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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

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

١٩  

 

 
John Perkins  

  
  ٢٩فصل 

  گيری من ت ماجرای رشو

. ميا  گام نھادهی از اقتصاد جھانیدي به دوران جدیراست  بردم كه ما به یت پين واقعيام، به ا ین برھه از زندگيدر ا

بانك «است يبر مسند وزارت دفاع و ر)  منی از الگوھایكي (» نامارارابرت مك«ه زدِن ي كه در زمان تكیتحوالت

، كه ملھم »نامارا مك« ینگرش اقتصاد. مناك بودم اوج گرفته بوديشتر از آنچه از آن بيار بيآغاز شده بود، بس» یجھان

اكنون، بينش . افته بودي  در ھمه جا رسوخ ٢»ی تھاجمی در رھبریھا وهيش« از ی  بود، و دفاع و»١نزيكِ « یھا دگاهياز د

 ی تجاریھا تي از فعالیعيف وسي در طئیراِن اجراي مدی رفتارھایافته بود كه تمامي تا به آن حد رواج یات اقتصاديجنا

كا نبودند و در يمرااالت متحدۀ يا» یت مليآژانس امن «یادشده در استخدام رسميران ي اگر مدیحت. گرفت یرا در بر م

  .دادند ی را انجام میف مشابھيقرار نداشتند، در عمل، وظافھرست ھمكاران آنھا 

 ئیران اجراي كه در نقش مدیتكاران اقتصادين بود كه جناي در ایات اقتصادي سابِق جنایھا اكنون، تنھا تفاوت با روش

                                                 
1. :John Maynard Keynes ـ م. علم اقتصادۀپرداز برجست نظريه. 
2 . Aggressive leadership 
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ن يدر ع. كردند ی نم٣ی بانكیالملل ني جامعۀ بیِر استفاده از منابع مالي خود را درگاً كردند، لزوم یفه ميھا انجام وظ شركت

، ھمچنان با »نيمِ « زمان استخدام من در یھا تي فعالیعنياش،  هي به ھمان شكل اولیات اقتصادي جنایحال كه برخ

سه با اشکال ي در مقای بود كه حتیا  تازهیھا  جنبهی دارا،ِد خودي در شكل جدیات اقتصاديشد، جنا یت انجام ميموفق

 به سطوح یاني میھا  از ردهی، مردان و زنان جوان١٩٨٠در طول دھۀ .  ھمراه بودیشتريات، با خباثت بيۀ جناياول

ن يبه ا. كند یه ميشتر، را توجي سوِد ھرچه بیعني ھدف، یا لهيدند كه باور داشتند ھر وسيت شركت رسيري مدیباال

ھموار كنندۀ اً صرف» یان جھیامپراتور«. ات بازتر شده بودي ارتكاب جنایھا برا ھا كمتر و دست تيب، محدوديترت

  .شتر بوديِل منافِع ھر چه بي تحصی برایريمس

 یھا نامۀ شركت نظام«حۀ يال. گذاشت یش ميد را به نماين تحوالت جدي که من برای آن کار می کردم ایصنعت انرژ

د، سپس با يسب كنگره ري به تصو١٩٧٨در سال ) »ميقانون تنظ«ن به بعد، ياز ا  ( ٤»ی مصارف عمومین برق برايتأم

ن ي به اءكنگره در ابتدا. عنوان قانون ابالغ گرديد ، سرانجام، به١٩٨٢ مواجه شد و در سال ی حقوقیھا سؤال یبرخ

ر ين و سايگزي جایھا افتِن سوختي، مثل شركت من، به ی كوچك و مستقلیھا ب شركتي ترغی برایا لهيقانون چون وس

 ی مصارف عمومیِن برق براي بزرگِ تأمیھا ن قانون، شركتيجب ابه مو. ستينگر ید برق ميھا در تول ینوآور

 یھا متيتر را به ق  كوچكیھا  توسط شركتیدي تولیملزم بودند انرژ) ی برق عمومیھا شركت: طور خالصه به(

االت ي ای به كاھش وابستگ»كارتر«ِج حاصل از عالقۀ ي از نتایكي یمش ن خط يا.  كنندیداري خریمنصفانه و منطق

افتِن منابع يب به ي، ھم ترغیروشن ن قانون، بهيھدف از ا. ، بودیا داخلي ینظر از نفت واردات حده به نفت، صرفمت

كا يمرا در ینيت از كارآفري حماۀي با روحئیھا ن شركتي چنۀتوسع.  مستقل بودیھا ن و ھم توسعۀ شركتيگزيسوخت جا

  .دست آمدار متفاوت به ي بسیا جهين، نتيبا وجود ا. ھمخوان بود

ج حذِف آن يتدر ، بهیت از بخش خصوصيِد مورد نظِر قانون بر حماي تأكی، به جا١٩٩٠ و ١٩٨٠ یھا در طول دھه

شاھد بودم كه چگونه . د قرار گرفتي بود مورد تأكی از قانون كه ناظر بر اِعماِل مقررات بر صنعت انرژئیھا مؤلفه

ن برق ي تأمیھا ز خوِد شركتي و نی و ساختمانیگ مھندس كوچك و مستقل توسط مؤسسات بزریھا شتِر شركتيب

  .شدند یده مي، بلعیعموم

 یگذار هي سرمایھا داد شركت یافتند كه به آنھا اجازه ميی  در قانون میزي گریھا  راهین برق عمومي تأمیھا شركت

(Holding)قانون « برِق تحت پوشِش ني تأمیھا توانستند ھم مالك شركت ینگ مزبور مي ھولدیھا شركت. جاد كنندي ا

  .گرفتند یقرار نم» ميقانون تنظ« كه تحت شمول ید انرژي مستقل تولیھا باشند و ھم مالك شركت» ميتنظ

 گذاشتند تا ء شان را به اجرای تھاجمئیھا  شرکت ھای کوچکتر برنامهن از آنھا برای به ورشکستگی کشاندیاريبس

 یھا دند و خود شركتين راھكار ندي به ایازين برق نيگِر تأمي دیھا  شركتیبرخ.  بتوانند آنھا را خريداری کنندمتعاقباً 

  .جاد كردندي را ایمستقل

 ی نفتیھا  به شركتاً قي خود عمیروزيگان بابت پيرا ريكا به نفت كنار گذاشته شده بود زيمرا ینظريۀ كاھش وابستگ

كناِن  یاكثر باز.  اندوخته بودی، ثروت»ینفت«ك يان عنو  خود، بهیاست جمھوريز، قبل از دوران ريبوش ن. ون بوديمد

ا به ياندركار صنعت نفت بودند،  ا دستيگان و ھم بوش، ي ریاست جمھورينه، ھم در دوران ري كابی و اعضایاصل

، صنعت نفت ئیل نھايعالوه، در تحل به.  مرتبط با صنعت نفت تعلق داشتنداً قي عمی و ساختمانی مھندسیھا جرگۀ شركت

» ھا دموكرات« از یاري، بس»خواھان یجمھور« مرتبط باشند؛ عالوه بر ی نبودند كه با حزب خاصیعياختمان صناو س

  .كردند ی م»نيدَ «نه احساس ين زمي فعال در ایھا نفع بودند و نسبت به شركت یھا ذ تين گونه فعاليز در اين

قانون «ۀ يما خود را نسبت به اھداف اول. ت بودسيط زي محید براي مفید انرژي ، ھمچنان تولIPSدگاه شركت من، يد

                                                 
 .ان اقتصادی ازنوع اوليه بودند ـ مكه شريك جرِم جنايتكار» المللی پول صندوق بين«و » بانك جھانی«نظير . 3

4. The Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA( 
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ش ي مقدر پیريكند و در مس یمن ما را از خطرات حفظ مي  خوشید افسونيرس یبه نظر م. ميدانست یمتعھد م» ميتنظ

 .شد یمان روز به روز بھتر م م، بلكه وضعيات دھيم ادامۀ حيتنھا توانست م كه نهي بودئیھا ما از معدود مستقل. رانَد یم

  .بود» یساالر ابرشركت«ن امر خدمات سابق من به ي ندارم كه علت ایديترد

 دربارۀ یمشغول دل.  بر تمام جھان بودیرگذاري كه در حال تأثیشي بود از گرایان داشت نمادي جریطۀ انرژيآنچه در ح

الشعاع  دّوم، تحت  دستی، به عنوان مسائلیِت زندگيفيگر موضوعاِت مربوط به كيست و ديط زي، محیرفاه اجتماع

طور  ت از آن، بهي و حمای بخش خصوصی اقتصادیھا تيدگاه، ارتقاء فعالين ديتحت تأثير ا. حرص و آز قرار گرفت

 یھا یبرتر«ِل برشمردن يك از قبي تئوریھاتين كار با توجي امر، ایدر ابتدا. گرفت ید قرار ميغالب، مورد تأك

اما . گرفت یصورت م» سم استي در مقابل كمونی مانعیدار هيسرما «كه نيو ا» سمي نسبت به كمونیدار هيسرما

گذاراِن  هي سرمایھا ا اثبات بود كه پروژهياز از تجربه ين ی بیگر امرين دي ائیگو. ھات نبودين توجي به ایازيسرانجام ن

غ يه را تبلينظر نيز ھمين» یجھانبانك « مانند یالملل ني بیھا سازمان.  استی دولتیھا یگذار هي بھتر از سرمااً ثروتمند ذات

 و یِع برِق عمومي توزیھا ، شبكهی مخابراتیھا  آب و فاضالب، شبكهیھا  شبكهیساز ی و خصوصئیزدا و از مقررات

  .كردند یھا بود، دفاع م ت دولتيري كه تا آن زمان تحت مدیگري دیامكاناِت رفاھ

 از یعيف وسي از طیرانيم داد، و مديتر تعم  بزرگی ابعاد را بهیات اقتصاديشد بينش جنا ی میراحت جه، بهيدر نت

سو به  نيران از اين مديا.  ممتاز بودی در انحصار گِروھل كرد كه قبالً ي گسئیھا تي را به مأموری اقتصادیھا تيفعال

منابع مواد ن يتر الوصول  كار، سھلین بازارھايتر  ارزانیوجو آنان در جست. اره در رفت و آمد بودندين سي ایسو آن

ش از خود ــ ي پیتكاران اقتصادير جنايرحم بودند و، نظ یآنان در راه و روش خود، ب. ن بازارھا بودنديتر خام و بزرگ

  . ارائه كنندی منطقیھاتي خود توجیھا ی نابكاریافتند تا برايی  را مئیھا ا ــ راهي، پاناما، و كلمبیمثل من در اندونز

قول وفوِر : كردند یش گرفتار مي، جوامع و كشورھا را در دام خو) نوِع اولیكاران اقتصادتيجنا(ز، مانند ما يآنان ن

، خود را از یگذاشتند تا با استفاده از بخش خصوص ی كشورھا میش پاي پیدادند ــ راھ ی ثروت مینعمت و فراوان

اما، . كردند یه مي ھدی و خدمات پزشكونيزي، تلوتيلفونساختند و  یرون كشند؛ مدرسه و بزرگراه ميھا ب یگودال بدھكار

. گفتند ی را ترك میافتند، مكان قبليی  میتر الوصول ا منابع سھليتر   كاِر ارزانیرويگر، ني دئیسرانجام، اگر در جا

ه  آنھا، بی آن که لحظی به دنبال داشت ولیا كننده راني دامن زده بودند تبعات وئیدھاي در آن به ام كه قبالً یا ترك جامعه

ن كارھا يدم كه ايشياند ین، با خود ميبا وجود ا. گفتند یای ترديد کنند و يا به ندای وجدانشان گوش دھند، آنجا را ترك م

المثل،  یكنند؟ ف ید را تجربه مي از شك و تردیمانند من، لحظات ز، بهيا آنان نيگذارد و آ ی بر روح و روانشان میچه اثرات

ھا، آب  ، در باالدستیگري كه دیوشو كند، در حال خواھد شست یده بودند كه مي دیر نھر را در كنایا ھرگز زن جوانيآ

  كند؟ یرا آلوده م

  آور خود قرار دھند؟   وجود نداشتند تا اعمال ما را آماج سؤاالت دشوار و عذاب»٥ھوارد پاركرھا«گر امثال يا ديآ

 كه دچار یتوانستم با لحظات یكردم، نم ی احساس لذت مام ی خانوادگی ، و از زندگIPS شركتم، یھا تياگرچه از موفق

نده را به ارث خواھد ين آي كدامیشناك كه وي جوان بودم و اندیمن اكنون پدر دختر. شدم، مقابله كنم ید مي شدیافسردگ

  .شود یر بار احساس گناه خم ميكرم در زيكردم پ ی كرده بودم، احساس مءفاي كه در گذشته ایخاطر نقش به. برد

نظام . كننده را مشاھده كنم ار مضطربي بسیخيش تاريك گرايتوانستم  یستم، مينگر ی كه به گذشته مین، ھنگاميھمچن

 »٦برتون وودز« از كشورھا در ی رھبران گروه بزرگئی دوم، در گردھمای مدرن در اواخر جنگ جھانیالملل ني بیمال

 ی اروپایبا ھدِف بازساز»  پولیالملل نيصندوق ب«و » یبانك جھان«. جاد شدي، ا)الت خودميا( ر يوھمپشايواقع در ن

                                                 
5. :Howard Parker  اقتصاددان ارشدMAIN كه به خاطر نفروختن وجدانش، كار خود رااز دست داد و جان پركينز جايگزين وی شد  

 .ـ م
6. Bretton Woods 
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افت و، در ي گسترش اً عين نظام سريا. افتندي دست ی قابل توجھیھا تين كار، به موفقيس شدند و، در ايران شده تأسيو

، ی مقابله با ستمگری برا جھانشمولیحلّ  عنوان راه االت متحده واقع شد و بهيۀ متحدان عمدۀ ايد كلئي كوتاه، مورد تأیمدت

اما . نجات خواھد داد» سمي كمونیمنيچنگال اھر«ن نظام ما را از يدادند كه ا ینان ميبه ما اطم. ن قرار گرفتيمورد تحس

 ۀدر اواخر دھ.  نداشتیانياند سرانجام ما را به كجا خواھد برد، پا دهيچيمان پي كه برایا كه نسخه نيرت من از ايح

گر ي، آشكار بود كه ھدِف نظام دیستي كمونی و اضمحالِل جنبِش جھانیر شوروي اتحاد جماھی، با فروپاش١٩٨٠

 داشت، یدار هيشه در سرماي، كه ر»ی جھانیامپراتور«ن روشن بود كه يھمچن. سم باشديتواند ممانعت از كمون ینم

ِت ي وضعیبون بررسيتر«اسِت ي، ر»سونيم َگريج«چنان كه .  خواھد كردئی فرمانروایتياكنون فارغ از ھرگونه محدود

  :كند یمطرح م ٧»یجھان

 یدار هي سرمای ئ اسطورهیھا یژگي و وی اقتصادیساز یت به جھانيخصوص با عنا در مجموع، ادغام جھان ــ به«

ن، نتوانسته است در برابر ي زمۀ كری بر رویچ ملتيھ.  استیواقع» یامپراتور«ك ي خود، یــ به خود" بازار آزاد"

  و ٨"ی ساختاریھا ليتعد"اند از  تاكنون، فقط چند ملت توانسته.  مقاومت كندیساز ی جاذبه جھانیرويو نجبر 

ن يا.   اجتناب كنند١٠»یسازمان تجارت جھان "یھا یا داوري"  پولیالملل نيصندوق ب"، "یبانك جھان  "٩"شروط"

ن قواعد و ي تن دادن به ایھا ، قواعد آن، پاداشیساز ی جھانین معنايي، ھر چند ناكامل، در تعیالملل ني بی مالینھادھا

ان عمِر خود، شاھد يد قبل از پاي چنان است كه ما شایساز یقدرت جھان. زنند ی از آنھا حرف آخر را میمجازات تخطّ 

كدست و ين ادغام يد ايم، گرچه شاي باشیك نظاِم واحِد بازار آزاِد جھاني در سطح جھان در ی ملی اقتصادھایادغاِم تمام

  )١(».ھمگون نباشد

ز، با ي رو كردن ھمه چی برایدم كه زماِن نوشتن كتابيجه رسين نتيدر حالی که به چنين مسائلی فکر می کردم، به ا

 یحت. ن كار را در سكوت انجام دھمي نداشتم ایچ سعي ھیده است ولي، فرا رس»یتكار اقتصاديك جنايوجدان «عنوان 

 را كه در دست دارم به بحث گذارم، ینم كاريب یمن الزم م. سندينو یستم كه در انزوا مي نیسندگانيامروز، من از آن نو

 یھا ن جنبهي گذشته را به خاطر آورم و رابطۀ بیدادھايدارشان بروم تا با كمك آنھا رويرم، به ديگران الھام گياز د

 یكنم برا یشان  كار م یرا كه رو ی از موضوعاتئیھا دوست دارم قسمت. مختلف ھر موضوع را درست نشان دھم

 نوشتن ی برایگري راِه دین كار ممكن است خطرناك باشد وليدانم كه ا یم. العمل آنان را بشنوم دوستانم بخوانم و عكس

  .دانم ینم

 در سال یبعدازظھر.  ھستم»نيمِ « اشتغالم در شركت یھا  دربارۀ سالیكردم كه مشغول نوشتن كتاب ین، پنھان نميبنابرا

 استون یشركت مھندس« را با یت سودآورينھا ی با من تماس گرفت و قرارداد ب»نيمِ «ك سابق شركت يك شري، ١٩٨٧

 و ی تراز اول مھندسیھا  از شركتیكي SWEC. شنھاد كرديبه من پ) SWECطور خالصه،  به  (١١»و وبستر

وپا   خودش دستی برائیز جاي  نیژِر نظير صنعِت انريي داشت در عرصۀ  دستخوش تغی جھان بود كه سعیساختمان

  .كند

 كه بر اساس ی توسعۀ انرژی برای شعبۀ مستقلیعنيِد آنان، ي جدید به شركت فرعيح داد كه من بايك سابق توضيشر

كه از من  نياز ا.  خود را ارائه  دھمی خودم شكل گرفته بود، گزارش كارھاIPS مثل شركت ئیھا  شركتیالگو

  . كردمی وارد شوم، احساس راحتیات اقتصادي از نوع جنائیھا ا پروژهي یالملل نيچ پروژۀ بي که در ھنخواھند خواست

ك شركت موفق و مستقِل ي بودم كه ی از معدود افرادیكيمن .  ندارندیاديدر واقع، او به من گفت كه از من توقّع كار ز

آنچه مد نظِر .  برخوردار بودمیعال ین رشته از صنعت از شھرتيت كرده بودم و در ايريس و مدي را تأسیانرژ

                                                 
7. State of the World Forum 

8. Structural Adjustments 
9. Conditionalities 

10. World Trade Organization 
11. Stone & Webster Engineering Corporation 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

SWECو ی قانونی من و گنجاندن نامم در فھرسِت مشاورانش بود ــ كاری بود، در درجۀ نخست، استفاده از سابقۀ كار 

، یليت داشت كه، به دالي من جذابی برایژه از آن رويو شنھاد بهين پيا.  قابل قبول در جھان صنعتیھا منطبق با روش

  . بودمISPفروِش  یدر حال بررس

پس از توافق در مورد استخدام .  استقبال كردمیريافت چنان حقوق چشمگي و درSWECوستن به ين، از پيشنھاد پيبنابرا

 یر رسمي غی به گفت وگوھایمدت. رون بردي بی ناھار خصوصیك مھماني یرا بران  مSWECر عامل يمن، مد

 از وجودم مشتاِق بازگشت به كاِر مشاوره و كنار گذاشتِن یخشافتم كه بيم، دريھمچنان كه گرم صحبت بود. گذشت

ش از صد نفر كارگر در زماِن ساختِن يت بيرين كار مستلزم مديا.  استیدۀ انرژيچيك شركِت پي ادارۀ یھا تمسؤولي

 حقوق قابل یدر آن موقع، برا.  برق استیھا روگاهيتأسيسات، و پرداختن به تعھداِت متعدد مرتبط با ساختن و ادارۀ ن

ر كارھا، يم داشتم، در كنار سايتصم. ده بودميھا كش شنھاد خواھد شد، در ذھنم نقشهيدانستم به من پ ی كه میتوجھ

  .جاد كنمي ایرانتفاعي غیسازمان

  منتشر كرده بودم ١٢» و كار فاقد تنشی زندگیراھنما« را كه قبال با نام یزبانم موضوع كتابيموقع خوردن دسر، م

 یم داريا تصميآ«: ديره شد و پرسيسپس به چشمانم خ. ده استي راجع به آن شنیا العاده  فوقیزھاي و گفت چمطرح كرد

  »؟یسي ھم بنویگريكتاب د

د نكردم و ي تردیول.  نھفته استی و دعوت، قصدیشنھاِد كارين پيدم در پِس ايبالفاصله فھم. ده شديعضالت شكمم كش

  .» منتشر كنمیگريم ندارم كتاب ديمدر حال حاضر، تص! ريخ«: جواب دادم

م ــ درست مثل شركت ي اطالعات محرمانۀ خود ارزش قائلین شركت برايما در ا. شنوم ین را ميخوشحالم كه ا«: گفت

  .»نيمِ «

  .»فھمم ین را ميا«: گفتم

 دربارۀ نحوۀ حل  مثل كتاب آخرتئیھا البته كتاب«: ادامه داد. د راحت شده استي زد و به نظر رسیه داد، لبخنديتك

تو در .  تو شودیشرفت كاريتواند باعث پ ی می اوقات حتی قابل قبول است و برخل كامالً ين قبي از ائیزھايھا و چ تنش

 انتظاِر پاسخ داشته ئیو بعد، به طوری که گو. »ی آزاد از آن دست، كامالً ئیزھاي ، در انتشاِر چSWECمقام مشاوِر 

  .ستيباشد، به من نگر

  .»شنوم ین را ميم كه اخوشحال«

نحو مشابه،  به. یاوريت بيھا د در كتابين شركت را نباي است كه نام ایھين، بديبا وجود ا.  قابل قبول استكامالً ! بله«

 مربوط ینحو  به»نيمِ «ا كار سابق خودت در ين شركت ي ما در ایت اقتصاديت فعالي كه به ماھیزيچ چيد دربارۀ ھينبا

 توسعه مربوط باشد یھا  طرحیالملل ني بیھا  كه به بانكیزيا ھر چي یاسيد از موضوعات سي نبا.یسي بنویاست، مطلب

  ». محرمانه استاً  صرفین مسائليا«: ك آورد و گفتيبعد، صورتش را نزد. »یان آوري به میذكر

 یمي قدیاحساس. ستاديازا از تپش بئیك لحظه، قلبم گوي یبرا. »ستي به گفتن نیازين«: نان خاطر دادم و گفتميبه او اطم

ا در يشاپ در كلمب یا در آن كافي، یتيان شھر پاناماسي از می، ھنگام رانندگ»دليف«ه به آنچه كنار يدر من بيدار شد، شب

 یا ن رشوهيا. فروختم یدوباره داشتم خود را م.  حس كرده بودم»ھوارد پاركر« دربارۀ یا در اندونزي، و »پائوال«كنار 

ن شركت و قرار دادن نامم در فھرسِت متخصصانش، زنگ زدن ي كلمه نبود ــ عقد قرارداد با من توسط ای حقوقیمعنا به

 ی من علت اصلی بود ــ ولی و قانونی علن درخواسِت حضورم در جلسات، ھمه كامالً یگاھ ا گاهي مشاوره و یبه من برا

  .كردم ین قرارداد را درك ميا

 بعد، بعدازظھر آن روز، بھت یكم. راِن ارشد شركت بوديشنھاد داد كه معادل حقوق مدي را به من پیا او دستمزد ساالنه
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و بدتر از آن، حس . ك بدكاره را داشتمياحساِس . دا بودم يزده، در فرودگاه نشسته بودم و منتظر پرواز بازگشتم به فلور

. زی ندارميخود گفتم كه چندان راه گر به یول. ام  مرتكب شدهیانتيام و كشورم خ كردم در حق دخترم، خانواده یم

  .رم، خطراتی برايم در بر خواھد داشتين رشوه را نپذيدانستم كه اگر ا یم

 


