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   شھابی )خليل(مھرداد مير محمود نبوی و  :برگردانندگان

  حميد محوی: فرستنده
  ٢٠١٣ اکتوبر ١٩

  نقد و بررسی کتاب
  »اعترافات جنايتکار اقتصادی«

  اثر 
   جان پرکينز

   

 تعلق دارد که تا کنون سه جلد آن منتشر  در انتشارات اختران» پشت پردۀ مخملين« آثار ۀاين کتاب به پيکرۀ مجموع

نوشتۀ جان » بازی به سبک ھيوال« يلجر و جلد سوم اثر روزنامه نگار جان پ» آتش زير خاکستر«شده است، جلد دوم 

  .که اين دو کتاب نيز توسط مير محمود نبوی و خليل شھابی ترجمه شده است. پيلجر
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  دارند، بی شک اين امتياز را خواھند شد که از طريق فايل ھای بسيار متعدد مستقيماً ئی که به زبان انگليسی آشنائیآنھا 

 و مشاھدات خودمان را به زبان ده ھاولی با اين وجود ھدف ما اين است که خوان. شينندپای حرفھای جان پرکينز بن

مطالب ھم . در گشت و گذارھای انترنتی، تا اين جا مطلب زيادی دربارۀ اين کتاب پيدا نکردم. فارسی منعکس سازيم

در اين جا شايد ما بتوانيم طلسم . رود ھمه شبيه به ھم ھستند و از يک صفحه و يا حتی چند پاراگراف فراتر نمی تقريباً 

 که   پيرامون اين موضوع انجام دھيم، به عنوان مثال، پس از سه سالئیاين محدوديت را بشکنيم و عالوه براين کارھا

به اين ترتيب مدتی . از انتشار اين کتاب در ايران می گذرد، در ويکيپديای فارسی جای جان پرکينز ھنوز خالی است

کشيد تا شکل و شمايل اين پوشه که به نقد و بررسی اثر جان پرکينز اختصاص دارد در وبالگ ما و طول خواھد 

  . انعکاس آن بين کاربران انترنت مشخص شود

   از ايران عھد مصدق را نيز در به نمايش می گذارد ئیفايل زيرا را ببينيد، که صحنه ھا

http://www.dailymotion.com/video/xa636d_john-perkins-confessions-d-un-corru_news 

  مصاحبه امی گودمن با جان پرکينز

  »دموکراسی ناو«

Democracy Now  

٩ novembre 2004.  

html.2816article/info.legrandsoir.www://http  

   

 روايت می کند  »اعترافات جنايتکار اقتصادی«در کتاب .  شرکت ھای بانکی جان پرکينز مأمور باسابقه و قابل احترام

ادن به کشور ھای فقير ، با وام دامريکای اش با حقوق خيلی خوب، در تبانی با اياالت متحدۀ ئکه چگونه از جايگاه حرفه 

 بودند که با نقشۀ قبلی ئی معتبر، در واقع طرح ھاطرح ھای سازندۀ ظاھراً .  از آنھا ربوده استدالرجھان، ميلياردھا 

 که ديگر قادر به باز پرداخت وام ھای خود نبودند به طعمۀ حاضر و آماده ای ئیبايد به شکست می انجاميدند و کشورھا

  . تبديل می شدندامريکا  رگرايانۀ امپرياليسمبرای سياست ھای اقتدا

پرکينز در اين مورد می . را نوشت» وجدان آگاه جنايتکار اقتصادی« سال پيش از اين پرکينز کتابی تحت عنوان ٢٠

جيم رولدوس رئيس . در آغاز کتاب را به دو تن از رؤسای جمھوری که مشتريان من بودند تقديم کرده بودم«نويسد، 

   ھر دو در سوانح.  برايشان احترام زيادی قائل بودمادور و عمر توريخوس، از مشتريانی بودند که شخصاً جمھور اکو

آنھا به قتل رسيدند زيرا از اتحاد بين رھبران شرکتھای چند . مرگ آنھا البته اتفاقی نبود.  جانشان را از دست دادندئیھوا

ما قاتلين امور مالی نتوانستيم رولدوس .  جلوگيری می کردند،نی بود که ھدفشان امپراتوری جھائیملّيتی، دولت و بانکھا

و توريخوس را متقاعد کنيم، به اين ترتيب قاتلين از نوع ديگری، يعنی شغال ھای سازمان سيا که ھميشه در سايۀ ما 

  ».حرکت می کردند، وارد صحنه شدند

طی بيست سال گذشته من چھار بار شروع به . نويسممن را متقاعد کردند که اين کتاب ران«: جان پرکينز می نويسد

 برای نوشتن آن تبديل می  نوشتن کردم و ھر بار حوادثی که در سطح جھانی روی می داد، برای من به انگيزۀ جديدی

با اين وجود تھديدات و . ، جنگ خليج، سومالی، و ظھور بن الدن١٩٨٩اشغال پاناما توسط اياالت متحده در سال : شد

  ». که به من پيشنھاد می کردند ھميشه مرا از ادامه کار باز می داشتئی ھارشوه

کتاب او در سال . [را منتشر کرد و االن در استوديو حضور دارد» اعترافات جنايتکار اقتصادی«پرکينز سرانجام کتاب 

  .] در سانفرانسيسکو منتشر شد٢٠٠۴

  »  Democracy Now «.خوش آمديد .ما با جان پرکينز ھستيم: گودمن  امی
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  از اين که با شما ھستم خيلی خوشوقتم. مرسی، امی: جان پرکينز

جنايتکار «بسيار خوب، اگر ممکن است اين اصطالح . و ما ھم خوشوقتيم که شما دعوت ما را پذيرفتيد: امی گودمن

  .را به طوری که نوشته ايد، برايمان توضيح دھيد] »قاتل اقتصادی«يا [» اقتصادی

  : نزجان پرکي

به اين ترتيب که می . امريکابه طور کلی، ما آموزش ديده بوديم و کارما عبارت بود از ساخت و ساز امپراتوری  

 را برای جذب حداکثر منابع و منافع به طرف اين کشور، شرکت ھای چند مليتی، دولت، و در اين ئیبايستی موقعيت ھا

و اين کار را طی پنجاه سال بعد از . اتوری تاريخ جھان را ايجاد کرديمما بزرگترين امپر. زمينه نيز خيلی کارآمد بوديم

   مگر در موارد نادر مثل جنگ در عراق، ولی. جنگ دّوم جھانی انجام داديم، البته با امکانات نظامی ناچيز، در واقع

خالف تمام امپراتوری ھای اين امپراتوری، . نظاميان تنھا در آخرين مرحله و به عنوان آخرين راه حل مداخله می کنند

ديگر در تاريخ جھان، پيش از ھمه به وسيلۀ ساخت و پاخت اقتصادی، تقلب، بزھکار ساختن افراد و شيوۀ خاص زندگی 

  .من يکی از آنھا ھستم. ما و با جنايتکاران اقتصادی به وجود آمده است

  و چگونه به اين جا رسيديد؟ برای کی کار می کرديد؟: امی گودمن

) ناسا( توسط آژانس امنيت ملی ۶٠من وقتی ھنوز در مدرسۀ بازرگانی دانشجو بودم، در اواخر سالھای : پرکينزجان 

آخر از ھمه، برای شرکت . استخدام شدم، يعنی بزرگترين و در عين حال ناشناخته ترين آژانس ھای جاسوسی کشور

که ] امريکاوۀ تدی رئيس جمھور اياالت متحدۀ ن(اولين قاتل اقتصادی کرميت روزولت بود . ھای خصوصی کار کردم

يعنی دولت مصدق که مجلۀ .  دولت ايران را که به شکل دموکراتيک انتخاب شده بود، سرنگون کرد۵٠در سالھای 

البته کمی خون ريزی .  انجام داد،او اين کار را با موفقيت و بی آن که خونی ريخته شود. ناميد» مرد سال«تايمز او را 

در اين .  شاه ايران را جايگزين مصدق کرددالرتنھا با خرج کردن چند ميليون .  بی آن که نظاميان مداخله کنندشد ولی

و . ی در عرصۀ اقتصادی نظريۀ بسيار مناسبی استئمرحله و با چنين نمونه و آزمونی، پی برديم که نظريۀ قاتل حرفه 

مشکلی که در رابطه با روزولت . ا روسيه نيز نگرانی نداشتيمبا به کار بستن چنين ترفندی از بابت مقابلۀ نظامی ب

اگر لو می رفت، ما با . مأمور وجود داشت، اين بود که برای سازمان سيا کار می کرد، يعنی اين که کارمند دولت بود

به سازمان در نتيجه استخدام جنايتکاران اقتصادی .  خيلی دست و پا گيری می شدألهمس. مشکل بزرگی مواجه می شديم

واگذار شده بود که تروريست ھای اقتصادی مثل من را استخدام می کردند ) ان اس آ(و نسا ) سی ای آ( نظير سيا ئیھا

به اين .  شرکت ھای خصوصی، شرکت ھای مشاور و شرکت ھای سازنده به کار گرفته می شدند   برایکه متعاقباً 

  .داشتترتيب اگر لو می رفتيم ھيچ رابطه ای با دولت ن

  شما برای چه شرکتی کار می کرديد؟.  بسيار خوب:امی گود من

 دو ھزار ما تقريباً . در بوستن، ماساچوست بود) ١(»من.تی.شاس« شرکتی که من برای آن کار می کردم :جان پرکينز

يفۀ اصلی ولی وظ. کارمند داشتيم، و من سرپرست امور اقتصادی بودم و پنجاه کارمند تحت فرمان من کار می کردند

يکی از .  پس بدھند،من به کشورھا پول قرض می دادم، قرض ھای کالنی که آنھا نمی توانستند. من بستن قرارداد بود

 برای کشوری نظير اندونزی يا اکوادور، اين بود که کشور وام گيرنده می دالرشرايط وام، به عنوان مثال يک ميليارد 

 نظير ھالی ئی برای ايجاد زير بناھا بازگردانند، شرکت ھاامريکائیزندۀ  درصد وام را به شرکت ھای سا٩٠بايستی 

 ھای برق يا بندر و يا هبه اين ترتيب اين شرکت ھا شبک. اينھا البته شرکت ھای عظيمی ھستند). ٣(بچتل) ٢(بورتن 

در نتيجه . ار می گرفت خانواده ھای کشور وام گيرنده قر جاده می ساختند که تنھا در خدمت تعدادی از ثروتمند ترين

 ،امروز. بدھند پس ،مردم فقير اين کشورھا با وام ھای باورنکردنی مواجه می شدند که به ھيچ وجه نمی توانستند

و قادر به چنين .  درصد بودجۀ ملی اش را فقط برای پرداخت سھم وام اختصاص می دھد۵٠کشوری مثل اکوادور 
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در اين صورت وقتی ما به نفت احتياج داريم، می رويم سراغ . قرار می گيرندبه اين ترتيب در اختيار ما . کاری نيست

م، خب شما نمی توانيد وام ھايتان را بپردازيد، پس جنگل ھای آموزون را که انباشته از نفت ئياکوادور و به آنھا می گو

 بين بردن جنگل ھای اين ھمان طرحی است که در حال حاضر ما با از.  در اختيار شرکت ھای ما بگذاريد است

اکوادور را مجبور کرديم که به ازای قرض ھايش جنگل ھای آمازون را در اختيار ما . آمازونی در حال انجام آن ھستيم

به اين ترتيب، مشاھده می کنيم که بخش مھمی از وام ھای پرداخت شده دوباره به چرخ اقتصادی اياالت متحدۀ . بگذارد

 واجه می شود، کامالً م برای بازپرداخت وام ھايش با بھره ھای کالن ئیی که با فقدان توانا باز می گردد و کشورامريکا

چرخ امپراتوری به اين شکل می .  برده نخواھد داشت در اختيار و در خدمت ما قرار گرفته و از اين پس تفاوتی با

  . امپراتوری بزرگی ست و موفقيت ھای زيادی کسب کرده است. گردد

.  و داليل ديگر به تأخير انداخته بوديدت پيش از اين گفتيد که مدت ھا نوشتن اين کتاب را به دليل رشو:امی گودمن

   ھا را قبول می کرديد؟تيا شما اين رشوآ چيست؟ چه کسی سعی می کرده شما را خريداری کند و منظورتان دقيقاً 

  . اين کتاب را ننويسم گرفتم کهدالر من نيم ميليون ٩٠البته، در سالھای : جان پرکينز 

  از چه کسی؟: امی گودمن 

  .از يک شرکت سازندۀ بزرگ: جان پرگينز

  کدام؟: امی گودمن

من به عنوان .  محسوب نمی شودتاز نظر قانونی، رشو. است) ۴(» وبستر -استورن«نام اين شرکت : جان پرکينز 

در واقع، ھمان طور که در .  نداشتم  برای انجامولی در حقيقت من کاری.  قانونی بودکامالً . مشاور پول گرفته بودم

کتابم نوشته ام، در واقعيت امر من با اياالت متحده سروکار نداشتم، اگر پول را قبول کردم به عنوان مشاور بوده، در 

اه وجدان آگ«حالی که آنھا می دانستند که من در حال نوشتن چنين کتابی ھستم، که در آن دوران عنوان ديگری داشت، 

  . شگفت انگيزی ست، و تقريبا شبيه جيمز باند استبايد گفت که اين داستان واقعاً . »جنايتکار اقتصادی

  .بر می انگيزدنده  کتاب چنين احساسی را در خوان در ھر صورت، : امی گودمن

 من را تمام روز با من را استخدام کرد،» . آ. اس.ان« ھم ھمين طور بود، می دانيد، وقتی بله، و واقعاً : جان پرکينز

آنھا از قوی ترين مواد .  مرا اغوا کردندتمام نقاط ضعف مرا برآورد کردند و فوراً . دستگاه دروغ ياب آزمايش کردند

من از يک خانوادۀ . سکس، قدرت و پول يعنی  مخدر در فرھنگ ما استفاده کردند، تا مرا تحت اختيارشان بگيرند،

می دانيد، فکر .  تحت تأثير ارزش ھای اخالقی بوده است و قوياً  ه پيرو مذھب کلوينيسمقديمی از نوول آنگلتر می آيم ک

می کنم که من به طريق اولی آدم خوبی ھستم و فکر می کنم که داستان من نشان می دھد که چگونه اين سيستم و اين 

 جذب اين فريبندگی ھا شده  واقعاً  می تواند افراد را بفريبد، کما اين که منسکس، پول و قدرتمواد مخدر قوی مثل 

اگر من خودم در تجربۀ عملی زندگی به حرفۀ جنايتکار اقتصادی نپرداخته بودم، شايد به سختی می توانستم به . بودم

وجود چنين مسائلی باور داشته باشم و به ھمين علت نيز من اين کتاب را نوشتم، چرا که فکر می کنم کشور ما بيش از 

 به سرشت واقعی سياست خارجی پی می بردند، اگر مردم اين کشور واقعاً . چنين واقعياتی نيازمند استھميشه به درک 

و اگر پی می  به کشورھای خارجی اھداء می کنند برايشان روشن می شدکه  ئیاگر مفھوم واقعی تمام اين کمک ھا

، مطمئن ھستم که دی پردازند به کجا می رو که مئیبردند که شرکت ھای چند ملّيتی چگونه عمل می کنند، و ماليات ھا

  . ر اين وضع خواھند شدييخواھان تغ

 نفت دالردر کتابتان از چگونگی طرح مخفيانه ای می نويسيد که بر اساس آن می بايستی ميلياردھا : امی گود من

ربستان سعودی و  بازگردانده شود، يعنی موضوعی که روابط بين عامريکاعربستان سعودی به طرف اياالت متحدۀ 

  . را تقويت کردامريکادستگاھھای اداری 
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 در آن دوران شما خيلی جوان بوديد و به ياد نمی آوريد، ولی من به احتماالً . بله، دوران حيرت آوری بود: جان پرکينز

برای اعمال قدرت ) سازمان کشورھای صادر کنندۀ نفت (ک چگونه اوپ٧٠ که در آغاز سالھای خوبی به خاطر دارم

در نتيجه ما صف ھای طويلی در ايستگاه ھای پمپ بنزين داشتيم و کشور بارديگری در . استخراج نفت را تقليل داد

به اين ترتيب دپارتمان خزانه من .  به سر می برد و چنين واقعه ای غير قابل قبول بود١٩٢٢وحشت بحرانی نظير سال 

  .و چند تن ديگر از تروريست ھای اقتصادی را استخدام کرد و ما به عربستان سعودی رفتيم

  می نامند؟» جنايتکار مزدور اقتصادی« به اسم آيا شما را واقعاً : امی گود من

لی و.  من مدير امور اقتصادی بودم ولی از ديگاه رسمی،.  بله، به ھمين شکل است که ما ناميده می شويم:جان پرکينز

   م اگر مائيمنظور اين بود که بگو. مزاح آميز بود. ناميده می شديم» جنايتکار مزدور اقتصادی« ما به ھمين شکل يعنی 

 ما به ٧٠متوجه موضوع ھستيد؟ در آغاز سالھای . م، ھيچ کس حرف ما را باور نخواھد کردئيچنين موضوعی را بگو

عودی کليد استقالل انرژتيک ما و امکان کنترل موقعيت را در دست می دانستيم که عربستان س. عربستان سعودی رفتيم

سعودی ھا موافقت کردند که بخش قابل توجھی از . دارد و با کاخ سلطنتی سعودی در مورد قرارداد به توافق رسيديم

نيز از منافع اين  سرمايه گذاری شود و قرار براين بود که دپارتمان خزانه داری امريکالرھای نفتی در اياالت متحدۀ اد

 و  ، جھت ايجاد شھرھای جديد در عربستان سعودی،امريکائیسرمايه گذاری ھا برای به کار گرفتن شرکت ھای 

کاخ سلطنتی سعودی نيز تضمين می کرد که قيمت . زيربناھای جديد منحصر سازد و اين کاری بود که ما انجام داديم

در .  خودشان عمل کردندۀ و آنھا نيز در طی تمام اين مدت به وعدنفت را در حد قابل قبول برای ما متوقف سازد

عوض، ما نيز تضمين کرديم تا زمانی که آنھا به قراردادھا عمل کنند، از حکومت آنھا پشتيبانی کنيم و اين يکی از 

م حسين به کار در عراق، ما سعی کرديم ھمين سياست را در رابطه با صدا. داليلی بود که ما با عراق وارد جنگ شديم

ببريم، ولی صدام قوانين بازی را نپذيرفت و وقتی سنگ جنايتکاران اقتصادی به سنگ خورد، در مرحلۀ بعدی شغال 

و اگر . ندازنديا انقالبی را عليه او به راه بيھای سازمان سيا را فراخواندند، يعنی افرادی که بايد سعی می کردند کودتا 

در مورد . رسيد بايد او را می کشتند و در ھر صورت بايد سعی می کردند او را بکشنداين مرحله نيز به نتيجه نمی 

از شبيه سازی استفاده می کردند ، و . محافظين او خيلی مؤثر بودند. عراق، آنھا نتوانستند به صدام حسين دست پيدا کنند

ران اقتصادی و شغال ھا در طرح ھايشان به به اين ترتيب اگر جناتيکا. شغال ھا نتوانستند به صدام دسترسی پيدا کنند

نتيجه نمی رسيدند، سومنی خط عملياتی وارد کارزار می شد، يعنی فرستادن پسرھا و دخترھای جوان برای کشتن 

  .اين ھمان کاری است که در حال حاضر در عراق دارد صورت می گيرد. وکشته شدن

  وريخوس چگونه کشته شد؟آيا می توانيد برای ما تضيح دھيد که ت : امی گودمن

می دانيد که . عمر توريخوس، رئيس جمھور پاناما، در مورد تنگۀ پاناما با جيمی کارتر قرارداد بسته بود: جان پرکينز 

ی جاپانسپس، توريخوس با . موضوع بسيار پر جنجالی بود. د شده بودئياين قرارداد تنھا با يک رأی بيشتر در کنگره تأ

توريخوس در اين . ی ھا می خواستند کانال جديدی در پاناما بسازندجاپان. ل جديدی وارد مذاکره شدھا برای ايجاد کانا

 که مدير کل آن ژرژ شولتز و مشاورش کاسپار وينبرگر از اين بابت »بشتل«باره با آنھا حرف زده بود، ولی شرکت 

، وقتی )م که چگونه او را دست به سر کردندخيلی جالب است بداني( وقتی کارتر را دست به سر کردند. خشنود نبودند

 باخت و ريگان به قدرت رسيد، شولتز به مقام منشی دولت و وينبرگر به مقام منشی دفاع ارتقاء پيدا   درانتخابات او

آنھا تالش کردند که با او دوباره مذاکره کنند و توريخوس را از کار با . کردند و از توريخوس نيز خيلی عصبانی بودند

ضعف ھای خاص خودش را . مرد با اصولی بود.  پيشنھاد آنھا را رد کرد،ولی او با تحقير. ی ھا منصرف سازندجاپان

يک .  جان باختئیبعد از اين جريان بود که در سانحۀ ھوا. ھم داشت ولی مرد قانونمداری و جذبه ھای خاصی داشت

می . من آن جا بودم و با او کار کرده ام. رده بودندضبط صوت که به يک بمب متصل شده بود در ھواپيما جاسازی ک
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بعد ضبط صوت . دانستم که ما جنايتکاران امور مالی در رابطه با او شکست خورده ايم و بعد از ما شغال ھا خواھند آمد

ق چندين محق. برای من ھيچ جای ترديدی ندارد که کار سازمان سيا بوده. جاسازی شده ھواپيمای او را منفجر کرد

  .البته، در کشور ما ھيچ کس از اين موضوع چيزی نشنيد. ی التين نيز به ھمين نتيجه رسيده اندامريکا

  از چه زمانی نظرتان برگشت؟: امی گودمن

 من را خيلی تحت قدرت، سکس، پول. احساس گناه ھميشه با من بود، از ھمان آغاز ولی اغوا شده بودم: جان پرکينز

کاری را . من مدير امور مالی بودم.  که انجام می دادم موجب خوشوقتی من بودئی البته، کارھاو. تأثير قرار داده بود

  . دوست داشت، و خيلی ھای ديگر) ۵(انجام می دادم که افرادی نظير رابرت مک نامارا

  رابطه شما با بانک جھانی چگونه بود؟ : امی گودمن

 را واريز ئیبانک جھانی بخش مھمی از پولھا. ی کار می کردممن دررابطۀ خيلی نزديک با بانک جھان: جان پرکينز

  . به ھمين نسبت صندوق بين المللی پول،می کرد که جنايتکاران اقتصادی به کار می بردند

مبر نتيجۀ مستقيم  سپت١١ستان را تعريف کنم چون که می دانستم که بايد اين دا. مبر، نظرم برگشت سپت١١ولی بعد از 

و تنھا راه برای بازيافتن امنيت در اين شکور و زندگی با وجدان آسوده اين است که . ی استئاران حرفه کار اين جنايتک

 معتقد ھستم که می تواتيم به چنين طرحی من واقعاً . رات مثبت در جھان به کار ببريميياين ساز و کارھا را برای تغ

ؤسسات می توانند تحول يابند و در خدمت ھمان اھدافی من معتقد ھستم که بانک جھانی و ديگر م. جامه عمل بپوشانيم

 نفر ھر ٢۴٠٠٠. کمک واقعی به بينوايان.  جھانۀيعنی باز سازی مناطق ويران شد. قرار گيرند که مدعی آن ھستند

  .ما می توانيم به چنين موقعيتی خاتمه ببخشيم. روز از گرسنگی تلف می شوند

   

   فارسیۀپا ورقی ھا برای ترجم

١ ( Chas. T. Main 

٢ ( Halliburton  

واقع شده ولی بر اساس اعالميه ای مرکز را به دوبی منتقل کرده ) تگزاس(شرکت چند مليتی، مرکز آن در ھوستون 

 بنيانگذاری شده و مدير  »ارل ھاليبرتون« در داالس توسط ١٩١٩گروه راه و ساختمان و استخراج نفت در سال . است

  . ديک چنی بوده است٢٠٠٠ تا ١٩٩۵ در سال نعامل آ

٣ ( Bechtel 

مرکز آن در .  کارمند دارد۴٠٠٠٠ بيش از ٢٠٠۶در سال .  بنيانگذاری شد١٨٩٨ راه و ساختمان که درسال  شرکت

  .سانفرانسيسکو قراردارد

۴ ( Stoner-Webster 

۵ ( Robert McNamara 

 ويکيپديا با جان پرکينز نسبتی ۀنويسند مطمئناً . توضيحات زير توسط مترجم از ويکيپديای فرانسه ترجمه شده است

  .با اين وجود اطالعات بسيار جالبی را در اختيار ما می گذارد. نداشته است

   

   ،او مرد مديريت بازرگانی. در گذشت در واشينگتن ٢٠٠٩ جوالی ۶ در سانفراسيسکو به دنيا آمد و در ١٩١۶ جون ۶

 درعھد رياست جمھوری کندی و جانسون، و در طول ١٩۶٨ تا ١٩۶١ در سال امريکامرد سياسی، منشی وزرات دفاع 

مک نامارا فارغ التحصيل دانشگاه .  رياست بانک جھانی را به عھده داشت١٩٨١ تا ١٩۶٨جنگ ويتنام، سپس در سال 
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 در ١٩٣٧او در رشتۀ مديريت ادامه تحصيل می دھد و از سال . برکلی در رشتۀ اقتصاد، رياضيات و فلسفه است

  .بازرگانی ھاروارد فنونی را در مديريت می آموزد که به عنوان الگوی رفتاری اعتبار زيادی کسب کردمدرسۀ 

، در »دکترين پاسخ تدريجی« ،»دکترين مک نامارا« ١٩۶٢از سال . روبرت مک نامارا شخصيت بسيار جالبی است

.  نظامی بارزی ستيستژيتراتروبرت مک نامارا س. می شود» دولس« اتمی بلوک شرق و غرب، جايگزين  تقابل

  .، رياست بانک جھانی از مشاغل دائمی او بوده استامريکامشاور دفاع 

 شرکت داشت و در جاپانپس از ارتقاء سريع در سلسله مراتب نظامی، مک نامارا تحت فرمان ژنرال لومی در جنگ 

 شھر که ۶٧ک شب در توکيو و  کشته در ي١٠٠٠٠٠( است جاپان مبتکر پرتاب بمب ھای آتش زا روی ١٩۴۵سال 

 با درجۀ سرھنگی و کسب مدال افتخار از ارتش بيرون آمد، و ١٩۴۶، در سال )بخش مھمی از آنھا به ويرانه تبديل شد

 مک نامارا به عنوان يکی از ١٩۶٠مبر در نو. رد موتور کمپانی آغاز کرددر ھمان سال شغل جديدی را در فو

    سالگی اگر چه عضو خانواده نيست،۴۴ به شھرت می رسد و در سن امريکا مھمترين تکنوکرات ھای مديريت در

 و مديريت دفاع اياالت دد جان اف کندی او را فرا می خواندررأس فورد موتور کمپانی قرار می گيرد، ولی پنج ھفته بع

 برای ١٩۶٢و در سال در نتيجه ا. روی ھوش و ذکاوت نظامی او حساب می کنند.  به او واگذار می کندامريکا ۀمتحد

  .حل بحران موشکھا دررابطه با کوبا در کنار رئيس جمھور است

سازی نيروھای غير اتمی نيروی ارتش اياالت متحده، با دفاع ضد موشکی باليستيک که بسيار گران تمام می او با باز

ه با اتحاد جماھير سوسياليستی ژی تخريب متقابل را به عنوان عامل بازدارنده در مقابليشود مخالفت می کند و سترات

دکترين «يا » دکترين مک نامارا« به نام خود او ثبت شد، ١٩۶٢اين ھمان شيوه ای که از سال . شوروی به کار می بندد

 را ئیژی، نوع سالح ھاي اين سترات و به ھمين گونه اھدا ف.  تبديل گرديدامريکاژی اتمی يکه به سترات» پاسخ تدريجی

 به کار خواھد شد مشروط می سازد و به ھمين گونه اھدافی که توسط سالح ھای دشمن مورد حمله ئیوکه برای پاسخ گ

ژی قديمی اياالت متحده دکترين يدر سترات. ژی استفاده از سالح ھای اتمی تدريجی استيدر اين سترات  –قرار گرفته اند 

 با امريکاوروی عليه اياالت متحده يا متفقين، معروف است، در صورت حملۀ ش» تالفی گسترده«که به دکترين » دال«

به اين ترتيب سالح اتمی . ن غربی موجب حملۀ اتمی به شوروی می شدييعنی تنھا تسخير برل.  پاسخ می گفتءتمام قوا

يکی بازدارندگی که ھدفش جلوگيری از حملۀ شوروی به منافع بلوک غرب بود و ديگری : دارای دو عملکرد بود 

 شد که برای  شيوه ای که مک نامارا پيشنھاد کرد، موجب. ورتی که با اين وجود شوروی حمله می کردتخريب، در ص

  .خاتمه دادن به جنگ، امکان مذاکره ھمچنان وجود داشته باشد و از آپوکاليپس جلوگيری شود

ر طول جنگ ويتنام نقش او د. نام ببريم» تراژدی و درسھای ويتنام«و »  جنگ اتمی پيشگيری«از آثار او می توانيم به 

 را از امريکااو به اين نتيجه رسيده بود که پيروز در جنگ ويتنام ناممکن است، و می خواست . بسيار حائز اھميت بود

مک نامارا از پست . ولی رئيس جمھور جانسون خواھان حضور نظامی و تداوم جنگ بود. جنگ ويتنام بيرون بکشد

در مقام رياست بانک جھانی، بر اين عقيده است که . انک جھانی به او واگذار می شودخود بر کنار می شود و رياست ب

مشکل کشورھای در حال توسعه می تواند حل شود و بر اين باور است که راه حل اساسی را بايد به شکل جدی در 

 نمی تواند ئیجھانی به تنھامک نامارا به اين نتيجه رسيده بود که بانک . جو کرد و  عميق مسائل جست تحليل و بررسی

  .مسائل جھان را حل کند

و . يکی از ديدگاه ھای مھم بر اين اساس بود که بين امنيت نظامی و گسترش اقتصادی رابطه ای مستقيم وجود دارد

جنگ نتيجۀ افزايش درآمد بين کشورھای صنعتی و فاصله ای است که در اين زمينه با کشورھای در حال توسعه ايجاد 

  .ودمی ش
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در مورد او تعريف می کنند که وقتی با رئيس جمھور کندی به پاريس آمده بود، توسط نخست وزير ميشل دبره در 

فردای آن شب خانم دبره متوجه می شود که کارد و چنگالی که مک نامارا از آن استفاده . متينيون به شام دعوت شده بود

مک نامارا کارد و چنگال را پس می . ربارۀ اين موضوع پرسيده بودکرده بوده در جايش نيست و ناپديد شده و از او د

به يادگار نگه می دارد و را  به شام دعوت می شود، کارد و چنگالش ئیدھد و می گويد که عادت دارد که وقتی در جا

  .آنھا را به بچه ھايش ھديه می دھد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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