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آميز نامۀ نيرنگ معرفی  

طور كه  ھمان. ، بازنشسته شده است»نيمِ « شركت ئیس اجراي، رئ»ك دابريجِ «د كه يا بودم، خبر رسي كه در كلمبیموقع

.  منصوب كرد»دابر«ن يگزي را به عنوان جا»برونو«رعامل، ي مدره وي مدھيأتس ي، رئ»ھال مك«رفت،  یانتظار م

افت؛ يز ارتقاء مقام خواھم ين بود كه من ني ھمه اینيب شيپ. ز اشغال بودير كي » ١اليبارانك«ن بوستون و ي بتيلفونخطوط 

  . بودم»برونو«نان ي از افراد مورد اطمیكيبه ھرحال، من 

، »پائوال«ۀ يبه توص.  كنمیت خود را بررسيكرد كه موقع یجاد مي ایشتري بیھا هزي من انگیعات برايرات و شايين تغيا

 را كه به زبان ین، متن اصلوپس از بازگشت به بوست. ام را خواندم و خيلی منقلب شدم نامه ی معرفیوليمتن اسپان

                                                 
1. Baranquilla 
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 درآوردم و مرور زمي میرا از كشو) LINES MAINبا نام (ۀ شركت ي نشر١٩٧٨مبر ی بود و نسخۀ ماه نوسيانگل

اِن خود ي به مشتر»نيمِ «متخصصان شركت « راجع به من بود تحت عنوان یا  مقالهیه حاوين نسخۀ نشريا. كردم

  ».كنند ی عرضه میديخدمات جد

م با ي اكنون، ھمانند پائوال، مشاھدۀ آنھا برایكردم ـ ول یار افتخار مينامه و آن مقاله بس ی، من نسبت به آن معرفیزمان

توان عامداً  ید، مين اسناد را اگر نتوان دروغ ناميمطالب مندرج در ا.  ھمراه بودینده و افسردگي فزایاس خشماحس

شه در يكنندۀ زمانۀ ما بود و ر  كه منعكسیقتيحق: تر بودند قي عمئی معناین اسناد حاويمضافاً، ا. كننده خواند گمراه

 شگر راھكاِر حساب شدهين اسناد نمايا: ميا ش گرفتهيدر پ» یھان جیامپراتور «ی داشت كه اكنون به سویري مسیژرفا

.  را كه در بطن آن ظواھر نھفته بود پنھان داردیتين ھدف كه واقعيداشت، با ا ی بود كه صرفاً ظواھر را عرضه میا

ن را يري زیگ ساختیھا هي درخشنده و پرجال كه الیا هيرو:  من بودی زندگی، سمبِل ماجرایبين اسناد، به شكل عجيا

  .پوشاند یم

م در ي برایام به عھدۀ خودم بود، تسلی خاطر چندان نامه ی در قباِل مندرجاِت معرفیت اصلمسؤولينكته كه  نيالبته، درك ا

 ۀام و ھم پروند ینامه اصل ی شركت، موظف بودم كه مرتباً ھم معرفیاتي استاندارِد عملیھا مطابق با روش. بر نداشت

ران پروژه يا مديھا  ابي از بازاریكياگر . ان و نوع خدماِت ارائه شده را به روز كنمي خصوص مشتر اطالعات دریحاو

 من استفاده كند، یليا تحصي یگر از مدارك كاريا به طرق دي بگنجاند یا شنھاد پروژهيخواست نام مرا در پ یم

توانست تجاربم را  یمثالً، م. ست، برجسته كندخوا ی را كه میۀ مزبور، موارد خاصي با اطالعات اولیتوانست با باز یم

 ی خاصیھا  قسمتیگر، روي دیتيا مؤسسات چندملي» یبانك جھان« به یا در معرفيد قرار دھد يانه مورد تأكيدر خاورم

ا ست نظر مريبا ید نظر شده، مينامۀ تجد ی، فرد مزبور، قبل از انتشار معرفین مواقعيدر چن. ه كنديام تك نامه یاز معرف

ديۀ ئيكردم، گرفتِن تأ یاد سفر ميار زين بسيگر كاركناِن مِ ي از دیاريز مثل بسين، از آنجا كه من نيبا وجود ا. شد یا ميجو

 من ی آن، برایسين نسخۀ انگلي كه پائوال خواسته بود به آن نگاه كنم، و ھمچنیا نامه ین، معرفيبنابرا. سر نبوديمن غالبا م

  .ام موجود بود چند كه اطالعاِت درج شده در آن قطعاً در پرونده بود، ھریديسند كامالً جد

 یھا  پروژهمسؤولآن آمده بود كه من » اتِ يتجرب«در قسمت . ديرس یغل و غش به نظر م ینامه ب یدر نگاه اول، معرف

ھا   از پروژهیرستنامه سپس، به ذكر فھ یمعرف. ام انه بودهين، و خاورمي التیكايا، آمرياالت متحده، آسي در ایا عمده

ن قسمت يا. رهي، و غی انرژی تقاضا براینيب شي، پی اقتصادینيب شي توسعه، پیزير برنامه: پرداخت یبرحسب نوع آنھا م

سپاه « به خود یا چ اشارهيد؛ ھرچند كه ھيرس یان ميكا در اكوادور به پايمرا » ١سپاه صلح« من در یت ھايح فعاليبا تشر

ام ــ در   بودهیك شركت مصالح ساختمانير متخصص يشد كه من مد یگونه برداشت م نيب، ايترتن يبه ا. نشده بود» صلح

سواد كه دھقانان سرخپوسِت رشته  ی بی كوچِك آجرپزھایك تعاوني كه، درواقع، فقط به صورت داوطلبانه به یحال

  . كمك كرده بودم،ل داده بودندي تشك»آند« یھا كوه

                                                 
1. Peace Corps 
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   جان پركينزۀنام معرفی

  

  ربياتتج

سنجش « بخش یرۀ اقتصادير داينز مديجان پرك

  .است» ستيز ط يرو و محي نیھا ستميس

 مسؤول ، MAINوستن به يخ پينز از تاري پركیآقا

ا، يكا، آسيمراالت متحدۀ ي در ای بزرگیھا پروژه

 یزير انه بوده كه شامل برنامهين و خاورمي التیكايمرا

 ی تقاضا براینيب شي، پی اقتصادیھا ینيب شيتوسعه، پ

 یت واحدھاي سایابي ، مكانیابي، مطالعات بازاریانرژ

ه يص سوخت، مطالعات توجيل تخصي، تحلیديتول

، ی و اقتصادیطيمح ستي، مطالعات تأثيرات زیاقتصاد

 بوده یتيري و مشاورۀ مدیکذار هي سرمایزير برنامه

  .است

ھا شامل آموزش   از پروژهیارين، بسيعالوه بر ا

 ی آقای ابداعیھا وهيمورد نحوۀ كاربرد شان در يمشتر

  . بوده استینز و كاركنان ويپرك

 ی طراحی برایا  پروژهمسؤولنز ي پركیراً، آقاياخ

ر بوده ي موارد زیوتر براي كامپیافزار  نرمیھا بسته

  :است

 رابطۀ ین كمّ يي و تعی انرژی تقاضا براینيب شيـ پ١

  .ید انرژي و تولیتوسعۀ اقتصاد

 ـ ی و اجتماعیطيمح ستيتأثيرات ز یابيـ ارز٢

  .ھا  پروژهیاقتصاد

 در ی مارُكف و اقتصادسنجیھا  مدلیريـ به كارگ٣

  .یئ  و منطقهی اقتصاد ملیھا یزير برنامه

مدت سه   ، بهMAINوستن به يش از پينز پي پركیآقا

 و ی و سازماندھیابيسال در اكوادور به مطالعات بازار

 اشتغال داشته ینك شركت مصالح ساختمايت يريمد

ِه ي را در خصوص توجین مطالعاتياو ھمچن. است

انداز در سرتاسر   اعتبار و پسیھا ی تعاونیساماندھ

  .كشور اكوادور بر عھده داشته است

 از دانشگاه یت بازرگانيريسانس مديالت ليتحص

  .بوستون

؛ ی؛ اقتصادسنجی؛ اقتصاد مھندسیساز سانس مدليل فوق

  . احتماالتیھا روش

  یولي، اسپانیسيھا انگل انزب

   ی ئ حرفهیھا ت در سازمانيعضو

  یالملل ني بۀكا، انجمن توسعيمراانجمن اقتصاد 

  تأليفات

 تقاضا ینيب شي پی مارُكف براۀ پروسیريكارگ به«ـ 

  » برقیبرا

  »ی انرژینيب شيبرخورد ماكرو با پ«ـ 

ن يم بيرمستقيم و غي مستقۀح رابطي تشری برایمدل«ـ 

  »ستيط زيحاقتصاد و م

  » مرتبطیھا ستمي حاصل از سیكي الكتریانرژ«ـ 

  »یزير  روش مارُكف در برنامهیريبه كارگ«ـ 

  ی و كاریليمدارك تحص

  ینيب شيـ مطالعات پ

  یابيـ مطالعات بازار

  )ر آني و غیه اقتصاديتوج(ھا  ه پروژهيـ مطالعات توج

  یدي تولیِت واحدھاي سایابي ـ مطالعات مكان

  یثيرات اقتصادـ مطالعات تأ

  یگذار هي سرمایزير ـ برنامه

   سوختۀعات عرضلـ مطا

  ی توسعۀ اقتصادیزير ـ برنامه

  ی عملی آموزشیھا ـ برنامه

  ھا ت پروژهيريـ مد

  ص منابعي تخصیزير ـ برنامه

  تيري مدۀـ مشاور

  انيمشتر

، عربستان )آرامكو ( ئیكايمرا ـ یـ شركت نفت عرب
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  یسعود

  اي آسۀـ بانك توسع

 Boise Cascadeكت ـ شر

  سي سرویتيـ شركت س

  توني دئیـ شركت برق و روشنا

  كيـ شركت جنرال الكتر

  تيـ دولت كو

  ك و تأمين برق، پانامايدرولي منابع ھیتويـ انست

  كنيمرانتر ي اۀـ بانك توسع

   و توسعهی بازسازیالملل نيـ بانك ب

  رانيرو، ايـ وزارت ن

  مزيورك تايوي نۀـ روزنام

  وركيويالت ني ا برقۀـ ادار

  یك نگارا، اندونزيستريـ پروساھان عموم ل

  ی جنوبینايـ شركت برق و گاز كارول

  ر چوبيع كاغذ و خمي صنایـ انجمن فن

  ون كمپيونيـ شركت 

 یكا، پادشاھيمرا ۀاالت متحدي ایدار ـ وزارت خزانه

  یعربستان سعود
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  ١٩٧٨ نوامبر ۀ ، شمارMAIN LINESمجله 

 عرضه یدين خدمات جدياِن مِ ي متخصصان به مشتر

  كنند یم

  ن اولتي از پالیا مقاله

سھولت  توان به یزھا، مي پشت میھا  به چھرهیبا نگاھ

» یئ  منطقهیزير اقتصاد و برنامه«رۀ يافت كه دايدر

عاً در حال گسترش يس و سريسأت  تازهیھا  از بخشیكي

ست يدر حال حاضر، حدود ب.  است»نيمِ «در شركت 

 یند كه طان بخش مشغول به كارير انفر متخصص د

ن جمِع متخصصان يا. اند ك دورۀ ھفت ساله جذب شدهي

، یزاِن شھرير تنھا اقتصاددانان، بلكه برنامه نه

ن يز اوليشناسان، متخصصان بازار و ن تيجمع

  .رديگ یز در بر مي را ن»نيمِ «شناِس  جامعه

ن نفر تأثير ي گروه اقتصاد از چندیريگ اگرچه شكل

ك نفر، ي یھا ون تالشي اساساً مدیفته است، ولريپذ

است گروه را بر ينز است كه اكنون ري جان پركیعني

عنوان   به١٩٧١ سال جنوریاو كه در . عھده دارد

استخدام شده بود، » ینيب شيپ «یھا تيس فعاليار رئيدست

 ی بود كه در آن زمان برای از معدود اقتصاددانانیكي

ن ي اولیاو برا. دكردن ی كار م»نيمِ «شركت 

ازده نفره يك گروه ي از یعنوان عضو مأموريتش، به

  . فرستاده شدی برق، به اندونزی تقاضاۀ مطالعیبرا

: اد آوردِن خاطرات، گفتي از به ی حاكیا او، با خنده

توانم سه ماه در آنجا دوام  یا مينند كه آيخواستند بب یم«

ا توجه به  جان، بیاما دوام آوردن برا» .ا نهياورم يب

ك دورۀ سه سالۀ ياو تازه .  نبودیسوابقش، كار مشكل

را در اكوادور » ی مصالح ساختمانیتعاون «یكار برا

ان رسانده بود و در آنجا به سرخپوستان كوچوا ــ يبه پا

 یارينكا بودند ــ يم سرخپوستان ايكه اعقاب مستق

سرخپوستان در كارشان كه «: گفت یجان م. رساند یم

ن يبه ھم» .گرفتند ی بود مورد استثمار قرار مپخت آجر

 ی از او درخواست كرد برایك بنگاه اكوادوريجھت، 

  .ل دھدي تشكیك تعاونيآنان 

ه كرد تا به آنان كمك كند تا ي را كرایونيگاه، كام او، آن

در . كنندگان بفروشند ماً به مصرفيشان را مستقيآجرھا

. افتيش ياجه، سود آنان به سرعت شصت درصد افزينت

م ي كه بعد از دوسال ونی تعاونین اعضايسود حاصله ب

  .شد یم ميگرفت، تقس یست خانوار را در بر ميدو

ك ھمكار ي (»وينار ِگريا«ن دوران بود كه جان، يدر ھم

 »ۀپائوت«را مالقات كرد كه در شھر ) سابق شركت

 شركت یك برايدرولي ھۀك پروژي ی اجرایاكوادور برا

دا كردند ي پیگر رفاقتيكديآن دو با . كرد ی  كار م»نيمِ «

 به »نيمِ « در شركت یجۀ مكاتبات مكرر، سمتيو در نت

س ي رئ»جان«ك سال بعد، يحدود . شنھاد شدي پ»جان«

 یش تقاضايجۀ افزايدر نت. ھا شد ینيب شيقسمت پ

افت ي، او در»یبانك جھان« چون یان و مؤسساتيمشتر

 یشتريددانان ب به اقتصا»نيمِ «كه شركت مشاوران 

  .از داردين

 ی شركت»نيمِ «ن حال كه شركت يدر ع«: ديگو یجان م

ش از ي بیزيد چيگفتند ما با یان مي است، مشتریمھندس

 را یشتري اقتصاددانان ب١٩٧٣او در سال » .ميآن باش

ان باشد ي مشتریھا  درخواستیاستخدام كرد تا پاسخگو

رپرست س«جاد كرد كه عنوان ي را ایجه نظميو در نت

  .نز به ھمراه آوردي جان پركیرا برا» یاقتصاد

 ی جان، توسعۀ كشاورزین پروژۀ در دست اجرايآخر

ك ماھه، از آنجا ي ی، پس از اقامتیدر پاناماست كه و

ن مطالعات ي اول»نيمِ «در پاناما بود كه . بازگشته است

ش، شناس ين جامعهاش را با استخدام اول یشناس جامعه

م را در پاناما يك ماه ونيمارتا . نجام داد، ا»زيمارتا ھِ «

 و فرھنِگ ی زندگیگذراند تا تأثيرات پروژه را بر رو

 و یمتخصصان كشاورز. مردِم آنجا مطالعه كند
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ن مطالعات به يز در ارتباط با ھمي مرتبط نیھا حوزه

  .استخدام درآمدند

در » یئ منطقھیزير اقتصاد و برنامه«رۀ يگسترش دا

ن، جان يبا وجود ا. ع بوده استي سر»نيمِ «شركت 

ۀ يرا كليار بوده است؛ زيكند بخت با او  یاحساس م

 یره به كار گمارده شدند متخصصاني كه در آن دایكسان

 جان نسبت به كاركنانش و ۀعالق. اند كوش بوده سخت

زش نشسته يگاه كه پشت م  آنی از آنان، حتیت ويحما

  .ز بوديبرانگ نيدا و تحسيگفت، ھو یبود و با من سخن م

  ١٩٧٨ نوامبر MAIN LINES ۀينشر  
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 یالملل نيبانك ب«ان آمده بود كه شامل ي از مشترئیست بلندباالي، ل»اتيتجرب«نامه، به دنباِل قسمت  یدر معرف

 ئیكايمرا ـ یشركت نفت عرب«ران، ي ایرويت، وزارت نيا،  دولت كوي آسۀ ، بانك توسع٣» و توسعهیبازساز

  ٤»ك نگارايستريپروساھان عموم ل«، »ك و تأمين برق پانامايدرولي منابع ھیتويانست«، )آرامكو ( »یعربستان سعود

 یعني كه توجه مرا جلب كرد، مورد آخر یزياما چ. شد یگر مي دیاري، و بس)ی تأمين برق اندونزیشركت دولت(

 از ین مورِد آخر ھم بخشياگرچه ا. بود(!) » ی عربستان سعودیكا، پادشاھيمرااالت متحدۀ ي ایدار وزارت خزانه«

  .ده استي به مرحلۀ انتشار رسین فھرستي من بود، در تعجب بودم كه چگونه چنیھا تيفعال

 ینگاھ) نيۀ شركت مِ ينشر (MAIN LINESۀ ي نھادم و به مقاله نشرینامه را به كنار ی معرفیا  لحظهیبرا

او . آوردم ی بود، كامالً به خاطر میتين ار با استعداد و خوشيبسگر، كه دختر جوان  ام را با مصاحبه مصاحبه. انداختم

ِر يآورم كه به خاطِر تصو یاد ميبه .  كنمید به من داده بود تا، قبل از انتشار، آن را بررسئيمتن مصاحبه را جھت تأ

د ئي مصاحبه را تأكردم و بالفاصله متن ی می احساس قدردانی كه از من ارائه داده بود، نسبت به ویپررنگ و لعاب

  :شد ین آغاز ميمقاله چن. ت بر دوش خودم بودمسؤوليگر، بار يبار د ك ي. كردم

 یزير اقتصاد و برنامه«رۀ يافت كه دايسھولت در توان به یيشان نشسته اند ميزھا که پشت مئیھا  به چھرهیبا نگاھ«

... ه به سرعت در حال گسترش می باشد است ک»نيمِ « تأسيس شركت مشاوران   تازهیھا  از بخشیكي» یئ منطقه

 جان یعنيك نفر، ي یھا ون تالشي اساساً مدیرفته است، ولين نفر تأثير پذي گروه اقتصاد از چندیريگ اگرچه شكل

س يار رئيعنوان دست  به١٩٧١ سال جنوریاو كه در . است گروه را بر عھده داردينز، است كه اكنون ريپرك

 كار »نيمِ « شركت ی بود كه در آن زمان برای از معدود اقتصاددانانیكيدام شده بود، استخ» ینيب شيپ «یھا تيفعال

 برق به ی مطالعه تقاضاینفره برا ازدهيك گروه ي از یعنوان عضو تش، بهين مأموري اولیاو، برا. كردند یم

  » . فرستاده شدیاندونز

داد كه چگونه سه سال را در  یپرداخت و شرح م ی سابق من می كاریھا تيخچۀ فعاليطور خالصه، به تار مقاله به 

  :افتيی ن ادامه مي كرده بودم، و سپس چنیاكوادور سپر

 در » پائوته«را مالقات كرد كه در شھر ) ك ھمكار سابق شركتي(» وينار گريا«ن دوران بود  كه جان يدر ھم«

  جهي روابط دوستانۀ آن دو و در نت.كرد ی كار م»نيمِ « شركت یك، برايدروليك پروژۀ ھي ی اجرایاكوادور برا

س قسمت يك سال بعد، جان رئيحدود . شنھاد شدي به جان پ»نيمِ « در شركت یمكاتبات مكرر آنھا، سمت

افتند كه شركت ي، در»یبانك جھان« چون یان و مؤسساتي مشتریش تقاضايشد و به دليل افزا» ھا ینيب شيپ«

  ».از داردي نیشتري به اقتصاددانان ب»نيمِ «مشاوراِن 

مستنداِت آنچه در دو سند فوق آمده .  خود، کامال دروغ نبودینامه و مصاحبه، به خود یك از مندرجاِت معرفي چيھ

كردند كه من اكنون  ی را منتقل میمين دو سند مفاھين، ايبا وجود ا. ام وجود داشت بود، در سوابق من و در پرونده

 در حّد پرستش ارج ی كه در آن به مدارك رسمیدر فرھنگ. افتميی ه مر شدي تطھینوع آن را دچار اعوجاجات و به

 یھا دروغ.  بس مجرمانه به نظر می رسيدین به مثابه ارتكاب اعمالين چني ایا نامه و مصاحبه یشود، معرف ینھاده م

 از حقايقی بود که ای  بر بارقهیب آشكار نبود بلكه مبتنياِت دو سند فوق فري محتوی كرد، ولیتوان نف یم را ميمستق

  .ھا را كسب کند  و دولتیالملل ني بیھا گر، بانكي دیھا ه شده بود تا اعتماد شركتي تھیتوسط شركت

ك ي بود با یا سه با مقاله، كه فقط تفسير مصاحبهيرا در مقايشتر صحت داشت، زينامه ب ین مطلب در مورد معرفيا
                                                 

3. :International Bank For Reconstruction & Development ۀدهند ليتشك نهادِ  پنج از نهاد نيتر یميقد 
 .م ـ» یجهان بانك گروه«
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نامه و صفحۀ اول ھمه  یر برگۀ معرفي كه ز»نيمِ «آرم شركت . آمد ی به شمار می رسمیه، يک سندينشر

، یالملل نيخورد، در عرصۀ معامالِت ب ینامه به چشم م یمۀ معرفي ضمیھا ھا و گزارش  انجام پروژهیشنھادھايپ

كرد كه مھِر  یجاد مينان را ايمنزلۀ مھِر اعتبار بود و ھمان درجه از اطم ن آرم بهيآمد؛ ا ی به حساب مینيوزنۀ سنگ

  .ءخته در مطب پزشكان و دفاتر وكالي آویھا نامه یھا و گواھ نامه انيشده بر پاحك 

كرد  یك شركت آبرومنِد مھندسان مشاور ترسيم مي در یا رهيق و سرپرست دايار الي بسیاسناد مزبور، مرا اقتصاددان

تر بر عھده  تر و مرفه ن متمدی ساختن جھانی را برای مطالعات متنوعیكند تا سرپرست یكه به سراسر جھان سفر م

شد مطالب  ی محسوب میبكاري نبود، بلكه آنچه فریبكاري از فریان شده بود خبريدر آنچه در اسناد مزبور ب. رديگ

  .ان نشده در آنھا بوديب

ست يبا یم. ستميه می نگريطرفانه به قض ی بیديالت می گذاشتم و با دي خارج از آن تشكی فردیجا اگرخود را به

  .ختيانگ ی را برمیاري بسینامه و مقاله حذف شده بود سؤال ھا ی كه از معرفیكردم كه موارد یاعتراف م

ا ارتباط مشخص يكا يمرا» یت مليآژانس امن«ر شدن من توسط ي از اجیچ ذكريعنوان مثال، در اسناد مزبور، ھ به

نامه  ی است كه معرفیھيبد. كا نبوديمرا »یت مليآژانس امن«عنوان رابِط  كا و نقش او بهيمرا با ارتش »وينار ِگريآ«

 را در یار متورمي قرار داشتم تا ارقام بسیا العاده  فوقیكرد كه من تحت فشارھا یقت را منعكس نمين حقيو مقاله ا

 یر اندونزي نظئی كشورھاین بود كه براي از كار من ایا كه بخش عمده نيا اي منظور كنم و ی اقتصادیھا ینيب شيپ

نامه و  یدر معرف. دانستم ھرگز قادر به بازپرداخت آن نخواھند بود یب دھم كه مي را ترتیني سنگیھا وامو پاناما 

 نشده بود یا چ اشارهيز ھيامده بود و نين او شده بودم، ني، كه من جانش»ھوارد پاركر« از صداقِت یا مصاحبه، كلمه

 ۀي بر تھیم مبنيل بودم به خواست رؤسايكه مان بود يھا ا ینيب شي ادارۀ پیكه علت انتصاب من به سرپرست

اش  یم كه به درستي، آنچه را بگو»ھوارد«كه، مانند  ني ایجا ك سونگر و مغرضانه تن دردھم ــ بهي ئیھا گزارش

  .را باشمي اخراج از شركت، را ھم پذیعنيباور داشتم و تبعات آن، 

 یدار وزارت خزانه «یعنينامه  یواد مندرج در معرفن ميات دو سند مزبور، آخرين مورد از محتويتر كننده جيگ

  . ھای من از آنھا نام برده شده بودیعنوان مشتر بود كه به(!) » ی عربستان سعودیكا، پادشاھيمرااالت متحدۀ يا

ن سؤال يممكن است ا.  خواھند داشتیدم مردم از آن چه برداشتيپرس یخواندم و از خود م ین قسمت را ميبارھا ا

 ید بعضيشا!  به عربستان داردیكا چه ربطيمرااالت متحدۀ ي ایدار  آنھا مطرح شود كه وزارت خزانهیبراموّجه 

شتر خوانندگاِن ياما ب. گر استيكدي دو سطر با یب اشتباھي از تركی قلمداد كنند كه ناشیپيك اشتباه تايآن را 

 انجام شده ینامه به چه ھدف خاص ی آن در معرف ببرند كه درجیقت پين حقينامه ھرگز نخواھند توانست  به ا یمعرف

اندركاران گروھی که من به آن تعلق داشتم  يعنی  ن بود كه به دستينامه ا یدر واقع علت درج آن در معرف. است

خ جھان را بی آن که اذھان عمومی و رسانه ھا ير تاري كرده،  و مسین معاملۀ قرن را طراحيتر گروھی که بزرگ

من در ايجاد اتحاديه ای شرکت .  داشته باشند، دچار تحول ساخته بود، نکات خاصی را يادآوری کننداز آن اطالعی 

می داشت   را تأمين می کرد و خاندان سعود را نيز در رأس قدرت نگهامريکاداشتم که نيازھای نفتی اياالت متحدۀ 

آن خط .   در اوگاندا از آن سھم می بردند»داداامين «که به تبع آن اسامه بن الدن و تروريست ھای بين المللی نظير 

م يرساند كه نفر اوِل ت ین مطلب را مي گفتن داشت و ای برای كه داخل گود بودند، حرفئی آنھاینامه، برا یاز معرف

  . فرد مؤثری بوده است»نيمِ « شركت یاقتصاد

  .كرد یقعاً اعصابم را خرد مگر بود وا  مصاحبهیدگاِه شخصي  كه دMAIN LINES ۀي نشرۀن بنِد مقاليآخر

ن، جان يبا وجود ا. ع بوده استين سريدر شركت مِ » یئ  منطقهیزير اقتصاد و برنامه«رۀ ياگر چه گسترش دا
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ره به كار گمارده شدند ي كه در آن دایۀ كسانيار بوده است، و عالوه براين كليكند بخت با او  یاحساس م

آورد،  ی كه از آنان به عمل میتي جان نسبت به كاركنان خود دارد و حما كهیا عالقه. اند  سختكوش بودهیمتخصصان

  .ز بوديبرانگ نيدا و تحسياش ھو گفت، از چھره یزش نشسته بود و با من سخن ميدر حالی كه پشت م

سانس در رشتۀ يمن با مدرك ل. آوردم ی به حساب نمیك اقتصاددان واقعين بود كه من ھرگز خود را يقت ايحق

ات و آماِر من ياضير. ل شده بودميالتحص ن فارغو، از دانشگاه بوست»یابيش بازاري، با گرایت بازرگانيريمد«

. م سھل بودين علت، نگارش برايبه ھم. كا بوديمراات ي من ادبی، رشتۀ اصلیدلبريدر كالج م. شه افتضاح بوديھم

 یھا ئیشد به توانا یرا نم» یئ  منطقهیزير و برنامهاقتصاد «رۀ يِر داي و مدیم اقتصاديعنوان نفر اوِل ت ت من بهيموقع

و » گزارشات«ه و ارائۀ ي تھی من برای نسبت داد؛ بلكه علِت آن آمادگیزير ا برنامهيمن در علم اقتصاد 

گران از ي من در مجاب كردِن دی ذاتیركيز. كردند یانم طلب مي از آن نوع بود كه رؤسا و مشترئیھا یريگ جهينت

ق را ي الیقدر باھوش بودم كه افراد ن، من آنيعالوه بر ا. ت افزودين خصوصيد به ايز باينگارش را نوۀ يِق شيطر

 دكترا بودند و یز داراي نیسانس و چندنفريل  مدرك فوقی از آنھا دارایاريبس. ار خودم استخدام كنميبه عنوان دست

 MAIN LINESۀ يسندۀ نشريست كه نوي تعجب نیجا. دانستند یش از خودم ميار بي كاِر من بسیدر مورِد نكات فن

دا و ي از آنھا ھویت ويعالقۀ جان به كاركنانش و حما«: برد یان مي به پایريگ جهين نتي، مقاله خود را با ا

  ».ز بوديبرانگ نيتحس

بعد، و . كردم یداشتم و اغلب به آنھا رجوع م یزم نگه مي مئی باالین دو سند و چند سند مشابه را در كشويمن ا

ستم و نسبت به ينگر ی كه به آنان میافتم، در حاليی ان كارمندانم ميگھگاه، خود را در خارج از دفتر كار و در م

 بر عھده داشتم احساس گناه ءا و فقراين اغنيتر كردِن شكاف ب قي كه در عمیام و نقش آنچه در حقشان انجام داده

 كه من و ی  سوق داده می شدند در حالیحد مرگ، گرسنگدم كه ھر روز، در يشياند ی میبه مردم. كردم یم

  .ميافزود یم و به ثروت خود ميخورد یھا غذا م ن رستورانيم، در بھتريك اقامت داشتي درجه یھا كارمندانم در ھتل

ه آنان ن منم كياند، و ا وستهي  پ٥»یتكاران اقتصاديجنا«ام اكنون به صفوف  پرورده كردم كه افراِد دست ین فكر ميبه ا

وستم، ي پ»نيمِ « كه وقتی خودم به یمن آنان را استخدام كرده و آموزش داده بودم، در حال. ام ن راه كشاندهيرا به ا

 یھا ت شركتيحاكم (٦یـ ساالر اكنون، اوضاع جھان عوض شده بود، ابعاد ابَرشركت. اوضاع به اين شکل نبود

 یآنان. لبته بھتر است بگويم به طريق اولی زيان بار تر شده بوديما...ما بھترين بوديم. گسترش پيدا کرده بود) بزرگ

» یت مليآژانس امن  «٧یھا ی آنان نه از رمزنگاریدر زندگ. كردند نسل متفاوت بودند یر دست من كار ميكه ز

 یيت براف كرده بود كه در اجرای مأمورين تكليي آنان تعی برای بود و نه كسی خبر»نيكلود«كا و نه از امثال يمرا

 خالصۀ آن یا حتيو » یتكار اقتصاديجنا«آنان ھرگز لفظ .  را بر عھده دارندیا فهي، چه وظ»ی جھانیامپراتور«

(EHM)ر خواھد بوديشان گي تمام عمر، پای به آنان نگفته بود كه برایده بودند و كسي را نشن.  

 بود كه من به كار یھاتيھا و تنب پاداشن نظاِم يك الگو و ھمچنيعنوان   آموزش آنھا صرفاً شخص من بهیمبنا

ه و يخواھم تھ ی كه من می از نوعئیھا یريگ جهيرود مطالعات و نت ی برده بودند كه از آنان انتظار میپ. گرفتم یم

  . داشتیت من بستگيشان، به رضا شان، و در واقع خوِد شغل سمسيحقوق آنھا ، پاداش كر. ارائه كنند

 ی برایبا نوشتن مقاالت و سخنران. تر كنم دادم تا بار آنھا را سبك ید انجام ميرس ی فكرم مز ھر آنچه بهيالبته، من ن

ار بزرگ، و ي بسیھا نانه، واميب  خوشیھا ینيب شيت پيكردم تا آنان را نسبت به اھم ی استفاده میآنھا، از ھر فرصت
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. كرد متقاعد سازم یل مي بھتر تبدیا به مكانا ريشد و دن ی  م٨»یِد ناخالِص مليتول«ه كه باعث رشِد يِق سرمايتزر

شوی  و تر به خود گرفت، و از اين پس به شست ركانهيتر و ز في ظریاغوا و واداشتِن كاركنانم به اطاعت شكل

رون از دفتر كارم پشت ي كه بین مردان و زنانيو اكنون، ا. مغزی تدريجی انجاميد که قريب ده سال طول کشيد

 یامپراتور«شدند تا اھداف  ی اقصا نقاط جھان میگذاشتند و راھ یرون مينجا پا بيه بودند، از ا كارشان نشستیزھايم

، یول.  بودم»نيكلود« ۀديطور كه من آفر  من بودند، ھمانۀدين بود كه آنان آفريت ايواقع. ش ببرنديرا پ» یجھان

  .نھا من بودمي ھمۀ اولمسؤ نگه داشته شده بودند و ی و ناآگاھیخبر یخالف من، آنھا در پردۀ ب

نامه  ی به معرف»پائوال«اشارۀ . دم و نگران بودميشياند یزھا مين چيماندم، به ا یدار مي را در بستر بیادي زیھا شب

  .     را گشوده بود»٩پاندورا« جعبه ئیمن گو

فته و، با ينان را فرمن عمداً آ. كردم یشان، احساس حسادت م ی و سادگیخبر یخاطر ب اغلب نسبت به كارمندانم، به

 مرا ی، كه چون شبحی اخالقیھا یمشغول آنھا مجبور نبودند با دل. ن كار، آنھا را از عذاب وجدان حفظ كرده بودميا

  .كرد، دست وپنجه نرم كنند یب ميتعق

 به .دميشياند یار ميبس» قتياس با حقيظواھر، در ق«ز به يو ن»  در كسب و كاریبه صداقت و درست«ن، يمن، ھمچن

 سرشار از یھا و فرھنگ مردم افسانه. اند ب دادهيگر را فريكديخ، مردم ي تاریگفتم، مطمئناً از ھمان ابتدا یخود م

دھندگاِن  فروشاِن متقلب، وام فرش:  در معامالت استیبردار ف شده و كالهيِق تحري راجع به حقائیھا داستان

 دوخته شده توسط آنھا فقط به چشم یھا قاعد كنند كه لباسخواستند امپراتور را مت ی كه میاطانيرباخوار، و خ

  . استیامپراتور نامرئ

ه شده ينامه تھ یبندۀ معرفيخواستم خود را مجاب كنم كه تا بوده ھمين بوده ، و ظاھِر فر ین، ھر چقدر ميبا وجود ا

 است، ولی در ُكنه وجودم ی آدمی از سرشت واقعیِق نھفته در پس آن فقط انعكاسي و حقا»نيمِ « من در شركت یبرا

م، يا دهي رسیبكاري از فریديكردم كه به فراِز جد یاكنون درك م. ر كرده بوديياوضاع تغ. ستيطور ن نيدانستم كه ا یم

 فرھنگ و تمدن یكي فزیز نابودي، كه نی اخالقید ـ و نه فقط نابودي خود ما خواھد انجامی كه به نابودیفراز

 ی استعارۀ مناسبئیايافتۀ مافي اِت سازمانيجنا. مي را صورت دھیتوجھ رات قابلييعاً تغيكه سر  ــ مگر آنئیكايمرا

اما، . اند  بودهیاباني خالفشان، غالباً از بين او باش ھای خیا در اوان كارھاي مافیرؤسا:  ما بودیھا تي فعالیبرا

كت و : ه ھای باال نيز ارتقاء پيدا می کردند،ر دھند به رديي که  با گذشت زمان توانسته بودند ظاھر خود را تغئیآنھا

 تأسيس می کردند ، و به اين ترتيب به ی قانونیھا ھا و بنگاه دوخت می پوشيدند ، شركت ار خوشي بسیشلوارھا

كنند، و در نتيجه از احترام جوامع  یت ميشان حما ۀۀ منطقيري خیھا از بنگاه بخش ھای باالی جامعه راه می يافتند

نامه  ی كه در معرفینزيكنند، و مانند جان پرك ی كمك به درماندگان درنگ نمیآنھا برا. دار می شدندخود برخور

ت را ي، رِد خون و جنای ظاھرین جالي در پس ایول. رسند ی الگو و نمونه به نظر میح شده بود، شھروندانيتشر

ر از گوشت يشوند تا چند س یا وارد صحنه مھ كش شان، آدم ونيھنگام عجِز بدھكاران از بازپرداخت د. افتيتوان  یم

و . شوند ی  با  چوب و چماق وارد صحنه م١١»ھا شغال«  و در صورت امتناع بدھكار، ١٠.بدن بدھكار را طلب كنند

                                                 
8. GNP (Gross National Product( 

9. Pandora's  box آن در ها یديپل تمام آه استانب وناني یها افسانه در یا جعبه 
 شده داده یو به هيهد به آه را، جعبه درِ  پاندورا یوقت. بود شده نهاده
 یباق آه یخوب زيچ تنها. آرد تيسرا نيزم به ها یديپل تمام گشود بود،
 .م ـ بود ديام ماند

 ( آنها ونيد ۀيتسو یبرا بدهكار یآشورها یها یدارائ و مؤسسات تملك. 10
 .م ـ) ريشكسپ» یزيون تاجر «ۀشنامينما واژگاناز استفاده

 .م ـ) ايس (كايمرا یجاسوس سازمان مأموران. 11
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  .ل می کننديھايشان را گس ھا و تفنگ حل، توپ ن راهيعنوان آخر تاً، بهينھا

» یئ  منطقهیزير اقتصاد و برنامهۀ ريسرپرست دا«و »  ارشداقتصاددان«ِن ي كه عناویكردم كه رنگ و لعاب یدرك م

 یدار، نوعاً، از ترفندھايخر. اس نبوديك فروشنده فرش قابل قي در حد ی سادۀ كاسبیداد با ترفندھا یبه من م

و  و حزم یان فاقد آگاھي من، قربانیھا یبكاريكند، اما در مقابِل فر یاط عمل ميفروشنده فرش آگاه است و با احت

ك ي یتعلق داشت كه ھدفش نه مغبون كردِن جزئ» نظام شرورانه«ك ي از ی به جزئیبكارين فريا. اط کافی بودندياحت

ك يھر. خ بشر بوديزم در طول تارياليِن شكِل امپرين و مؤثرتريتر ركانهيباور، بلكه ارتقاء و گسترِش ز  خوشیمشتر

، ی اقتصادمسؤولشناس، اقتصاددان،  ، جامعهیگر مال ليتحل:  بودی خود صاحب عنوانیز براياز كاركنان من ن

 آنان، یكرد كه ھمگ ین آشكار نمين عناويك از اي چياما، ھ.   و مانند آن١٢هي سایگذار متياقتصادسنج، متخصص ق

  .اند»ی جھانیامپراتور« و در خدمِت منافِع ی، خرابكار اقتصادینوع به

ار كوچك يكرد كه ما صرفاً بخش بس ین نكته را پنھان مي اینين عناوي كاركنان من از چنین، برخورداريعالوه بر ا

 كه در كار ئی ــ از آنھایالملل ني عمدۀ بیھا ك از شركتيھر. ميم شناور در آب بوديخ عظيك كوه يِت يو قابل رو

خرابكاران كردند ــ  ید مين توليآالت سنگ ني كه ماشئی بودند گرفته تا آنھای ورزشی كفش و كاالھایابيبازار

  .ن بودي كرۀ زمیر تماميسرعت در حال تسخ  آغاز شده بود و بهی امپراتوریشرويپ.  خودشان را داشتندیاقتصاد

 ئیشان را از تن به در آورده، خود را به كت و شلواِر تجارت آراسته، و حال و ھوا ی چرمیھا گانگسترھا كت

سكو، لندن و يفرانس كاگو، سانيورك، شيويھا در ن كز ابرشركت از مرایمردان و زنان. محترمانه به خود گرفته بودند

استمداران را متقاعد كنند كه يشدند تا س ی مختلف میھا  روانۀ اطراف و اكناف قارهیلير شده و چون سيو سرازيتوك

م و ب كنند تا جسيند و مردم مستأصل را ترغيگرفتار آ» یساالر ابرشركت«ِر يشان در غل و زنجيبگذارند كشورھا

  . غير قانونی و خطوط مونتاژ بفروشندیھا جان خود را به كارگاه

اد يبنده بود كه با ھدف انقي فرینامه من و آن مقاله نشانگر جھان یان نشده و پنھان در پس مندرجاِت معرفياِت بيجزئ

يش از پيش آزارم می فکر کردن به چنين مسائلی ب. افته بوديرانگر سامان ي و ویراخالقيداً غي شدیھمۀ ما به نظام

 بازخوانی آن چه بين خطوط و به وجه نامرئی نوشته ھا تعلق داشت، مرا به ی برا»پائوال« یھا مساعدت. داد

  .ام انجاميد یر زندگييتاً به تغيت كرد كه نھاي ھدایريگر در مسي دیبرداشتن گام

  

                                                 
12. Shadow Pricing expert 


