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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

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

١٨ 

 
John Perkins 

  

  ٢٨فصل 

   ، و جرج دبليو بوش١شركت انرژی من، شركت انرون

گذاشتم، از  ی قرار میگريدر آن موقع، با زنان د. ده بودمي، چند ماھی بود كه پائوال را ند»خوسيتور« زمان مرگ 

ست و اتفاقاً يز ط ي محیزير  مالقات كرده بودم و كارش برنامه »نيمِ « كه در شركت ینت، زن جوانفِرد گراينيجمله با و

  . را بر عھده داشت»بِكتِل«تكت ارشِد شركت يپدرش ھم سمت آرش

ان يمان پا كيم به رابطۀ  نزدي توافق كردی ما برقرار ماند ولیدوست.  آشنا شده بودئیاي كلمبینگار پائوال ھم با روزنامه 

  .ميدھ

ژه در دفاع از يو ام گذاشته بودند، به  بر عھده» شاھد خبره«ك يعنوان   بودم كه بهیديمن مشغول كلنجار رفتن با كار جد

خاطر پول، نقش  ام و صرفاً به كردم كه دوباره خودم را فروخته یاغلب احساس م. »بروك یس« یئ روگاه ھستهيطرح ن

 متّعھد به حفظ یاو كارشناس.  بودیار بزرگي من كمك بسی برا»فِردينيو«دوران، ن ي ایط. ام سابقم را از سر گرفته

ۀ يشدۀ ناح او بزرگ. ابديش يد مداوماً افزايد برق بايكرد كه تول یز درك مين ضرورت را ني ایست بود وليط زيمح

                                                 
1 :Enron ٣٣٩.، ص»ابرشركت انرون و جرج بوش«:  مترجمان١ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار 
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ش ي آزاداندی فرد»فِردينيو«. ل شده بوديالتحص  فارغیسكو بود و از دانشگاه بركليفرانس  سانی در ساحل شرق»یبركل«

  .  من قرار داشت٢مذھبِ   در نقطۀ  مقابل نظرات پدر و مادِر خشكیش دربارۀ  زندگيھا دگاهيبود كه د

 را با »دايفلور«انوس اطلس تا يگر ساحل اقيكدي گرفت و ما با ی مرخص»نيمِ « از »فردينيو«. تر شد قيروابط ما عم

م تا من بتوانم با يق را در بنادر مختلف ترك كني بارھا الزم بود قایم وليشت ندایا عجله. مي كردیام ط یکشتی شخص

ِچ يپالم ب«مان، به  ئیايان سفر دريدر پا. به محل موردنظر برسانم» شاھِد خبره« شھادت در مقاِم یما خودم را برايھواپ

من . ا آمدي به دن١٩٨٢م ماه مه سال كا، روز ھفدھيدخترمان، جس. مي اجاره كردیم و آپارتمانيديدا رسيدر فلور» یغرب

  .تر بودم ار مسنيافتند بسيی  حضور میدار  آموزِش بچهیھا  كه در كالسیگري از مردان دیوشش سالگ یدر سِن س

نسبت به » ريوھمپشايالت ني ایون خدمات عموميسيكم«، متقاعد كردِن »بروك یپروژۀ س« از كار من در مورد یبخش

متأسفانه، . ديآ یالت به شمار ميد برق در آن اي تولینه براين گزيتر ین و اقتصادي بھتریاتم ین مطلب بود كه انرژيا

در آن برھه از زمان، . د شدميشتر دچار ترديم بيھا  كردم، در اعتباِر استداللیشتر بررسين موضوع را بيھرچه ا

. قات بوديانگر رشد تحقين، خود، بيه ار بود كييباره دائماً در حال تغ ني در ایات تخصصيمطالب مطرح شده در نشر

 یئ  ھستهی بر انرژی وجود دارد كه از نظر فنیاديِن زيگزي جایھا یداد كه انرژ ی نشان میطور روزافزون شواھد به

  .شتر مقرون به صرفه استيز بي نیت دارد و از جھت اقتصاديمز

دربارۀ . رت داشتي مغای اتمی انرژیمنيبر ا ی مبنیميۀ قديشد كه با نظر ی داشت غالب میديطور، تفكر جد نيھم

زات و نامناسب ي تجھی، فرسودگی انسانی ، آموزش اپراتورھا، خطا٣باني پشتیھا  سامانهیكپارچگي مانند یموضوعات

 احساس ین، از شھادت در محاكم حقوقيبنابرا. شد ی مطرح می جدئیھا  مرتباً سؤال یعات اتميبودِن نحوۀ  دفِع ضا

افت كرده بودم ي از من انتظار داشت و از بابت آن پول دریكردم كه مشتر ی اتخاذ مید موضعيكردم چون با ی میناراحت

  .ده شده بودمي آن موضع دچار تزلزِل عقیل فوق، نسبت به درستيدال  كه، بهیــ در حال

كنند  ید برق عرضه مي تولیا را برئیھا  نوظھور روشیھا یآور  از فنیشدم كه برخ یج متقاعد ميتدر ن، به يعالوه بر ا

 ،شدند یعات محسوب مي كه سابقاً ضاید برق از مواديژه دربارۀ توليو ن مطلب بهيا. رساند یان نميست زيط زيكه به مح

  .كرد یدا ميمصداق پ

گر ياطالع دادم كه د» ريوھمپشاي نیشركت برق عموم« به صاحبكارانم در یم خودم را گرفتم و روزيسرانجام، تصم

ساز را ترك گفتم و بر آن  ن شغل پوليا.  شھادت در محكمه حاضر شومی ادای از جانب آنان برایندگيتوانم به نما ینم

، باوجود نامعلوم »فِردينيو«.  به مرحلۀ عمل درآوردید را از مرحلۀ پژوھشي جدیھا یجاد كنم كه فناوري ایشدم تا شركت

  .ت كامل خود برخوردار كرديازدواج كرده بود، مرا از حما كه تازه با من ین طرح و با وجوديندۀ ايبودِن آ

از جمله اھداف . س كردمي را تأس(IPS)  ٤»ستمزيپندنت پاور سينديا«، من شركت ١٩٨٢كا در يچندماه پس از تولد جس

داد گران به ساخِت تعيق دي تشوی برائیھا جاد نمونهيست و ايط زي محید براي مفی برقیھا روگاهي نین شركت طراحيا

  .ھا بود روگاهيگونه ن ني از ایشتريب

اما . تاً با شكست مواجه شده بودندي ما نھای داشت و اكثر رقبائی باالیري درجۀ خطرپذیت از نظر مالين رشته از فعاليا

 .كرد یمان م یاريد و يرس ی از راه می، كسیارينان دارم كه، در موارد بسيدرواقع، اطم. به كمك ما آمد» ئیشامدھايپ«

  .ام و تعھدم نسبت به حفظ سكوت بود  خدمات گذشتهی براین پاداشيو ا

ت در يرفته بود، عضويپذ» كايمرا قارۀ  یبانك توسعۀ  كشورھا «ی باالیھا  را در ردهی  كه منصب»یبرونو زامبوت«

  .ن شركت نوپا را قبول كردي ای و كمك به تأمين مالISPرۀ  ي مدھيأت

                                                 
2. Puritanical 

3. Integrity of Backup Systems 
4. Independent Power Systems 
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، »مۀ  پرودنشاليب« ، شركت ٦»ی انرژی اس آیا« ، شركت ٥»بنكرز تراست«ز بانك  از مؤسسات مركب ایا مجموعه

، یاست جمھوريكه سناتور سابق، نامزد سابق ر» تيوال استر« مھم یك مؤسسۀ  حقوقي(» چادبورن و پارك«مؤسسۀ 

 متعلق ی مھندسك شركتي  (٨» استوكریليرا«؛ و شركت )  شراكت داشت٧ در آنیر خارجۀ  سابق، ادموند ماسكيو وز

 برق را بر عھده یھا روگاهي نیشرفته برايده و پيچيار پي بسیلرھاي و ساخِت بویكه طراح ٩»شركت نفت اَشلند«به 

كنگره شركت . ميگرم بود كا پشتيمرااالت متحدۀ ي كنگرۀ  ایباني به پشتیما حت. ت قرار دادنديما را مورد حما) داشت

 در مقابل یاز مشخصين كار، ما را از امتيد و با اي خاص برگزیاتي معاف از مالعنوان تنھا شركتِ   ، را بهISPما، 

  .مان برخوردار كرديرقبا

روگاه برق را شروع كردند كه يگر، ساخت دو واحد نيكدي مستقل از یزمان، ول طور ھم  و بكتل بهISP، ١٩٨۶در سال 

 به كار یديِد باران اسيسنگ بدون تول زباله ھای زغال سوزاندن ی برایا شرفتهيار خالقانه و پي بسیدر آنھا تكنولوژ

 یبار و برا كيھا  روگاهين نيا. جاد كردندي ایروگاه در صنعت برق انقالبين دو نيان دھۀ نود، ايدر پا. گرفته شده بود

وه بر آن، ل كرد و، عالي برق تبدیرويتوان به ن ید را مي از به اصطالح زباله ھای تولیاريشه اثبات كردند كه بسيھم

ِد يِن جديماً به قواني مزبور مستقیھا ب، طرحين ترتيبه ا. ، از سوخت زغال استفاده كردیديِد باراِن اسيتوان بدون تول یم

ن امور يرممكن بودن اي بر غی مبنی برق عمومیھا  درازمدِت شركتی رساندند و ادعاھایاريست يز ط ي محیضدآلودگ

تواند توسط  یشرفته مي پی اثبات نشده ولیھا ی فناوریوگاه ما نشان داد كه تأمين مالرين، نيھمچن. را عمالً رد كردند

روگاه ي نیايگر از مزاي دیكي). ١(رديگر صورت گي معمول دیھا ت و راهيق وال استري كوچك و مستقل از طریشركت

 یا ده بفرستد، به گلخانهكنن  خنكیھا روگاه را به حوضچهي نی خروجینكه گرماي این بود كه، به جاي اIPSبرِق 

  .فرستاد ی ھكتار م۵/١  با وسعت ١٠كيدروفونيھ

 از یاريمن با بس.  شدی صنعت انرژی درونیھا  ورودم به حلقهی برای محملIPSرعامل شركت يعنوان مد  نقش من به

ران ارشد در يذار و مدگ هي سرمایھا ھا، بانك كننده یدانان، الب كردم ــ با حقوق ین رشته كار مين افراِد ايبانفوذتر

  كار كرده و به ِسمِت »بكتل«سال در شركت  یش از سي بود كه بیگر من داشتن پدرزنياز ديامت. مؤسسات عمده

ج ي از نتایكين شھر يطرح ساختن ا.  بودی در عربستان سعودی ساختن شھرمسؤولافته و حاال يتكت ارشد ارتقاء يآرش

 »فِردينيو«. بود» ی عربستان سعودئیشو  پولیماجرا«ان ي در جریالدي ھفتاد مل دھۀ ي من در اوایھا تيم فعاليمستق

ك خانوادۀ مرتبط با ي از یز عضوياو ن. سكو بزرگ شده بودي در شھر سانفرانس»بِكتِل« شركت ی ستاِد جھانیكيدر نزد

  . بود»بكتل«، شركت یل شدن از دانشگاه بركليالتحص  بعد از فارغین محل استخدام وياول.  بزرگ بودیھا شركت

 تالش ی بخش خصوصیمؤسسات بزرگِ مھندس. ر و رو شدن بودي در حال زیطور جد ز به ي ھمه چیدر صنعِت انرژ

 یشيار داشتند ــ پيد برق در مناطق را در اختين، انحصار تولي ــ كه سابق بر ای برق عمومیھا كردند از شركت یم

ك شبه يضوابط .  صحبت روز بودیناظر بر صنعت انرژ» حذف مقرراتِ «. نندا حداقل بتوانند با آنھا رقابت كيرند يگ

 ،ج كرده بوديھا و كنگره را گ د كه دادگاهيط جديطلبان به وجود آمد تا از شرا  جاهی برایاري بسیھا فرصت. عوض شد

  .نام نھاده بودند» ی انرژیدورۀ غرب وحش«ن دوره را يبزرگاِن صنعت ا. استفاده كنند

ت ي با واقع»ھال مك« كرده بود، رابطۀ  ینيب شي پ»برونو«طور كه  ھمان.  بود»نيمِ «ان شركت ين جرياِن ايقربان از یكي

 ھرگز نتوانست كنترِل شركت را »یديپل پر«.  كندین مطلب را به او حاليت نداشت اأ جریدچار اختالل شده بود و كس

د استفاده كند، بلکه اشتباھات ينورد ی كه صنعت را درمیراتييز تغتنھا نتوانست ا  نه»نيمِ «ِت يريرد و لذا مديبه دست گ

                                                 
5. Bankers Trust 

6. ESI Energy 
7. Edmund Muskie ز حزب دموكراتا. 

8. Riley Stoker Corporation 
9. Ashland Oil Company 

 .م ـ يميائیکھنر پرورش گياھان در آب، بدون نياز به خاك، با اضافه كردن موادغذائی  : Hydrophonics ـ10
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 فراھم »نيمِ « ی را برایا سابقه ی بی سطح سودآور»برونو« كه یبه فاصلۀ چندسال از زمان.  نيز مرتکب شدیمھلك

 یشركا. ر آمد گرفتای نھاد و در گرداِب مشكالت مالی را به كناریات اقتصادي نقش در جنایفاين شركت ايآورده بود، ا

 ،كرد یآمده خوب استفاده م شي پیھا تي كه از موقعی و ساختمانی بزرگ مھندسیھا  از شركتیكي آن را به »نيمِ «

  .فروختند

مانده چھار  ی باقیافت كرده بودم، شركاي دالر درین، سي از بابت ھر سھم در شركت مِ ١٩٨٠ كه من در سال یدر حال

ان ي پاین با سرافكندگيصد سال خدمات غرورآفر كيگونه بود كه  نيا. ت دادنديمبلغ رضا از آن یميسال بعد به كمتر از ن

 ترك ی را برایكردم چه زمان مناسب ی احساس میده شدن شركت باشم، وليز بود كه شاھد برچيانگ م غميبرا. افتي

 ی كه زمانیآرم. داً آن را كنار گذاشتند استفاده كردند، اما بع»نيمِ « از نام ید چندين جديمالك.  انتخاب كرده بودم»نيمِ «

  . سپرده شدیشد، به ورطۀ فراموش ی محسوب میا در سراسر جھان وزنه

ف، يگِر طي دیدر سو.  درست وفق ندادندیر صنعت انرژيت متغي بود كه خود را با وضعئیھا  شركت  از نمونه»نيمِ «

امده، شروع به يمعلوم نبود از كجا آمد و ھنوز ن. ا بودھ ن شركتيالرشدتر عي از سریكيقرار داشت كه » شركت اِنرون«

نند، ي خود بنشیكنندگان بر جا  كه شركتی، تا زمانی تجاریھا ئیشتر گردھمايب. ار بزرگ كردي بسیبستن قراردادھا

ن در آ. شود ی آغاز میركاري غیشان را مرتب كنند با چند لحظه گفت وگوھا زند و اوراقي قھوه بری خود فنجانیبرا

در خارج از .  متمركز بود»اِنرون« حول محوِر یركاري غین گفت وگوھاي، ای تجاریھا طيروزھا، در اغلب مح

 كه در ئیھا یخود.  كندیابي شهي را رین معجزاتي شركت به چنیابي دستیتوانست چگونگ یكس نم چي، ھ»اِنرون«

ل يھا در مورد دال ین خودي ایز، وقتيگھگاه ن. كردند یمار يدند و سكوت اختيخند یۀ ما مي شاغل بودند فقط به بق»اِنرون«

 یريبه كارگ«، »تيريد مدي جدیھا روش«ھا را  تين موفقيل ايشدند، دل یچ ميپ لؤا س»اِنرون« یآسا ت معجزهيموفق

اف  اطراف و اكنیھا تختي قدرت در پایدورھاي كه راه نفوذ به كریرانياستخدام مد«و » ی خالقانۀ تأمين مالیھا روش

  .كردند یعنوان م» جھان را بلد بودند

 یامپراتور«. ، بودیتكاران اقتصادي جنایمي قدیھا د از ھمان روشي جدیا نھا ھمه، به گوش من، صرفاً نسخهي ایول

  .تاخت یش ميبا شتاب به پ» یجھان

: گرفت یرد بحث قرار مز موي نیگريم، اغلب موضوع ديمند بود  عالقهیالملل ني از ما كه به نفت و عرصۀ بین گروھيب

معادل   (١١»آربوشتو« او، با نام ین شركت انرژياول). و بوِش پسريجرج دبل(گان يس جمھور ريپسر معاوِن رئ

در » ٧شركِت اسپكتروم «ِق ادغاِم در يتاً، از طري بود، نھایكه در ُشُرف ورشكستگ) »شهيب «یمعنا  بوش، بهیولياسپان

 یشركت انرژ«افت و توسط ي یخود را بر لبۀ پرتگاِه ورشكستگ» ٧كِت اسپكتروم شر«گاه  آن. افتي نجات ١٩٨۴سال 

 دالر، ابقا ١٢٠ ٠٠٠ی ره و مشاور، با حقوق ساالنهي مدھيأتو بوش به سمت عضو ي شد؛ جرج دبلیداري  خر١٢»ھارِكن

را سابقه و يم بود، زيصمن تي در اتخاذ ایس جمھور عاملي در ِسمت معاوِن رئین بود كه داشتن پدريتصور ما ا) ٢.(شد

توان  ین موضوع را نميگر، اي دیاز سو. كرد یه نمي را توجیمين تصمي چنیِر نفتيك مديعملكرد بوش جوان در مقام 

 ین فرصت برايخچۀ آن شركت، از ايبار در تار ني اولی، برا» ھاركنیشركت انرژ«ك اتفاق به شمار آورد كه يصرفاً 

انه استفاده ي در خاورمی نفتیگذار هي سرمای فعاالنه برایوجو  و جستیالملل نيۀ ب خود به عرصیھا تيگسترش فعال

 یدادھايك سلسله رويره را كسب كرد، ي مدھيأتوقتی كه بوش ِسمِت عضو « : Vanity Fairطبق گزارش ِ مجلۀ . كرد

 كه ئیھا ی، و كسب حِق حفاررقابل انتظاري غید، منابع مالي جدیھا یگذار هيسرما: آغاز شد» ھاركن «یآور برا رتيح

  در حال مذاكره با حكومت ١٣»شركت آموكو«، ١٩٨٩در سال ) ٣(». داشتی را در پیرمنتظره و پرمنفعتياكتشافاِت غ

                                                 
11. Arbusto 

12. Harken Energy 
13. :Amoco م ـ كايآمر یتنف یها شرآت نيتر بزرگ از یكي. 
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) س جمھوِر وقتيگان رئيمعاون ر(بوِش پدر  ن،ين بيدر ا. بود) دور از كرانه( در فالت قاره ی حق حفارین برايبحر

فه داشت چارلز ي از مشاوران وزارت خارجه كه وظیكي ، ١٤نيكل آمي بعد، مایكم. شدس جمھور انتخاب يبه سمت رئ

تش آشنا كند، يمورأن نكات ميتر طور خالصه با مھم مت، بهين را، قبل از عزيكا دربحريمراد ير جدي ، سف١٥ھاستلر

شركت «ھا،  ن مالقاتيجۀ ايدر نت. ب داديترت»  ھارِكنیشركت انرژ«ن و ين مقامات دولت بحري را بئیھا مالقات

 خارج از محدودۀ یات حفاريگونه عمل چيھ» شركت ھاركن«رغم آنكه  یعل. شد» شركت نفت آموكو«ن يگزيجا» ھاركن

 ی حفاری برایا را نداشت، از حقوق انحصاري در دریاالت متحده انجام نداده بود و ھرگز سابقۀ حفاري ایجنوب شرق

 ھاركن با یظرف چند ھفته، ارزش سھام شركِت انرژ. سابقه بود یان عرب ب كه در جھین برخوردار شد؛ امريدربحر

  )۴.(افتيش ي ھر سھم افزای دالر برا۵٠/۵ دالر به ۵٠/۴، از یست درصدي بیشيافزا

 از دوستاِن حقوقدانم كه متخصِص یكي.  داده بود شوكه شدندین روي ھم از آنچه در بحریطۀ انرژي خبرگاِن حیحت

 دست پدرش یو بوش كاريدوارم جرج دبليام«: گفت یخواه بود، م یان برجستۀ حزب جمھوري حام و ازیصنعت انرژ

مركز تجارت  «ی دوقلویھا  برجئی از طبقات باالیكي، در »تيوال استر« در گوشۀ یدر آن موقع، ما در بار» .ندھد

  .ميدن كوكتل بودي، مشغول نوش»یجھان

 تأسف تكان داد و ۀسپس سرش را به نشان. »ا واقعاً ارزشش را دارد؟يدانم آ ینم«: گفت یكرد و م یاو ابراز نااميدی م

  » را به خطر اندازد؟یاست جمھوريقدر ارزش دارد كه ر   آن١٦ندۀ آن پسركيا آيآ«: اضافه كرد

صر را از منظر متفاوت و منحيرت نكرده بودم، زي از من در صنعت نفت داشتند حیشتري بۀ كه سابقیاندازۀ كسان من به

ران كار كرده بودم، با ي، مصر و ایت، عربستان سعودي كویھا  دولتیمن برا. ستمينگر یا مي به قضایبه فرد

 بودند یا  از شبكهی بخش»اِنرون«راِن شركت يدانستم كه بوش و مد یانه آشنا بودم، و مي خاورمیھا  حكومتیھا استيس

 قرون یداِر كشتزارھا ھا و ارباباِن برده م؛ آنان مانند فئوداليودجاد كرده بيام ا»یتكار اقتصاديجنا«كه من و ھمكاراِن 

  )۵.( بودندیوسط

 

                                                 
14. Michael Ameen 
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