.  ھدف قرار دھند را مستقيما

 یكا و كشورھايمرااالت متحدۀ يه اي را علیم كامل نفتي اعالم کنند و تحری عرب را ملیايكا در دنيمرا یۀ تجاريسرما

 یو. رون بكشنديكا بيمرا ی بانكیھا  اعراب را از حسابی پولیھا  تمام سپردهیل برقرار سازند و حتيدوست اسرائ

ده شود، يرون كشيكا بيمرا اعراب قابل توجه است و اگر از ی بانكیھا  حسابیزان موجوديمكرد كه  یاستدالل م

  . به وجود خواھد آورد١٩٢٩شتر از سال يمراتب ب  بهی و وحشتیمگيسراس

م يم به اعمال تحريبر تصمو خوش نشان ندادند، اما در ھفدھم اكتی روی تندیھا ن اقدامي عرب به چنیر وزرايسا

د نفت خود را يانه پنج درصد از تولي خود، ماھیاسيبر اساس آن، اعراب تا زمان تحقق اھداف س. دمحدود گرفتن

ه يم عليزان تحرين ميشتريل، بيكا از اسرائيمرااالت متحدۀ ي ایخاطر طرفدار ن توافق كردند، بهيدادند؛ ھمچن یكاھش م

                                                 
 است برده آار به را یعرب جيخل ۀواژ اشتباه به آتاب متن در سندهينو. 1
 .م ـ
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د نفت خود را ي پنج درصد، ده درصد از تولیجا به چند از حاضران در جلسه اعالم داشتند كه یتن. كا اعمال شوديمرا

  .ل خواھند داديتقل

م كنگره يل را تسلي به اسرائیارد دالريلي م٢/٢درخواست كمك ) حۀيال(كسون يس جمھور نيبر، رئودر نوزدھم اكت

ممنوع كا را يمرااالت متحدۀ يدكنندگان عرب حمل ھرگونه نفت به اير تولي و سایروز بعد، عربستان سعود. كرد

  )١.(اعالم كردند

 فروش ھر یبھا. م بوديار عظي اثراتش بسیافت ــ مدت زمان آن كوتاه وليان ي پا١٩٧۴ چ در ھجدھم ماریم نفتيتحر

 جنوری ودو سنت در اول ی به ھشت دالر و س١٩٧٠ۀ ي ونه سنت در اول ژانویر و سالك دي از یبشکه  نفت سعود

 را ھرگز ١٩٧٠ۀ ي اولیھا  آموزندۀ سالیھا  آنھا درسینشين ھای بعداستمداران و  جايس) ٢.( صعود كرد١٩٧۴

م ين چندماه تحريد، درس گرفتن از رنج و عذاب ايم ديطور كه در صفحات بعد خواھ ھمان. فراموش نخواھند كرد

 بزرگ، ی تجاریھا  آن ــ بنگاهیت شود و سه ركن اصلي، در درازمدت، تقو»یساالر ابرشركت«باعث شد كه 

  .دا كنندي پیداريسابقه و پا یوند و انسجام بي و دولت ــ پیالملل ني بیھا كبان

وال . دار شودياالت متحده پدي ایھا یگذار استي در روی کرد و سیا رات عمدهيين باعث شد تا تغي ھمچنیم نفتيتحر

گرچه حفظ و . خواھد بود آنان قابل تحمل نی ھرگز برایم نفتي  و واشنگتن متقاعد شده بودند كه تكرار تحر٢تيستر

 تبديل یك نگرانی ذھني به ١٩٧٣ از سال یت بوده است، وليلوواالت متحده در اي ایشه برايحراست از منابع نفت ھم

 باال برد و واشنگتن را یاست جھاني در سیگريعنوان باز  را بهیت عربستان سعودي موقعیم نفتيتحر. شده بود

م ين، تحريعالوه بر ا. ت بشناسدياالت متحده را به رسمي در اقتصاد ای سعودی پادشاھستراتيژيکت يواداشت تا اھم

 باشند كه یكا را بر آن داشت تا، به ناچار، به دنبال راه و روشيمرااالت متحدۀ يا» یساالر ابرشركت« رھبران ینفت

 ی و اداری الزِم سازمانیھا  فاقد چھارچوبین نكته كه عربستان سعوديكا برگردانند، و ايمرا را به ی نفتیرھاالد

كرد ــ به شدت فكر آنان را به خود مشغول  ی كه چون قارچ رشد میح ثروت خود است ــ ثروتيت صحيريجھت مد

  .كرده بود

 از ی دولتۀسو، خزان كياز .  دوگانه داشتی موھبتی عربستان سعودی نفت برایش بھاي از افزایمازاد درآمد ناش

 ثروتمند به یھا یسعود. ديگرد یف ميون تضعي وھابی خشك مذھبیگر، باورھاي دیاز سوشد و  یر پر مالاردھا ديليم

دند و ي خری فانتزیھا لياتومب.  وارد شدندئیكايمرا و ئیھا و مدارس اروپا ا سفر كردند و به دانشگاهيدور دن

 از یدي را به شكل جد خودیكاران جا  محافظهیاعتقادات مذھب. ز كردندي تجھی غربیشان را با كاالھايھا خانه

  . آينده بودی نفتیھا  از بحرانی ناشیحل رفع نگران  راهئیگرا ین ماديدرست ھم.  دادئیگرا یماد

افزار و  ، عرضۀ سختی فنیھا ھا را آغاز كرد و كمك یم، واشنگتن مذاكره با سعوديباً بالفاصله بعد از ختم تحريتقر

ستم ي قرن بیاي عرضه شد تا بتواند ملت خود را به دنی فرصتیلت سعودبه دو. شنھاد دادي را به آنان پیآموزش نظام

 بر عدم یھا مبن ی الزم از جانب سعودیھا نيتر تضم  و از ھمه مھمی نفتیرھاالوارد كند، البته تماماً در قبال برگشِت د

االت متحده ـ يشترك ا میون اقتصاديسيكم« به نام یرعاديار غي بسیل سازمانيمذاكرات به تشك. یم نفتيتكرار تحر

 ی سنتۀ مقابل برنامۀد و درست نقطي جدین سازمان قالِب ابتكاريا. دي ، انجامJECOR، مشھور به »یعربستان سعود

 ی، عربستان سعودئیكايمرا یھا  شركتیمانكاريھا و پ ی كه با پول سعودین معنيكا بود، به ايمرا ی خارجیھا كمك

  .شد یساخته م

                                                 
2. Wall Street م ـ وركيوين یمال و یتجار یاصل مرآز. 
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كا محول شده بود، اما يمرااالت متحدۀ ي ایدار ون به وزارت خزانهيسين كمي ایت مالسؤوليم و یت كليريگرچه مد

 یگونه نظارت عمل چي ساله و بدون ھ٢۵ ۀك دوريت، در يدر نھا. كرد ی عمل میحد و حصر یون با استقالل بيسيكم

ن پروژه ي ایت متحده منبع تأمين مالااليكا، چون ايمرا یدار باوجود نقش خزانه. شد ینه مير ھزالاردھا ديليكنگره، م

 یھا ی، بعد از بررس»چارد جانزير« و »د ھولدنيويد«. ت نظارت بر آن را نداشتيكا صالحيمرانبود، كنگرۀ 

ن  يدارتر  مزبور، در نوع خود، پردامنهۀنام توافق «: كنند ی میريگ جهيطور نت ني ، اJECORرامون يگسترده پ

ن قرارداد، يا. ك كشور در حال توسعه منعقد شده استيكا و يمرااالت متحدۀ ين اي حال بقراردادی بوده است كه تا به

  )٣(». ھر دو کشور را تقويت نمودیت كرده و وابستگي تثبی سعودیاالت متحده را در كشور پادشاھيت ايبالقوه، موقع

م مرا يرؤسا. ور وارد گود كردعنوان مشا  را به»نيمِ «كا شركت يمرا یدار ه، وزارت خزانهيدر ھمان مراحل اول

 است و آنچه را که انجام می دھم و اطالعاتی را که به دست می آورم  یاتيار حيفراخواندند و به من گفتند كه كارم بس

طور به من  ني اءدر ابتدا. كرد ی جلوه مینيرزميات زيه عملياز نظر من، مسائل ما شب. د كامالً محرمانه باقی بمانديبا

 از یكي ھم »نيمِ «افتم كه ي خواھد داشت، اما بعداً درستراتيژيک مشاور ارشد است و نقش »نيمِ «بود كه  شده ءالقا

  .دھند ی است كه خدمات مشاوره ارائه میچند شركت

ر مشاوران اطالعی ي با سایدار  انجام شده بود، از مذاكرات وزارت خزانهیكار ِت پنھانيچون ھمۀ كارھا در نھا

با اين وجود . ت نقشی که در اين قرارداد بی سابقه داشتم، به ھيچ عنوان مطمئن نبودمين جھت، از اھمبه ھمي. نداشتم 

می دانم که قرارداد جديد موجب گرديد که شاخص ھای جديد و ضرورت روی کردھای خالق برای جنايتکاران 

 كه از بطن مطالعاتم ئیوھايردانم كه اكثر سنا ین، ميھمچن.  اقتصادی در گسترش منافع امپراتوری مطرح شود

 یت سودآور عربستان سعودينھا ی و بی اصلی از قراردادھایكي درآمد و ءت، به اجراياستخراج شده بود، در نھا

  .افت كردمي ھم در آن سال درین خاطر، پاداش بزرگيبه ا.  شد»نيمِ «ب شركت ينص

 آن كشور و ئیربناي كالن در تأسيسات زیھا یگذار هيت عربستان بعد از سرماي وضعینيب شيكاِر من عبارت بود از پ

تم را به كار يم، از من خواسته شده بود تا تمام خالقيتر بگو خالصه. نه كردن آن مبالغ گزافي ھزی برایۀ طرحيتھ

 یھا ه كنم، البته مشروط بر اين که منافع شركتي را توجی به اقتصاد عربستان سعود دالرونيليق صدھا ميرم و تزريگ

 ئیتنھا ن كار را بهيبه من گفته بودند كه ا.  را تأمين كندی عربستان سعودیھا  در پروژهئیكايمرا یـ ساختمان یندسمھ

 دفتر كارم، ۀ چند طبقه باالتر از طبقین خاطر، اتاق دنج و كوچكيبه ا. و شخصاً انجام دھم و به كارمندانم اعتماد نكنم

 بالقوه »نيمِ « ی دارد و ھم برایت ملي امنۀاده بودند كه كارم ھم جنبشدار دوبه من ھ. افتين كار اختصاص يبه ا

  .ار نان و آبدار استيبس

 كه از یحد ك كشور بهي خاص ھدف معمول ما ــ مقروض كردن ۀن پروژي در ایكردم كه ھدف اساس یالبته درك م

 یرھاال از دیا ه بتوان بخش عمدهن امر است كي ای مطمئن برایافتن راھيست، بلكه يد ــ نيايعھدۀ بازپرداخت برن

طور  شد؛ و اقتصادش به یر مي درگیند، عربستان سعودين فرايدر ا. االت متحده بازگرداندي عربستان را به اینفت

 شدن قاعدتاً، با ما ھمدرد و در نظام ما یھا بر اثر غرب یسعود. شد یخورد و وابسته م یوند مي با اقتصاد ما پیا ندهيفزا

  .شدند یل ميمستح

م، می يپروراند ی آنچه در سر میچرند، برا یاض مي ریھا اباني كه در خئیمحض شروع كارم، متوجه شدم كه بزھا به

 در چشِم یا خاري دنی نفتین پادشاھيتر تخت بزرگيخوار در پا  زبالهیوجود بزھا.  نمادين  باشدیديتواند كل

ً . در سراسر جھان بودیسعود) جت ست ھای(ی ھا گنده كله  می بايستی شيوۀ ديگری را برای حذف زباله ھای  حتما

دانستم كه  یدر عين حال م. جو کرد و  جست، که در تب مدرنيزاسيون به سر می بردئیرژيم پادشاھی صحراھا
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خواستند  ین راستا، آنان ميدر ا. اقتصاددانان اوپك روی نياز کشورھای نفتی به استفاده بيشتر از نفت تأکيد دارند

د كنند و، با فروش آن به خارج ي تولی نفتیھا  صرفاً صادرات نفت خام، فرآوردهیجا  خود را توسعه دھند و، بهعيصنا

  . به دست آورندیشترياز كشور، درآمد ب

 ھمه یرا برا» برد ـ برد«ط ي گشوده شد كه مطمئن بودم شراستراتيژی ی بر روی دوگانه، درۀن خواستيبا درك ا

ً البته . كرد یفراھم م  یھا  و به خدمت گرفتن شركتی نفتیبا استفاده از درآمدھا. ك نقطه شروع بوديگلۀ بزھا صرفا

توانستند به  یھا م یشد و سعود ین گلۀ بزھا ميگزي و دفع زباله جایآور  جمعیھا ستمين سيتر  از مدرنیكي، ئیكايمرا

  .نديشرفته افتخار نماي پین فناوريا

 عربستان ی اقتصادیھا توان در اكثر بخش ی باشد كه میا ك طرِف معادلهيواند ت ید كه گلۀ بزھا ميبه نظرم رس

ً خانوادۀ سلطنت.  به كار بردیسعود  ی آن را فرمول»نيمِ «م در ياالت متحده و رؤساي ایدار ، وزارت خزانهیقطعا

 ی متمركز برایك بخش صنعتي گزاف جھت ساخت ین فرمول، مبالغيبر اساس ا. موفقيت آميز به نظر خواھد رسيد

 در مناطق یمي بزرگ پتروشیھا و مجتمع. افتيی ص مي جھت صادرات تخصی نفتیھا ل نفت خام به فرآوردهيتبد

 مستلزم یا ن برنامهيعتاً، چنيطب. شدند یجاد مي ایم صنعتي عظیھا رامون آنھا شھركيآورده و پ ی سر بر مئیصحرا

ھا،  ع برق، ساختن بزرگراهيدن خطوط انتقال و شبكۀ توزي، كشزان ھزاران مگاواتي م د برق بهيت توليجاد ظرفيا

ت بنادر، يد، بھبود وضعي جدیھا  مخابرات و حمل ونقل مشتمل بر ساخت فرودگاهیھا خطوط انتقال نفت و شبكه

 یاديد زيھمۀ ما ام. ھا را به گردش درآوَرد دنده ن چرخي الزم بود كه ایربنايجاد زيع بخش خدمات و ايگسترش وس

ف و آمادۀ سفر، ي دست به كیھا یسعود. ل گردديه جھان تبدي بقی برائیت، به مدل و الگوين طرح، در نھايم كه ايداشت

رھبران دعوت . كردند تا شاھد معجزات ما باشند یر كشورھا را به عربستان دعوت ميد از ما، رھبران سايدر تمج

 یدر اكثر موارد، برا. ميم كني تنظی مشابھیھا  كشورشان طرحیكردند تا برا ینوبۀ خود، به ما مراجعه م ز، بهيشده ن

 ی برایگريبرانداز د  خانه یھا ا از روشي تدارك می ديدند و ی بانك جھانیھا ا وامي خارج از حلقۀ اوپك، یكشورھا

  .شد ی خدمت میا ستهيطور شا به » ی جھانیامپراتور«ق بود که  به ين طريبه ا.  استفاده  می کردندیتأمين منابع مال

 ی محترمیيچ سعوديھ«:  بزھا و حرفھای ديپلمات سعودی فکر می کردم که گفته بود ن مسائل، بهي ایضمن كار رو

ھا  ی روشن بود كه سعودیليخ. من اين جمله را در موارد و پيش آمدھای مختلفی شنيده بودم» .زند یدست به آشغال نم

خواست ايجاد مراکز صنعتی باشد  ین كار ميم كشورشان واگذارند، حال ار و پست را به مردي حقیخواستند كارھا ینم

عالوه، خانوادۀ سعودی ھا شيوۀ آموزش و  به.  وجود نداشتی به تعداد كافیاصالً  كارگر سعود. يا ساختن آن

  . نداشتی سازگاریديپرورشی خاصی را برای شھروندانشان در نظر گرفته بودند که با 

 به کار در ساخت وسازھا و کار در یا زهي خودشان عالقه و انگیت كنند وليريگران را مديدھا ممكن بود  یسعود

 كه ھم ئیر كشورھا وارد شود، البته از كشورھاي كار از سایروي بود كه نین، ضروريبنابرا. کارخانه ھا  نداشتند

 يا كشورھائیانه ي خاورمی كشورھاازمنِد كار؛ و ترجيحا از کشورھای اسالمی، ازيكارگر ارزان باشد و ھم مردم ن

  .منين، پاكستان و يمثل مصر، فلسط

 یھا زيرا برای اين کارگران می بايستی مجتمع. انداز وسعت نيازھا و ساخت و سازھا را افزايش می داد، ن چشميا

الب، ۀ آب و فاضي تصفیھا ، كارخانهی انتظامیروھايمارستان، محل استقرار نيد، بي، مراكز خریم مسكونيعظ

 امكان استفاده از ی بررسی برایگري دیھا  برق، مخابرات و حمل و نقل ــ درواقع، آخر خط، فرصتیھا شبكه

 و ی بھداشتیھا  مراقبتیھا و، مجتمعيكرووي مایھا ستمي، س نيري توليد آب شیھا  نوخاسته مثل دستگاهیھا یفناور

  .شد ی فراھم مکمپيوتری یھا یفناور
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 به حساب می آمد، زيرا اين بار کشوری در ئین و سازندگان فرصتی طالاسطراحان و مھند یعربستان سعودی برا

 ً د اعتراف كنم كه از اين يبا.  سرشاری داشتحال توسعه در پی مدرنيزاسيون خود بود و در عين حال منابع مالی واقعا

 وجود نداشت یگري دیا جايوستون  بی عمومۀ در عربستان، يا كتابخانیآمار درست و حساب. بردم یار لذت ميکار بس

ن ي كشور در چنی و فوریل كلي تبدیعنيدرواقع، دامنۀ كار ــ .  استفاده كردیكه بتوان از آنھا در مدل اقتصادسنج

 داشته باشد و بيھوده به یتوانست كاربرد یداشت، نم ی وجود می اگر آماریع بود كه حتيقدر وس  ــ آنیا سابقه یسطح ب

  .نظر می رسيد

 را، دست کم در اين مرحله از برنامه ھای عمرانی، انتظار ٣ه ھر صورت، ھيچ کس اين نوع تحليل ھای کّميتیب

در نتيجه، برای نگارش گزارشاتم تنھا به مدد تخيالتم آينده ای شکوفان را برای سرزمين سعودی ترسيم . نداشت

زان آب يل جاده، يا ميك مايك مگاوات برق، يد يآمار عمومی برای ارزيابی مواردی نظير ھزينۀ تقريبی تول. کردم

ن يو بنا بر اين ھم نبود كه ا. ك كارگر را در اختيار داشتمي ی برایه و خدمات عموميآشاميدنی، فاضالب، مسكن، اغذ

ً ترسيم يوظ.  مشخص محاسبه کنمبرآوردھا را با نتايج کامالً  د بھتر يشا (ء قابل اجرایھا ك رشته طرحيفۀ من صرفا

  . مربوطه بودیھا نهي ھزیبين تقريو تخم) »قابل تصور«: مئيد بگوباش

 و وابسته ئیكايمراھا به مؤسسات  يعنی به حداكثر رساندن پرداخت: اھداف اصلی ھيچ گاه از ذھنم  به دور نبودند

اتنگ با ن دو ھدف، دررابطۀ تنگيد كه متوجه شدم اي طول نكشیاديمدت ز. كايمراساختن ھر چه بيشتر عربستان به 

ً تمام پروژهييک ديگر پيش می روند و عالوه بر اين تقر از به ي گذاشته شده بودند  نء که به تازگی به اجرائیھا با

ھا   پروژهی مجریھا شرفته بودند كه شركتيقدر پ  آنیلحاظ فن اين ساخت و سازھا به.  مدام داشتندیس و بھسازيسرو

در واقع، . دار خواھند شد ھا را ھم خود آنھا عھده  پروژهی و بھسازیاھبر و ریپيشا پيش می دانستند كه كار نگھدار

 که در نظر گرفته بوديم تنظيم کردم ، ئیبه مرور ايام که در کارھايم پيش می رفتم، دو فھرست برای طرح ھا

 یدوم برا نوع قرارداد مھندسی و ساخت و سازی که ما می خواستيم به دست بياوريم،  و فھرست یفھرست اول برا

 ، و براون و ٤ن، بكتليمِ « یھا شركت. توافقاتی بود که به امور مديريت و خدمات در دراز مدت مربوط می شد

 منافع  ی ده ھا سالاالت متحده برايمانكاران اي و پی مھندسیھا ر شركتي و سا» ٦برتون، استون و وبستري ، ھال٥روت

  .شان می شد يبصعظيمی ن

ز با يخ  نفتین پادشاھيمتحد شدن ا. قتصادی، عربستان به نحو ديگری به ما وابسته می شد اعالوه بر وجه کامالً 

ر يل و سايشدند؛ اسرائ ین ميكار خشمگ ، مسلمانان محافظهمثالً . شد ی می نامطلوبیھا العمل االت متحده باعث عكسيا

گر يك صنعت دي باعث رشد  ن كشور احتماالً ي ایتوسعۀ اقتصاد. كردند یز احساس خطر ميه ني ھمسایكشورھا

ع ين صناين امور و ھمچني متخصص در ای خصوصیھا شركت. رۀ عربستانيجز صنعِت حفاظت از شبه: شد یم

 آنھا، ی منعقد خواھند کرد و در پی نان و آبداریھا مانيدوار باشند كه پيتوانستند ام یاالت متحده مي ای و نظامیدفاع

 در عربستان مستلزم ئیھا ن شركتيحضور چن. شان خواھد شد يبصی نر درازمدت خدمات و نگھدایقراردادھا

ھا ــ و تمام  ، پادگانی موشكیھا گاهيھا، پا  ــ شامل فرودگاهی و ساختمانی مھندسیھا  از پروژهیگري مرحلۀ دیاجرا

  .شد یالت مين تسھي مربوط به ائیربنايامكانات ز

» ھا ت پروژهيري ـ مدیدار وزارت خزانه« خطاب به یك اداري پقي مھر و موم شده از طریم را در پاكتيھا گزارش

                                                 
3. Quantitative Analysis 

4. Bechtel 
5. Brown & Root 

6. Stone & Webster 
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چون . »نيمِ «گاھی اوقات با ديگر اعضای گروه مالقات می کردم، يعنی با رؤسايم و نايب رئيس . كردم یارسال م

رفته نشده بود، محتاطانه با صدای خاموش ي ھم پذJECOR ی بود و ھنوز از سویق و بررسيپروژه در مرحلۀ تحق

  اشاره داشت ٧»ی عربستان سعودئیشو موضوع پول« به SAMA. ميكرد ی خطاب مSAMA خودمان، آن را بين

 عربستان یعنوان بانك مركز  بهSAMA، یشوخ ضمن آنكه، به. ن عبارت ساخته شده بودياز حروف اول كلمات ا

  .شد ی  ھم به كار برده م٨یسعود

كرد، ولی من به ندرت سؤالی مطرح می  یھم در جلسات ما شركت مكا يمرا یدار ندۀ وزارت خزانهي اوقات، نمایگاھ

 می ء به اظھار نظرياتشان و عمل به درخواست ھايشان اکتفائیم، پاسخ گويطور عمده به توضيح كارھا به . کردم

ت و  درازمدت خدمایھا نامه م موافقتي خصوص از  ابتکار من برای تنظ  بهیدار ندۀ خزانهيس و نماينائب رئ. کردم

 ی را در اشاره به پادشاھیسان عبارتيرئ ب ي از نایكيده، ين ايبر اساس ا.  تأثير قرار گرفتند  تحتیلي خینگھدار

ولی، در ذھن . ».ديتوان دوش ی می كه تا غروِب بازنشستگیگاو«: ميكرد ی ساخت كه اغلب از آن استفاده میسعود

 ی  مأموريت ھای مشابھی ما ھم رویدم كه رقباين جلسات فھمي ایط...  گاو، ھمچنان بز تداعی می شد یمن، به جا

ر ي و سا»نيمِ «ن بود كه يفرضم بر ا. ميدوار بودي نان و آبدار امیت ھمۀ ما به انعقاد قراردادھايكنند و در نھا یكار م

 بخشی از شوند تا ی، وارد گود رقابت می مقدماتی كارھایھا نهيمدت و پرداخت ھز سك كوتاهيرش ريمؤسسات با پذ

اب روزانه و ساعات کار به حساب يكه عدد مندرج در برگۀ حضور و غ نيبا توجه به ا. شيرينی را به دست بياورند

ن ياتخاذ چن. د می کردئيشد، فرضيۀ مرا به شکل قاطعانه تری تأ ینه ھای عمومی بخش اداری شرکت منظور ميھز

 برای  هينۀ اوليدر مورد حاضر، ھز. ھا متداول بود  پروژهِم اكثريق و تنظيتحق/ شنھادي در مرحلۀ ارائۀ پیروش

ار ي بسیگذار هي از برگشت سرما»نيمِ « یب رؤسايرفت، اما نا یار باالتر مي از ارقام متعارف بسیگذار هيسرما

  .دنديرس یمطمئن به نظر م

عالوه بر . د خواھد داشت ھمه وجوی برایاندازۀ كاف  ھمۀ ما مسلم بود كه کار بهی، براءنظر از وجود رقبا صرف

ام، می دانستم که پاداش به مشاورينی تعلق می گيرد که رويکرد و طرحشان  ی طوالنیئ اين، با توجه به تجربۀ حرفه

مورد پذيرش وزارت خزانه داری قرارگرفته باشد و بھتيرن پاداش ھا نيز به مشاورينی تعلق می گيرد که طرحشان 

ً يطب.  درآيدءبه مرحلۀ اجرا . شد یشان م بين قراردادھا ھم نصيشد، بھتر ی مئیشان اجرايشنھادھاي كه پی، مشاورانعتا

 را طراحی کنم که به مرحلۀ ساخت ئی مطرح بود، که سناريوھای شخصنبردك يعنوان  اين موضوع برای من به

 SAMAوژه  كه در پریعنوان كس به. كرد ی می طیر صعودي با سرعت س»نيمِ «ستارۀ بخت من در شركت . برسد

  .ت پروژهين شده بود، البته در صورت موفقين صعود تضميكرد، شتاب ا ی مءفاي را ای، نقش اصل

 خواھد بود یديگذاِر رسم و روال جد هيپا  JECORاتي و كل عملSAMAن احتمال كه يمان، در مورد ا یھا در جلسه

 به اخذ وام یازي كه نئی پرسود در كشورھایرھاجاد كاي ای بود برایكرد ابتكارين رويا. ميكرد یپرده گفت وگو م یب

به .  نظير ايران و عراق از اين دسته از کشورھا بودندئیروشن است که کشورھا.  نداشتندیالملل ني بیھا از بانك

، در ی با عربستان سعودیچشم ، در چشم و ھمئین كشورھاي، رھبران چنیعت انسانيعالوه، با درنظر گرفتن طب

ت سفرۀ يد، در نھايرس ی به نظر میار منفي بسء كه در ابتدا١٩٧٣ یم نفتيبی شك، تحر. ك قرار داشتنديمعرض تحر

 گسترده شد و به توسعۀ ھر چه بيشتر یـ ساختمان ی مھندسیھا  شركتیرمنتظره برايطور غ  بود كه بهینيرنگ

  .انجاميد» امپراتوری جھانی«
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ن مشرف بود، خودم را طی ھشت ماه ونم كه به پارک عمومی بوستا در آپارتماي اداره یدر اتاق كنفرانس خصوص

 آن مرحلۀ ی چند روز به شکل فشرده کار می کردم و در اين مدت، روی دفعات، و ھر دفعه برا حبس كردم؛ البته به

دند، آم ی داشتند كه بدون من از عھدۀ آنھا برمیگري  مأموريت ھای دیكارمندانم ھمگ.  پروژه، كار می کردمیاليخ

افراد . مرور زمان، موضوع از حالت محرمانه بيرون آمد به. كردم یشان م  و كنترلی سركشیطور ادوار گرچه به

شد  یجانات افزوده ميبر ھ.  استء در حال اجرای در ارتباط با عربستان سعودیبردند كه طرح بزرگ ی پی میشتريب

به اعتقاد . كردند ی ھم بی پرده تر صحبت میدار دگان خزانهنيب رؤسا و نماينا. ديچرخ یعات، دھان به دھان، ميو شا

شتری دسترسی پيدا يشد و آنھا نيز به اطالعات ب یشتر رو ميات توطئه بين بود كه به مرور جزئين امر ايل ايمن، دل

  .می کردند

مت ينفت و حفظ قخواست كه تأمين  ی میافت، واشنگتن از عربستان سعوديی ج توسعه ميتدر ن طرح كه بهيبر اساس ا

 و متحدانش امريکاآن را تضمين کند، که البته می تواند دچار نوساتی شود ولی ھمواره بايد در سطح قابل قبول برای 

كردند، عربستان  ی میم نفتيد به تحريا ونزوئال تھدي و یران، عراق، اندونزيل اير كشورھا از قبياگر سا. باشد  

 خود می تواند کاستی ھا را جبران نمايد و ھمين امر کافی یم نفتيا منابع عظ در موقعيتی خواھد بود که بیسعود

 به یالعاده جذاب شنھاد فوقين، واشنگتن پين تضميدر قبال ا. خواھد بود که ديگران را از تحريم نفتی منصرف سازد

ً : داد ی ارائه میدربار سعود از ي بياورد و در صورت ن حمايت به عمليعنی متعھد می شد که از خاندان سعود صراحتا

 در مقام حكام كشورشان را یات دربار سعوديق، ادامۀ حين طري نيز از آنھا پشتيبانی نموده  و به ایاز نظر نظام

  .ن کنديتضم

 از یگاني كامل آن كشور در برابر ھمسایريپذ بي و آسی، و فقدان قدرت نظامی سعودئیايت جغرافيبا توجه به موقع

توانست از آن  ی میسخت  بهی بود كه دربار سعودیا  معاملهSAMAل، يه و اسرائي سورران، عراق،يل ايقب

 كه نقش یل كرد، شرطي را تحمیگريكنندۀ د نيين، واشنگتن با استفاده از تفوق خود، شرِط تعيبنابرا. نظر كند صرف

توانست در  یح شد كه بعداً م مطرئیق روال و الگوين طريبه ا. كرد یف مي در جھان را بازتعریتكاران اقتصاديجنا

ار يم بسين نكته برايكنم، گاه درك ا ی به گذشته فكر میوقت. ژه در مورد عراق اعمال شوديو ر كشورھا بهيمورد سا

ً وقت. ن شرط تن دردادي به ایمشكل است كه چگونه عربستان سعود ر ي اوپك و سای عرب، اعضایاي اكثر دنیقطعا

 بردند، احساس نفرت ی واشنگتن پیھا  به خواستهیم دربار سعوديمله و نحوۀ تسلط معاي به شرای اسالمیكشورھا

  .كردند

 از محل ی  توسط عربستان سعود٩كايمرااالت متحدۀ يد اوراق بھادار دولت ايخر: شرط معامله عبارت بود از

 یاالت متحده به نحوي ایدار ن اوراق بھادار توسط وزارت خزانهيدر عوض، درآمد حاصل از بھرۀ ا. ی نفتیرھاالد

.  بگذاردی مدرن و صنعتیاي خارج شود و پا به دنئی بتواند از جامعۀ قرون وسطایشد كه عربستان سعود ینه ميھز

شد تا  ی پرداخت مئیكايمرا یھا  به شركتیر حاصل از درآمد نفت سعودالارھا ديليگر، بھره ای که از ميان ديبه ب

وزارت . ل شودي و مدرن تبدیك قدرت صنعتيتحقق يابد، و عربستان به ) ميرقبا از یو قاعدتاً بعض(طرح تخيلی من 

 در ی كاملی شھرھای و حتئیربنايكرد تا پروژۀ  ز یھا، ما را استخدام م یب سعودياالت متحده، از جي ایدار خزانه

  .ميره بسازيجز سراسر شبه

ن يت ايند، اما واقعيھا اعمال نظر نما  پروژهیت كلي خود حفظ كرده بودند كه در ماھین حق را برايھا ا یگرچه سعود

رۀ يجز  شبهیش اقتصادي و آرایشكل آت) از نظر مسلمانان، اكثراً المذھب (ی از نخبگان خارجیبود كه گروھ
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 تأسيس شده بود یكارانه وھاب افتاد كه بر اصول محافظه ی اتفاق مین امر در كشوريو ا. كردند ین مييعربستان را تع

 صورت گرفته ید كه در اعتقاداتشان جھش بزرگيرس یبه نظر م. شد یقرن بود كه طبق آن اصول اداره مو چند 

 ید داشتم كه خانوادۀ سعودي واشنگتن، تردیـ نظام یاسيعلت فشار س ط موجود، بهين، و تحت شرايبا وجود ا. است

  .رو داشته باشند شي پیادي زیھا نهيگز

موضوع به قراردادی مربوط می شد که به نفع ھر دو . شناخت ی نمیم حد و مرزي عظانداز منابعِ  دگاه ما، چشمياز د

ديۀ كنگره را اخذ ئي مجبور نبود  تأیو چون كس. طرف بود که در نوع خودش بی سابقه و بيعت گذار به نظر می رسد

، از »ن و بكتليمِ «مثل  ی خصوصیھا ژه شركتيو ھا، به شركت. ن معامله را بيش از پيش دلپذيرتر می ساختيكند، ا

. ندي نگشای كسی خود را به روی و اسرار شركتیدھند كه دفاتر مال یح مي كنگره نفرت دارند و ترجۀديئيند اخذ تأيفرا

ر ين قرارداد را به شرح زينگار سابق، نكات مھم ا   و روزنامه١٠انهيار مؤسسۀ خاورمي، استاد»پمنيتوماس ل«

  :كند یخالصه م

ن يدھند و ا یاالت متحده مي ایدار ل وزارت خزانهي خود را تحوی نفتیرھاالزنند، د ی پول غلت مھا كه در یسعود«

ن روش يا.  كه از محل آن، به فروشندگان و کارمندان پرداخت شودیشود تا زمان ی میھا نگھدار پول در حساب

ران يكرد كه مد ینان ميجاد اطميشود، ا یكا برگشت داده ميمرا به ی سعودیھا داد كه پول ینان ميكه اطم نيعالوه بر ا

ص دھند، بدون ارجاع و كسب اجازه يد تشخيھا مف ی را كه به نظر خودشان و سعودیا  ھر پروژهیون اقتصاديسيكم

  ». گذارندءاز كنگره، به مرحلۀ اجرا

 كردن ئیبال اجراد دنيحاال، با. كرد ی فكرش را ھم نمیع صورت گرفت كه كسيقدر سر  آنیخين معاھدۀ تاريم ايتنظ

تا مأموريت  خيلی . شد ن سطوح دولت به عربستان اعزام ي از باالتری، شخصءند اجراي آغاز فرایبرا. ميرفت یآن م

ن مأموريت را به ين است كه اي باورم ای سرانجام اعزام شد ولیدم چه كسيھرگز نفھم.  را به انجام رساندیا محرمانه

  .نجر واگذار كردنديسي كیھنر

 برای مصادرۀ یران در زمان مصدق و تالش ويع اين بود كه وقاياش ا فهين وظين مأموريت، ھر كه بود، اولي اريسف

  .دي باز گوی سعودی خانوادۀ سلطنتی را براBPمنافع نفتی بريتانيا 

 حال به آنھا و در عين.  آن بزنندۀنيھا نتوانند دسِت رد به س ی او پيشنھاد طرحی خيلی جذابی بود كه سعودی بعدۀفيوظ

و به آنھا تفھيم کردند که اگر پيشنھادات ما را بپذيرند از آنھا . يادآوری کنند که گزينۀ چندانی پيش رويشان ندارند

ن مأموريت به ير اي سفیوقت. حمايت خواھيم کرد و در غير اين صورت به سرنوشت مصدق دچار خواھند شد

  .ت خواھند كردياست واشنگتن تبعھا از خو یواشنگتن بازگشت، اطالع داد كه سعود

ز قانع ي را نیو آن ھم اين بود که می بايستی  برخی از مقامات کليدی دولت سعود. ك مانع كوچك وجود داشتيفقط 

با اين وجود، .  نبودی خبریساالر در عربستان از مردم.  بودی خانوادگین موضوع امريبنا به اطالع، ا. ميكرد یم

  .ك ضرورت بودي یخانوادۀ سعوداجماع نظر در چھارچوب 

عنوان شاھزاده  شه بهياز او ھم.  به من مأموريت داده شد تا با يکی از اين مقامات کليدی مالقات کنم١٩٧۵در سال 

W فه داشتم او را قانع كنم كه يوظ. ا او تاجگذاری کرده است يا نهيوقت ھم برايم مشخص نشد كه آ چيكنم و ھ یاد مي

  . پول سعودی ھم به نفع كشورش است و ھم به نفع خودشئی پولشو SAMAپروژۀ 

 بود كه به وھابيت معتقد است و یمدع  Wشاھزاده .  نبودیا  سادهیليد، كار خيرس ی امر به نظر میطور كه در باد آن

قف شنھاد ما وايانۀ پيت موذيكرد كه به ماھ ین ادعا مياو ھمچن.  بگذاردی غربی سوداگریخواھد كشورش جا پا ینم
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 ھم یدر واقع، تا حد. ميكن ی كردن جھان عرب ــ را دنبال میحي مسیعنيبوِن ھزارۀ قبل ــ ياست و ما ھمان اھداف صل

 ی در اروپا مدعی قرون وسطیھا كيكاتول. مان بود ون و ما در ابعاد اھدافيبيده من، تفاوت صليبه عق. حق با او بود

م تا يھا كمك كن یم به سعوديخواھ یم كه ميكرد یات دھند و ما ادعا مخواھند مسلمانان را از جھنم نج یبودند كه م

 توسعۀ یپيش از ھمه  در پ» یساالر ابرشركت« مثل یحيقت، فکر می کنم كه مجاھدان مسيدر حق. متجدد شوند

  . خود بودندیامپراتور

  . بودئیبا رويان مو طالدش به زيي ھم داشت و آن عالقۀ شدی ضعفۀ، شاھزاده نقطینظر از اعتقادات مذھب قطع 

 تنھا فرد Wم كه شاھزاده يد بگوي بایول. رسد یباً مضحك به نظر مي مغرضانه تقریا شهيصورت كل ن مطلب بهيذكر ا

 بود كه دستش را یا حداقل تنھا كسي داشت، ئی طالی به مویاديل زيشناختم بود، كه م ی كه مئیھا یان سعوديدر م

خی نقش مھمی داشت، ولی می خواستم نشان دھم که ياين موضوع دراين قرارداد تار من رو كرد با اين وجود، یبرا

  .من برای اجرای مأموريتی که به عھده داشتم تا کجا بايد پيش می رفتم

  

  ١۶فصل 

  از داللی محبت تا تأمين مالی اسامه بن الدن

ر دارد كه زنی که بتواند رضايتش را د انتظايآ ی به من گفته بود ھرزمان به بوستون مء از ھمان ابتداWشاھزاده 

ً منظورش فاحشه . ك ھمراِه ساده خواھد بوديف ي وظاین زن ورايف اي كند و وظائیرايجلب کند از او پذ اما قطعا

را خود او و يا اعضای خانواده اش می توانند آنھا را برحسب تصادف در خيابان و يا ميھمانی يھای تلفنی نبودند  ز

م ي او را برایھا ن امر برآوردن ھوسيگرفت و ا ی صورت مء من با شاھزاده در خفایھا مالقات. ھا مالقات کنند

  .كرد یتر م آسان

شوھرش خلبان . كرد ی می كه در حومۀ بوستون زندگی آبیھا  و چشمئی طالیبا با موھاي بود زی  زن١١»یسال«

ه سر می برد و در عين حال روابط جنسی بود و دائما در مأموريت و سفر ب»  تد اير الينيوناي «ئیخطوط ھوا

د و تكلف يق ینسبت به روابط شوھرش  ب» یسال«رفتار . برون ھمسری اش را نيز به ھيچ عنوان پنھان نمی کرد

 که شامل حال ھمسران خلبانھا می شد راضی بود و در خانۀ مجللی ئیاز حقوق ھمسرش و تمام مزيت ھا. بود

ضمناً . د و بند نيز عادت داشتيق ی بی ھا بود و به روابط جنسیپيجزء ھ» یسال«شتر، يده سال پ. زندگی می کرد

» یسال«. در اين فکر بود که عالوه بر حقوق شوھرش به نحوی درآمد مخفيانه ای برای خودش دست و پا کند

ی به رفتار  را مالقات کند ، ولی از پيش اعالم کرد که ادامۀ روابطشان بستگWك بار شاھزاده يموافقت كرد كه 

  .شاھزاده خواھد داشت

  . بخت با من يار بود و اين دو نفر با ھم جور شدند

 ــ  بود که در عين حال مشکالت SAMAــ تبصرۀ مختصری از پروژه » یسال« با W شاھزاده یروابط جنس

منع كرده بود  یرقانوني و ھمكاران را از انجام ھر كار غء شركا»نيمِ «شركت . خاصی را برای من به وجود آورد

لۀ عمده أمس. شد ی می تلقیرقانوني غیتي، من دالل محبت شده بودم كه در ماساچوست فعالیدگاه حقوقيــ اما، از د

 دست مرا در یخوشبختانه واحد حسابدار. بابت خدماتش حقوق پرداخت شود» یسال«ن بود كه چگونه به يا

ار مجلل و ي از خدمۀ رستوران بسیكي نداشتم و یا حظهدر پرداخت انعام مال.  باز گذاشته بودیليھا خ نهيھز
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شد و  یدھا ھنوز با دست نوشته ميدر آن روزگار، رس. د به من بدھديد سفي رسیباشكوھی را متقاعد كردم كه تعداد

  . نبودیوتر خبرياز كامپ

 برود و در خانۀ به عربستان» یسال« بدھم كه یبيخواست ترت یشد و از من م یتر م مرور گستاخ  بهWشاھزاده 

 ی از كشورھاین بعضيتجارت زنان جوان ب.  نبودیا سابقه ین خواست بيھا، ا در آن سال.  كندی او زندگیخصوص

شد و در  یم مي تنظی، قراردادی مشخصی دورۀ زمانین زنان برايبا ا. ار متداول بوديانه بسي و خاورمئیاروپا

ر، افسر يروبرت با. گشتند یالحظه ای به كشور خودشان بازم مدت، آنان با حساب بانکی بسيار قابل میانقضا

طور  نيانه، ايو متخصص امور خاورم» ايس«ات در يت عمليريست سال خدمت در حوزۀ مدي بۀژه، با تجربيو

 ی را برای مبتكر زنان روسپیھا ی، لبنانی نفتیرھاالر شدن دي، آغاز سراز١٩٧٠ل دھۀ يدر اوا«: كند ی میبند جمع

ھا  یداشت، لبنان ی نگه نمی در دربار حساب و كتابیكردند و چون كس ی قاچاق می سعودیان پادشاھشاھزادگ

  )١(».ثروتھای افسانه ای به ھم زدند

 من دو ی برای را بدھند، ولئین قرار و مدارھايب چنيشناختم كه ترت ی را ھم میت آشنا بودم و كسانين وضعيبا ا

ی به ترك ليتما» یسال«نان داشتم كه ياطم.  نحوۀ پرداخت به اویگريو د» یسال «یكيمانع عمده وجود داشت؛ 

ن ي پرداخت چنیگر براي رستوران دیدھاياً، رسيثان. انه نداردي خاورمیرھاي در كوی در عمارتین و زندگوستبو

  . مناسب نبودیوجوھ

 خود بر عھده خواھد گرفت و اش را نان داد كه پرداخت به معشوقهي مشكل دوم را حل كرد و به من اطمWشاھزاده 

اظھار داشت كه W تر شد، و شاھزاده   راحتیالم كميبعداً خ. كردم یست فراھم ميبا یه را ميدات اوليمن تمھ

با .  را در بوستون مالقات می کندیباشد كه و» یسال« ندارد كه ھمان یازش در عربستان ضرورتيمعشوقۀ مورد ن

ه يثانو» یسال«ك ي دوھفته، یكي گرفتم و ظرف ئیھا  داشتند تماسیباطات لبناندوستانم در لندن و آمستردام كه ارت

  . كردءقرارداد را امضا

نانش را ينه اطمين زميت من در ايكرد و قابل ی او را ارضا می جنسیازھاين» یسال«.  بودیا دهيچي آدم پWشاھزاده 

 ی است كه وستراتيژی SAMAبود كه پروژۀ وجه قانع نشده  چ يل، او به ھين تفاصيبا تمام ا. جلب كرده بود

ھا صرف ارائۀ  ساعت. شتر، او را قانع كنميمجبور بودم با تالِش ب. ه كندي كشورش توصیاجرای آن را بخواھد برا

 در ی اقتصادسنجیھا ر كشورھا گردآورده بودم، از جمله مدلي كردم كه قبالً در مورد سایآمار و ارقام و مطالعات

م كرده بودم، و كمك كردم تا آنھا ي تنظ»نيكلود« و در دوران آموزش با یقبل از اعزام به اندونزت، كه يمورد كو

  .ت نرم شدياو در نھا. ل كنديرا تحل

دانم که خاندان سلطنتی ھمۀ  یتنھا م. ستمي گذشت مطلع نیگر مقامات کليدی سعودير ھمكارانم و دين ساياز آنچه ب

 شد که تحت نظارت وزارت خزانه »نيمِ «ودآورترين قرادادھا نسيب شركت پيشنھادھا را پذيرفت و يکی از س

خته و كھنۀ برق ير ھم   بهۀ كامِل شبكیبه ما مأموريت داده شد تا، با بررس.  گذاشته می شدء به اجراامريکاداری 

  .تراز باشد االت متحده ھم ي ایرسان م كه با استاندارد برق ي كنی را طراحیديعربستان، شبكۀ جد

ك، يت بار الكتري و ظرفی اقتصادیھا ینيب شيم پي تنظین گروه را برايطبق معمول، اين من بودم که می بايستی اول

ای که برای من کار می  زمان، سه نفر از افراد با تجربه ھم. برای ھر يک از مناطق، به عربستان می فرستادم

لی از بخش امور حقوقی شرکت خودمان به ما اطالع کردند، برای رفتن به رياض خودشان را آماده می کردند، و

.  شودیبردار ز و آماده بھرهينده كامالً تجھيد تا چند ھفتۀ آياض بايدادند که بر اساس قرارداد  دفتر كارمان در ر

  . نشده بودی ماه گذشته توجھین ماده از قرارداد طيظاھراً به ا
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االت متحده باشد؛ و چون عربستان يا اي ید ساخت عربستان سعوديازات بيۀ تجھين بود كه كلي از مفاد قرارداد ایكي

با تأسف بسيار، . شد یاالت متحده ارسال ميد از اينھا باي ای بود، تمامیزاتين تجھي ساخت چنیفاقد كارخانه برا

وله به جه، حمل محميل شده است و، در نتي ورود به بنادر عربستان تشكیھا برا  از نفتكشی طوالنیدم كه صفيفھم

  .ازمند چند ماه وقت استي عربستان نیپادشاھ

 با یا در جلسه. ن قرارداِد باارزش را از دست بدھدي چند اتاق، ایخاطر مبلمان ادار  قرار نبود به»نيمِ «شركت 

 ٧۴٧نگ يك بوئين بود كه يحل مشترك ا راه. مين موضوع، مشورت كردي، درباره ای كاریھا  طرف مشاركت ھمۀ

 . ميم و به عربستان بفرستين پر كنو حول و حوش بوستیھا ه و آن را با اجناس الزم از مغازهدربست اجار

در تخيالتم به خودم می گفتم داستان خيلی ھيجان انگيزتر می شد اگر خلبان ھواپيمای يونايتد ايرالين نيز که وسايل 

در به دام انداختن خاندان سعودی نقش ما را به عربستان حمل خواھد کرد شوھر ھمان زنی از آب در می آمد که 

  .مھمی ايفا کرده بود

بر اساس قرارداِد . ر و رو كرديشبه ز ك ي را ین كشور پادشاھي عمالً ایاالت متحده و عربستان سعودين ايمعامله ب

ۀ ن جمع آوری زباله و متراکم کننديست دستگاه ماشي، دو) 2(»ت زباله يريشركت مد« با یدالر ون يليست ميدو

 و ی عربستان، از كشاورزی اقتصادیھا ق، تمام بخشين طريبه ھم. ن بزھا شدنديگزيزباله به رنگ زرد جا

  :كند یطور اظھارنظر م ني ا٢٠٠٣پمن در سال يتوماس ل.  گرفته تا آموزش و پرورش و مخابرات، مدرن شدیانرژ

 انباشته از چادر ھا و کلبه ھای گلی  عربستان را که پيش از اينئیھا چشم انداز گسترده و صحرا ئیكايمرا«

تحوالت در سطحی است  كه اكنون بر سر . روستائيان و صحرا نشينان بود با فراکنی ھای خود دگرگون ساختند

، و در بخش ورودی ھر ساختمانی بر اساس موازين .افتيتوان  ی  م١٢شاپ استارباكس یك كافي، ی و برزنیھر كو

 است برخوردار از یعربستان اكنون كشور. دلی چرخدار تعبيه شده است مدرن معماری شيب راھی برای صن

 پرزرق برق كه یھا ۀ مطبوع ھوا با فروشگاهيد مجھز به تھوي، مراكز خرکمپيوتریژه، خدمات ي ویھا بزرگراه

ون يزيس، تلوي سلف سرویھا ك، رستوراني درجه یھا شود، ھتل یافت ميكا يمرامشابه آنھا در نقاط مرفه 

ده و يچي مرتفع و شھرک ھای تفريحی  با امكانات پی اداریھا  ، برجعصری یھا مارستاني، بیئ وارهماھ

  )٣(».مدرن

ن کنندۀ مذاکرات آيندۀ ما با کشورھای يي پايه ريزی کرده بوديم، به شاخص ھای تع١٩٧۴ که در سال ئیطرح ھا

  .نفت خيز تبديل شد

 در ايران به انجام »کرميت روزولت« عملياتی تبديل شد که  به مرحلۀ بعدیJECOR و SAMAبه اين معنا که 

  .رسانده بود

اقتصادی را بھينه سازی می کرديم که توسط نسل جديدی از سربازان برای - ما پيوسته زرادخانۀ سالح ھای سياسی

  .توسعۀ امپراتوری جھانی به کار گرفته می شد

 بين ئیضوع پی گيری می کرد در عرصۀ امور قضاتی که به اين موأ عربستان سعودی و ھيئیموضوع پول شو

 ئیوقتی که ديکتاتور مشھور اوگاندا.  در مورد عيدی امين داد خيلی مشھود بودمسألهاين . المللی نيز بيعت گذار شد

  . راھی تبعيد شد، از عربستان سعودی به او پناھندگی داد

 ی براین وصف دربار سعوديشد، با ا ی می تلقصد  ھزارنفريكصد تا سي قتل مسؤول  و ١٣ی جانی مستبدیگرچه و

                                                 
12. Starbucks ئیكايمرا یئ رهيزنج ۀخان قهوه. 
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 متعدد و خدمت یھا لي را ھمراه با اتومبی آسوده و پرتجملیط زندگي و تا آخر عمرش، شرای ویدوران بازنشستگ

  .ش فراھم كردي برایگذاران خانگ

ھا، از  یود از ترس تحت شعاع قرار گرفتن روابطش با  سعی به موضوع كرد ولیبند مياالت متحده اعتراض نيا

.  در ساحل گذراندیرو ادهي و پیريگي آخر عمرش را با ماھیھا ن سالي امیديع.  كردی اعتراض خودداریريگ یپ

  )۴.(ه فوت كردي كلئیعلت نارسا  بهی در سن ھشتادسالگ٢٠٠٣ در سال یو

الی تروريسم بين تر شرايطی بود که به عربستان سعودی اجازه داد تا در تأمين منابع م رسان بيتر و آس بيعج

اياالت متحده به ھيچ عنوان خشنودی شان را از حمايت ھای مالی عربستان سعودی به . المللی نقش فعال داشته باشد

اض جمعاً يواشنگتن و ر. اسامه بن الدن که در سال ھای ھشتاد عليه شوروی در افغانستان می جنگيد پنھان نکردند

  .ار باالتر ھم رفتيكمك كردند، گرچه رقم بس)  ۵(»نيمجاھد«ارد دالر به يليم ميون سه 

 یھا ھا، گزارش   با استفاده از مدارك دادگاه١٤»یاخبار و گزارش جھان «ئیكايمرا، مجله ٢٠٠٣در اواخر سال 

سم و امور ي و كارشناسان مرتبط با تروریھا نفر از مأموران دولت ، مصاحبه با دهی و خارجی داخلیاطالعات

  :دير ديتوان در ز ی را مین بررسيجۀ اي از نتیا  انجام داد كه شمهی جالبیانه، بررسيخاورم

قول  ، بهی عربستان سعودیعنيدكنندۀ نفت، ين توليتر كا و بزرگيمرا یمي در دست است كه متحد قدیشواھد مسلم

  .ل شده استي تروريست ھا تبدیتأمين مال» كانون«كا، به يمرا یدار ين ارشد خزانهمسؤوليکی از 

 شروع شد و اكثر ١٩٨٠ در افغانستان، موضوع از سال یران و جنگ شوروي از انقالب ایعد از دو ضربۀ ناشب

. ل شدنديون تبدي جنبش رو به رشد جھادی تأمين مالی به منبع اصلیه در عربستان سعوديري خی رسم مهيمؤسسات ن

 ید اسلحه و جذب اعضايست كشور، خريبان در سطح ينظام  شبهی آموزشیھا اد شده صرف ادارۀ اردوگاهيمبالغ 

ن اطالعاتی می گفتند که سعودی ھا قويا از اياالت متحده خواسته اند که چشمھايش را روی امشاور. شد ید ميجد

 یا، حتي سیھا گاهي پای، رؤساء در ارتباط با عربستان بود، خواه سفراینوع ھر كس كه به. چنين اموری ببندد

 گزاف، ھمه یھا  بالعوض و حقوقیھا ، وامیارديلي میق قراردادھاينه از طري كاب و معاونان آنان درءوزرا

  ...س بودنديمشغول لفت و ل

ر يبلكه به سا» القاعده«تنھا به   نهی دربار سعودی از آن بود كه اعضای حاكی مخابرات الکترونيکشنودھا

  )۶.(كردند ی ھم كمك میستي تروریھا گروه

 در مورد روابط یشتري شواھد ب٢٠٠١ و پنتاگون در سال ،ی مركز تجارت جھانیاھ بعد از حمله به ساختمان

عنوان   مبسوط و تحتی گزارشی، طري فِ یتيَون ۀ مجل٢٠٠٣بر ،ودر اكت. اض رو شديپنھانی بين واشنگتن و ر

ن يته از اداستاِن برخاس.  كرد كه قبالً به اطالع عموم نرسيده بودء را افشایاطالعات» ھا یبرای نجات سعود«

 من یبرا. چ متعجب نكردي و خانوادۀ بن الدن مرا ھی بوش، دربار سعودۀن خانوادي بر روابط بیگزارش مبن

 باز می گردد که  ١٩٧۴ عربستان سعودی در سال ئی پول شو SAMAروشن بود كه روابط آنان حداقل به دوران 

) . ١٩٧۶ـ٧٧(ا ياستش در سيسپس به دورۀ رسفير اياالت متحده بود و ) ١٩٧١ـ٧٣(بوش پدر در سازمان ملل 

  :رديگ یجه مي نتريف یتيمجله ون. افتيقت باالخره به مطبوعات راه ين بود كه حقيخت ايآنچه تعجب مرا برانگ

 و ی، تجاریك شخصيوند نزديست سال سابقۀ پيش از بيا، بي، دو خاندان قدرتمند دنیخانوادۀ بوش و دربار سعود

  ... .اند  داشتهیاسيس

                                                                                                                                                   
 .م ـ ديرس قدرت به اوگاندا آشور

14. News & World Report 
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 كه چندان ھم سر پا »و بوشيجرج دبل« یگذار هي با سرمایا ی  ــ شركت نفت١٥ی، ھاركن انرژیدر بخش خصوص

  .مند شد ھا بھره یغ سعوديدر ی بیھا تينبود، از حما

كا يمرار اسبق امور خارجۀ ي ــ وز» ١٦كريمز بيج«اش ــ  یميس جمھور اسبق، بوش پدر، و دوست قديراً رئياخ

 در جھان، یگذار هي سرماین مؤسسۀ خصوصيتر ، بزرگ» ١٧ليكارال« گروه یفتند تا براھا ر یسراغ سعود

 از ی متھم به طرفداریك سعوديگذارش  هيشود سرما ی كه گفته مین گروه ماليامروز، در ا. ه جذب كننديسرما

  . ...كند ی خدمت میعنوان مشاور عال ھمچنان به) س جمھوريپدر رئ( است، بوش یستي تروریھا گروه

 جت یماھايالدن، با ھواپ  خانوادۀ بنی ثروتمند، از جمله اعضایھا یمبر، سعوديازده سپتدرست چندروز بعد از 

ن پروازھا و كنترل مسافران آنھا را يت صدور اجازۀ خروج امسؤولي یكس. االت متحده فرار كردندي از ایخصوص

  ن پروازھا كمك نكرد؟يا به اھ ی خانوادۀ بوش با سعودیا رابطۀ طوالنيآ. به عھده نگرفت
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