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  حميد محوی: بازخوانی، تصحيح و ارسال

  ٢٠١٣ اپريل ٢٢
 

  اعترافات جنايتكار اقتصادی

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

١ 

 از طريق سايت اختران »جان پارکينز«اثر » اعترافات جنايتکار اقتصادی«انتشارات اختران با انتشار انترنتی کتاب 

ليل اشتباھاتی که در با اين وجود به د. امکان دسترسی رايگان به اين کتاب را برای تمام کاربران انترنت فراھم ساخت

مقايسۀ ترجمۀ فارسی اين کتاب با ترجمۀ آن به زبان فرانسه مشاھده کرده بودم، يعنی مشکلی که ھميشه در رابطه با 

البته . ترجمه ھا پيش می آيد، جھت قابل اطمينان ساختن ترجمۀ اين کتاب ارزشمند به بازخوانی و تصحيح آن اقدام کردم

و پيشگفتار مترجمان مربوط می شود شامل بازخوانی من نمی شود و به ھمان شکل اوليه  که به توضيحات ئیبخش ھا

 .حفظ شده است

  حميد محوی

  ١١/ ٠۵/ ٢٠١٠،  سه شنبه 

  

  پيشگفتار مترجمان

ر يپذ نز، امكاني آن، جان پركۀسنديبا نو"!Democracy Now" ون يزي تلوۀق متن مصاحبين كتاب از طري با ائیآشنا

 در حال توسعه را ی كشورھایقامت اقتصادتا ت داشت يمورأكا ميمرا» یت مليآژانس امن« تحت امِر ی زمانیو. شد

 بازپرداخت اقساط یبرا»  پولیالملل نيصندوق ب«و » یبانك جھان «یليبا شروط تحم.  كمرشكن خم كندیھا ر باِر واميز

شدت محدود و ناممكن  ات محروم و متوسط بهھا به طبق  دولتی و آموزشی، بھداشتیر، خدمات اجتماعيھا، ناگز وام

 یعي  و، در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام، امكاِن تاراِج منابع طب١.ديآفر ین كشورھا فاجعه ميد و در ايگرد یم

كا فراھم يمرا دولت ی برای و نظامیاسي سیھا یكا و امكان امر و نھيمرا ی صاحباِن منافع تجاری برای قربانیكشورھا

  .آمد یم

ق يش، حقاي ذھن خوی انسانۀ وجدان معذب و محكمیفرسا ر فشار طاقتي است كه، زین كتاب شرح اعترافات فرديا

                                                 
 ص ،»پول یالملل نيب صندوق و یجهان بانك« (مترجمان ٨ و ٧ یها ادداشتي. 1

 ).٣٧٢ ص ،»گريد نوع از یا یسونام«و ٣۶٠
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 یريگ  اقتداِر روزافزون و شكلیخته برايگس  لگامیدار هي سرمایاِن ترفندھايكند و به ب ی می را برمألنظاِم موجوِد جھان

 بدون یپردازد؛ امپراتور یكا  ميمرا  ٢»ی جھانیپراتورام«و )  بزرگیھا ت شركتيحاكم(» یساالر ابرشركت«

  .ھا امپراتور و تحت كنترل ابرشركت

 كه یوفانطافت كه يورك دريوي نی دوقلویھا  برجیھا  خرابهۀ، با مشاھدیگرء در افشایھا دودل نز، پس از مدتيپرك

ن سطوِح يش در باالتري خوی رؤسا چون خود او، به فرمانِ یتكاراني است كه جنائیكند حاصل بادھا یكشورش درو م

  . در حال توسعه كاشته بودندی، در كشورھا»ی ابرشركتۀاالت متحديا «ی و اقتصادیحكومت

كا به يمرا یھا استي ضد سئیھا دگاهي را با دی  كشور افراد٧راً در ي اخی جنوبیكايمرامردم % ٨٠ست كه يپس، عجب ن

و »  پولیالملل نيصندوق ب«ِق آنان از استثمار شدن و اصراِر يخشم عم ۀن نشان دھنديا. ننديگز ی برمیاست جمھورير

» یسازمان تجارت جھان «یھا استيگانه و سي بیھا  كشورشان به شركتیعير كردن منابع طبيبه سراز» یبانك جھان«

افته ين  توسعهی از كشورھایكا محفوظ وليمرا ی را برایت از محصوالت داخلي حمایارانه برايص ياست كه حق تخص

  .دارد یغ ميدر

  وجود داشته ٤"ري شریامپراتور"ك ياگر فقط «: ديگو ی  م٣(WSF)» ی اجتماعیھا ی بررسیبون جھانيتر«نز در يپرك

 ، در ٥كا ھستنديمرااز مردِم % ١ فقط ین امپراتوري  كه مالكاِن ایدر حال» ).كايمرا ۀاالت متحديا( م ئيباشد، ما

 WSF كه از یو. دھند ی جان می عادی به غذا و داروھایسبب عدم دسترس ھزار نفر بهر روزانه پنجاه ي فقیكشورھا

ك علم ي) ش از آنكهيب(اقتصاد ) یدار هيدر نظام سرما: (ديگو یشه كند، ميمبارزه پ» ري شریامپراتور«ن يخواست با ا

م و يزي اكنون گاِه آن است كه به پا خ. نظام استۀشد نييش تعيدن به اھداِف از پي رسی برائیھا ِه راهي توجۀليباشد، وس

 فعاالنه به دنباِل WSFاگر . د ابطال شودي است و بایرقانونيافته غين  توسعهی كشورھایھا یم كه بدھياد سر دھيفر

اند، تنھا  مانده   محرومیه رانده شده و از ھر حقوقي كه به حاشی كسانی نباشد، برای وضِع كنونین برايگزي جایآرمان

رود و آن را بھانه قرار  یبه استقبالش م» یابرشركت «یكايمرا كه یسميترور(» سم خواھد بودي ممكن ترورنِ يگزيجا

 ۀ كشد و سپس، به بھانیراني ناھمراه را به آتش و وی  دامن زند و كشورھا٦»سم ـ جنگيترور«دھد تا به دور باطِل  یم

. قرار دھد» ھا ابرشركت «یعني» ی جھانیامپراتور«لكان ار مايشتر، در اختي چپاول و غارِت ھرچه بیبرا» یبازساز«

 مثالً ئیكايمرا یھا  تھاجم قرار دارند تا سپس توسط ابرشركتیكا برايمرا ۀست انتظاِر محرماني كشور در ل٢۵! یآر

ش از تھاجم ي پیھا، حت»یبازساز«ن ي از ایاري، قرارداد بس»(!) در وقتئیجو جھت صرفه«. شوند» یبازساز«

   ٧.ده استي رسء به امضای خاصیھا ن پنتاگون و ابرشركتيا، بكيمرا

 به توسعه و یابيگانه راِه دستيعنوان   بهیبرالي نولیدار هي، غالباً از سرما١٩٩٠ ۀل دھيدر اوا» بلوك شرق «یبا فروپاش

 و با ھدِف یِد فئودالي، در مقابله با نظام تولیدار هيِد سرماي تولی در غرب، نظام نوپایزمان. شود یاد مي یدموكراس

 ید برايكرد؛ با ی و موانِع توسعه مبارزه میكتاتوريگسست و با تحجر، د ی نظاِم حاكم را میرھايد زنجي آن، باینيگزيجا

 یا ھنوز ھم دموكراسي آیول. كرد یم» آزاد« به خدمت گرفتن، ی جامعه را برایدي تولیروھايد و نيجنگ ی میدموكراس

                                                 
 طرح به) ٣٩٣ ص ،»ئیكايآمر ديجد قرن پروژه« (مترجمان ١٢ ادداشتي. 2
 یامپراتور نيا شتريب هرچه تسلط و گسترش یبرا» آاران- نومحافظه«
 .پردازد یم

3. World Social Forum .ليبرز ۀآلگر پورتو¡ ٢٠٠۵ جنوری اجالس ¡   
 وريایآ ران،يا مورد در» شرارت محور «اصطالحِ  از استفاده به هيآنا. 4

 .بوش جرج توسط عراق و یشمال
 ).۴٠۴ ص ،»كايمرا در یطبقات جنگ اقتصاد« (مترجمان ١۴ ادداشتي. 5
 مستقلِ  ۀبرجست نگار روزنامه (ئیاياسترال» لجرِ يپ جان «قول به آه، هرچند. 6

 خود، جنگ، «،»كايمرا ۀمتحد االتيا در» نامطلوب عنصر «و انگلستان ميمق
 آتاب: »نيمخمل ۀپرد پشت «ۀمجموع از ٣ جلد به. ك.م» .است سميترور

 اختران نشر لجر،يپ جان نوشته» جهان ديجد اربابان«
 ر،منظو نيهم به» تيتثب و یبازساز ۀآنند هماهنگ دفتر¡ «٢٠٠۴ سال در. 7

 یدار هيسرما ظهور: مترجمان ٩ شماره ادداشتي«: شد جاديا» ديسف آاخ «توسط
 ٣٧٨ .ص ،»فاجعه
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) یبرالين سو، نولي به ا٨٠ ۀا از دھي (یبرالي لیدار هيا نظام سرماي باشد؟ آیدار هيرد نظام سرماتواند رھاو ی میو آزاد

 مترجمان ۶ و ۵، ٣ یھا ادداشتيده است؟ ي در آنھا انجامیجاد دموكراسيافته و اين  توسعهی مطلوب در كشورھاۀبه توسع

، چطور؟ ی صنعتۀافتي  توسعهیدر كشورھا. پردازد ی میخي مورد تار٣عنوان نمونه، به ذكر   كتاب، صرفاً بهیدر انتھا

 است كه، با یھيكند؟ بد یمبارزه م)  موجودیكم، حفظ دموكراس ا، دستي (ی دموكراسۀ توسعین نظام برايا باز ھم ايآ

 ھرچه یابد و دموكراسيی  مردم كاھش میاسيندگان آنان، قدرت سيِت نمايھا و حاكم  ابرشركتیاسيِش قدرت سيافزا

  . خواھد شدیشتر از معنا تھيب

كا را تا سال يمرا و بزرگِ یالملل نيب ٨یھا  رسانهی قدرت، تمامی برایدار هي سرمایافتنيان نين است كه عطِش پايچن

ن يق اي، از طری درآورده است كه در جھت اھداِف شركت ساالر٩ ابرشركت۵ یت انحصاري تحت مالك٢٠٠۴

ن يتر بندهي در فریرواقعي غیجاد تقاضاھايكنند، به ا یشه ميق انديرانند، تزر یرمان مھا ف  تفكِر انسانۀھا، بر نحو رسانه

 ین حاكمانيچن» قدرتِ  «ۀكنند ني تضم،جامعه» ینادان«را يكنند، ز ی مئین دانايگزي را جایزنند و ناآگاھ یھا دست م شكل

خود را در نظاِم ) جرج اورول» ١٩٨۴«ن  رماۀگان  سهۀ وارونیاز شعارھا( » ! قدرت استینادان«نجاست كه يا. است

  .دھد ی نشان میدار هيسرما

، یدار هيش گرفتِن راِه سرمايبا پ«عاً مطرح شود كه يد وسيز بايل نؤان سيگانه راِه ممكن است، اي یدار هياگر سرما

  »ر خواھد بود؟يپذ  آن چگونه امكانی ذاتیھا اجتناب از مھلكه

 امروزه، یول. كشد یر مي به تصویستيليا سوسیلي تخۀك جامعيھراسناك از  یري، تصو»١٩٨۴«، در »جرج اورول«

 مبادالت پست یابي، ردیسمع تلفن  مردم، استراقی شخصی در زندگیھا از جاسوس  ھراسۀم كه ھمينيب یان، ميع به

 تمام یرو» یاسوس جیھا تراشه«ھا، نصب   امانت گرفته شده از كتابخانهیھا ھا و كتاب د كتابي خریابيك، رديالكترون

 ، ١٠داري بدون اطالع خرWall-Mart یھا لت و اجناِس فروشگاهي و ژProcter & Gamble یھا اجناس توسط شركت

شخص (رندگان يگ مين تصميگانه ابرقدرِت جھان و به دستور باالتري حاكم بر یدار هيتحت نظاِم  سرما... و... و

  .رديگ ی، صورت م)»یت مليآژانس امن«بوش و  جرج

 یستيالي سوسیلي تخۀ جامعۀدربار» اورول«مانند و ھولناِك   افسانهئیشگويخ است كه پي تاریگر از طنزھاي دیكين ھم يا

  . را منعكس كندیدار هي سرماِ«ی جھانیامپراتور« ھراسناِك یھا تين شكِل ممكن، واقعي، به بھتر»١٩٨۴«

 یامپراتور «یھا یافروز ن شكل، آتشي به بھتر،»! صلح استâجنگ «یعني» ١٩٨۴«گِر ي دۀن شعار وارونيھمچن

  .دھد یرا نشان م» یجھان

ھا و صاحبان قدرت  ن ابرشركتي كتاب به روابط تنگاتنگ بی مترجمان در انتھا١١ و ۵ تا ١ شماره یھا ادداشتي

دست  «در كنارِ ) نيمشت آھن(»  گِر بازاريدسِت د« به ١٠ و ۶، ۵، ٣ یھا ادداشتياالت متحده و ي در ایاسيس

  .پردازد یاش م»ینامرئ

 به بعد ٢٢ و از فصل یرمحمود نبوي مینه و ارجمندم آقايري توسط دوست د٢١ان فصل ين كتاب از آغاز تا پاي اۀترجم

  .جانب صورت گرفته است نيتوسط ا

ن و يت چندرايي مترجمان و تغیھا ادداشتي و یپ متن اصليان كه زحمت تايزه ھلنا ھاكوپيان، الزم است از دوشيدر پا

ر محترم نشر ي، مدی اردھالین از جناب آقايھمچن. مي بر عھده داشتند تشكر كنئی آن را با صبر و خوشروۀچندبار

مانه يرغم كمبوِد جا صم  مترجمان بهی طوالنیھا ادداشتيرفتن ين كتاب و پذيخاطر استقبال از چاپ ا اختران، به

                                                 
 .یدموآراس چهارم رآن نيا. 8
 آنترل در یجمع یها رسانه: مترجمان ١٣ شماره ادداشتي «به ديآن مراجعه. 9
 .؟؟٣٩٩ ص ،»ها ابرشرآت یانحصار تملك و
 هر یابيرد یبرا دولت و بزرگ یها شرآت طرح: یجاسوس یها تراشه «آتاب. 10

 .رينتايا مك زيل خانم فيلأت» ئیويراد یها فرآانس قيطر از شهروندان حرآت
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  .شود ی میسپاسگزار

» فھرست منابِع مؤلف« شده است ارجاع به یگذار ن دو ھالل شمارهي بی كه با عددیدر ھر فصل، موارد: یادآوري

ِس ھمان صفحه يرنويھا به ز  واژهی برخی كه اعداد بدون ھالل باالیان كتاب است، در حالي فصل مربوط در پایبرا

  .دھد یارجاع م

    ١٣٨۵ ]حمل[ني فرورد٣١  

  یرجاني سیشھاب) ليخل(مھرداد   
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  رجمان برای چاپ دومپيشگفتار مت

 یشنھادھاي متن چاپ اول و پیم تا از بازخوانينيب ین كتاب، فرصت را مغتنم مي چاپ دوم ای برایادداشتي ۀبه بھان

  .مي كنیمانه سپاسگزاريان، صمي عهي دكتر رضا شیار مثبت دوست فاضل و ارجمندمان، آقايمبسوط و بس

م كه، در ي كتاب، وعده داده بودی مترجمان در انتھایليادداشت تفصيده  از چھاریاِن تعداديضمناً، در چاپ اول، در پا

رغم  به. ميارائه كن» ني مخملۀپشت پرد« تحت عنوان ی مورد بحث در كتابۀني را در زمیشتريك، اطالعات بي نزدۀيآت

اعترافات «با مطالب  ی كه از جھات مختلفی با موضوعاتیسيت به زبان انگليار پراھمي بسئیھا ن وعده، انتشار كتابيا

كرد ما را بر آن داشت كه، بدون  یدا مي كتاب ارتباط پی ما در انتھایليادداشت تكميو چھارده » یتكار اقتصاديك جناي

 مزبور موكول یھا  كتابۀل ترجميف كتاب وعده داده شده را به زمان تكميلتأم و يھا بپرداز  آنۀفوت وقت، به ترجم

» ني مخملۀپشت پرد«فات تحت عنوان يلتأھا و   از ترجمهیا ك كتاب، كه مجموعهيج، نه يرتد ب، بهين ترتيبه ا. ميكن

ن مجموعه مشتمل بر يدر زمان حاضر، ا. رود ین مجموعه به شمار ميافت كه كتاب حاضر جلد اول از ايانتشار خواھد 

  :ر استي زیھا كتاب

  ١٣٨۵.خ انتشار ينز، تاريجان پرك: سندهي، نو»یتكار اقتصاديك جناي اعترافات ١:ن ـ جلد ي مخملۀپشت پرد«

كوشش جان  ، به»نگاران كاوشگر ساز از روزنامه خي تارئیھا گزارش:  به من دروغ نگو٢:ن ـ جلد ي مخملۀپشت پرد«

  ١٣٨٧.خ انتشار يلجر، تاريپ

  ١٣٨٨.خ انتشار يتار. لجريجان پ:سنده ي، نو»د جھاني اربابان جد٣:ن ـ جلد ي مخملۀپشت پرد«

  .ن، در دست انتشاري كالینائوم:سنده ي، نو» فاجعهیدار هين شوك ـ ظھور سرماي دكتر۴:ن ـ جلد ي مخملۀپشت پرد«

  . خواھد شدی معرفیگريز در دست ترجمه است و در فرصت دين مجموعه نيجلد پنجم ا

. ستين»  توطئهیتئور«ن يوجه مب چيبه ھ» پشت پرده« است كه كلمات یادآورين مجموعه، الزم به يدر ارتباط با نام ا

 و ذات نظام ی از منطق درونید ما، ناشيشود، از د ین مجموعه مطرح مي كه در ائیھا یديعكس، تمام پله ب

. توان انتظار داشت ی نمیزين چياست، جز ا»  سودیساز نهيشيب«اش   كه موتور محركهیاز نظام.  استیدار هيسرما

ن ي، ایفتگي موارد، خودفریاري، و در بسیخوردگ بي، فریرغم ناآگاھ به«: ديگو یز خود مي كتاب، نۀسندينز، نويجان پرك

ن و يتر فين، ظريتر ركانهي زۀ بودند كه پرورندی"محصول نظام"آنان .  نبودندی پنھانیا گران و كارگزاران توطئهيباز

   ١١».سم استيالين شكل امپريمؤثرتر

ف ي توصی است كه برایدار هيز از واژگان خود جھان سرمايآم طنزیريگ ك بھرهيصرفاً » ني مخملۀپشت پرد«عنوان 

ن مجموعه، بدون قائل بودن به يھدف از انتشار ا. كرد یاستفاده م» ني آھنۀپشت پرد«، از عبارت یستيالينظام سوس

 از یريگ  است كه با بھرهیدار هي نظام سرمایرانساني غیھا یژگير ويھا و سا  خشونتئی، بازگو» توطئهیتئور«

پنھان » ني مخملیا پشت پرده«، كه »ني آھنیا پشت پرده«ش را، اگر نه در يھا ھا و دروغ یكوشد زشت یش ميھا رسانه

  .ش گذارديبنده را به نمايبا و فري زیكند و ظاھر

                      ١٣٨٧ ]جدی[ماه ید  

  یرمحمود نبوي ـ میشھاب) ليخل(مھرداد   
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  پيشگفتار نويسنده

 ميليارد ی مختلف را در سراسر جھان در ارقام نجومیاند كه كاله كشورھا یئ  حرفهی  افراد١٢یقتصادتكاران ايجنا

 یھا  و سازمان١٣» برای توسعۀ بين المللیهآژانس اياالت متحد«، »یبانك جھان «یآنان وجوه مال. دارند ی برمیرالد

ن را ي كرۀ زمیعيسرازير می کند كه منابع طبِب تعدادی خانوادۀ ثروتمند ي بزرگ و جیھا ه را به صندوق شركتيريخ

  . ار دارنديدر اخت

آنان . ، سكس، و قتلی، اخاذت، رشوی مجعول، انتخابات ساختگیگزارشات مال: تكاران عبارت است ازين جنايسالح ا

و د ي، ابعاد جدیساز ین روزگاِر جھاني ھستند كه در حال حاضر و در ای امپراتوریمي قدیگران ھمان بازيباز

  . به خود گرفته استیوحشتناك

  .زيرا من خودم يکی از ھمان جنايتکاران اقتصادی بودم...من می دانم از چه چيزی حرف می زنم

مطرح کرده » وجدان آگاه جانی مزدور اقتصادی« در آغاز دست نوشته ای تحت عنوان ١٩٨٢عبارات فوق را به سال 

شان ارزش و احترام  ان من بودند و برایيم شده بود كه از مشتر تقديی جمھور دو كشوریكتاب فوق به رؤسا. بودم

س ي  رئ١٥خوسيجمھور اكوادور و ُعَمر تور سي  رئ١٤مه رولدوسيخيلی زيادی قائل بودم ــ اين دو شخصيت سياسی خائ

  . جمھور پاناما بودند

  .نبود جانشان را از دست دادند و اين حوادث به ھيچ عنوان اتفاقی ئیھر دو در سانحۀ ھوا

 و بانکداران که ھدفی جز ايجاد امپراتوری امريکاآنھا را به قتل رساندند، زيرا از ائتالف با شرکت ھای بزرگ، دولت 

  .جھانی نداشتند،  سرپيچی کرده بودند

و به اين .  مزدوران جنايتکار در عرصۀ امور مالی در جلب ھمکاری رولدوس و توريخوس موفق نشده بوديم–ما 

   که از نزديک ما را دنبال می کردند وارد گود شدندCIA ) (»سيا«ران جانی سازمان ترتيب مزدو

  . را از نوشتن اين کتاب منصرف سازندن با اين وجود در آن دوران، آنھا موفق شدند م

 و طی بيست سال، چھار بار به نوشتن اين کتاب اقدام کردم و ھر بار حادثه ای مھم به انگيزه ای تازه تبديل می شد

 ، اولين جنگ خليج فارس، مداخلۀ ١٩٨٩ در سال امريکااشغال پاناما توسط :  را برای نوشتن بر می انگيخت متصميم

 اجرای ۀرا از ادامن  ھميشه متبا اين وجود، تھديدات و يا رشو.  در سومالی، ظھور اسامه بن الدنامريکانظامی 

  .طرحم برای نوشتن اين کتاب باز می داشت

 سردبير يکی از ناشران بزرگ که يکی از شعبه ھای شرکت بين المللی قدرتمند است، پيش نويس کتابی ٢٠٠٣در سال 

د آن به عنوان ئيو تأ» جذاب بودن داستان«نام دارد خواند، و با اعتراف به » اعترافات جنايتکار اقتصادی«را که حاال 

ودش را برای چاپ آن به ی به من گفت که نمی تواند خداستانی که حتما بايد به نوشته می آمد، با لبخند تأسف آميز

ولی به من پيشنھاد کرد که آن به شکل رمان .  با آن مخالفت خواھند کردندازد، زيرا مراتب عالی مديران حتماً مخاطره بي

  .می توانيم آن را در طيف آثاری نظير جان لوکاره يا گراھام گرين راھی بازار کنيم«: بنويسم 

  . من استی زندگی واقعیتان تخيلی نيست، ماجراولی اين داس

 وابسته نبود، موافقت كرد كه برای انتشاراين داستان واقعی یالملل ني بزرگ بیھا یتر، كه به انتشارات  شجاعیسپس ناشر

جھان امروز شاھد بحران ھای عميقی است که در .  شودئیسزاوار است که اين داستان حتما بازگو. به من کمک کند 

  . ن حال فرصت ھای فوق العاده ای به ما عرضه می کندعي

                                                 
12. EHMs = Economic Hit Men 
13. EHMs = Economic Hit Men 
14. Jaime Roldos 
15. Omar Torrijos 
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نشان می دھد که ما از کجا به اين جا رسيده ايم  و چرا بی وقفه بايد با بحران » اعترافات جنايتکار اقتصادی«داستان 

  . دائمی مقابله کنيم که در عين حال فايق آمدن بر آنھا برای ما امکان ناپذير به نظر می رسدئیھا

 به اطالع عموم مردم برسد، زيرا تنھا با درک اشتباھات گذشته است که می توانيم است که اين داستان حتماً سزاوار 

 ، و به ھمين گونه دومين جنگ عليه عراق، عالوه براين ٢٠٠١مبر  سپت١١ آتی استفاده کنيم، حوادث برای فرصت ھای

مبر کشته شدند، نبايد فراموش کنيم که ھر روز  سپت١١ ر جريان سوء قصد تروريستیبايد دانست که اگر سه ھزار نفر د

  )١.(چھار ھزار نفر از گرسنگی  و معضالت ناشی از آن جان می دھندو بيست 

، پول و ئیك ملت تواناي، یخ بشريبار در تار ني اولید بازگو شود؛ چون كه امروز، براين ماجرا بايتر، ا از ھمه مھم

 به آن خدمت یتكار اقتصاديعنوان جنا ا آمدم و بهي است كه من در آن به دنیملت ملتآن . ن امر را داردير اييقدرت تغ

  رم؟يده بگيھا را ناد تدھا و رشويرا متقاعد كرد كه تھدن ز سرانجام مياما، چه چ. كايمرا ۀاالت متحديا: كردم

يالتش را به پايان رسانده و تنھا فرزندم، جسيکا تحص: پاسخ اول من مختصر است . من دو پاسخ برای اين پرسش دارم

 وقتی به او گفتم که قصد انتشار کتابم را دارم و از نگرانی ھايم با او حرف زدم، در جواب به اخيراً . مستقل شده است

 ما بايد اين کار را انجام دھيم، به خاطر بچه ھائی. اگر تو را گرفتند، من ادامه می دھم. بابا، نگران نباش«: من گفت 

  ». به دنيا بياورم، يعنی بچه ھائی که  نوه ھای تو خواھند بودیکه اميدوارم روز

پاسخ دوم کمی طوالنی تر است و به خلوص نيّت من نسبت به کشوری باز می گردد که در آن بزرگ شده ام، به عشق 

 دارم که امروزه امريکاھوری  که پدران بنيانگذار آن اعالم داشته اند، به تعھد عميقی که نسبت به جمئیبه آرمان ھا

مبر  سپت١١يمی باز می گردد که پس از را به ھمه و ھمه جا وعده می دھد، و به تصم» زندگی، آزادی و خوشبختی«

ل يتبد» ی جھانیامپراتور«ك ي را به ی آن جمھوریتكاران اقتصادي دست نگذارم تا جنایگرفتم که از اين پس دست رو

  .كنند

دھم، ھمه  ی كه شرح میھا، مردم، مكالمات و احساسات صحنه. ام ستهي آن زۀت و من در لحظه لحظ اسین داستانی واقعيا

 اتفاق افتاده یخي و تاریع جھاني از وقایتر  در چھارچوب بزرگی شخصین ماجرايا. اند  من بودهیو ھمه جزِء زندگ

ن کنندۀ يي حال حاضر در آن به سر می بريم و تعاند كه در دهي رسانئیاند و ما را به جا ساز بوده خي كه تاریعياست، وقا

  .  فرزندانمان ھستندی زندگیادھايبن

  .   ارائه  دھمات و مكالمات را عيناً ين تجربيدقت ا  خود را به كار بستم تا بهیمن تمام سع

ه عبارتند از پرونده ھربار که به حادثه ای تاريخی و يا نقل مکالمه ای پرداخته ام، از چند منبع مختلف بھره گرفته ام ک

ھای رسمی، يادداشت ھا و خاطراتی که در گذشته نوشته بودم، خاطرات خودم و خاطرات افرادی که به نحوی به اين 

 انتشار يافته داستان مربوط می شدند، پنج دست نوشتۀ قبلی و آثار نويسندگان ديگر، به ويژه آن دسته از آثاری که اخيراً 

د که يا پيش از اين قابل دسترسی نبودند و يا اين که در جرگۀ اطالعات سّری  محسوب می و حاوی اطالعاتی بوده ان

  .شدند

ات و عمق ين موضوعات را با جزئيمند بتواند ا  عالقهۀشود تا خوانند ی فوق ارائه می كتاب، منابع اطالعاتیدر انتھا

  . كندیريگي پیشتريب

فت و گوی مختلف با شخص خاصی را در يک گفت و گو به شکل برای تسھيل روند داستان، در برخی موارد چند گ

  . متراکم مطرح کرده ام

خطاب می کرديد ؟  من در » جنايتکار اقتصادی«ا واقعاً شماھا بين خودتان يک ديگر را يآ: ديپرس یناشر كتاب از من م

 از یكيدرواقع، در . ميبرد ی كار مرا به.) ا. ج(ن دو واژه ينان دادم كه بله، گرچه فقط حروف اول ايپاسخ به او اطم

ن است كه از يمأموريت من ا« : ن شروع به كار كردم، او به من گفتيام كلود ی كه با مربی زمان١٩٧١ سال ،یروزھا
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:  اضافه كردی جدیليبعد خ» .ن موضوع مطلع شوديد از اي ھمسرت نبای حتیچ كسيھ.  بسازمیتكار اقتصاديك جنايتو 

  »ا می گذاری، برای تمام زندگی ات خواھد بود به اين جیوقتی پا«

استفاده ) ج ـ ا  (١٦برد بلكه صرفاً از حروف اول یرا به كار م» یتكار اقتصاديجنا«ندرت نام كامل  بعد از آن روز، به

 و با بود و ھم باھوشين ھم زيكلود.  بود كه من بدان داخل شده بودمیا  بارز از حرفهئین نمونه و الگويكلود. كرد یم

  . داشت به طوری که به نقاط ضعف من پی برده بود و به خوبی از آن به نفع خودش استفاده می کردئی باالئیکارآ

  .كردند ین نظام عمل مي است كه در پشت ایانگر دقت نظر و ظرافت افرادي آن بی اجراۀشغل او و نحو

و با صراحت تمام گفت که بايد رھبران  کلودين در تشريح نوع کاری که من بايد عھده دار می شدم، طفره نرفت

  .کشورھای مختلف را تشويق کنم تا به شبکۀ گسترده ای بپيوندند که منافع بازرگانی اياالت متحده ايجاب می کند

در . كند ین مي آنان را به نظام تضمیافتند كه وفادار ی به دام میا ی بدھكارۀشد دهي در تاِر تنین رھبرانيت، چنيدر نھا

در . ميكن ی خود، ھر موقع دلمان خواست به آن رھبران رجوع میاسي و سی، اقتصادی نظامیازھاي نیضاجھت ار

شان  ان ملتي خود را در میاسيت سيد برق و فرودگاه، موقعي تولیھا روگاهي، نی صنعتیھا جاد شھركيعوض آنان با ا

 یزيانگ طور شگفت كا بهيمرا ی و ساختمانیس مھندیھا ضمن آنكه از قِبَل آن، صاحبان شركت. كنند یم ميحفظ و تحك

  ».شوند یثروتمند م

 یھا ران شركتيمد. كند یخته عمل ميگس وار و لجام وانهيطور د ني كه ایم، نظامينيب ین نظام را ميج ايامروزه، ما نتا

  .رنديگ ی میگاريه ب غير قانونی ب  یھا  كارگاهیرانسانيط غير در شرايھا را با مزد بخور و نم ار آبرومند انسانيبس

ھا، آگاھانه دست به كشتار  ھا و جنگل ختن مواد آالينده و سموم كشنده در رودخانهي گستاخانه با ری نفتیھا شركت

 از ارائۀ ئیع دارويصنا. كنند ی میمي قدیھا ان فرھنگي در میكش زنند و اقدام به نسل یاھان ميوانات و گيھا، ح انسان

  . دريغ می ورزند، که به بيماری ايدز مبتال ھستندئیفريقاان ھا دارو برای نجات جان ميليو

  )٢.( خود ھستندی غذای بعدۀشه نگران وعديون خانوار ھميلي، دوازده مامريکادر ھمين 

آرتور «نام   به یگري ھم  شاھكار دیصنعت حسابرس. كند ی  را خلق م١٧»انرون« شاھكاری نظير یصنايع انرژ

 است كه ین در حاليد، ايم ديچنان كه بعداً خواھ). بار ـ م  فضاحتئیھردو شاھكارھا(می آوردرا به وجود ) ٢(» اندرسن

ك در سال ي به ین كشورھا از سيرتريت در فقي پنجم جمع كين كشورھا به يتر یت در غنيپنجم جمع ك ينسبت درآمد 

  )٣. (ده استي رس١٩٩۵ك در سال ي به ھفتاد و چھار به ١٩۶٠

ن ي كه طبق برآورد سازمان ملل، با نصف ایكند در حال یر صرف جنگ عراق مالارد ديليتاد وھفت مش از ھشيكا بيمرا

ن فراھم ي زمۀ تمام ساكنان كریه براي، دفع فاضالب و آموزش اولی، خدمات بھداشتی كافیتوان آب سالم، غذا یرقم م

  )۴. (كرد

  !كنند یھا به ما حمله م ستيم كه چرا تروريرتيو ما در ح

توان  یگران را م توطئه.  بودین سادگيكاش به ھم. دانند یافته مي  ما را مربوط به توطئۀ سازمانیھا مسائل جار یبعض

  فر رساند،ياز النه ھايشان بيرون کشيد و در دادگاه به ك

ت عام  کالم انجيل مقبوليۀولی اين نظام توسط گروه کوچکی ھدايت نمی شود، بلکه تحت تأثير تفکری است که به مثاب

  : يافته است

اين تفکر بر اين اساس که ھر رشدی در عرصۀ اقتصادی موجب خوشبختی بشريت است و ھر اندازه رشد اقتصادی 

  :  به دنبال دارد  نيزیعيجۀ طبيك نتين اعتقاد يا. بيشتر باشد مزايای آن نيز به ھمان نسبت گسترش می يابد

                                                 
16. EHM'S 

 ابرشرآت: مترجمان ١ ۀشمار داشتادي «به ديآن نگاه ؛ Anderson و Enron. ٢ و 17
 ٣٣٩ .ص ،»بوش جرج انرونو
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لی به عمل آورد و سزاوار پاداش ھستند، در حالی که از يه اند، بايد تجل که آتش بيار معرکۀ رشد اقتصادی بودئیاز آنھا

  . البته، چنين بينشی اشتباه محض است. حاشيه نشين ھا تنھا بايد بھره کشی کرد

شود و ممكن است،  ی از جامعه تمام مینفع بخش كوچك  بهی از كشورھا، رشد اقتصادیليھمانطور که می دانيم، در خ

  . نجامديت مردم بي اكثریت دشوارتری برايوز وضعواقع، به بر به

ژه برخوردار يازات ويد از امتين نظام را در دست دارند، بايت ايان صنعت، كه سكان ھدايناخدا« كه ین اعتقاد جنبيا

 د علت رواجياين اعتقاد در بسياری از مشکالت فعلی ما ريشه دار و شا. زند ین وضع دامن ميشتر به ايھرچه ب» باشند

  . نظريه توطئه نيز از ھمين جا منشأ گرفته باشد

 به راحتی مفھوم پاداش را به ئیوقتی زنان و مردان به خاطر حرص و آزشان پاداش می گيرند، چنين مشوق ھا

وقتی مصرف سرسام آور منابع طبيعی کرۀ زمين به حد مفھومی مقرون به  تقدس ارتقاء می . بزھکاری تبديل می کند

ان فرھنگی که ما به کودکانمان می آموزيم که مبنای آن نيز در واقع چيزی به جز الگوھای بيمارناک و نا يابد، يعنی ھم

متعادل نيست، يعنی ھمان فرھنگی که بخش عظيمی از جامعه را مشروط به گروه اندکی از خواص و نخبگان می داند، 

  . دراين صورت تنھا می توانيم منتظر بروز مشکالت باشيم

 یامپراتور«شبرد يند پي، در فرا )١٨»یساالر ابرشركت«جمعاً تحت عنوان، (ھا  ھا و دولت ی چند ملّيتی، بانكشرکت ھا

، و ی تجارینان حاصل كنند كه مدارس، واحدھايخواھند اطم ی خود میاسي و سی توان مالیري، با به كارگ»یجھان

  . خواھند کرد ھمگانی ما از نظريات فريبنده و پيامدھای آن تبعيت یھا رسانه

ازمند سوخت و ي نیا ندهيطور فزا ل شده كه بهي تبدئیآسا ن غولي ما به ماشیاند كه فرھنگ جھان  رساندهئیآنھا ما را به جا

 جز یا كند و سرانجام چاره ید مصرف ميآ ی را كه به چشم میزيتاً ھر چي كه نھایطور  وضع موجود است؛ بهینگھدار

ر شرکت ساالری توطئه نيست، ولی اعضای آن از ارزش ھا و اھداف مشترکی الھام اب. دن خودش نخواھد داشتيبلع

  .يکی از عملکردھای چنين ائتالفی در تداوم و گسترش و تقويت نظام است. می گيرند

الھا، ي ویعني ئیھا ین زندگي نائل آمده اند، با تمام  ساز و برگ چنئین نظام به کسب موفقيت ھاي كه در ای كسانیزندگ

 بايد سرمشق ئیشان، به عنوان الگوی بارزی به ما معرفی می شود که گو ی شخصیماھاي و با ھواپیحي تفریھا یشتك

د و باز ھم مصرف يد، و مصرف كنيمصرف كن: ديگو ی است كه می از زندگانیا وهي از شیھمۀ ما قرار گيرد، و حاك

  . ديكن

 اقتصاد ین براي است، و غارت زمی اجتماعیا فهي كه مصرف وظ استفاده می کنند تا ما را متقاعد سازندیاز ھر فرصت

شود تا شغل كار  ی پرداخت می گزافیھا  مثل من حقوقئیھا به آدم. د بوده  و در نتيجه منافع ما را تضمين می کنديمف

  .ميري نظام را بر عھده گیچاق كن

 به صحنه گسيل می کنند که از متانت طبع و اگر بر حسب اتفاق طرح ھای ما با شکست مواجه شود، افراد ديگری را

و اگر شغال ھا نيز در اجرای طرحشان با . ی ما آنھا را غالبا شغال می ناميمئند و در اصطالح حرفه اکمتری برخوردار

 .شکست مواجه شدند، آنگاه نظاميان از راه خواھند رسيد

.  بودی، عضو گروه نسبتاً  کوچكیتكار اقتصاديك جناي ، EHMعنوان   است كه در گذشته بهین كتاب اعترافات مرديا

 یاھروھاركشند؛ در  یدك مي را یباترين زياند و عناو ار فراوانيكنند بس ی مءفاي را ای كه نقش مشابھیاكنون افراد

ا ي بزرگ در سراسر دنیھا باً در تمام  بنگاهي  و تقر١٩ك، جنرال موتورز، وال مارتيك، نايمونسانتو، جنرال الكتر

  .ر دارندحضو

به ھمان اندازه روايت داستان آنھا است که روايت داستان خود من » اعترافات جنايتکار اقتصادی«به عبارت کلی تر، 

                                                 
18. Corporatocracy 
19. Monsanto, General Electrics, Nike, General Motors, Wal Mart .ئیكايمر ابزرگ یها بنگاه   
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  .است

ن ي شما و من و اولیايداستان دن» اعترافات جنايتکار اقتصادی«.  خود شما نيز ھست؛ین داستان زندگين حال، ايدر ع

  .يت  تاريخ بشری جھان واقعاً یامپراتور

تاريخ به ما می آموزد که امپراتوری ھا ھرگز پايدار نمانده، و ھمواره در اشکال فجيعی سقوط می کنند، و در نتيجه 

 بی شک اگر ما نتوانيم تحولی در روند فعلی ايجاد کنيم اين. چنين سرنوشتی دامن گير ھمين امپراتوری نيز خواھد شد

 ھای خود، و پيش از سقوط ئیامپراتوری ھا در فرآيند سلطه جو. جاميد خواھد انامپراتوری قطعا به پايان تراژيک

و ھيچ کشوری و نه حتی ھيچ ائتالف بين . مرگبارشان، جوامع و فرھنگ ھای متعددی را به ورطۀ نابودی می کشانند

  .المللی با استثمار ديگر کشورھا در دراز مدت قادر به کسب موفقيت نيست

  .ب آگاھی عمومی نوشتم از اين رو که بتوانيم سمت و سوی تاريخی مان را متحول سازيممن اين کتاب را به نيّت جل

من بر اين باور ھستم که وقتی جمع کثيری از ما پی بردند که توسط ماشين اقتصادی عظيمی استثمار می شوند که برای 

تنھا به بردگی انسان دامن می زند، منابع جھان طمع سيری ناپذيری داشته و سرانجام به تشکل ساختاری می انجامد که 

  . آن را  تحمل نخواھيم کرددر اين صورت و با آگاھی به چنين اموری قطعاً 

 و خشونت یشمار در منجالب فقر، آلودگ ی بیتيكنند و اكثر یكران شنا مي ثروت بیاي ناچيز در دریتي كه اقلیو در جھان

  .ردم كي خواھیابيشوند، نقش خود را دوباره ارز یغرق م

اذعان به وجود . ميريش گيرا در پ»  ھمهی برای و عدالت اجتماعیساالر شفقت، مردم«ر يم شد تا مسيما متعھد خواھ

بخش ما  ن كتاب الھاميد تا ايبگذار.  استیاعتراف به گناه آغاز رستگار. حل آن است افتن راهي ین قدم براياول» مسأله«

 متعادل و یا دن به جامعهي رسیاي باشد و ما را در تحقق رؤیت اجتماع از تعھدایتر ی متعالیل به فرازھاي نیبرا

  .ت كنديشرافتمند ھدا

*   *   *  

ن كتاب به نگارش در يد، ايآ یشان م  با آنان داشتم و در صفحات بعد شرح حالی مشتركی كه زندگیاريبدون افراد بس

  . سپاسگزارم،ام وخته كه از محضرشان آمیاتياز آنان، از بابت دروس و تجرب. آمد ینم

را تشويق کردند تا خطر کنم و چنين داستانی را به روايت بياوم، ن عالوه بر اين، می خواھم از تمام کسانی که م

  : سپاسگذاری کنم 

ر يي موسوم به تغیھا و سفرھا  كه در كارگاهی از كسانیلي و خیست، آن كمپ، آرت روفين توايل و گياستفن رخشافن، ب

 یك، و مارين روبرتس ـ ھريارانم؛ اِو بروس، ليخصوص دست  ھمراھم بودند، به "Trips Dream Change"ايرؤ

  .كاي فرد، و دخترمان جسینيام، و ی سال زندگ٢۵ك يتندال و سرانجام ھمسر بسيار خوبم و شر

 یھا ، بنگاهیتيدمل چنیھا  خود را دربارۀ بانكی شخصیھا دگاهي كه اطالعات و دیبه ھمين گونه از تمام مردان و زنان

.  و اطالعات سّری دربارۀ کشورھای مختلف به من دادند، در اختيار من گذاشتند سپاسگزاری می کنمیالملل ني بیتجار

گر كه ي افراد دیاريمز گرانت، پل شو و بسيل كاراسكو، جيالی، سابريانا بولوينی، خوان گابر-ژه به ميکائيل بنيامتنان و

  . استی، كیدانند كه ك ی می وللند نامشان فاش نشوديما

کوھلر، نه تنھا با شھامت تمام کتاب را پذيرفت، - س كتاب تمام شد، پی ير سانتی بنيانگذار انتشارات برتينو شي پیوقت

بلکه برای تصحيح و سر و سامان بخشيدن به اين کتاب کمک شايانی برای من بود، به ھمين علت خيلی بايد از او 

  . سپاسگذاری کنم

ھمين گونه، از ريچارد پرل متشکرم که موجب شد من با استيون پی ير سانتی آشنا شوم، و ھم چنين از نووا پرون، به 

راندی فيات، آلن جونز، کريس لی،، جنيفر ليس، لوری پلوشود، جنی ويليامز که پيش نويس من را خوانده و مورد نقد و 
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عالوه بر اين که پيش نويس را خواند و مورد نقد و بررسی بررسی قرار دادند، از داويد کورتن خيلی متشکرم که 

 در نگارش کتاب واداشت که آن را با شاخص ھای شيوه ھای ارزنده و عالی ئیکروپاسی ھاارا به انجام ن قرارداد، م

استار مطابقت دھم، از پل فدورکو، کار گذارم و والری بروستر که طراحی کتاب را به عھده داشت، و تود مانزا که وير

جوی کلمات يک ژنی تمام عيار است و در عين حال فيلسوف  و  در جستمن بود و در مورد او بايد بگويم که واقعاً 

  .فوق العاده ای نيز ھست، از ھمگی شان بی اندازه سپاسگذارم

ا خشوش يارلسن، ميك وي برت كوھلر است، به كن لوپف، رئیراستار اجرايان كه ويواسوبرامانيوان سيژه به جيسپاس و

ان ين لنگرون، دي، كاتری لیفانين فرانتس، تيستين دونوان، كري، روبیكل كرولينا كوك، مايلو، پت اندرسن، مارياگ

ر كار كردند تا يناپذ یدھند و خستگ یص مي را تشخی سطح آگاھیپالنتر و تمام كاركنان برت كوھلر، كه ضرورت اعتال

  . بھتر بدل كنندیا را به مكانين دنيا

 شكل دادن به ی برایتكار اقتصاديك جنايشان در كمك به   از نقشین كار كردند ولي كه با من در شركت مِ ی كساناز

 یا با آنان به سفرھاي من كار كردند و ی كه برایژه از كسانيو كنم، به یاطالع بودند تشكر م یب» ی جھانیامپراتور«

نگ و كاركنانش در ين از اھود اسپرليھمچن. ام تشكر فراوان دارم  را با آنان گذراندهیدوردست رفتم و لحظات با ارزش

ن ي و كھن را انتشار دادند و ھمچنی بومیھا ام راجع به فرھنگ ی قبلیھا كه كتاب» نترناشناليشن اينر تراديا«نشر 

  .ر نگارش سوق دادند سپاسگزارميرا به مسن دوستان خوبم كه م

شان  ئی مقوایھا در كپرھا ھا، صحراھا و كوھستان ھاشان در جنگل را در خانهن  ھستم كه میون مردان و زنانيتا ابد مد

شان با  یرفتند و در غذا و زندگيا پذي در گوشه كنار دنیاري بسیشان در شھرھايھا  جاكارتا و در آلونكۀ رودخانۀدر كنار

  .ن منبع الھام من بودنديتر م شدند و بزرگيمن سھ

  ٢٠٠۴ اگستنز، يجان پرك  

 


