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

٢٠ 

 
John Perkins  

  

  ٣٠فصل 

  كند ايالت متحده به خاك پاناما تجاوز می

، به ی جنوبیداي در فلوریمن، با زندگ.  در قلب من داشتیا ژهي وی ھمچنان جا»پاناما« ی مرده بود، ول»خوسيتور«

خوس ھمچنان زنده يراث توريم.  داشتمی دسترسی مركزیكايمرا ی جاریدادھايۀ رو درباریاري بسیمنابع اطالعات

با وجود . ی و منِش پر صالبت ویِت پر مھر و محبت او آراسته بودند و نه به خوينان او نه به شخصيبود، گرچه جانش

فت و پاناما ھمچنان مصمّم بود ايز ادامه يكا بعد از مرگ او نيمراكرۀ  مي رفع اختالفات در سرتاسِر نین، تالش برايا

  .  ملزم سازد١»معاھدۀ آبراه پاناما«ط ي به شرایبندياالت متحده را به پايا

من ھرگز . ديرس یش به نظر مي ، در آغاِز امر، متعھد به ادامۀ راِه آموزگاِر خو٢گايخوس، مانوئل نورين توريجانش

 اقشار یھا  وافر داشت تا آرمانی سعء آن بود كه او در ابتدا ازی مالقات نكردم، اما ھمۀ شواھد حاكاً گا را شخصينور

 بود كه توسط یدي ساختن آبراه جدی ویھا ن پروژهيتر  از مھمیكي. ش بََردين را به پي التیكايمراف و محروم يضع

 واشنگتن و ی از سویاري بسیھا  با مقاومتی بود، وینيب شيپ طور كه قابل ھمان. شد ی مین ماليھا ساخته و تأم یژاپن

                                                 
1. Canal Treaty 

2. Manuel Noriega 
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  :سدينو یگا، خود، مينور. ديكا رو به رو گرديمرااالت متحدۀ ي ای بخِش خصوصیھا شركت

كاسپار « بود؛ »بكتل« یتي فراملی سابِق شركت ساختمانئیران اجراي از مدیكيكا، يمرار خارجۀ يجرج شولتز وز«

ار مشتاق بود كه ي بس»بكتل«. ادشده بوديرۀ شركت ي مدھيأتاست ي معاون ریز زمانيكا نيمرار دفاع ي وز»نبرگريوا

ن واھمه داشتند كه يگان و بوش از اي ریھا دولت. ب بزنديد پاناما به جير درآمد از محل ساخت آبراه جدالاردھا ديليم

ی داشتند، مورد ی بیت نگرانيان نه فقط دربارۀ امنئيكايمرا كند؛ ی در پروژۀ ساخت آبراه نقش مسلط را بازجاپاند يشا

ر الاردھا ديلياالت متحده شاھد از دست دادن مي ای ساختمانیھا شركت. ن بوديز در بي نی تجاریھا لۀ رقابتأه مسبلك

  )١(».درآمد بودند

گا يبا گذشت زمان، نور. س سابق خود را داشت و نه سالمِت نفس او راياو نه جذبۀ رئ. خوس نبودي، تور»گاينور«اما 

ھوگو « به نام یاسيب سيك رقيب دادِن قتل ي مظنون به ترتیافت و حتي شھرت به فساد و معاملۀ مواد مخدر سوءِ 

  .دي گرد»اسپادافورا

.  پاناما را بر عھده داشت معروف شدی دفاعیروھاي از ن٢ ـ ی واحِد جی كه فرماندھی به عنوان سرھنگءگا ابتداينور

) ايس(كا يمرااالت متحدۀ يا»  اطالعاتیمركزسازمان « بود كه رابط ی اطالعاِت نظامیك واحد فرماندھيواحد مزبور 

ن ارتباط ياز ا» ايس«. جاد كرديا» ايس«س ي  رئ»٣یسيام كيليو« با یكين مقام، او رابطۀ نزديدر ا. رفت یبه شمار م

گان ي دولت ری، وقتمثالً . برد ی بھره می و جنوبی مركزیكايمراب و يشبرد اھدافش در سرتاسر منطقۀ كارائي پیبرا

 به »یسيك«ش به كاسترو ھشدار دھد  يشاپيكا به كشور گرانادا، پيمرا ١٩٨٣ سال یست دربارۀ تھاجم نظامخوا یم

  كمك كرد تا CIAن به يگا ھمچنيسرھنگ نور. رديرسان را بر عھده گ ام ي آورد و از او خواست نقش پی رو»گاينور«

  .ر كشورھا نفوذ كنديا و ساي مواد مخدِر كلمبیھا در كارتل

 یھا، ھنگام طبق گزارش. افته بودي ء پاناما ارتقای دفاعیروھاي كل نی و فرماندھیگا به مقام ژنرالي، نور١٩٨۴ال در س

: ديقرار گرفت، پرس» ايس «یس محلي شد و در فرودگاه مورد استقبال رئیتي وارد شھر پاناماسیسيكه در آن سال ك

 در منزل یطور خصوص دن كرد، آن دو بهيز واشنگتن دگا اي ژنرال نوریوقت. »گا كجاست؟يپسر من كجاست؟ نور«

 به یريناپذ  از شكستی در او احساسیسيكش با كيگا اذعان كرد كه ارتباط نزديھا بعد، نور سال.  مالقات كردندیسيك

. ن شاخۀ حكومت در كشور خود بودي در پاناما، قدرتمندتر٢ ـ یكا، ھمچون جيمرادر » ايس«به باور او . آورد یوجود م

كا در محدودۀ آبراه، يمرا ی نظامیھا گاهيو پا» معاھدۀ  آبراه پاناما«او متقاعد شده بود كه، به رغم موضعش دربارۀ 

  )٢.(ِت خود خواھد گرفتي را در كنِف حمای ویسيكِ 

 فساد ل به سمبليگا تبديشد، نور ی عدالت و مساوات محسوب می برایالملل ني بیخوس نمادي كه توریرو، در حال نياز ا

 دست داشتن یادعا«تر ي با ت١٩٨۶ جونخ دوازدھم ي در تارمزيورك تايوينمقالۀ صفحۀ اوِل روزنامۀ  . و انحطاط شد

گرانه ءن مقالۀ افشايا.  نگذاشتی او باقی در بدنامیدي تردیجا» ئیمرد قدرتمند پاناما در تجارت مواد مخدر و پول شو

 ین در تبانی پنھاني التیكايمرا ی تجارۀن مؤسسيگا با چندي بود كه نوری مدع» ٤تزريپول«نگار برندۀ  ك روزنامهيبه قلم 

، جاسوس ینوع  كرده و، بهیاالت متحده و كوبا جاسوسيه اي است، و عالوه بر اين ھم به نفع و ھم علیرقانونيو غ

ان قاچاق ين جريتر عمده « را گردن زده است؛ و او شخصاً »ھوگو اسپادافورا« به فرمان او ٢ ـ یدوجانبه بوده است؛ ج

 آن در ۀگا ھمراه بود و دنباليند از ژنرال نوري ناخوشاین مقاله با عكسيا. ت كرده استيرا ھدا» مواد مخدر در پاناما

  )٣.(پرداخت ی میشتريات بي جزئیروز بعد، به افشا

 یود كه از وجھۀ چندانبوش ب  جرجیاست جمھوري حكومت او با ریزمان كرد ھم یگا را مضاعف ميآنچه مسائل نور

  )۴.(كردند یف ميتوص» عنصر سست «یس جمھورينگاران او را رئ برخوردار نبود و روزنامه

                                                 
3. William. J. Casey 

4. Pulitzer Prizeادبی و ژورناليستی اياالت متحده ـ مۀ جايز . 
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ك دورۀ پانزده ي یبرا» كايمراقارۀ ) یآموزش نظام(مدرسۀ «ِت ي فعالۀد اجازي، از تمدیدندگ كيگا، با يبعد از آنكه نور

  . كسب كردیا ژهيت ويِش پدر اھمجرج بو» یسست عنصر«گر سر باز زد، موضوِع ي دۀسال

  : را اراده می دھد ین خصوص، چشم انداز جالبيخاطرات ژنرال در ا

ن ياالت متحده چنيم، به ھمان اندازه، ايديورز یم و به آن غرور ميخوس مصمم بوديقدر كه ما به ادامۀ راه تور ھمان«

ا مذاكرۀ مجدد دربارۀ آن ي» كايمراقارۀ ) یظامآموزش ن(مدرسۀ «ت يد فعاليآنان خواھان تمد. خواست ی را نمیزيچ

اما . از دارندي نین مدرسۀ نظامي، ھنوز به ای مركزیكايمراشان در  ی جنگیھا یش آمادگيگفتند كه، با افزا یبودند و م

 یھا  آموزش جوخهی برائیم در خاك خود جايخواست یما نم. شد ی ما میخاطر شاني و پریۀ سرافكندگيمدرسۀ مزبور ما

  )۵ (».مي سركوبگر فراھم كنیاِن دست راستيمرگ و نظام

 پس از جنگ ئیھا، بزرگترين حملۀ ھوا ، بر اساس  گزارش١٩٨٩ستم دسامبر ياالت متحده در بي ایرو، وقت ن ياز ا

ھاجم، حمله ن تيا) ۶.( بودینيب شي قابل پیزين چي كه چنیزده شد ــ در حال رتيا حيجھانی دّوم را عليه پاناما انجام داد، دن

چ وجه نه يا مردم آن به ھيپاناما .  وجود نداشتیزيآم كينۀ تحريزم شيچ پي آن ھی بود كه برایرنظامي غیتيبه جمع

االت متحده را يجانبۀ ا كيھا و مطبوعات حملۀ  استمداران، دولتيس.  و نه ھيچ کشور ديگری را تھديد نکرده بودندامريکا

  . محكوم كردندیالملل نين بيوان از نقِض آشكاِر قیعنوان مورد به

 ه حقوق بشر شده بود ــ مثالً ي علیگريات ديا جناي ی جمعی كه مرتكب كشتارھایه كشوري علیاِت نظامين عملياگر ا

 »٦ساموزا« تحت حكومت »ی اكاراگوين« ، »٥استروسنر« تحت حكومت »ی اراگوپ«، »نوشهيپ« تحت حكومِت »یليچ«

 ید برايگرفت، شا ی ــ صورت م»صدام« تحت حكومت »عراقِ «ا ي ، »٧سونيداب« تحت حكومت »السالوادور«، 

 از شھامت در یآن برخوردار» یخطا«ن دست مرتكب نشده بود؛ تنھا ي از ایاتي پاناما جنای  ول٨.ان قابل درك بوديجھان

د معاھدۀ آبراه محترم يرزو ی كه اصرار میكشور. ھا بود ران ابَرشركتياستمدار قدرتمند و مدي سی مشتیھا  خواستینف

 را با یدي را برگزار كرده و امكان ساخت آبراه جدی مباحثاتیاستمداران طرفدار اصالحات اجتماعيشمرده شود با س

 بود كه پاناما ین اقداماتيجۀ چنيدر نت.  مورد مطالعه قرار داده بودجاپانی ی ساختمانیھا ھا و شركت  بانكیھمكار

  :ديگو یگا ميطور كه نور آن.  را متحمل شدكننده راني چنان ویعواقب

 برھم زدن ی برا١٩٨۶كا در سال يمرااالت متحدۀ ي كه ائیھا تيفعال:  نماندی باقیا چ شك و شبھهي ھیخواھم جا یم«

 بود كه در آنھا ئیوھايجۀ مردود شناختِن ھمۀ سناري با تھاجم به آن خاتمه داد نت١٩٨٩ثبات پاناما آغاز كرد و در سال 

در . ردي ــ قرار گجاپانت ي ــ و مورد حمایت ملي حاكمی مستقل و دارایتوانست در دستان پاناما یندۀ پاناما ميترِل آكن

 ی از ناآگاھیكا، و با برخورداريمرا مردم یت از منافع عمومي  پشت نقاِب حما»٩برگر نيوا« و »شولتز«ن حال، يھم

 را با ھدف یا  گستردهیغاتيت تبلي آنان را بر عھده داشتند، فعالیندگيما كه خود نی دربارۀ منافع قدرتمند اقتصادیعموم

  )٧(».دادند یسقوط من سامان م

                                                 
5. Stroessner 

6. Somosa 
7. D'Aubuisson 

محال بود » ديگری عليه حقوق بشر شده بودند ه مرتكب كشتارھای جمعی يا جناياتكشورھائی ك«مريكا به ا ۀحمل! به ھيچ وجه. 8
. مريكا به قدرت رسيده بودنداھای  شد، زيرا تمام افرادنامبرده ــ حتی صدام ــ با كودتاھا يا ساير حمايت زده می و دنيا از آن شگفت

را عليه سرھنگ عبدالكريم قاسم،  كا، سيا، كودتای ناموفقیمريا ميالدی بر اساِس طرِح سازمان جاسوسی ۶٠ ۀدر اوايل دھ صدام
جمھورش، سرھنگ جمال  ھا، زخمی شد و به مصر گريخت كه رئيس تيراندازی جمھور وقِت عراق ترتيب داد ولی ضمن رئيس

 به ھمراه ژنرال  ميالدی،۶٠ۀولی صدام چند سال بعد، در اواخر دھ. ای با سرھنگ عبدالكريم قاسم داشت روابط تيره عبدالناصر،
. ناميد) Our Favourite Coup(» كودتای مطلوب ما«آن را »سيا«البكر، با كودتای ديگری به قدرت رسيد كه سازمان  حسن

مريكا بودند ـ ا ۀمتحد نشانده اياالت راستی افراطی دست ھای سركوبگر و دست مريكای التين نيز حكومتۀ اھای يادشد ساير حكومت
 .م
 .مريكا ـ ماه و دفاع وزيران خارج. 9
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ِل مردان و زناِن يكا در گسيمرااالت متحدۀ يتنھا منطِق ا. ك فرد بودي بر ی مبتناً  حمله به پاناما صرفیه واشنگتن برايتوج

گناه، و از جمله تعداد  ی بیھا  ساختن ذھنياتشان برای كشتاِر انسان آنھا و منحرفیجوانش و به مخاطره انداختِن زندگ

 اً  صرفیتي از شھر پاناماسیا  گستردهیھا دن قسمتي از كودكان خردسال و به آتش كشیا نشده شمار و گزارش  یب

ر ير تصو قاچاق مواد مخدیواليك ھير، دشمن مردم و ي شریا او را چھره. گا بوديه شخص نوريكا عليمرااتھامات 

ون نفر سكنه يلي با دو می تھاجم گسترده به كشوری برایا كا بھانهيمرااالت متحدۀ ي دولت ایر براين تصويا. كرده بودند

ش ين تھاجم تا به آن حد آساي  ا١٠.ن امالك جھان زندگی می کردندي از پربھاتریكيكرد كه از قضا کنار  یرا فراھم م

 ی محافظان شخصیگا دارايدانستم كه نور یم.  كردیی مدتی طوالنی  دچار افسردگالم را مختل كرده بود كه مرا برايخ

 كه ی  خواھد افتاد ــ ھمان فرجام١١»ھا شغال«ن فكر در ذھنم شوم كه سرانجام به چنگ يتوانستم مانع از ا ی نمیاست ول

اند و  كا آموزش دادهيمرا یامزدم كه اكثر محافظانش را پرسنل نظ یحدس م. خوس به آن گرفتار آمدنديرولدوس و تور

  . گذارندء را به اجرایا اين که خودشان طرح قتل ويدن بزنند و ياند تا موقع ربودِن او، خود را به ند  پول گرفتهاحتماالً 

ن تھاجم يشتر متقاعد شدم كه ايدم و مطالعه كردم، بيشيكا انديمرا یشتر راجع به تھاجم نظامين، ھر چه بيبنابرا

 به حساب می آمد ی قديمی امپراتوریھا ن و روشيشي پیھا استي سیكا به سويمرا یھا استي در سیچرخشدھندۀ  نشان

دن به اھدافش، ي رسیشبرد آن بود تا به جھان نشان دھد كه برايگان، مصمم به پيش از ري بیكه دولت بوِش پدر، حت

 به پاناما، عالوه بر یكا از تھاجم نظاميمراه ھدف د كيرس ین، به نظر ميھمچن.  به خود راه نخواھد دادیديگونه ترد چيھ

 چون عراق و ئیاالت متحده، ترساندن كشورھاي آلت دست و طرفدار ایخوس با دولتين كردِن وارثاِن توريگزيجا

  .م استيواداشتن آنھا به تسل

.  داردیباره نظر جالب نيار، در اي بسیھا  و مؤلف كتابمزيورك تايوين ۀ  مجلیرھاي از سردبیكي ، »١٢سيد ھَريويد«

  :سدينو ی منتشر شد، م٢٠٠١ كه در سال  به ماهیراندازيتاو، در كتاب 

ان در گوشه و كنار ئيكايمرا كه ی و رھبران جنگی نظامیان ھزاران رھبر، فرمانروا، مردان مقتدر، شوراھايدر م«

االت يا. شود یگونه با او رفتار م نيست كه ا ایگا تنھا كسيو نورياند، ژنرال مانوئل آنتون جھان مورد ھجوم قرار داده

االت متحده ي را فتح و رھبر آن را به ایگرياش، كشور د  ساله٢٢۵ ی ملیت رسميخ موجوديبار، در تار كيمتحده فقط 

 ی خود نقض كرده است، محاكمه و زندانی و اجدادءكا را در خاك آبايمراِن يكه قوان نيل ايمنتقل كرده است تا به دل

  )٨(.شود

جۀ ين اقدام نتي ائید كه گويرس ی به نظر میمدت. افتي یت حساسياالت متحده خود را در وضعيبه دنبال بمباراِن پاناما، ا

» یسست عنصر«عاِت مربوط به يدولت بوِش پدر ممكن بود با دست زدن به شدت عمل، بتواند شا. عكس خواھد داشت

د يرس ی به نظر مئی بودِن اعمالش مواجه بود و زورگویرقانونيلۀ غأمسيگر با  اكنون دیس جمھور را فرو نشاند، وليرئ

االت متحده به مدت سه روز از ورود ي شد كه ارتش اءافشا.  گرفتار شده استیستي ترورین ارتكاِب عمليكه ح

 است، در  كردهیري بمباران شده جلوگاً دير شاھدان مستقل به مناطِق شديسرخ و سا بيخبرنگاران، امداد رساناِن صل

زان يكه چه م نيدربارۀ ا. كردند یا زنده به گور ميا سوزانده و ي مجروحان را ئیكايمران مدت، سربازان ي كه در ایحال

سبب  ھا به  از انسانین برده شد و چه تعداديگر از بيسِت ديتكارانه و اعمال ناشاي جنایاز شواھد و مستنداِت رفتارھا

 به ی توسط خبرنگاران مطرح شد كه ھرگز پاسخئیھا  جان باختند، پرسشیقِع پزشكمو  بهیھا محروم شدن از مراقبت

  .آنھا داده نشد

م ي نخواھیھا آگاھ عام  قتلیزان واقعيم دانست، و ھرگز از مين تھاجم را ھرگز نخواھيِق مربوط به اي از حقایاريما بس

                                                 
 .و درآمد آن ـ م» آبراه پاناما«اشاره به . 10
 . ـ مCIAكشان سازمان جاسوسی آمريكا،  اشاره به آدم. 11
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 یھا  گروهینصد تا ششصد نفر بوده است، ولشدگان پا  شد تعداد كشتهی ، مدع»١٣یچارد چنير«ر دفاع، يوز. افتي

  )٩.(اند د كردهيخانمان ق یھزار نفر ب ست و پنجي بۀعالو ھزار به زان تلفات را سه تا پنجيمستقِل حقوق بشر م

در آن برھه از . كا فرستاده شد تا در آنجا به چھل سال حبس محكوم شوديمرا در یاميما به مير و با ھواپيگا دستگينور

  )١٠.( محسوب شدی جنگی زنداناً االت متحده، رسمي بود كه در ایمان، او تنھا كسز

دفاع به  ی بیكه مردم نيشد و از ا یر پا نھاده ميكا زيمرااالت متحدۀ يسان توسط ا ني ایالملل نين بيكه قوان نيا از ايدن

ن ياالت متحده از اي در ایما فقط چند نفرشدند به خشم آمده بود، ا ین نابود مي كرۀ زمی نظامیروين نيدست قدرتمندتر

عوامل . ار محدود بودي توسط مطبوعات بسیپوشش خبر.  كه واشنگتن مرتكب شده بود آگاه بودندیاتيا از جنايخشم 

 تحت فشار گذاشتن ناشران و ید براي كاخ سفیھا تيلفون؛ ی دولتیمش خط : م بودند، از جملهين امر سھي در ایچند

ت اعتراض نداشتند؛ و أخوانده شدن، جر» سست عنصر« كه از ترس یا ندگان كنگرهيھا؛ نما نويزيران تلويمد

  .از دارندي باشند، به قھرمانان نئیگرا ازمنِد واقعيكه ن ش از آنيكردند مردم، ب ی كه فكر میخبرنگاران

 و Newsday ١٥امه  روزنیر اخبار خارجي ، سردب»١٤زنريتر آيپ« وجود داشت و آن ءك استثنايان، ين ميدر ا

 یادي زیھا  قرارداد و سالی به پاناما را تحت پوشش خبریبود كه تھاجم نظام» تد پرسي آسوشیخبرگزار«گزارشگِر 

  :سدينو یم ١٩٩٧  چاپ ،١٦»كايمر ایگا، زندانيمانوئل نور«زنر، در كتاب يآ. ل آن پرداختيبه تحل

 را ئيی مرتبط با آن ــ اصول ابتدایھا گا مرتكب شدند ــ و دروغيور كه به نام مبارزه با نيیعدالت ی، و بیكشتار، نابود«

به سربازان فرمان داده شده بود در پاناما ... داد ید قرار مي قائل بودند مورد تھدیك دموكراسي وجود یھا برا ئیكايمراكه 

نجات دھند، طبق فرمان، دست به رحم و فاسد  ی بیكتاتوري را از چنگال دیکه كشور ز به خيال اينيكشتار كنند و آنان ن

  )١١(».كوبان، گام برداشتند ی آنان، پایز در پين) كايمرااالت متحدۀ يا(كشتار زدند؛ پس از آن، مردم كشورشان 

  :سدينو یكا، ميمرا یاميگا در سلول زندانش در مي، از جمله مصاحبه با نوری طوالنیقاتي، پس از تحق»زنريآ«

 یكنم اقدامات و یفكر نم. گا را اثبات كنديكنم شواھِد موجود، مقصر بودن نور یر نم، فكیدر مورد اتھامات اصل«

ن مطلب يا ايكا به پاناما يمرااالت متحدۀ يكنندۀ تھاجِم ا هيك كشور، توجي یا فرمانرواي ی خارجیك رھبر نظاميعنوان  به

  )١٢(».رفته است یاالت متحده به شمار مي ایت مليه امني علیدي تھدیباشد كه و

  :كند ی میريگ جهين نتي، سپس، چن»زنريآ«

ن ي آن، و پس از آن، من را به ای، طیم از پاناما قبل از تھاجِم نظاميھا  و گزارشیاسيت سيل من از وضعيتحل«

 ن تھاجم كهيا. ه و منفور بوده استي كریشكل كا به پاناما سوِءاستفاده از قدرت بهيمرا رسانده است كه تھاجم یريگ جهينت

 آنھا ئیمانان پانامايپ  و ھمئیكايمرااستمداراِن متكبّر يد انجام گرفت عمدتاً در خدمت اھداِف سي شدیزيك خونريمت يق به

  )١٣(».بود

  

ا تا زمان كسب قدرت يكردِن پاناما از كلمبخوس، كه از زمان جدا يش از توري  و توانگرساالران پ»١٧اسيآر«خانوادۀ 

كۀ قدرت ي بر اراً كا بودند، مجدديمرااالت متحدۀ ي در خدمت ایباز شب مهي خیھا خوس، چونان عروسكيتوسط تور

داد،  ی نشان میرغم آنچه اسناد رسم اساساً، و به .  از ابھام فرو رفتیا   در ھاله١٨ِد آبراهيمعاھدۀ جد. نشانده شدند

  .گر كنترل آبراه پاناما را در دست گرفتيك بار ديواشنگتن 

دم چه يكردم، بارھا و بارھا از خود پرس ی را در ذھنم مرور م»نيمِ « شركت یاِت كاريو تجربدادھا ين روي ایوقت

                                                 
 . ريچارد است ـ مۀشد  كوتاه ديك شكلِ .  جرج بوش ِ پسرۀھمان ديك چنی، معاون رياست جمھوری در دور. 13

14. Peter Eisner 
 .ھای معتبر نيويورك ـ م از روزنامه. 15

16. Manuel Noriega: America's Prisoner 
17. The Arias Family 
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رگذار است ــ يھا انسان تأث ونيلي كه بر سرنوشت میخيت تاري بااھمئیھا یريگ ميھا ــ از جمله تصم یريگ ميزان از تصميم

 قرار دارند؟ چه ی شخصیھا زهير انگي، تحت تأثحي عالقه به انجام عمِل صحیجا د كه به يآ ی به عمل میتوسط افراد

كنند؟ چه  ی به ملّت، عمل می، و نه وفاداریر حرص و آِز شخصين تراز اوِل حكومِت ما تحت تأثمسؤوالتعداد از 

و » عنصر سست«ِد شھروندانش يخواسته از د ی نمیس جمھوري داده است كه رئین خاطر روي به ااً  صرفئیھا جنگ

  سوب شود؟  مح١٩فاقد اراده

كا به پاناما به من يمرا كه از تھاجم يی و ناتوانی داده بودم، احساس ناكامSWECس شركت ي كه به رئئیھا رغم قول  به 

م گرفته بودم ين تفاوت كه اكنون تصميداد ــ با ا ی نگارِش كتابم سوق میدست داده بود، مرا به آغاِز دوبارۀ كار برا

 كه ئیھا یعدالت ی از بیاري بسیكه از رو ني ایدم برايد ی می او را محملیماجرا. دخوس باشيكانوِن توجه كتابم تور

 یجا ن بار، مصمم بودم، بهيھر چند كه، ا. ابمي یرم و از احساس گناھم خالصي پرده برگ، ما را آلوده ساختهیايدن

  .نمار كي سكوت اخت،خواستم انجام دھم ی از دوستان و بزرگان، دربارۀ آنچه مینظرخواھ

ات را در چه ين جناينكه اي و به خاطر آوردِن ایتكاران اقتصادي جنایھا تي كتاب، از درک ابعاد فعالیضمن كار رو

ات در آن جاھا ي جنا  كه عمدهی كردم بر چند كشوریسع.  متأثر می شدمم، قوياً ي صورت داده بودیادي زیكشورھا

شان بدتر شده بود   ما وضعیھا تي كه بعد از فعالئیاھا جی فھرسِت بلندباالیصورت گرفته بود تمركز كنم، ول

اگر . ی که خود من سرمنشأ آن بودم، وحشت زده شدمئدر عين حال از عمِق خرابکاری ھا. آور به نظر می رسيد رتيح

 ای چه پيش از اين دربارۀ اين مسائل فکر کرده بودم ولی بين کارھای روزمره دربارۀ آنھا تأمل می کردم و به اندازه

به اين ترتيب بود كه . روی کارھای روزمره ام متمرکز بودم که ھنوز چشم انداز جامعی از نتايج تمام فعاليت ھا نداشتم

 كه دوستان ی دربارۀ آنھا بحث می کرديم و يا مسائل»ھوارد پاركر« كه من و ئیزھاي بودم، از چ»اياندونز« در یوقت

كردم، از آنچه  ی كه در پاناما كار میموقع. كردم ی می، احساس نگرانكردند ی  مطرح م»٢٠یراس« ئیايجوان اندونز

در . ر قرار گرفته بودمي تحت تأثاً ي، و در كلوب رقص نشانم داده بود عم»آبراه پاناما«ھا، در منطقۀ   در زاغه»دليف«

 فراتر و برتر یدي كتاب دنياكنون، نگارش ا. ام شده بود یشدت باعث ناآرام  به»دكتر« و »نيمي« یھا ز صحبتيران نيا

  .شود می توان چشم انداز جامع را نديده گرفت و از آن غافل ماند یكردم كه چه آسان م یحاال درك م. داد یبه من م

جاً ي داشت و تدریا انهيعِت موذين ھمه، آن تجارب چه طبيرسد؛ و با ا ی به نظر میھيقدر ساده و بد نھا اكنون چهيھمۀ ا

كند كه در آغاز خام است و  ی می را در ذھن تداعیر سربازينھا تصوي من، ایبرا. رو می کشيدانسان را در خود ف

س ز، مجبور است بر تريش از ھر چي، بیگر را زير عالمت سؤال ببرد ولي دیھا  بودِن قتِل انسانیممكن است اخالق

شود و  یره مي چیرسانَد، عواطف بر و ی را به قتل می كه دشمنیبار نينخست. نديشدخود فائق شود و به بقای خود بي

شتر و كشتن ي بیھا اما با گذشت زمان و شركت در جنگ. فتد و احساس ندامت كندمكن است به فكر خانوادۀ مقتول بيم

  .گردد یبدل م» ی ئ حرفهیسرباز«شود و به  یشتر، سنگدل مي بیھا انسان

ات و بنا ينِد ارتكاِب جناي درك بھتِر فرای برایا چهيت، درقين حقيبا اذعان به ا. شده بودم» یئ  حرفهیسرباز«ز يمن ن

 یھا مرتكب اعمال  از انسانیاريم قابل فھم است كه چرا بسياكنون برا. م گشوده شديھا به رو یكردِن امپراتور

شاه كار رحِم  ی بیس مخفيلو پیتوانستند برا یدوست م ان خوب و خانواده يراني، چطور از می شوند ــ مثالً يآم شرارت

 ئیكايمرات كنند؛ و چطور مردان و زنان خوب يتلر تبعي ھیھا توانستند از فرمان ی خوب میھا یلماناكنند؛ چطور

  . را بمباران كنندیتيتوانستند پاناماس یم

ك ي یگري دیچ ادارۀ دولتيا ھيكا يمرااالت متحدۀ يا» یت مليآژانس امن«، من ھرگز از یتكار اقتصاديك جنايدر مقام 

                                                 
 آمريكا پيش از حمله به ۀاياالت متحد ھای خواندن ِ جرج بوش ِ پدر توسط سياستمداراِن وقت و رسانه» عنصر سست«اشاره به . 19
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 و در یرنظامي غیمن شھروند. كرد ی پرداخت م»نيمِ «افت نكرده بودم؛ حقوق مرا شركت ي دراً ميز ھم مستقيشپ

راِن يكرد تا نقِش در حال ظھوِر مد ین مطلب به من كمك ميدرك ا.  بودمیك شركت بخش خصوصياستخدام 

سربازان « از یدي، طبقۀ جدیرصۀ جھاندر ع. نمي ببیشتري را با وضوح بیتكاران اقتصاديعنوان جنا ھا به ابَرشركت

د يآ یر ميآنچه در ز.  بودندی از ھرگونه احساسیش، عاريدرحال ظھور بود كه نسبت به تبعات اعمال خو» )ی ئحرفه(

  :ن نكته نوشتميرامون اي است كه پیمطالب

 را كه در یروند تا مردم یگر مي دی و كشورھایوين، بوتسوانا، بوليپيليلند، فيد به تاين امياكنون، مردان و زنان ما به ا

ف و مفلوك ي ضعئیھا  با ھدف استثماِر انساناً قين كشورھا دقيرفتن آنان به ا.  كنندئی شناسا،اند  كار درماندهیوجو جست

 كه در ئیھا اند؛ انسان ، در حال جان كندنی از فرط گرسنگاه و، حتي كه فرزندانشان دچار سوِءتغذئیھا است ــ انسان

 در ا متفاوت را حتئی كه فردائیھا اند، و انسان  بھتر از دست دادهید خود را به زندگيبرند و ھمۀ ام یھا به سر م غولهيب

كاگو را پشت سر يا شيسكو يمردان و زنان ما دفاتر كار لوكس خود در منھتن، سانفرانس. ننديب یز نميال نيخواب و خ

ن يشوند و در بھتر یك وارد مي  درجه یھا گذرند، به ھتل یھا م انوسي اقھا و  لوكس از فراِز قارهیھا گذارند، با جت یم

  .پردازند ی درمانده میھا  انسانیوجو خورند و سپس به جست ین كشورھا غذا مي ایھا رستوران

 یھا ستند كه در حراجي نی خاصیھا  به دنبال بردهاً گر لزوميآنان د.  وجود دارندیداران  در عصر حاضر ھم، بردهاحت

ر ي درمانده را اجیھا ب فروشنده سازند، بلكه فقط انسانيھا را نص متين قيشتري ب»ھاوانا« و »كارتاژن«، »چارلستون«

كنند  یگر تأسيس ميز ديوتر و ھزاران چيل، قطعات كامپيس، قطعات اتومبين، كفش تنيج د كتي تولی برائیھا و كارخانه

ن يرند كه خود مالك ايم بگي تصمیلينان ممكن است به داليا.  رسد موردنظر به فروشیشان در بازارھا تا محصوالت

  .رنديگ یشان به خدمت م في كثی انجام كارھای را براین، تجار محليھا نباشند و بنابرا كارخانه

 ی باستانیھا با و خرابهي و زیمي قدی از بناھائیھا در بازگشت به وطن، عكس. انگارند ی صالح مئیھا آنان خود را انسان

اند   آنچه كردهیكنند، برا یكنند و در آنجا خوش و بش م یدا مي حضور پئینارھايدر سم. به فرزندانشان نشان خواھند داد

ِب گمركات يب و غريد از پِس مقررات عجي چطور باكنند كه مثالً  ی مئیگر را راھنمايكديند و يگو یك ميبه ھم تبر

دھند كه آنچه  ینان ميكنند كه به آنان اطم ی استخدام میدانان قوقشان ح یشان برايرؤسا.  دوردست برآمدیكشورھا

ار دارند كه ي در اختیگر كارشناساِن منابع انساني و دیدرمان  از متخصصان روانیآنھا كادر!  استی قانونكنند كامالً  یم

  . درمانده استیھا دھند كمك به آن انسان یمجابشان كند آنچه انجام م

 را در یتيستند و او موقعي سر و كار دارد كه، به مفھوم كامل، انسان نیگفت با موجودات یخود م به یميداِر قد برده

 در تداوم ی اساسید كه بردگان نقشيفھم ی میميداِر قد برده. دا كنندي شدن را پیحيار آنان نھاده است تا افتخاِر مسياخت

ك يدھد كه دستمزد  ینان خاطر مي به خود اطمیداِر امروز برده.  اقتصاد آن ھستندیھا هياش بر عھده دارند و پا جامعه

ن ين بردگان از ايعالوه، ا به.  نداشته باشندیچ درآمدي درمانده بھتر از آن است كه ھیھا  انسانیر در روز براالد

ن يد كه افھم یز مين را نيِد ما ايداِر جد برده.  ادغام شوندیتِر جھان  بزرگ شوند كه در جامعۀ یمند م فرصت بھره

اما، .  ھستندی ویوۀ مسرفانۀ زندگي شیھا  دارند و ستونی اساسیِت شركتش نقشيدرماندگان در حفظ و تداوِم موجود

 یھا وهي كه اعمال و شيیش، و نظام اقتصاد ایوۀ زندگيشد كه اعمالش، شينديكند تا ب ی درنگ نمی لختاد حتيدار جد برده

  . خواھد نھادیا رات گستردهي فرزندانش چه تأثۀندي آمزبور منبعث از آن است، بر جھان و بر

  ادامه دارد

 


