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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  جان پرکينز:نويسنده

   ميرمحمود نبوی-شھابی) خليل(مھرداد: برگردانندگان
  حميد محوی: بازخوانی، تصحيح و ارسال

  ٢٠١٣ اپريل ٢٤
 

  اعترافات جنايتكار اقتصادی

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

١ 

  مقدمه

 و در ارتفاع دو ھزار و ھفتصد متری  »آند«ه کوه ھھای آتش فشانی لبستر درۀ بلند سلس تخت كشور اكوادور، دريتو پايك

  . ا واقع شده استياز سطح در

 بنا شده است، اگر چه در چند کيلومتری خط استوا به ريکاامساکنين اين شھر که خيلی پيش از آمدن کريستف کلمب به 

  .سر می برند، ولی چشمھايشان به برف روی قله ھای اطراف عادت دارد

 است كه کامال در محيط جنگل آمازونی توسط کمپانی نفتی که به ھمين ی و پاسگاه مرزیگاه نظاميك پاي» ِشل«شھر 

  .ار و چھار صد متر پائين تر از کيتو واقع شده است ايجاد گرديده و دو ھز،اسم ناميده می شود

  ھستند و به عنوان ١چوايل شوآور و كي از قبای و افراد بومیاش عمدتاً سربازان، كارگران نفت  غبارآلود كه سكنهیشھر

  .شوند یكارگر ساده و يا فاحشه به خدمت گرفته م

ند در اين مسافرت يک يگو یان ميبوم.  عبور كرد خطرناکیچ و خم و يد از پُرپيگر باي دیك شھر به شھري سفر از یبرا

وقت از مناظر  چيام، ھ  كردهین طين راه را با ماشيكه من بارھا ا نيبا وجود ا. روزه، چھار فصل سال را می توان ديد

  .شوم ی آن خسته نمئیتماشا

  که خاص اين منطقه ئیوه آناناس ھااز يک طرف ارتفاعات عمودی که سر به آسمان می سايند و آبشارھای متعدد و انب

، که يکی از  آب »پاستازا«و در طرف ديگر، دره ای عميق که در انتھای آن رودخانۀ . است و جا به جا ديده می شوند

  . مارپيچ به سوی اقيانوس سرازير می شود»آند«راه ھای  رودخانۀ آمازون است با عبور از رشته کوه ھای 

ا است سرچشمه ي فعال دنیھا فشان ن آتشي از بلندتریكي  كه » ٣یكوتوپاكس« یخي ۀاز تود » ٢پاستازا« ۀآب رودخان

  . مردم بوده استی  خدا٤نكاھايانوس اطلس قرار دارد و در زمان اي اقیلي سه ھزارماۀفشان در فاصل ن آتشيا. رديگ یم

را که در دوران اينکاھا يکی ) ٩ (»کسیکوتوپا« آب يخچال ھای مرتفع ترين کوه آتش فشان فعال جھان، کوه »پاستازا«
                                                 

1. Kichwa, Shuar 
2. Pastaza 
3. Cotopaxi 
4. Incas .ها ئیاياسپان ورود از قبل پرو یاصل مردم =   
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  .از خدايان بوده، از فاصلۀ پنج ھزار کيلومتری به اقيانوس اطلس حمل می کند

  مأموريتی به عھده گرفته بودم که با تمام مأموريت ھای قبلی ام متفاوت بود، و به اين ترتيب با يک ٢٠٠٣در سال 

اميدوار بودم به جنگی خاتمه دھم که خودم در برپا . ک کردم تر»شل« را به مقصد شھر »کيتو«» سوبارو اوتبک«

  . کردنش شرکت کرده بودم

 بسياری مسائل و مشکالت ھستند، اين جنگ نيز يکی از آن مواردی بود که مسؤولھمان طور که جنايتکاران اقتصادی 

  .خارج از ھمين کشور ھيچ کس از آن مطلع نبود

 .   را مالقات كنم»٨ارھايو ی  و ش٧آشوآرھا«شان  گاني ھمسا و» ٦شواھاي ، ك٥شوآرھا«رفتم  یمن م

ھا و  ھا، خانواده ستند و نگذارند  خانهي بای نفتیھا  شركتیمت جانشان ھم که شده جلوي ق نھا اين قبايل مصمم  بودند بهيا

 ما، ی كه برای در حالشان بود ــ شان و فرھنگيھا  بچهی مرگ و زندگیمعن  آنان جنگ بهیبرا. شان نابود شوديھا نيزم

 چند یاي و تحقق رؤی جھان  كسب سلطۀین  بخشی از تالشھا برايو ا.  بودیعي كسب قدرت، پول و منابع طبیجنگ برا

  )١.(بود» ی جھانیامپراتور«جاد يآدم طماع، برای ا

. امپراتوری جھانیاين ھمان کاری است که جنايتکاران اقتصادی بھتر از ھمه از عھدۀ آن بر می آيند، يعنی ايجاد 

  است که با استفاده از ابزارسازمان ھای مالی بين المللی ٩جنايتکاران اقتصادی متشکل از مردان و زنان نخبه ای 

شرايطی را مھيا می سازند تا ساير ملل را به تبعيت از ابر شرکت ساالری وا دارند که ترکيبی است از شرکت ھای 

  .بزرگ، دولت و بانک ھای ما

ن صورتی که در سنت مافياھا مشاھده می کنيم، جنايتکاران اقتصادی نيز مزايا و امتيازاتی برای مشتريانشان به ھما

  کدام؟. قائل می شوند

ھا، بنادر، فرودگاه   برق، بزرگراهیھا روگاهيل ني از قبئیربناي زیھا  ساختن پروژهی در اشکال وام برایودلباز ن دستيا

  .شود  عرضه می ی صنعتیھا ا شھركي

 مشروط است به واگذاری اجرای کليۀ طرح ھا به شرکت ھای مھندسی و سازندۀ ئیبا اين وجود اعطای چنين وام ھا

  .امريکائی

 واشنگتن به حساب دفاتر یھا شود بلكه صرفاً از بانك یاالت متحده خارج نميگاه از ا چيدرواقع، بخش اعظم وام ھا ھ

  .ابديی سكو انتقال ميانسفر ا سانيورك، ھوستون يوي در نیمھندس

عودت داده ) اعتباردھنده( » یساالر ابر شركت« عضِو یھا باً بالفاصله به ابَرشركتي تقرئیالت اعطايواقع تسھ به

  .شود كه اصل و فرع وام را تمام و كمال باز پرداخت كند یرنده خواسته ميگ كن از كشور واميشود، ل یم

 کشور وام گيرنده ظرف چند سال بايد در موقعيت ،را به خوبی انجام داده باشددر صورتی که جنايتکار اقتصادی کارش 

  . در پرداخت اقساط وام گرفتار شودئیورشکستگی و عدم توانا

ن يغالباً ا. ميكن ی  را مطالبه م١٠ی از گوشت كشور قربانیا ا ھا، تكهيوندد، ما، مثل مافيپ ین امر به وقوع مي ایوقت

                                                 
5. Shuar 
6. Kishwa 
7. Ashuar 
8. Shiwiar 
9. Elite 

 از پس آن، در آه ريشكسپ اثر» یزيون تاجر «ۀشنامينما به اشاره. 10
 طبق رباخوار، آن، نِ يسنگ ۀبهر و وام موقعِ  به دربازپرداخت بدهكار یناتوان

 سوم ۀصحن در. شود یم بدهكار بدن از لوگوشتيآ مين دنيبر خواهان قرارداد،
 وام ضامن (ويآنتون به الآرباخواريشا شنامه،ينما نيا اولِ  ی پرده از
 ديسيبنو طقرارداديشرا جزء را نكته نيا تفنن، عنوان به «ديگو یم) رندهيگ
 خود نيد ۀيتأد ۀعهد از محل، فالن و روز فالن در دينتوان اگر آه
 هر از شما نينازن شتگو از لويآ مين مقدارِ  آه رديگ تعلق مهيجر نيد،ائيبرآ

 ،»یزيون تاجر «ۀشنامينما» .شود دهيبر باشم، ليمنما آه شما بدن از یقسمت
 قبالً  و (سروش انتشارات ،یپازارگاد نيعالءالد دآتر ۀترجم ر،يشكسپ اثر
 .م ـ) »آتاب نشر و ترجمه بنگاه«
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  :ر استيد مورد از موارد زا چنيك يمطالبات شامل 

 به منابع ارزشمند یابيا دستي ی نظامیھا گاهيجاد پاي كشور بدھكار در سازمان ملل، ایار گرفتن حق رأيكنترل و در اخت

گر به يك كشور دي، ین حالتيدر چن. ماند ی میالبته بدھكار ھمچنان بدھكار باق. »آبراه پاناما«ا يل نفت ي از قبیعيطب

  .افزوده می شود» ی جھانیرامپراتو«جرگۀ 

كردم، خاطرات اولين  ی می رانندگ»شل« به سمت »تويك«  در حالی که كه از ٢٠٠٣ سال یدر آن روز خوب آفتاب

سفرم را در سی پنج سال پيش از اين يعنی وقتی که برای اولين بار پا به اين نقطه از جھان گذاشته بودم مرور می 

  .کردم

فشان فعال دارد، و   كوه آتشیش از سي بی نوادا است ولۀانداز رچه اكوادور از نظر وسعت به خوانده بودم كه گئیدر جا

اھانی که ھنوز يش از پانزده درصد از انواع پرندگان جھان است، و عالوه بر اين  ھزاران نوع از گيستگاه بيز

باً به ھمان تعداد كه به زبان ياست و تقرھا  ن تنوع فرھنگياكوادور سرزم.  نشده اند در اين منطقه وجود داردیبند طبقه

  . حرف می زنندیمي قدی بومیھا ز به زباني نیكنند، افراد ی تكلم مئیاياسپان

د، يرس ی كه آن روز به خاطرم میل وصف، كلماتين تفاصيافتم؛ با اين حال مرموز يمن اكوادور را جذاب و در ع

  .ناب، بكر و معصوم: عبارت بود از

  .ر کرده بودييين سی و پنج سال تغخيلی چيزھا طی ا

  به تازگی معادن نفت منطقۀ آمازونی را که در اکوادور قرار داشت کشف »١١تگزاكو«، ١٩۶٩ن سفرم در سال يدر اول

  .کرده بود 

  .دھد یل ميامروز، نفت نصف كل صادرات اكوادور را تشك

ون يليم ميش از نين سفرم به آنجا ساخته شد، بياز اول بعد ی كوتاھۀفاصل  آند كه بهۀ سلسلی نفت سراسرۀدن خط لوليبا كش

 مرطوب سرازير کرد و آلوده ساخت، يعنی بيش از دو برابر ئیرا در جنگل ھای  حساس مناطق استوا بشكه نفت

  . در سواحل آالسکا از دست داد  ١٢»اکسان والدز«حجمی که 

تكاران يجنا« كه یومير توسط كنسرسالارد ديليم ٣٠/١نه يطول پانصد کيلومتر و به ھز  بهیديامروز خط لولۀ جد

كا يمرا ی كننده نفت برا  از ده كشور عمدۀ تأمينیكياند ساخته شده و قرار است اكوادور را به  سازمان داده» یاقتصاد

 ۀحدار و پلنگ خالدار از صف فرد دم  منحصر بهین رفته است، طوطيزا از ب  از جنگل بارانیعيمناطق وس) ٣.(ل كنديتبد

 بكر و یھا اند و رودخانه ده شدهي كشی اكوادور به ورطۀ نابودیاند، سه فرھنگ بوم ن محو شدهي التیكايمرا یستيز

  .اند ل شدهيتبد) يا باتالق نفرت انگيزی(نخورده به زباله دانی نفرت انگيزی   دست

 ی از وكالی تالش ھای  گروھبه عنوان مثال می توانيم از . برآمدندئین مدت، بوميان در صدد پاسخ گوي ھمیط

 ی اكوادور، مبلغی ھزار نفر از اھالیش از سي از طرف ب٢٠٠٣ یاالت متحده ياد کنيم که در ھفتم ماه مي ایدادگستر

 یھا ن سالي بود كه بیدادخواست مدع.  دعوا كردندۀ  اقام»١٣ِشورون تگزاكو«ه شركت ير علالارد ديليك ميحدود 

زا را در  ن سرطاني آلوده به نفت و فلزات سنگیون گالن زبالۀ سميليرون ــ چھارم غول نفت ــ شو١٩٩٢ تا ١٩٧١

صورت باز و بدون  صد وپنجاه چاه زباله را بهيباً سين شركت تقرين ايھمچن. ه كرده استيھا تخل ا رودخانهيھا و  گودال

  )۴.(رگ بار ھم چنان ادامه داردپوشش رھا كرده كه در نتيجه باعث مرگ مدام مردم و جانوران بوده و اين روند م

 را می ديدم که به آرامی از فراز جنگل به سوی درۀ باريک و تنگ ئیاز پنجرۀ ماشين سوبارويم توده ھای عظيم ابرھا

                                                 
11. Texaco 
12 . Exxon Valdez 
 
13. Chevron Texaco 
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  .  حرکت می کردند» ١٤پاستازا«

 .يچ و خم نبود و جاده ھای پر پئیپيراھنم خيس عرق شده بود و حالت تھوع داشتم که تنھا به دليل گرمای منطقۀ استوا

  .فا كرده بودم وجدانم را جريحه دار می کرد و راحتم نمی گذاشتيبا اين كشور زي ای كه من در نابودینقش

مراتب بدتر   بهیتيم، اكوادور امروز در وضعي كرده بودءفاي ــ ایتكاران اقتصاديقطارانم ــ جنا  كه من و ھمیدر اثر نقش

 یا  به بعد، در دوره١٩٧٠از سال .  قرار داشتی و مھندسی، بانكداریاقتصادن ي معجزات نوۀت قبل از ارائياز وضع

 فقر از پنجاه درصد به ھفتاد یشود، سطح رسم یاد مي  ١٥»ی نفتئیشكوفا «ۀر، از آن به عنوان دوريكه، با ُحسن تعب

ون يليست و چھل ميدو از ی عمومی از پانزده درصد به ھفتاد درصد، و بدھیكاريدرصد رسيده، وکارھای جزئی و يا ب

ست درصد به ي از بین اقشار جامعه از منابع مليرترين، سھم فقيبا وجود ا. افته استيش ير افزاالارد ديلير به شانزده مالد

  )۵.(شش درصد كاھش داشته است

ً تمام كشورھايتقر. ستي نءك استثنايسفانه أاكوادور مت ر پوشش ي ــ آنھا را زیتكاران اقتصادي كه ما ــ جنائیبا

ش از ي در حال توسعه به بی كشورھایبدھ) ۶.( دچار شده اندیم، به سرنوشت مشابھيقرار داد» ی جھانیامپراتور«

ارد دالر يليصد وھفتاد و پنج مي بالغ بر سین بدھيا) بھره (ی مالۀني به بعد، ھز٢٠٠۴از . ده استير رسال  بيليون د٢/۵

 در حال توسعه صرف بھداشت و آموزش و پرورش خود یكه كشورھا ین رقم از كل مبالغيا. در سال خواھد بود

 در حال ی است كه ساليانه كشورھای خارجیھا ست برابر كل كمكين رقم بيگر، ايبه عبارت د. شتر استيكنند ب یم

  .كنند یافت ميتوسعه در

 ۀي اولیھا  است كه در سالیباً ھمان مبلغيزان تقرين ميا. كنند ی میر زندگال دو دیا با روزي از مردم دنیميفزون بر ن

درصد از خانوارھا در کشورھای جھان سوم، ھفتاد تا نود درصد تمام  ك ين، يبا وجود ا. كردند یافت مي در١٩٧٠ ۀدھ

 به ی بستگیق و واقعيعدد دق.  و مستغالت كشور خود را در مالکيت خصوصی خود دارندی خصوصی مالیھا ثروت

  )٧.(كشور خاص دارد

.  آب گرمش مشھور است سرعت اتومبيلم را كم كردم یھا    كه حمام١٦»بانوس«چ شھر زيبای يچ و واپي پیھا ابانيدر خ

ل ما يھا كنار اتومب بچه. رديگ ی  سرچشمه م١٧»تانگوراگوا«ار فعال يفشان بس ان آب گرم زير زمينی از كوه آتشيجر

با اين وجود شھر بانوس را خيلی .  بفروشندیا ا كلوچهي یا آدامسكردند به م ی میدادند و سع یدند، دست تكان ميدو یم

  .زود پشت سر گذاشتم

 را ١٨»جھنم دانته« سرعت گرفت و خيلی سريع از مناظر شکوھمند بھشتی وارد دوزخی شدم که »سوبارو«ماشين 

  .تداعی می کرد

 عظيم و خاکستری یواربتونيود، درنگ از وسط رودخانه بيرون زده ب یك ماموت خاكستريناگھان غول عظيمی مثل 

دن آن چندان ھم ياز د. كرد، و به ھيچ عنوان با چشم انداز اطرافش ھم خوانی نداشت یرنگی كه آب از آن چكه م

در گذشته بارھا آن را ديده و به عنوان نمادی از . نم نشسته استيدانستم كه در كم ی، زيرا از پيش م.زده نشدم شگفت

  .عنوان جنايتکار اقتصادی تحسين کرده  بودم ولی آن روز با ديدنش بدنم مورمور شددست آورھای خودم به 

ق يآب آن از طر.  ساخته شده بود»پاستازا« ۀان خروشان رودخاني جری بود كه بر رویوار زشت و نامتجانس سدين ديا

. كرد یل مي برق تبدیرويا به ن آب ریسّد انرژ. شد یزده بودند، ھدايت م  اطراف نقبیھا  كه به كوهیمي عظیھا تونل

 است كه یعي سوخت مورد استفادۀ صنا،برِق حاصله.   است»١٩انيآگو«ی  ھيدرو الکتريک مگاوات١۵۶ ۀن پروژيا

                                                 
14. Pastaza 
15. Oil Boom 
16. Banos 
17. Tungurahgua 

 ئیايتاليا ی سندهينو دانته، اثر» یاله یآمد «آتاب در» جهنم «به هيآنا. 18
 .م ـ

19. Agoyan 
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 از یشمار ی تعداد بۀ ناگفتیھا كند، ضمن آنكه منشأ رنج ی را ثروتمند می اكوادوریھا  از خانوادهیشمار تعداد انگشت

 یشمار ی بیھا  از پروژهیكي ی برق ـ آبۀن پروژيا. كنند ی می رودخانه زندگۀست كه در كنار ایكشاورزان و افراد بوم

ت اكوادور ي نشان از عضوئیھا ن پروژهيوجود چن. جاد شده استي ایتكاران اقتصادير جناياست كه به كوشش من و سا

 یھا ه شركتيشان عل گانيو ھمسا » ٢١واز شي  و ك٢٠شوآرز«ل يدارد و علت اعالن جنگ قبا» ی جھانیامپراتور«در 

  . ما استینفت

 از بودجۀ یاديد سھم زي است و بای خارجی، اكوادور اكنون غرق در بدھیا  خرابكارانهیھا ن پروژهيجاد چنيل ايبه دل

 ین بدھياند، به بازپرداخت ا  شدهیبند ر محض طبقهيعنوان فق ھا شھروند كه رسماً به ونيلي كمك به میاش را، به جا یمل

 ی نفتیھا  خود به شركتیزا  بارانیھا  فروش جنگلی اكوادور، تنھا راه پرداخت تعھدات خارجیبرا. اختصاص دھد

  .است

ر ي از نفت در زئیاي اول، وجود درۀ به اكوادور، در وھلیتكاران اقتصاديل توجه جناين است كه از داليواقع امر ا

سھم » ی جھانیامپراتور«. انه استيخاورم) ٨(ی مناطق نفتشود ھمسنگِ ی آمازون اكوادور است كه گفته مۀمنطق

  .كند ی از اكوادور مطالبه میازات نفتيشكل امت  خود را بهیگوشت قربان

 یليخصوص خ ن مطالبات بهيانه شد، ايان نفت از خاورمي  كه واشنگتن نگران قطع جر٢٠٠١مبر يازده سپتبعد از 

 ی مردمی جمھور سيراً رئيــ اخ) كايمرا(  نفت ما ۀكنند نيمأن كشور تي سومنھا، ونزوئال ــي ایورا. دا كرديضرورت پ

كا را يمرانامد موضع بسيارقدرتمندی اتخاذ نموده و  یكا ميمراسم ياليه آنچه امپرينام ھوگو چاوز انتخاب كرده كه عل به

 در اكوادور موفق یوردند ول در عراق و ونزوئال شكست خیتكاران اقتصاديجنا. د به قطع فروش نفت كرده استيتھد

  .دوشند یشدند و حاال تمام ثروت آن را م

، آن را در عرصۀ سياسی و اقتصادی به یتكاران اقتصادياست كه جناي نمونه در سرتاسر دنی از كشورھایكياكوادور 

 ھفتاد و پنج یفت نیھا  اكوادور، شركتیزا  بارانیھا  از جنگلیر نفت خام خروجال ھر صد دیبه ازا. زانو در آوردند

آنچه .  اختصاص يابدی خارجید به بازپرداخت بدھيچھارم آن با مانده، سه یر باقالست وپنج دياز ب. كنند یافت مير درالد

 بھداشت، آموزش و یر براال د۵/٢دھد و صرفاً حدود  ی را پوشش می و دولتی نظامیھا نهيماند عمدتاً ھز ی میباق

 كه از آمازون به تاراج یر ارزش نفت خامالجه آنكه از ھر صددينت) ٩.(ماند ی میباق ء كمك به فقراۀپرورش و برنام

ب را از احداث سدھا، ين آسيشتري كه بیاز را دارند؛ مردمين نيشتريرسد كه ب ی میر به مردمالرود، كمتر از سه د یم

  . حال مرگ ھستند دریدني و آب آشامئیاند و از فقدان مواد غذا دهي دیھا و خطوط لولۀ نفت یحفار

كه به  نينه به خاطر ا.  بالقوه ھستندیھا ستي ترورین ھمگي زمۀ كریاردھا نفر در رويليھا نفر در اكوادور و م ونيليم

ھا، خود،  ئیكايمراآورم كه  یاد ميبه . ندااند، بلكه صرفاً مستأصل و عاجز ا بدسگاليسم اعتقاد دارند يا آنارشيسم يكمون

با نگاه به اكوادور ــ . ا به پا خاستنديه اسپاني عل١٨٠٠ ۀل دھين در اواي التیكايمرانگلستان و مردم ه اي عل١٧٧٠ ۀدر دھ

  زنند؟ ین مردم دست به مبارزه مي ایپرسم كه ك یام ــ از خود م دهي مختلف از خودم پرسیگونه كه اغلب در جاھا و ھمان

 قرون ئی اروپای استعماریھا  و قدرتئیايم، فاتحان اسپان رویھا یوزباشين چھرۀ ي نوین امپراتوري ایھا یبكاريفر

م؛ امروزه قداره به خود يآموز یخ مياز تار. ميبكاري فریتكاران اقتصاديما جنا. د كرده استيھجده و نوزده را سف

 یه و اندونزيرجي مثل اكوادور، نئیدر كشورھا. ميكن ی بر تن نم،ز كنديگران متماي كه ما را از دیا لباسيزره . ميبند ینم

ا بانكداران به يوانساالران يس، ھمچون ديدر واشنگتن و پار. داران است ا مغازهيه لباس آموزگاران دبستان يلباسمان شب

 یطور عاد  فقرزده بهیم و در روستاھايكن ید ميھا بازد از كارگاه پروژه. مي و متواضع داری عادیظاھر. مئيآ ینظر م

م گفت وگو يدھ ی كه انجام میا  بشردوستانهی كارھاۀ درباری محلیھا م، با روزنامهيزن یمثار دم ياز ا. ميزن یقدم م

                                                 
20. Shuars 
21. Kichwas 
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 معجزات اقتصاد ۀنيدر زم. ميپوشان یمان مي ھاینيب شي را با جداول و اوراق پی دولتیھا تهي كنفرانس كمیزھايم. ميكن یم

ا، يم ي مطرح ھستیگونه فشار چين اِعمال ھما بدو. ميكن ی می ھاروارد سخنرانیت بازرگانيري مدۀكالن در دانشكد

ما . كند ی كار میطور نينظام ا. ميشو یرفته ميطور است و لذا پذ نيم ايدھ ی كه از خود ارائه میريكم، تصو دست

رساخت نظام بر دوز و كلك استوار است، لذا نظام مشروع به ياز آنجا كه ز. ميشو ی متوسل میرقانونيندرت به كار غ به

  .رسد ینظر م

 یگريتر د صفت طانيم، جانور شيشكست بخور) یتكاران اقتصاديجنا(اگر ما .  استین اظھارنامۀ مبسوطيبه ھرحال، ا

 یھا یراث امپراتوريشه در ميماً ري كه مستقیم، كسانينام ی آنھا را شغال میتكاران اقتصاديما جنا. شود یوارد گود م

اين شغال ھا وقتی از کمين گاھشان بيرون می آيند و . اند ن نشستهيه به كمياشه حضور دارند و در سيآنان ھم. ه دارندياول

ساختگی و ) ١٠(» حادثه ای«ا طی يشود و  یا سرنگون ميظاھر می شوند، ديری نمی پايد که سری از  سران دولت 

ستان و عراق روی طور كه در مورد افغان ھا ھم تصادفاً شكست خوردند، ھمان اگر شغال. شوند یز كشته ميآم خشونت

خورند، در اين صورت جوانان  یھا شكست م  كه شغالیھنگام. شود ی به كار گرفته میمي قدیھا گاه روش داد، آن

  . را به صحنۀ جنگ گسيل می کنند که بکشند و کشته شوندئیكايمرا

از وسط رودخانه سر رنگ كه  ی خاكستری بتونۀگون وار زشت ماموتيشاخ و دم، د یطور كه از كنار آن غول ب ھمان

در .  كه در شكمم افتاده بود آگاه بودمیچشيس كرده بود و پيم را خيھا  كه لباسیگذشتم، كامالً از عرق یبرآورده بود، م

 ین امپراتوري شكست این نفرشان براي را كه مصمم بودند تا آخریراندم تا مردم بوم ی به سمت جنگل میريسراز

  .م غرق احساس گناه بوديجاد شده بود، سراپايكمك من ا  به یامپراتورنكه ياز ا. بجنگند مالقات كنم

 کثيفی شده »حرفۀ«ن  ي  وارد چن»٢٢ريوھمپشاين« ئیر از منطقۀ روستاي سر به زیا چگونه پسربچه: دميپرس یاز خود م

  است؟

 ادامه دارد

  

١٢ 

ه  در سواحل آالسک١٩٨٩اکسان والدز نام کشتی نفکش امريکائی است که در سال  ادی ب انحه شد و جنجال زي ار س ا دچ

ردد ادی گ ار تحوالت زي ی دچ شتی ران وانين ک ن پس ق ه از اي د ک رد و موجب گردي ا ک ار٢٣. پ  در اطراف ١٩٨٩ چ م

د١٨٠٠٠٠ساعت و سی دقيقه نفتکش اگزو والدز با  ن نفت از .  تن نفت خام ترمينال والدز در آالسکا را ترک می کن اي

ه . وده استب شده معدن پرودھو بای استخراج شتمين سفر آن است ک ده و در  بيست و ھ يش ساخته ش تکش دو سال پ نف

ام ۴٠٠٠٠. دچار سانحه می شود ن نفت خ ومتر از سواحل ٨٠٠ ت ر٢٠٠٠( کيل ه اضافۀ جزاي ومتر ب وده می )  کيل را آل

 .کند

                                                 
22. New Hampshire 


