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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

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

٢۶ 

 
John Perkins 

  

  سخن آخر

ست يف چيد كه تكليپرس یم احتماال از خودتان. گري دین حال، به آغازيم ــ و در عيا دهين كتاب رسيان اياكنون به پا

 یبه سو» خود ـ نابود ـ كن«بار و   جنونیش روين پيان دادن به ايو پا» یساالر ابرشركت« متوقف كردن یو برا

ً حتم. د كردي، چه با»ی جھانیامپراتور« ن كار ياما ا. ديورش ببريد و بر جھان ي بگذارید كه كتاب را به كناريا  آمادها

  . ارائه كنمی چندیھا دهيد بتوانم اين منظور، شاي ایبرا.  عمل استی برائیھا دهيمستلزم داشتن ا

 در عراق بود، »برتونيھال« و »بكتل«د و دربارۀ شركت يا  كه تازه خواندنش را تمام كردهیتوان گفت كه فصل یم

ھا از  ت آن مقاالِت روزنامهياما اھم. ديده به نظر آيفا ید ممكن است بيخوان ی كه آن را می كھنه است و زمانئیخبرھا

تان به اخبار را عوض كرده باشد و  نگرش نحوۀ یدوارم فصل قبليام. رود یشان فراتر م اتيمحتو» روز بودنِ  به«

تِر نھفته  قي عمید، و معانيد حدس زنيش رو را بتواني پۀن خطوِط ھر مقالي پنھان در بۀتان كند تا مطالِب نانوشت كمك

  .ديل قرار دھؤا را مورد سیونيزي و تلوئیويدر پِس ھر گزارش راد
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  »١كيجنرال الكتر«ت شركت ي در مالكNBC یگاه خبربن. ستنديند نيآ ی كه در ظاھر به نظر میزھا آن طوريچ

    ».یسنيد« متعلق به ABC یاست و بنگاه خبر

 AOL یھا  است از گروه شركتی بخشCNN ی است و بنگاه خبرViacomت شركت ي در مالكCBS یبنگاه خبر

Time Warner . یآسا  غولیھا ركتمان در تملك و آلت دسِت ابرش یھا یھا، مجالت و انتشارات شتر روزنامهيب 

ً بي كه تقریراني  مأموران و مد٢.اند»یساالر ابرشركت« از ی ما بخشیھا رسانه. اند یالملل نيب  ما را یھا  رسانهی تماما

 یكي آموزش داده شده است كه یش خوب آگاھند؛ به آنان در تمام طول زندگيدر كنترل دارند به مكان و منزلِت خو

ار ين كار بسيآنان در انجام ا. اند  است كه وارث آن بودهیت، و گسترِش نظاميار، تقوشان استمر فين وظايتر از مھم

ن ين، ايبنابرا. العمل نشان دھند  عكسیرحم ی ھستند و در صورت رو به رو شدن با مخالفت، ممكن است با بآمدكار

 یآن را برا. ديان كنيد و عيص دھيقت را از پِس ظاھر پرزرق و برق تشخيرد كه حقيگ یفه بر دوش شما قرار ميوظ

  .ديام را به ھمه برسانيد؛ پيخانواده و دوستانتان بازگو كن

، قبل از ١٩٩٠در . دين خود را كاھش دھي، مصرف بنزمثالً .  ارائه دھمی عملئی از كارھایتوانم به شما فھرست یم

 و ٢٠٠٣در سال . ميكرد ی وارد مون بشگه نفتيلي ھشت میكا، روزيمرااالت متحدۀ ين تھاجم به عراق، ما در اياول

) ١.(ده بوديون بشگه در روز رسيلي دوازده میافته و به بااليش يش از پنجاه درصد افزاين مقدار بيتھاجم دوم، ا

ا خود ي آن، به مطالعه بپرداز، ورزش كن، ید كردن در سرت افتاد، به جايرون رفتن و خريدفعۀ بعد كه وسوسۀ ب

گر ي دیزھايشتر چيت را، دفتر كارت را و بيلت را، اتومب مسكنت را، تعداد پوشاك.يشن مشغول كنتيرا با مد

 كه مردم درمانده را در ئیھا ه شركتيز عليو ن» آزاد« تجارت یھا نامه ه توافقيعل. تر كن ات را كوچك یزندگ

  .كنند، اعتراض كن یب ميست را تخريط زيا محي استثمار یزير  عرقیھا كارگاه

ھا  ھا، دولت ھا، ابر شركت  وجود دارد و بانكیادي زیدواري امی ھم جای در چھارچوِب نظام كنونیتبه نظر من، ح

ً بد ن ی كه آنھا را اداره میا كساني ً مطمئن. ستنديكنند ذاتا  مقّدر یتوان امر یرا نم» یساالر ابرشركت «یريگ ، شكلا

 یل استدالل كرد كه مسائليتوان به تفص یم.  كردر فرضي فرمان تقدی مزبور را موظف به اجرایا نھادھايدانست و 

» یز دربارۀ توسعۀ اقتصاديآم  مغالطهیميمفاھ«ست، بلكه از ين»  بدخواهئینھادھا« از یم ناشيرو ھست كه با آن روبه

ك يشان با  فه و نحوۀ عمل آنھا و كنش متقابليراد نه در خود مؤسسات، بلكه در درك ما از وظيا. رنديگ یشه مير

  .كنند ی مءفايند ايشان در آن فرا راني است كه مدیر و نقشگيد

دوستانه   مثبت و نوعیراتيي به وجود آوردن تغیتوان برا یع را مي توزیھا  و شبكهیدر واقع، ارتباطاِت مؤثِر جھان

سمبل » كوكاكوال«و » مك دونالد«، »كهينا «یم تجاريد كه عاليتصور كن. ت به كار گرفتيدر خدمت بشر

ط ي محی كه براینوع  ، آن ھم به ٣دستان جھان است تنگۀ ين پوشاك و تغذيشان تأم هي باشند كه اھداف اولئیھا شركت

 كه یرساختيجاد زيا اي، ی كردِن اتحاد شوروی ماه، متالشۀتر از فرستادن انسان به كر یلين تخيد باشد؛ ايست مفيز

الت يكردمان به تحصي در رویما به انقالب. ستي ن،رسنداره بين سي مزبور به ھر نقطۀ ایھا دھد شركت یامكان م

م با آنچه انجام يتوان یما م. ميِت عمل كردن بخشأم تا به خود و فرزندانمان قدرِت تفكر، پرسش، و جريازمندين

بخِش  د، الھاميدھ ی كه ارائه مئید؛ با الگوياموزيد و ھم خود بيھم آموزگار باش. ميگران باشي دی برائیم، الگويدھ یم

                                                 
1. :General Electric= GE ھای نيرو و مخابرات ـ م ترين پروژه مجری بسياری ازبزرگ مارك مشھور بسياری از لوازم خانگی و. 

ابزار برای شكل : انحصاری ابَرشركتی ھای جمعی در كنترل و تملك رسانه«:  مترجمان١٣ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار. 2
 ٣٩٨.، ص »دادن به افكار عمومی و دستيابی به اجماع

داری، ھمخوانی  بنياديِن نظام سرمايه ، يعنی اصل»بيشينه كردن سود« كه با انگارانه است اينھا تصوراتی خوشبينانه و ساده. 3
 .م ندارد ـ
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  .ديرامونتان باشي پیھا انسان

 ئیدر ھر گردھما: گذارد یر ميتان تأث ی مؤثر در زندگیب كنم كه بر نھادھاي ترغی خاصیتوانم شما را به كارھا یم

و و ي رادیھا د؛ با تلفن زدن به برنامهيل بفرستيميد و ايسيتان نامه بنو  اعالم نظراتید؛ برايتان را بزن حرف

 عامِل مدارِس فرزندانتان، شوراھا یھا تأيد؛ در انتخاباِت ھي خود را مطرح كنیھا ی ھا و نگرانون،  پرسشيزيتلو

ن كارھا را آگاھانه انجام ي انجام شود، ایدي الزم است خرید؛ وقتي دھین رأيب  به افراد روشنیر امور محليو سا

ً د و شخصيدھ   .دي در آن دخالت كنا

تان ياھاي است كه در رؤیا ھمانيدن«ادآور شوم، كه ي به من گفتند به شما ١٩٩٠در » شوارھا«توانم آنچه را  یم

 پرازدحام را با یھا، و شھرھا بندان ست، راهيط زي محۀكنند ِع آلودهي صنایميم آن كابوس قديتوان یما م. »ديساز یم

ز احساس ي و نی خاكۀن كري است در جھت ارج نھادن به ایم كه اساس آن اصولي عوض كنیديا و آرمان جديرؤ

ً ما مطمئن.  ھمگانی، و برابر)و آنچه در آنست(ن كره يحفظ و نگھداشِت ا: یعني، یت اجتماعمسؤولي  را ئین تواناي اا

ز را ذكر كرد كه يانگ  شگفتیھا توان فرصت یم. مير دھييھا و الگوھا را تغ م و سرمشقيم كه خود را متحول كنيدار

ھا و  یماري درمان بی ھمه؛ دارو برای برایغذا و آب كاف: ار ماستيدر اخت بھتر در عصر حاضر ی خلِق جھانیبرا

 كه قادر است ی حمل و نقلیھا دھد؛ شبكه یھا نفر را آزار م ونيليھوده مي كه امروز بی مسریھا یماري از بیريشگيپ

 و یش سطح باسواديزا افئیاره برساند؛ تواناين سي ایھا ن گوشهيتر  به دور افتادهی را حتی زندگیحتاج اساسيما

سر سازد؛ ي را میگرياره با ھر فرد دين سي ای كه امكان تماس ھر فرد رویطور ، بهینترنتيفراھم آوردن خدمات ا

 متعلق به اعصار گذشته كند؛ یا دهيل به پديھا را تبد  كه جنگیطور  حل و فصل مناقشات بهی برایامكانات

گر، ي دی مادون اتم از سوین انرژيتر ك سو و كوچكي از ء فضایتھاان ی بیھا  اكتشاِف گسترهی برائیھا یفناور

 موارد ۀل به ھمي نی برای ھمگان؛ منابع كافیست و كارآتر برايط زيجاد مسكِن سازگار با محي ایجھت استفاده برا

  .ش از آنيار بيفوق؛ و بس

ھا و شناخت  گران را در درك بحرانيد ديتوان ی به آنھا، میكنم كه با عمل فور یه مي را توصیر اقداماتيدر ز

  :دي كنیاريھا  فرصت

ل يشنھاد تشكيپ» یتكار اقتصاديك جناياعترافات « كتاب ۀا ھر دو، درباريتان،   محلهۀا كتابخاني یفروش در كتاب

 ی برایا مقاله).  موجود است ٤ منین كار در تارنماي انجام ای چگونگی برائیھا هيتوص(د ي دھی مطالعاتیھا گروه

ً بيتقر(تان دربارۀ موضوع مورد عالقۀ خود   محلئیك مدرسۀ ابتدايارائه در  د و آن را يه كنيتھ) ی ھر موضوعا

. ديري كه وارث آن خواھند بود به كار گیا  جامعهیت واقعي آگاه شدن نسبت به ماھیآموزان برا جھِت كمك به دانش

خته يھا در وجودتان برانگ ر كتابين كتاب و ساي را كه ایتد و احساسايل بفرستيميد، اي كه دارئیھا  تمام آدرسیبرا

  .ديان كنياست ب

ن كارھا را كه ي دو مورد از ایكي است كه یكاف. ده استينھا قبال به فكر خودتان ھم رسي اۀكنم ھم یاما تصور م

ار ي از تعھدات بسیقط جزئنھا في اۀد كه ھميد و آگاه باشيد و به انجام رسانيد انتخاب كنيآ یشتر به مذاقتان خوش ميب

ن يطور مطلق و با صراحت كامل، خود را نسبت به ا د بهيما با. ميد بدان عمل كني است كه من و شما بایتر بزرگ

د به حكمِت نھفته در يما با. ميدار كني دور و برمان را از خواب غفلت بیھا م كه خود و تمام انسانيامر متعھد ساز

  .ميم، و سپس اقدام كنيم، آگاه شوئيھا بگشا  فرصتی خود را به رویھا و مغزھا بم، قليھا گوش سپار ئیشگويپ

ً ن كتاب صرفيا. ِل مطرح شده نداردي حّل مسای برایا دن نسخهيچين كتاب قصد پياما ا  یك اعتراف است، اعترافي ا
                                                 

4 WWW.johnperkins.com 
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 بسازند؛ یتكار اقتصاديك جنايك مھره و ي است كه گذاشت از او ین كتاب اعتراف مرديا. یھمراه با خلوص و سادگ

نھاد و باور به آن نظام را  یارش مي را در اختیاري بسیايرا كه مزاي فاسد را باور داشت، زی كه نظامیمرد

ِه حرص و آِز خود و استثماِر ي توجی برایدانست ول یز را خوب ميچ  كه ھمهیه كرد؛ مرديشد توج ی میسادگ به

ن موضوع استفادۀ كامل ي كه از ای بتراشد؛ مردئیھا توانست بھانه یمشه ياره، ھمين سيمردم درمانده و تاراج ا

كه پدر و مادرش در رأس  نيخاطر ا ن حال، بهيخ است و در عين جوامِع طول تاري از ثروتمندتریكيبرد كه زادۀ  یم

عۀ  توسی درسیھا سپرد، كتاب ی كه به استادان خود گوش میخورد؛ مرد یش تأسف ميھرم نبودند به حال خو

 كه باعث یداد كه به ھر عمل ی را سرمشق خود قرار میگريكرد، و سپس مردان و زنان د ی را مطالعه میاقتصاد

ست يز طي محی و نابودی جمعی اگر به كشتارھایبخشند، حت ی میاست وجھۀ قانون» ی جھانیامپراتور«ارتقاء 

  .ن كتاب شرح اعترافات من استيرند؛ ايش گي را در پیگران را آموزش داد تا راه وي كه دیمنجر گردد؛ مرد

د با اعترافات من يا ، توانستهی شخصین است كه، در سطحيدھندۀ ا د، نشانيا نجا خواندهين نكته كه شما كتاب را تا ايا

 پشت یم، وليموده باشي را پی متفاوتیرھايد ما مسيشا. مي داریاديد و من و شما اشتراكات زيارتباط برقرار كن

 توقف ئیھا  غذا خوردن در رستورانیم، و برايا  استفاده كردهیكساني یھا م، از سوختيا  نشستهیشابھ میخودروھا

   ٥. تعلق دارندیكساني یھا م كه به شركتيا كرده

 یا هيز گام اولين اعتراف ني اعترافات، اۀھمانند ھم. ام بود ی شخصیداري از بیمنزلۀ بخش مھم  من، اعتراف بهیبرا

  .است ئیدر جھت رھا

ن برھه از يد، چرا در ايد كه ھستئيفاش بگو. ديد اعتراف كنيا د به آن چه كردهيز بايشما ن. و حاال نوبت شماست

ست و ير آن ــ چيد، و چه غيكن ی كه به آنھا افتخار مئید ــ چه كارھايا د، ھدف از آنچه انجام دادهئيجا نيخ در ايتار

 از دوشتان ین خصوص باعث خواھد شد كه بالفاصله باري در ایكار صداقت و عدم پنھان. تان كجاست یمقصد بعد

  .ب خاطر نداردي و طی از شادمانیكم  كه دستید؛ احساسيبرداشته شود و احساس آرامش كن

ن كار چنان يا.  بوده استی، دردناك و توأم با شرمساریقاً عاطفي عمیا  من تجربهین كتاب برايد نگارش ايباور كن

ن اعترافات ين حال، اياما در ع. بار رو به رو نشده بودم ن دھشتي چنیا دهيز بود كه ھرگز با پديانگ م ھراسيبرا

توان  ی كه فقط میافته بودم ــ احساسين زمان به آن دست نيده است كه ھرگز تا اي به من بخشيیبال چنان احساس سبك

  .دي خلسه و جذبه نامیآن را نوع

ام؟  دهي تعلل ورزیام؟ در چه موارد فتهيگران را فرياعتراف كنم؟ چگونه خود و دد ي بایزيبه چه چ: دياز خود بپرس

 ۀد انجام دھم تا كودكان ما، و ھمي بایدانستم ناعادالنه است؟ چه كار یده شوم كه مي كشیام به درون نظام چرا گذاشته

 یوجو ، و جستیات، آزاديحق ح «یعنيكا، يمرا  ٦انگذارياكاِن بني نیاينان، رؤيكودكان در ھر كجا، بتوانند، با اطم

ابد و يان ي پای از گرسنگی ناشۀھوديِر بيرم تا مرگ و ميش گيد در پي را بایرا تحقق بخشند؟ چه راھ» یكروزين

شان  ی كه زندگیتوانم به فرزندانم كمك كنم تا بفھمند كه به حاِل مردم یفتد؟ چگونه مي اتفاق نیگريمبر ديازده سپت

 یحت(د آنان را سرمشق قرار داد يوجه نبا چيھ د افسوس خورد و ھرگز و بهي است بایبارگ ه با شكمنامتوازن و ھمرا

 كنند ما ی مطرح سازند و سعی فرھنگیار دارند، خود را به عنوان نمادھاي كه در اختئیھا ق رسانهياگر آنان، از طر

  ). استیۀ خوشبختيرا مجاب كنند كه داشتن تجمالت ما

گران استفاده كنم و ي آموزش دادن به دید براي بائیھا ئیھا و ادراكاتم بدھم؟ از چه گردھما گرش در نیرييچه تغ

                                                 
 .مريكاست ـ ما ۀروی سخِن نويسنده با مردم اياالت متحد. 5
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  رم؟ي را فراگیشتري بیزھايز چيخود ن

مان را يھا م و جوابئي خود به آنھا پاسخ گوۀويش ك از ما بهيالزم است كه ھر .  ماستۀ زمانی اساسیھا نھا پرسشيا

. اند  به ما چشم دوختهیپرستان، ھمگ ھنير مي و سا»ن، توماس جفرسونيتام پ«. مينان كي و بدون ابھام بیروشن به

شان را بر  یريگ ی ماھیھا قي كه كشتزارھا و قایارواح مردان و زنان. بخش ماست ز الھاميكالم آنان تا به امروز ن

االت متحده ي  ا٧ی كه در جنگ داخلا روانه شدند، و آنانيتاني قدرتمنِد بری با امپراتورئیاروي روی نھادند و برایجا

زم در امان دارند، با ما سخن يا را از فاشي كه جان خود را فدا كردند تا دنیز آنانيدند، و ني بردگان جنگی آزادیبرا

شان كردند آنان را مورد  یاريھا با رساندن غذا و پوشاك   كه در پشت جبھهیطور كه ارواح آنان ند ــ ھمانيگو یم

چه آموزگاران و : ھا دفاع كردند  جبھهی كه از دستاوردھای مردان و زنانۀز ارواح ھمي قرار دادند و نیت معنويحما

  .، من و شما...یدي و پزشكان و پرستاران، و چه كارگراِن ی و ھنرمندان، چه فعاالن اقتصادءشعرا

 مھم را یھا لؤام، سيشو مبارزه رھسپار یھا  جبھهی ما به سوۀاكنون زمان عمل ماست، زمان آن است كه ھم

  .ميگاه دست به كار شو م، و آنيھا بكاو افتن پاسخي یم، روح خود را برايمطرح كن

  ... .ن نقطه رسانده استيتان و اقداِم شما در واكنش به آنھاست كه شما را به ا یاتفاقات زندگ

 ادامه دارد

                                                 
7. Civil War 


