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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  ) در اقتصاد جھانیامريکای ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ گرءافشا(

٢۵ 

 
John Perkins 

  ٣۵فصل 

  دريدِن ظاھِر پرزرق و برق

 یكا عراق را برايمرااالت متحدۀ ي از اكوادور به وطن بازگشتم، ا٢٠٠٢كه در سال   پس از آنیزمان كوتاه

 یسازمان مركز «یھا ز شغالي و نیتكاران اقتصاديجنا. ك دھه مورد تھاجم قرار داديبار ظرف كمتر از  نيدوم

م گرفتند مردان و زنان ياالت متحده تصمين، سران ايشكست خورده بودند؛ بنابرا) ايس(االت متحده يا» اطالعات

 که کمتر ئیيکی از پرسش ھا .ر جان سپارندي كویھا ان شنيز در ميل كنند تا بُكشند و خود ني را به آنجا گسیجوان

ئيان به آن توجه داشتند، اين بود که نتايج اين تھاجم نظامی به عراق برای خانوادۀ سعودی چه خواھد امريکامه از ھ

 است ــ یش از عربستان سعودياش ب یر نفتي از برآوردھا، ذخایارياالت متحده عراق را ــ كه طبق بسيبود؟ اگر ا

، ی سعودی با خانوادۀ سلطنت١٩٧٠ه به قرارداِد دھۀ از چندانی نخواھد داشت كيگر نيتصرف كند، در اين صورت د

  .بند بماندي آغاز شد، ھمچنان پای عربستان سعودئیشو  پولیكه با ماجرا

در پاناما، بعد . ر خواھد داديي معادالت قدرت را تغگا در پاناما، احتماالً ياِن حكومت نوريان حكومت صدام، مانند پايپا
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آبراه «، كنترل »خوس و كارتريمعاھدۀ تور«ِط يده خودمان، بدون توجه به شرانشان از سر كار آوردن حكومت دست

ا يم؟ آيم توانست اوپك را منحل كنيا پس از كنترل عراق، خواھيدر مورد عراق چطور؟ آ. ميرا در دست گرفت» پاناما

 از خبرگان یعدادت خود را از دست خواھد داد؟ تي جھان، اھمی نفتیھا استي در عرصۀ سی سعودیخانوادۀ سلطنت

ب ي تعقیاالت متحده براي تمام امكاناِت ایري به كارگیكردند كه چرا به جا ین پرسش را مطرح ميدر ھمان زمان ا

اش،  ید دولت بوش و خانوادۀ نفتين باشد كه، از ديد پاسخ ايشا. القاعده در افغانستان، بوش به عراق حمله كرده است

، ئیكايمرا یھا  ابرشركتی برایارديلي می ساختمانی انعقاد قراردادھای برایھيجافتن تويز ي و نین منابع نفتيتأم

  .ت دارديشتر اھميھا ب ستي، از مبارزه با  ترور» ١بكتل«ر ينظ

 یشتريممكن است اوپك با قدرت و انسجام ب: ز قابل تصّور استي حمله به عراق نی برایگري دیجۀ احتمالياّما نت

ش يز با افزايخ  نفتیر كشورھايرد، سايكا كنترل عراق را به دست گيمرات متحدۀ االياگر ا. اظھار وجود كند

دا ي ارتباط پیگري دیوين احتمال با سناريا.  را از دست نخواھند دادیاديز زيا كاھش عرضه، چي/ نفت ویھا متيق

.  قابل تصور باشدیالملل ني بی مالی خارج از محافل عالی كمۀ عدید فقط براي آن شایامدھاي كه پئیويكند، سنار یم

 یشدت برا به» یساالر ابرشركت« را كه یك را برھم زند و سرانجام نظاميتواند توازن ژئوپولت ین حال، مياّما، با ا

 یامپراتور«ن ي نخستید موجب نابودي است كه شایگانه عاملين يا. ساختن آن كار كرده است از ھم فرو پاشد

 دالر است كه ین امر متكي بر ایاديتا حد ز» ی جھانیامپراتور«، ئیل نھايتحلدر . دست خود آن شود به» یجھان

گونه است كه  نيا. االت متحده استيكند و حق چاپ آن بر عھدۀ ضرابخانۀ ا ی عمل میعنوان ارز استاندارِد جھان به

م؛ در واقع، يدھ ی بود، وام مبازپرداخت نخواھند كه آنھا ھرگز قادر به نير اكوادور، با علم به اي نظئیما به كشورھا

 است كه اھرم الزم را در یزيرا عدم بازپرداخت ھمان چيشان را بازپرداخت كنند؛ زيھا م كه آنھا واميخواھ یما نم

  در ٢.مي ببُریم از بدن قربانيخواھ ی را كه میر گوشتيدھد تا بر آنھا تسلط يابيم و سرانجام چند س یارمان قرار مياخت

سبب عدم بازپرداخِت  مان را، به  از وجوهیم كه سرانجام  بخش بزرگيشد ین خطر مواجه ميا با ا، میط عاديشرا

د ين را باياما، ا. دين ھمه مطالباِت سوخته برآيتواند از پِس ا ی نمیچ طلبكاريبه ھرحال، ھ. ميبدھكاران، از دست بدھ

كند كه پشتوانۀ آن طال  ی چاپ میكا پوليمرآدۀ االت متحيا. شود یشامل حال ما نم» یط عاديشرا«در نظر داشت كه 

ِج ي بسئی نسبت به اقتصاد ما و توانای جھانینان عمومي ندارد جز اطمیا چ پشتوانهي، ھدالردر واقع، پول ما، . ستين

  .االت متحدهيت از اي در حمایروھا و منابِع امپراتورين

ن معناست كه ي، از جمله، به ائین توانايا. دھد یما قرار مار يم را در اختي عظی چاپ پول بدون پشتوانه قدرتئیتوانا

ن معنا است كه خود يز به ايم كه ھرگز بازپرداخت نخواھد شد ــ و ني ادامه بدھئیھا م به دادن واميتوان یما ھمچنان م

 از مرز االت متحدهي ای ملیھا یزان بدھي، م٢٠٠٣در آغاز سال . م رفتي خواھیني سنگیھا یر بار بدھيز زيما ن

 برسد ــ كه به دالرارد يليان آن سال به ھفت تريشد كه تا پا ی مینيب شي گذشت و پدالرارد يلي كمرشكِن شش تریبدھ

 به ین مبلغ بدھي از ایاديمقدار ز. االت متحده استي ھر شھرونِد ای برای بدھدالرست و چھار ھزار ي بیمعنا

 ی خود از جمله كاالھای مصرفیبا وجوِه حاصل از فروش كاالھان است كه ي و چجاپانژه يو ، بهئیاي آسیكشورھا

 یدار  خزانهۀ، اوراق قرضیاالت متحده و بازار جھاني، و پوشاك به ایل، لوازم برقيوتر، اتومبي، كامپیكيالكترون

  )١.(كنند ی میدارياالت متحده را خريا

 بر ی جدی خارج از حد و اندازه مانعین بدھيرد، ايبپذعنوان ارِز استاندارد خود   را ھمچنان بهدالرا ي كه دنیتا زمان

                                                 
 .ـ م٣۵٢ و ٣۴٢ مترجمان، ص ۴ و ٢ھای  به يادداشت. ك.و بيش از بكتل، ھاليبرتون ـ ن. 1
 .ـ م)  مراجعھشود٢٣ی  به پانويس صفحه(شكسپير » تاجر ونيزی «ۀاستفاده از واژگان نمايشنام. 2
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 از ی شود، و اگر برخدالرن يگزي جایگري چنانچه قرار باشد ارز دیول. كند یجاد نميا» یساالر ابرشركت«سر راه 

ر يي تغیطور جد ت بهي خود را مطالبه كنند، وضعیھا رند واميم بگيتصم) نيا چي جاپانمثال (االت متحده يطلبكاراِن ا

  .افتي خواھد یزيآم ار مخاطرهيت بسيناگاه خود را در وضع االت متحده بهيخواھد كرد و ا

 وارد ٢٠٠٢ جنوریكه در اول »  وروي« ؛ ٣ستي محال نیگر فرضين ديگزيك ارز جايدر واقع، امروز وجود 

اگر اوپك بخواھد انتقاِم . شود ی برخوردار میشتري شد، با گذشت ھر ماه، از اعتبار و قدرت بیالملل ني بیعرصۀ مال

ن ي ایورو براياالت متحده نشان دھد، ي به ائیل عزم آن كند تا زور بازويا به ھر دليرد، يحمله به عراق را بگ

عنوان ارِز  ورو را بهيرد يم بگيچنانچه اوپك تصم. دھد یار اوپك قرار مي را در اختئی استثنایمنظور فرصت

 یزين چياگر قرار باشد چن.  را خواھد لرزاندیاد امپراتورين امر اساس و بنيد، ا كندالرن يگزياستاندارِد خود جا

ورو يش را به يھا یكا بدھيمرااالت متحدۀ ي دو تا از طلبكاران عمدۀ ما خواھان آن شوند كه ایكي دھد، و اگر یرو

  .م خواھد بوديبازپرداخت كند، تأثير آن عظ

ل به دفتر كار كرده ي را كه تبدی، فاصلۀ كوتاِه منزلم تا گاراژ٢٠٠٣ لاپريخ ھجدھم ي ، به تار٤»كيجمعۀ ن«روز 

 را باز مزيورك تايوين روزنامۀ  سايت.  را روشن كردمکمپيوترز كارم نشستم و مطابق معمول يپشت م. مودميبودم پ

 ی امور مالدِ ي جدیھا تي روزنامه توجھم را به خود جلب كرد و مرا از افكارم دربارۀ واقعیتر اصليكردم، ت

ك قرارداِد ياالت متحده يا«: ام بازگرداند یميد و به حرفۀ قديرون كشيورو بياالت متحده و ي ای ملی، بدھیالملل نيب

  ».كند ی واگذار م»بكتل« در عراق را به شركت یعمدۀ بازساز

ن قرارداد ي نخست عراق،یِع بازسازيدولت بوش، امروز در برنامۀ وس«: مزيورك تايوي نیبنا به گزارش تارنما

سندگان مقاله به اطالع يتر در ھمان صفحه، نو نئي پایقدر» .سكو واگذار كرديعمده را به گروه بكتِل سانفرانس

 یالملل نيصندوق ب"و " یبانك جھان" كشورشان، با ی بازسازیھا، برا یسپس، عراق«: رساندند كه یخوانندگان م

!!! »عينفوذ وس«). ٢( خواھند كردیھمكار)  برخوردار استیعينفوذ وسكا در آنھا از يمرااالت متحدۀ يكه ا" (پول

  . بودئینما ت و كوچكي كتماِن واقعین عبارت نوعيِصرِف به كار بردن ا

 با محافل بانفوذ در واشنگتن و عراق ی روابط»بكتل«شركت «: تري رفتم با تمزيورك تايوين در یگريسراغ مقالۀ د

  :دمير رسيسرعت گذشتم و به مطلب ز كرد به ی را تكرار میشتر اطالعات مقالۀ قبلياز چند بند اول كه ب» .دارد

 آن ۀريت مدأی ھي از اعضایكي... نه دارديري دیكا ارتباطاتيمرااالت متحدۀ ي ایت مليالت امنيشركت بكتل با تشك«

گان ي رۀنيوستن به كابي شولتز قبل از پیقاآ. ر خارجه بوديگان وزيشولتز است كه در دولت رونالد ر. یپ. جرج

كاسپار «در حالی که .  ارائه می داد»بكتل« را به یز خدماتي ارشد نیعنوان مشاور حقوق ت، بهيريعالوه بر سمت مد

ن شركِت مستقر در ي ائیران اجراي از مدیكيعنوان  ر دفاع، بهيز قبل از انتصاب به سمت وزي ن»نبرگريوا

  .كرد یفه ميوظسكو، ھمراه با شولتز انجام يسانفرانس

  ٥یاست جمھوري ریفه در شوراي، را به انجام وظ» بكتلیليرا« ی، آقا»بكتل«رعامل يدنت بوش مديامسال، پرز

  )٣(».دعوت كرد

آنچه . را» ی جھانیامپراتور «ی به سویشرويد و، لُبِّ كالم، پيخ معاصر را ديان تاريشد جر یدر مقاالت مزبور، م

 ی مرا برا»نيكلود«ش از آن، ي و پنج سال پی بود كه سیجۀ كارينامه آمده بود نتان داشت و در روزيدر عراق جر

                                                 
 كينز ۀماند و پيشنھاد مغفول) نشر چشمه، دردست انتشار( ميرمحمود نبوی ۀترجم» ی نظم نوين جھانیای برا بيانيه«ك به .ن.  3

 .ـ م
4. : Good Fridayـ م) ع( قبل از عيد پاك و سالگرد مصلوب شدن مسيح ۀ جمع. 

5. President's  Export Council 
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  وجه مشترك آنھا بود ٦ئینما  كه شھوِت خودبزرگیگريجۀ كاِر مردان و زنان ديز نتيانجامش آموزش داده بود و ن

 یشروي در پی مقاله معّرف مرحلۀ كنونیماجرا. تر به آن دچار شده بودم شيز پي كه من نیزيــ ھمان چ

  .ان بودي خود بر ھمۀ جھانۀِر بسط سلطيدر مس» یساالر ابرشركت«

 بود كه اكنون به ئیز دربارۀ قراردادھاياالت متحده به كشور عراق و ني ا٢٠٠٣ن مقاالت دربارۀ تھاجم سال يا

 ی برائیردادھا نھاده بود و ھم قرای كه ارتش ما به جائیھا رانهي وی بازسازید؛ ھم قراردادھايرس ی مءامضا

 ۀ، خاطریطور ضمن  به٢٠٠٣ اپريلعالوه، اخبار ھجدھم    به٧.ی مدرن و غربئی آن كشور طبق الگویبازساز

 ی  عربستان سعودئیشو  پولیماجرا. كرد ی را زنده می عربستان سعودئیشو  پولی و ماجرا١٩٧٠ل دھۀ ياوا

(SAMA)و ی مھندسیھا  نھاد كه به شركتی بر جارقابل برگشتي غئیھا  از آن بدعتی ناشی و قراردادھا 

ن، ينش ِر شاهيك كويكرد ــ تا در توسعۀ  یا در واقع حكم ميداد ــ  یاالت متحده اجازه مي و صنعت نفِت ایساختمان

 SAMA: به ھمان اندازه مھّم بود SAMAگر ي دیھا بدعت. ز وارد گود كنندي را نئیكايمرا یھا ر شركتيسا

 را با یك به دست داد، و اتحاديتي از ژئوپلیديف جدين كرد، تعري نفت تدویت جھانيري مدی را برایديقواعد جد

 از قواعد یرويكرد و ھم تعھدشان نسبت به پ ین مي به وجود آورد كه ھم سلطۀ آنھا را تضمی سعودیخانوادۀ سلطنت

  .ما را

دانند كه  یگر ميكه، عالوه بر من، چند نفر دكرد  ن سؤال به ذھنم خطور يار اياخت یخواندم، ب ی آن مقاالت را میوقت

 مانده بود و یھا كردند، اكنون در مسند قدرت باق ی كرده بود كه سعوديیاگر صدام ھم خود را وارد ھمان باز

م و متخصصان ما آنھا را يساخت یش ميار داشت؛ ما آنھا را براياش را در اخت ئیايمي مواد شیھا ھا و كارخانه موشك

  .ی معامله با عربستان سعودینيري به ھمان شیبود ــ حت ی مینيريمعاملۀ ش. كردند یس ميوز و سرور ش بهيبرا

ھا  ن موضوع به رسانهياما اكنون ا.  نكنندی رسان ن ماجرا اطالعي مراقب بودند در مورد ای اصلیھا تاكنون رسانه

 مبھم و در یا شد آن را خالصه ی حداكثر مديشا.  به ماجرا بودین فقط اشارۀ كوچكيا! درست است. افته بوديراه 

ا يكه آ نيشۀ ايدر اند. شود ی می آفتاب،د ماجرايرس ین وجود، به نظر مي، با ایول. ق به حساب آورديلفافه از حقا

 شبكۀ یر، به تارنمايا خيانه و تكروانه اتخاّذ كرده است ي ماجراجوین ماجرا، موضعي، در خصوص امزيورك تايوين

ار ي بسمزيورك تايوين با مطلب CNNمطالب . »بكتل برندۀ قرارداد شد« زدم و خواندم كه یر سCNN یخبر

  :ز بودير ني زی مطالب اضافین تفاوت كه حاويمشابھت داشت، با ا

ن پروژه نام برده شده است؛ به ي در ا»بكتل« شركت یگر به عنوان رقباين شركت دير، از چندي اخیھا در ماه«

توان از واحِد  ین مؤسسات مي ا ۀاز جمل. یمانكاري پیھا ا به عنوان عضو گروه شركتي و یلمانكار اصيعنوان پ

KBRر عامل آن بود ــ نام برديجمھور، مد سي، معاون رئیك چني دی ــ كه زمان»برتونيھال«از شركت   ٨ .

 یرات اضطراريام تعم انجی برادالرارد يلي به ارزش حدود ھفت میز برندۀ قراردادياكنون ن  ھم »برتونيھال«

  )۴(».نجامديطول ب  عراق است كه ممكن است دو سال بهی نفتئیربنايتأسيسات ز

ً واقع» ی جھانیامپراتور «ی به سویشروي پیآمد كه ماجرا یبه نظر م  در مطالِب یكند ــ ول یدا ميرون درز پي به با

ِز يانگ د كه اصل ماجرا عبارت از داستان غمش یقت مين حقي به ایا  بود و نه اشارهیات خبريھا نه از جزئ رسانه

 فراچنگ آوردِن یخ برايورش در طول تارين يتر دن، استثمار كردن و خشنيفتن، به اسارت كشيبدھكار كردن، فر

ن نكته ي به ایا ن مقاالت اشارهي ایچ جايدر ھ. استيھا، اذھان، ارواح و منابع مردم در اطراف و اكناف دن قلب

                                                 
6. Self-Aggrandizement 

 ٣٧٨.، ص »داری فاجعه ظھور سرمايه«: ان مترجم٩ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار. 7
8. Kellog Brown & Root 
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 است آغاز یرزماني است كه دیآور  شرمی تازه، كه تداوم ماجرایزيچه ، ن٢٠٠٣ی عراِق سال شد كه ماجرا ینم

 است ــ اگر اكنون ین ماجرا ــ كه به قدمِت امپراتوريكرد كه ا ی نمءز افشاين نكته را نيھا ا مطالب رسانه. شده است

 يیركيعلت ظرافت و ز  و چه بهیساز یھانن دوران جيسبب وقوع آن در ا افته است، چه بهي یابعاد تازه و ھراسناك

اِن مطالِب فوق، ماجرا به يھا در ب  رسانهیرغم كوتاھ ن، و بهيبا وجود ا.  اِعمال شده استءاِن اجراياست كه در جر

ً بيكند ــ گرچه تقر یرون درز ميب   .یليم ی با با

 خودم را یات شخصيمن داستان تجرب یكرد برا یرون درز مي مطبوعات، به بیليم یرغم ب  كه، بهئیموضوع ماجرا

 بود كه یاديار زيمدت بس. انداختم یق مي را كه شرح ماجرا را به تعویادي زیھا ز ساليآورد و ن یبه خاطرم م

نم كه يب ی به گذشته، میبا نگاھ. انداختم یق مين كار را به تعوي دست زنم؛ اما، اید به اعترافاتيدانستم با یم

ش از تعھد به ي پین احساسات حتياعتراف به گناه در ذھنم، از ھمان آغاز وجود داشت و ا یم، و نجواھايدھايترد

 یھا، چون شبح ن سالي ای شروع شده بود و در طول تمام»نيكلود«، در آپارتمان ین مأموريتم در اندونزيانجام اول

  .كرد یب ميوقفه تعق یمرا ب

توانستم  یداد، ھرگز نم یوقفه تحت فشار قرار نم یدھا، دردھا و احساس گناه مرا بيدانستم كه اگر ترد یز مين را نيا

رۀ يتوانستم در سواحل جز یماندم و نم یگران، گرفتار مي از دیارين، مثل بسيبنابرا. ابمي ئیاز آن مخمصه رھا

ه را عزم كرده بودم به  انجام آنچھمن، باز يبا وجود ا.  جدا شوم»نيمِ «ن، عزمم را جزم كنم و از شركت يرجيو

ر يز كارھا را ھمواره به تأخيك فرھنگ، نيعنوان  ھا، به ئیكايمراطور كه ما  انداختم ــ درست ھمان یر ميتأخ

  .ميانداز یم

 گذرا دارند یا اشاره» ھا ، و دولتیالملل ني بیھا ھا، بانك ن ابرشركتياتحاد ب«ھا به  ن رسانهيد عناويرس یبه نظر م

آنچه در . پردازند، چه رسد به عمق آن ی به سطح ماجرا ھم نمی حت»نيمِ « من در شركت ۀنام یاما مثل معرف

قت نداشت ين حقي با ای چندان ارتباطی واقعیماجرا.  ماجرا بودی سطحۀيشد فقط پرداختن به ال یھا مطرح م رسانه

احتمال  به( را یكردند تا كشور یمافت ي دردالراردھا يليگر، ميبار د كي و ساختمان، ی عمدۀ مھندسیھا كه شركت

 ی اصلیطور، ماجرا نيھم. كا درآورنديمرااالت متحدۀ يِل مورد نظِر ايبه شكل و شما) ل مردمشيار، خالف ميبس

 ی مشاغل سطح باالیاي سوءاستفاده از مزایمي از نخبگان، سنت قدیقت نداشت كه باندين حقي با ایارتباِط چندان

  .دكر ی را بازتكرار میدولت

ً حيانگارانه است و تلو ار سادهيشود بس ی ارائه مئیكايمرا یھا  كه توسط رسانهیريتصو  رفع ید كه برايگو ی ما

 توطئه یھا هي در چھارچوب نظریزين چيچن. ان نظام استيرون انداختِن مجري بیك نظام، تنھا اقداِم ضروريوب يع

م، و به ي سپاریز را به فراموشيم، ھمه چينيون بنشيزي تلوی پاآورد كه ین فراھم مي ای را برایگنجد و بھانۀ مناسب یم

 دولت یز را دارند؛ كشتي ھمه چی  ھوا٩آنھا«: ديگو یم كه ميخوش كن خ دليمان به تار ۀنانيب  و كوتهینگرِش سطح

 یات بعدم تا انتخابيد مجبور باشين حالت، شايدر بدتر. افتيح را خواھد ير صحيا زود مسير يمناسِب سفر است و د

  ».مان درخواھد آمد ليز مطابق مي، سرانجام، ھمه چیم وليصبر كن

كند و به  یكه مردم درمانده را استثمار م» یساالر ابرشركت «ی مدرن ــ ماجرای امپراتوریقي حقیماجرا

سرانجام، ن امر، يو ا(خ شاھد است، بر منابع جھان چنگ انداخته ي كه تارین شكليتر ن و خودخواھانهيتر رحمانه یب

 شده بود ارتباط ءاصطالح، افشا ھا، به ــ با آنچه كه آن روز در روزنامه) ز خواھد شدي خودش نیموجب نابود

                                                 
 .مسؤوالِن كشور ـ م. 9
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كند كه چرا گوش سپردن  ین مطلب را روشن مين نكته ايا. كند یدا ميارتباط پ» ما« با  دارد و در واقع كامالً یزيناچ

ن را ي دروغیقت كه مفھومين حقيرِش اي پذیبه جا» ما«.  مشكل است»ما «ین اندازه، براي، تا ای واقعیبه ماجرا

د ھزاران سال يگو یم كه مي را باور داریا م افسانهيدھ یح ميم، ترجيا  ُمنَزل قبول كردهیرفته و آن را چون وحيپذ

م كه بشر از يا ما خود را مجاب كرده. آل را به كمال رسانده است دهي ای بشر سرانجام نظام اقتصادیتكامل اجتماع

» ما« خواھد شد و دست آخر، ی ناشیتر شتر، منافِع گستردهيشود و از رشِد ب یمند م  بھرهیھرنوع رشد اقتصاد

ز معتبر و از يشود ن ی كه از مفھوم فوق استنتاج می فرعۀجيم كه نتيا ب كردهين مطلب ترغيرش ايگر را به پذيكدي

 ین َوجه بر آتِش رشد اقتصاديتر ی كه به عالیموجب آن، كسان  به كهيیريگ جهي عادالنه است ــ نتینظر اخالق

  .خورند ی به درِد استثمار میراموني پی كه مردم كشورھایند، در حال ال و پاداشيدمند، سزاواِر تجل یم

است كه ن يچن. رنديگ ی مورد استفاده قرار میِه انواع گوناگوِن راھزني توجی از آن برای ناشیريگ جهين مفھوم و نتيا

. شود یر جاھا صادر ميا، عراق و سايران، پاناما، كلمبيگناه در ا ی بیھا  تجاوز، غارت و كشتار انسانیمجوزھا

 كه بتوانند یشان، تا ھنگاميھا ی و نظام(CIA)كا يمرا»  اطالعاتیسازمان مركز «یھا ، شغالیتكاران اقتصاديجنا

 را به ین رشديشه چنيشوند ــ و، از قضا، آنان ھم یاب ميست، كام ایشان مولد رشد اقتصاديھا تينشان دھند كه فعال

اند، اگر  یطرف ی و فاقد بیريگ  جھتی، و آمار كه دارای، اقتصادسنجینيب شيپ» علومِ «لطف  به.  گذارندیش مينما

 یصادم را در رشد اقتي عظیم، آمار و ارقام جھشي كنیبمباران و سپس آن را بازساز» دشمن« را در كشور یشھر

  !آن كشور نشان خواھد داد

، ما چنان ظاھر »نيمِ « من در شركت ۀنام یمانند معرف. ب استي ما سراسر دروغ و فرین است كه زندگيت ايواقع

ن سطِح پرزرق و برق نھفته است ير اي را كه زیا  كشندهی سرطانیھا م كه غدهيا  خلق كردهیپر زرق و برق

كس بر آمار و ارقام ما در ي اۀتوان با تاباندن اشع ی را می سرطانیھا ن غّدهيا. ندك یھا پنھان مه ديپوشاند و از د یم

 ین امپراتورين و ثروتمندتريشود كه قدرتمندتر ی مءقت وحشتناك افشاين حقين كار، ايبا ا. د قرار داديمعرض د

ن ي است و ایشتناك آمار وحی، تجاوز و قتل دارایآزار اد، طالق، كودكي، اعتیزان خودكشيجھان از نظر م

ش درد را حس يك از ما در درون خويھر . دواند یشه مينده ري فزایشكل م، ھر سال بهي بدخیب، مانند سرطانيمصا

م و يكن یادھا را خفه ميم، فريكوب یاما با مشت بر دھان خود م. مي سر دھیرخواھيياد تغيم فريخواھ یم و ميكن یم

  .مانَد یده ميمان ناشن ین، صدايبنابرا

 ی برایامپراتور. ميتوان یم ــ اما نمي بزرگ بدانیا  از توطئهیت را ناشين وضعيم ايتوانست یچقدر خوب بود اگر م

» یساالر ابرشركت« به ی متكیعنيكند ــ  ی مءھا اتّكا ھا، و دولت ھا، ابرشركت ِج مورد انتظارش به بانكين نتايتأم

م و ياست ــ باعث آن خودمان» ما«منبعث از خود » یساالر ابرشركت «.شود توطئه گذاشت ین را نمياست ــ اما نام ا

م انگشت اتّھام يليشتر مايما ب. ميابيی ستادن در مقابل آن و مخالفت با آن را مشكل مين علت است كه اكثرمان ايبه ھم

ھا،  ن بانكي از ھمیكيرا اكثر ما در خدمت يچرا؟ ز. مينشانه رو» ھا هي پنھان در پس سایگران توطئه «یرا به سو

م؛ يا  به آنھا وابستهینوع كنند، به ید و عرضه مي كه آنھا تولی كاالھا و خدماتۀا، به واسطيم ئيھا ھا، و دولت ابرشركت

  .ميري گاز بگ،كند یر ميمان را س  را كه شكمیم كه دست اربابيم به خود بقبوالنيتوان ین، نميبنابرا

 از ئیھا شهي چشم دوخته بودم و در اندکمپيوترمشگِر ي نماۀ صفحی روین خبريطور كه نشسته بودم و به عناو ھمان

رسد نظام حاكم مسكن و  ی كه به نظر میدر حال: م مطرح شدي برای چندیھا كردم، پرسش یر مين دست سيا

 پا ه نظام بهي علیتوان ینھد، چگونه م یارت مي در اختی بھداشتیھا ل، خوراك و پوشاك، برق و مراقبتياتومب

 یست و چھار ھزار نفر از فرط گرسنگي است كه در آن ھر روز بئیاي دنین نظام باني كه ای اگر بدانی، حتیزيخ
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گاه كه   آنیندگاِن منتخبت نفرت دارند؟ حتي نمایھا یاست گذاريا حداقل از سيھا نفر از تو  ونيليشوند و م یھالك م

 را كه یمي و مفاھیرون گذاري پا را از خط بیكن یت مأونه جر خود است، چگی كه نظام در ُشُرف نابودیا بو برده

  ؟زير سؤال ببری ،ديا رفتهي ُمنَزل پذیعنوان َوح شه بهيگانت ھميخود و ھمسا

راھم را كج كردم و روزنامۀ . زمي قھوه بریگري خودم فنجان دیكم برخاستم و به طرف خانه راه افتادم تا برا كم

ن روزنامه ھم يا. رِو منزل افتاده بود، برداشتم لير اتومبيك صندوق پست، كنار مسيد  را كه نز»١٠امچ پستيپالم ب«

خ روزنامه جلب ياما حاال توجھم به تار.  چاپ كرده بودمزيورك تايوينرا با اجازه از » بكتل ـ عراق«ھمان مقالۀ 

 پدر و ۀواسط  بهاپريل ھجدھم   روز»١١.وانگلندين« پرآوازه است ـ حداقل در یخ، روزين تاريا. اپريلھجدھم : شد

  :ج در ذھنم حك شده بوديتدر   به١٢فلو واسطۀ شعر النگ ز بهيو ن) شان»یجنگ انقالب«ت يبا آن  ذھن(مادرم 

  د از منيد فرزندانم تا كه بشنويگوش فرا دار

    را،١٣»ريويپل ر« تاختِن یماجرا

   شبیھا مهي در نیسوار بر اسب

  .تاد و پنجسال ھف ، بهیشب اپريل در ھجدھم 

   از آن دورانیست كس  نماندهیگر، بر جايامروزه روز، د

  .تا به خاطر آورد آن روز و آن سال پرآوازه را

 صفحۀ اول روزنامه، مرا یخ مزبور رويمشاھدۀ تار. ريوي پل ریمقارن بود با سالگرد ماجرا» كيجمعۀ ن«امسال، 

تاخت،  یوانگلند مي نیِك شھرھاي تاریھا ابانيان خي اسبش از مگِر دوران استعمار انداخت كه سوار بر اد آن نقرهيبه 

اش  ی زندگ»ريويپل ر«. »!رسند یھا از راه م ئیايتانيبر«: ديخروش یداد و م ین سو و آن سو تكان ميكالھش را به ا

آنان، در . فتند را پاسخ گی وی وفادار ندایھا ئیكايمراو . را به مخاطره انداخته بود تا خبر را به گوش ھمه برساند

  . آن برھه از زمان را متوقف كردندیآن روزگاران، امپراتور

. رون گذارنديل بودند پا را از خط بياِن استعمارزده مائيكايمراخت و چرا آن يز آنان را برانگيدر عجبم كه چه چ

ود تا كسب و كارشان را به بخِش آنان شده ب  الھام یزيچه چ.  مرفّه بودندی افرادی انقالبیھا  از رھبران گروهیليخ

شان را با خطر مواجه كنند؟ بدون شك،  یرند، و زندگيكرد گاز بگ یر ميشان را س  را كه شكمیمخاطره اندازند، دست

ا ي یانرژ: داشت ی وجود میا  متحدكنندهیرويست نيبا ین، ميبا وجود ا.  داشتندی شخصیليك از آنان داليھر 

گاه  ن عامل چه بود؟ و آنيا. افروخت ی بر میخي تاریا  را در لحظهی فردیھا ن آتش كه ھمۀ آیا ا جرقهيزور يكاتال

اش   خودخواھانهیستيليا و نظام مركانتيتاني بری امپراتوریت واقعيف ماھيتوص! كلمات: جواب به ذھنم خطور كرد

ت ي كشف ماھی كاوش برا. بود كه آتش انقالب را روشن كردیا  شد ھمان جرقهی امپراتوریتاً موجب نابوديكه نھا

 »توماس جفرسون«  و »١٤نيتام پِ « چون یق كالِم مردانيد قرار گرفتن آن از طري و در معرِض دین امپراتوريا

  .شان را گشود ھا و اذھان بخش ھموطنانشان شد و قلب الھام

رنگ يب و ني فریھا دهدند كه پري رسیديقت جدين شد، به حقيگاه كه چن نان آغاز به پرسش كردند، و آنينش مستعمره

 یدند كه امپراتوريافتند و فھميِب زنگاِر زمان نھفته بود دري پرفرۀ را كه در پِس جلویقتيآنان حق. ديرا از ھم در

  .ده استيفته و به اسارت كشيشان داده، فر یا به چه نحو بازيتانيبر

                                                 
10. Plam Beach Post 

11. :New Englandنيوھمپشاير، رود آيلند، ورمونت و مين ـ م شرقی اياالت متحده شامل شش ايالت ماساچوست، كانتيكات،  شمال. 
12. Longfellow 
13. Paul Revere 
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ك دروغ مجاب ي بودند اكثر مردم را نسبت به جاد كرده و توانستهي را ای»نظام«شان  یسيدند كه ارباباِن انگليآنان د

منوط »  بھتریجھان«انداِز   است كه نوع بشر تاكنون توانسته ارائه كند؛ كه چشمین نظاميكه نظاِم موجود بھتر: كنند

 ی از بازرگانی امپراتوری اوست؛ كه تلقیص آنھا از سويار پادشاه انگلستان و تخصيبه قرار دادِن ھمۀ منابع در اخت

ن بود كه يقت اي كه حقیت مردم است ــ در حالي رساندن به اكثریاري ین راه برايتر ین و انسانياست كاراتريسو 

ً نظام صرف  از آن ین دروغ و استثماِر ناشيا. رساند ی، به ثروت میت بزرگي را، به خرِج اكثریار معدودي تعداد بسا

ران، يگ یلسوفان، تجار، كشاورزان، ماھيفاز  یدودكه مع نيدا كرد، تا ايافت و گسترش پين دھه ادامه يچند

  .قت ھّمت گماشتنديان حقيسندگان و سخنرانان به بيمرزبانان، نو

ن كارھا، به قدرت ين انجام ايح.  رفتمکمپيوترختم، به دفتر برگشتم و دوباره سراغ ي قھوه ریگريفنجان د! كلمات

  .دميشياند یكلمات م

 یبند نيآخر. شگر آوردمي نماۀ صفحیكردم رو ی آن كار می را كه شب قبل رویليرون آمدم و فاي بCNN سايتاز 

  :را كه نوشته بودم خواندم

. ميبر یالعاده، به سر م  فوقین حال فرصتيك بحران دھشتناك، و در عيما در دوران . د بازگو شودين ماجرا بايا«

م يدين نقطه رسين ماجراست كه ما چگونه به اي اد شرحيگو ی كه اكنون با شما سخن میتكار اقتصادين جناي ایماجرا

  .ره شديتوان بر آنھا چ یم كه نمئي رو به روئیھا و چرا در حال حاضر با بحران

و . ميرينده بھره گي آیھا م توانست از فرصتيرا فقط با درك اشتباھات گذشته خواھيد بازگو شود، زين ماجرا بايا

، پول و ئی توانایخ، ملتين بار در تاري نخستیرا امروز، برايد بازگو شود زين ماجرا بايكه ا نيز ايتر از ھر چ مھم

 كه یان آنان زاده شدم و ملتي است كه در مین ملتيا. ار داردين وضع را در اختي دگرگون ساختن ایقدرت الزم برا

  ».كايمرااالت متحدۀ يا:  در خدمتش بودمیتكار اقتصاديك جنايعنوان  به

 كه در واكنش به آنھا انتخاب ئیھا نهيام و گز ی زندگی تصادفیدادھايرو. واھند توانست متوقفم كنندگر نخيبار، د نيا

ش رفتن بازم ي نخواھد توانست از پیزيگر، چيد! نه. ش خواھم رفتيو من به پ. ن نقطه رسانده استيكردم، مرا به ا

  .دارد

ش يوانگلند به پي نیھا اباني بیھا یكيھا و تار یاھيان سيز م كه ائیگر فكر كردم، به آن سوار تنھايدوباره به آن مرِد د

ش از او ي پ»توماس جفرسون« و »نيتام پِ «دانست كه كالم  یگر م ن نقرهيا. داد یشدار سر مو ھیادھايراند و فر یم

ھا كه  چه بحثشان  ۀ، درباری عمومیھا گر مكانيھا و د خانهيشان خوانده و در ميھا آمده است و مردم آنھا را در خانه

 گفته بود كه »توماس جفرسون«. ان كرده بوديقت را بيا، حقيتاني بری دربارۀ استبداد امپراتور»نيتام پِ «. اند نكرده

، سوارۀ »ريويپل ر«و . كرده است» یكروزي نیوجو  ، و جست١٥یات، آزاديحق ح«ملت ما خود را وقف اصِل 

رو يكا از آن كلمات نيمراا در قارۀ يتانيه در سرتاسر مستعمراِت بر كیافت كه مردان و زنانين را دريشبانگاھان، ا

  . بھتر مبارزه خواھند كردئیاي دنیاند، بر پا خواھند خاست و برا گرفته

  ...! كلماتیروين

ھا آغاز كرده بودم به سرانجام  ان دھم و سرانجام آن چه را بارھا در طول آن سالي پایكش عزم جزم كردم كه به وقت

  .م و اعتراف كنميش دست بشوي، و با نوشتن اين کتاب از گناھان خورسانم

 

                                                 
15. Liberty 


