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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

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

۵ 

 
John Perkins 

 
  

  ٣فصل 

  

  ھائی برای يك جنايتكار اقتصادی درس: اندونزی

: عالوه بر کتاب ھای آموزشی در رابطه با حرفۀ جديدم کتاب ھای ديگری را نيز دربارۀ اندونزی مطالعه می کردم

تر خواھد  ، كاَرت آسانیشتر در مورد  آن بدانيپيش از ورود به ھر کشوری ھرچه ب«: ه   به من گفته بود ک»نيكلود«

  .من اين توصيۀ او را جدی گرفته بودم» بود

 ۀريجز« كه در آن زمان به ی داشت به اندونزی كرد، سعئیاي عزم سفر در١۴٩٢ستف كلمب در سال ي كه كریھنگام

  .مشھور بود، برود» هيادو

د يجاوه با تول. كا بوديمرا ۀشتر از ارزش قاريمراتب ب  به ی، ارزش سرزمين اندونزیاستعماردر تمام دوران 

 به حساب می ئی جات و شاھزاده نشين ھای ثروتمند ، برای تاج و تخت حکومتی ثروت گرانبھا هيف، ادوي لطیھا پارچه

ھا  یلنداھ. یسي و انگلیالگ، پرتیلندا، ھئیايان اسپانين ماجراجويز بيآم آمد و در عين حال محلی بود برای نزاع خشونت

ش از صدوپنجاه سال يكه جاوه تحت نظارت آنھا اداره می شد ، اما ب نيبا ا. روز شدندي پءر رقباي بر سا١٧۵٠در سال 
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  .طره خود درآورندي جاوه را تحت سیر ماوراير جزايد تا سايطول كش

ھا،  یلندان حمله و عدم مقاومت ھيبا ا.  نكردندیھا مقاومت چندان نی جاپا ۀھا در برابر حمل یلندا دوم، ھی جنگ جھانیط

نام دكتر    به١ك رھبر پرجذبهي، جاپانم يبعد از تسل. خصوص مردم جاوه وارد شد  بهین صدمه بر مردم اندونزيشتريب

ھا در  یلنداتاً ھي، نھابعد از چھارسال مبارزه.  را اعالم كردی  در صحنه ظاھر شد و استقالل اندونز»٢احمد سوكارنو«

 یزي سه قرن چیم كردند كه طي تسلیت را به مردميدند و حق حاكمين كشئي پرچمشان را پا١٩۴٩مبر يست وھفتم دسب

  .شناختند یجز مبارزه و سلطه نم

مراتب   بهیاما معلوم شد كه حكومت بر اندونز. د كشور شدي جدیس جمھورين رئي اول»احمد سوكارنو«دكتر 

 یره، ملغمۀ جوشاني جز۵٠٠,١٧ یبينژاد بودن، جمع تقر نظر از ھم قطع . ھا بوده است یلنداز شكست دادن ھتر ا مشكل

. ھا خصومت بوده است  با سابقۀ قرنی قومیھا  متعدد و گروهیھا شيھا و گو  متنوع، زبانیھا ، فرھنگئیگرا لياز ا

 مجلس را ١٩۶٠او در سال . می شان را سرکوب کرد تما»سوكارنو«بار، و  منازعات ھمانقدر رايج بودند که خشونت

ست در سراسر ي كمونیھا د و با دولتيالعمر نام س جمھور مادامي خود را رئ١٩۶٣ق درآورد و در سال يبه حالت تعل

 را كه مسلح به یان اندونزيسپاھ. ك برقرار كردي نزدیوندھاي، پی نظامیھا زات و آموزشيافت تجھي دریازا ا، بهيدن

 جنوب یايسم را در سراسر آسيق كمونين طري  اعزام داشت تا به ا٣یه، مالزيھای شوروی بودند به كشور ھمساسالح 

  .ست جھان قرار گرفتياليت  تمام رھبران سوسي  و به اين ترتيب مورد حما٤ گسترش دھدیشرق

اش  ك توطئۀ قتل كه معشوقهي  از»سوكارنو«. ب داده شديه او ترتي علئی  كودتا١٩۶۵ھا شكل گرفت و در سال  مخالفت

ن يا. ن شانس را نداشتنديك او ايه و وابستگان نزدي از افسران بلندپایليولی خ.  جان سالم به در برد،از آن مطلع شده بود

ون طرفدار يخصوص فراكس  شناخته شد، بهمسؤولست يسرانجام، حزب كمون. ران بودي در ا١٩۵٣ادآور اتفاقات يع يوقا

صد تا پانصد ھزار نفر كشته شده ين سيشود كه ب ی توسط ارتش صورت گرفت، برآورد م كه بعداً یمعا در قتل. نيچ

  )١.( رئيس جمھور اندونزی شد١٩۶٨ بود كه در سال » ٦سوھارتو«ان ژنرال ي نظامه  فرماند٥.باشند

 ۀجيرا نتيد زيوج خود رسسم به ايدن از كموني ُگزی به دوری اندونزی اغوایكا برايمرا یھا ، شدت تالش١٩٧١تا سال 

 از سربازان یكسون خروج قسمتيس جمھور ني رئ١٩۶٩در تابستان .  نا مطمئن به نظر می رسيدیليتنام خيجنگ و

 وسيعتر یانداز  تا طرح ھايشان را  در چشمئیكايمرا را آغاز كرد، و اين آغازی بود برای ستراتژيست ھای  ئیكايمرا

نو بود كه، طبق آن، چند کشور يکی پس از ي بر اجتناب از اثِر دومی راھبرد مبتننيا. و کلی تری پايه گذاری کنند

 به طور مشخص روی دو تا از اين کشورھا تمرکز يافته بود که ستراتيژین يا. ديگری به اردوگاه کمونيسم نپيوندند

 یاليامۀ جامع بود كه استك برني از ی بخش»نيمِ « شركت یرسان  برقۀپروژ. اندونزی سرزمين کليدی به حساب می آمد

  .كرد ین مي تضمی جنوب شرقیايكا را در آسيمرا

. ران در خدمت واشنگتن خواھد بودي ھمانند شاه ا»سوھارتو«ن اساس بود كه يكا برايمرا یاست خارجيۀ سيفرض اول

 ی واشنگتن قسمت.ردي منطقه قرار گیر كشورھاي سای برای به عنوان سرمشقیدوار بود كه اندونزيكا اميمران، يھمچن

 یاي در سراسر دنیتواند بازتاب مثبت ی مین فرض بنا نھاده بود كه دستاوردھا در اندونزي خود را بر استراتيژیاز 

زه يجاد انگي ایقدر كاف ن بهيو اگر ا. انه داشته باشد که در موقعيت بحرانی به سر می برديژه در خاورميو اسالم، به

                                                 
1. charismatic 
2. Sukarno 

 .م ـ انگلستان ۀمستعمر زمان، آن در. 3
 یبرا. استيتانيبر و كايمرا یادعاها بر یمبتن قاً يدق اظهارات نيا. 4

: »نيمخمل پرده پشت «مجموعه از سوم جلد به ديآن تر،مراجعه حيصح اطالعات
: اول جستار) اختران نشر (لجريپ جان نوشته»جهان ديجد اربابان «آتاب

 .م ـ» نمونه شاگرد«
 طبق  عام های  قتل. است نفر ونيليم كي حدود مستقل یمنابع برآورد. 5
 به ديآن مراجعه. شد یم انجام اتجاآار در كايمرا ازسفارت یارسال یها ستيل

 .م ـ صفحه نيهم ٢ سيرنويز رد مذآور آتاب
6. Suharto 
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نگاران  ن وجود، لرزهيبا ا. ر آن مطمئن نبوديف ذخاي از كم و كی كسیاشت؛ ول نفت دیكرد، حداقل اندونز ینم

  . از پتانسيل ذخائر نفتی در اندونزی اظھار خشنودی می کردندی نفتیھا شركت

 که درآن سوی اقيانوس ھا ئیدر کتابخانۀ دانشگاه بوستون در کتاب ھا غوطه می خوردم و فکر کردن به ماجراھا

سپاه «رم در ي بخور نمی، زندگ»نيمِ «با اشتغال در شركت . يد بيش از پيش ھيجان زده ام می کردانتظارم را می کش

انگر تحقق ي كردم، نمای سپر»نيكلود« كه با یمدت زمان. كردم یل مي مجلل و پرزرق و برق تبدیك زندگيرا به » صلح

كردم كه  یاحساس م. شد ید که  باورم نمھمه چيز آنقدر خيال انگيز به نظرم می رسي. م بوديھا ن ھوسي از ھمیكي

  . جبران مافات شده استی در آن مدرسۀ پسرانه ناحق بوده و اكنون حداقل تا حدیتم به گذراندن چندساليمحكوم

او حدس زده بود که من بايد روابط ديگری در . اختالف افتاد» آن«بين من و : ام روی داد ی ھم در زندگیگريحادثۀ د

به خودم می گفتم، اين نتيجۀ منطقی ھمان اختالف نظری است که از آغاز با او داشتم، زيرا اين او . باشمزندگی ام داشته 

را از ن  م»اکوادور«اگر چه در تمام طول خدمتم در سپاه صلح در . بود که روی شرط ازدواج را به من تحميل کرد

گی به خواست ھای پدر و مادرم ظھر نمادين وابستنظر مالی و ديگر امور پشتيبانی می کرد، ولی او از ديدگاه من م

ن يدربارۀ ا. ن به ھم پاشيدگی بودي عامل عمدۀ ا»نيكلود«ام با  گردم، مطمئنم كه رابطه ی به گذشته برمیالبته وقت. بود

  نه جداگایھا م در آپارتمانيم گرفتيتصم.  او چيزھای  را حس کرده بودیحرفی بزنم ول» آن«توانستم به  یموضوع نم

  .زندگی کنيم

در .  رفتم»نيكلود« ۀ، به خانیام به اندونز  شدهیزير مِت برنامهيك ھفته قبل از عزي، حدود ١٩٧١ در سال یروز

 دو ليوان »کلودين«ده بود، ي  چ»٧بوژوله«ك بطری شراب ير و نان ھمراه با يز انواع پنين غذا خوری، روی موسال

  . به ليوان من زد و نوشيديمشراب آورد و ليوانش را به نشان سالمتی

حدود . ولی حرفش چندان صادقانه به نظرم نمی رسيد» ی از ما ھستیكيحاال تو «.: »یا تو موفق شده«: با لبخند گفت

 خالف ی نگاھ»کلودين«م و از ھمه چيز گفتيم و بطری شراب نيز در حال ته کشيدن بود، بعد ي با ھم گپ زدیساعت مين

مان  یدارھايدربارۀ  د«:  غير معمولی و با لحن خيلی  خشكی گفت من انداخت و به حالت واقعاً اش به یشگي ھمیھا نگاه

 را با تو انكار خواھم یبخشم و ھرگونه مالقات ی  ھرگز تو را نمین كار را بكنياگر ا.  نگویزيكس چ چيھرگز به ھ

  ».كرد

، به ھر کسی، برای زندگی ات خطرناک خواھد اگر حرف بزنی«: ره نگاه كرد و با لبخند سردی گفت يدر چشمھايم خ

بعداً . احساس بدی داشتم. زده شده بودم ج و وحشتيگ. د كردمي بود كه از جانب او احساس تھدیبار ــ اين تنھا »بود

تمام مالقات ھای ما در . ن كردمي طرح را تحسیركيسمت مركز پرودنشال، در خلوت خودم، ظرافت و ز ھنگامی که به

  .او انجام شده بودآپارتمان 

 نيز ھيچ گونه مداخله ای صورت نگرفته بود به شکل »نيمِ « نبود و از جانب شركت ی بر جایچ اثري ما ھۀاز رابط

 و دانشگاه »لتونيت« ۀرا در مورد مدرسن نم ميطور كه والد گاه آن چيھ. كردم ین ميخاصی صداقت او را تحس

  .بم ندادين فري گول زدند، كلود»یبر دليم«

                                                 
7. Beaujolais 
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  ۴فصل 

  

  برای نجات کشوری از چنگ کمونيست ھا

  .  ھايم بيشتر از نوع رمانتيک بودیباف الينده را در آنجا بگذرانم، خي كه قرار بود سه ماه آی، كشوریدر مورد اندونز

  كه از دھانشان آتش زبانهی، جادوگران» ٩یبال« ی به رنگ ھای تند، ، رقاصان اھال٨با با لباس ھای محلیيزنان ز

  کوه پايه ھای یھا ن در كوهي زمردیھا  آبی تراشيده شده از كندۀ درخت بر روئیھا قي كه در قایانيد، و جنگجويكش یم

ً تصاو یآتش فشانی که از دھانۀ آن ستون دود سر بر می کشد، پارو م ھا راجع به   بودند كه در كتابیريزدنند، تماما

  . خوانده بودمیاندونز

را ن  مشھور با بادبان ھای سياه رنگشان بيش از ھمه م»١٠بوگی ھای« ئیتی ھای دزدان درياتصاوير شگفت انگيز کش

 ھميشه در درياھای مجمع الجزاير بادبان گشوده و فرمانروای آبھای منطقه بودند »بوگی ھا«. تحت تأثير قرار داده بود

: شان می گفتنديھا گشتند، به بچه یه اروپا برم بی انداخته بودند كه وقتئیۀ اروپايانوردان اوليو چنان وحشتی در دل در

  ..اين تصاوير خيلی برايم ھيجان انگيز بود» !بوگی ھا می آيند سراغتان!  نباشيدیاگر بچه ھای خوب«

، » ١١كمودو« ین، اژدھاھايخدايان خشمگ:  استیعي فراطبیھا تين كشور سرشار از شخصي  كھن ایھا خ و افسانهيتار

ترانه عبور ي مدیاين و دريزم راني ایرھايا، كوي آسیھا ح از كوهي كه قبل از تولد مسی باستانیھا انسالطين قبايل و داست

جاوه، سوماترا، «ی ئ  ر افسانهي جزایحتی اسام. ان منتقل شدندئي ناخودآگاه جمعی ما اروپایھا هين اليتر قيكردند و به عم

 ھای شھوت انگيز و گنجينه ئیمين اسرار آميز، سرزمين زيباسرز. ج می کردي   تخيالتم را تھي» ١٢یبُرنئو و سوالوس

لند، نه اجو می کرد ولی ھرگز بدان دست نيافت، دختر شاه پريانی که نه اسپانيا، نه ھ و ای که کريستف کلمب جست

  .به وصالش نرسيدند و ھم چنان در جھان تخيل و ھوس ھای موھومی باقی ماندھيچ يک  جاپانال و نه گپرت

مثل . ای زيادی داشتم، که بی شک انعکاس ھمان شور و شوقی بود که نزد سياحان بزرگ مشاھده می کنيماميد ھ

  .کريستف کلمب، با اين وجود می بايستی در ھوس ھای موھومی ام تعادل ايجاد می کردم

  .رد تحقق نمی پذي،شايد از ھمان آغاز بايد می دانستم که سرنوشت ھميشه آن طور که ما انتظار داريم

ن يدرواقع، اول.  نبود كه برای پيدا کردنش به آنجا می رفتمیري صندوق اكسی كشور گنجينه ھا بود، ولیدر واقع اندونز

  .نظرم رسيد تکيده و کسالت بار به یلي  خیزدۀ  اندونز یتخت شرجي، پا١٩٧١ ورودم به جاكارتا در تابستان یروزھا

 شاداب پر یھا ، باغین محلي رنگیھا زنان زيبا ملبس به دامن: اضر بودند ھای اندونزی سر قرار مالقت ح ئیبايقطعاً ز

 شده و مسافران ی نقاشیالي خی آن با مناظری، ريکشا كه دوطرف صندلی، رقاصان جذاب سنّت بالیئ  حارهیھا از گل

  ھا و مساجد با مناره یلندا استعمار ھۀ دوریھا دادند؛  عمارت یزد، لم م ی راننده كه از پشت پدال می جلویدر صندل

  .ھای بلند

 خود را نشان ۀشد دهيآلود بر  خونیھا  كه دستیانيجذام: ز بوديانگ اما شھر چھرۀ ديگری نيز داشت که زشت و غم

ل به فاضالب ي كه تبدیلندا ھیباي زیزھايكردند، كار ی چند سكه عرضه میبھا  كه خود را بهیدادند، دختران جوان یم

 یاه كه مركز تجمع آشغال و كثافت بود، صداي سیھا  خانوارھا در كنارۀ رودخانهئی مقوایھا لونكمستراح شده بود، آ

 بود كه تقابل ئینجا، جاكارتا، جايز؛ اي و كفرآمی، معنویقه و عاميبا، باسليكننده؛ زشت و ز  خفهیبوق كركننده و دودھا

                                                 
8. Sarong .آنند یم استفاده دامن عنوان به زنان و مردان آه شده رنگ ۀپارچ   
9. Bali 
10. Bugi 
11. Komodo Dragons 
12. Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi 
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 برخاسته از فاضالب روباز ۀ مشمئزكنندید با بوده ای که مشام را سرمست می کردني اركیھا ه جات و گليعطر ادو

  .شد یكامالً حس م

 از جنس ئیھا  در كلبه»نيوھمپشاير«م دريھا یكالس برخی از ھم. رو می شدمه البته برای نخستين بار نبود که با فقر روب

 كھنه به ی كتانیھا  نازك و كفشیھا ر صفر با كتي زیكردند و در سرما ی مین نمور سرد زندگيراندود و زميكاغذ ق

 سرگين چھارپايان یخته به بوي عرق كھنۀ آمی نشستۀ آنھا به دليل فقدان آب گرم  بویھا و از بدن. آمدند یمدرسه م

 ی بود، زندگینيزم  بي، كه تنھا آذوقۀ ذرت خشك و س»آند« با كشاورزان منطقۀ ی ِگلیھا من در كلبه. متصاعد می شد

در نتيجه من پيش .  نوزاد ھمان اندازه شانس زندگی دارد که احتمال مرگش وجود دارد که يکئی، يعنی جا. كرده بودم

  . نبودند»جاکارتا«از اين مظاھر فقر را ديده بودم ولی  ھيچ يک قابل مقايسه با 

رۀ ي زنجن ھتل جزءِ يا. افته بودي، اسكان ی اندونز»ننتالينتركنتيا« كشور، ھتل یھا ن ھتلي از بھتریكيالبته گروه ما در 

اين ھتل ھا به شکل پراکنده در سرتا سر . كن تعلق داشتيمرا  پانئی بود و به شرکت ھواپيما»ننتالينتركنتيا« یھا ھتل

خصوص رؤسای شرکت ھای نفتی و خانواده ھايشان ه ن ثروتمند و با به نيازھای مسافرئیجھان به ھدف پاسخ گو

 ما را به شام ،مناسبت ورودمان ، به» ١٣ورث نگيلي ایچارل«، ر پروژهيدر شامگاه ورودمان، مد. ساخته شده بود

  . ھتل دعوت كردی در رستوران مجلِل طبقۀ فوقانیمفصل

 یخي تاریھا ھا و داستان اكثر اوقات فراغت خود را صرف خواندن كتاب.  خبره و متخصص جنگ بود»یچارل«

تنام يِن طرفدار جنگ ويزنشيان پشت مياز نظام یاو نماد. كرد یھای مشھور م  و جنگیدربارۀ رھبران بزرگ نظام

كوتاه با سردوشی مطابق بر الگوی ارتشی ھا  نيراھن آستيطبق روال، آن شب شلواری به رنگ خاکی نظامی، با پ. بود

  .ده بوديرا پوش

به سالمتی «: ن خود را بلند كرد و با زمزمه گفت يوان شامپاي را روشن كرد، بعد لیگار برگي، سئیبعد از خوش آمد گو

  ». خوبیبه سالمتی زندگ«: ميمان را به ھم زديھا وانيم و ليوستيما ھم به او پ. » خوبیزندگ

 ی به اطراف اتاق انداخت و با قدردانی از ورای ھاله ای که دود سيگارش در اطراف او ايجاد کرده بود، نگاھ»یچارل«

  :د به پس و پيش تکان داد، و در ادامه گفت ئي عالمت تأو سرش را به»  می کنندئینجا به خوبی از ما پذيرايا«: گفت

 فراموش نکنيم که ما برای انجام يک یول. كا با ما ھمکاری می کننديمراطور کارمندان سفارت  نيھا و ھم ئیاياندونز« 

نجا ياقع ما ادر و« : با نگاھی به يادداشت ھايش که روی تعدادی کارت نوشته شده بود، گفت » .مأموريت اينجا آمده ايم

ن تازه نوک کوه ي ایول. مياده كنين را پي زمین نقطۀ رويتر تي جاوه، پرجمعیرسان  برقیك طرح جامع برايم تا يھست

  »!در سطح آب ديده می شودکه يخی است 

  انداخت »١٤اسكات. یس. جرج«اد يرا به ن  شد چھره اش خطوط جدی به خود گرفت و در اين جا میش جديلحن صدا

  . ھم  بودی چارلۀ  را بازی می کرد ــ و از ھنر پيشه ھای موردعالق١٥نما نقش ژنرال پاتونيگر سيعنوان باز كه به

طور كه  ھمان. م و در اين نکته ھيچ ابھامی وجود ندارديسم نجات دھين كشور را از چنگ كمونيم تا ايا نجا آمدهيما ا«

 حاال  كه قاطعانه برای ورود به قرن بيستم تصميم گرفته است و.  داردیزيانگ  و غمیخ طوالني تارید، اندونزيدان یم

 ی پایجاپای  یم اندونزينان حاصل كنين است كه اطميت ما امسؤولي. گر مورد آزمون قرار می گيرديبار د كيمصمم ، 

 در اين  موفقيت ماید اصلي برق كلیك شبكۀ سراسري. نخواھد گذاشت) تنام، كامبوج و الئوسيو(اش  یگان شماليھمسا

 عنصری که بيش از ھمه، البته به استثناء نفت، حاکميت سرمايه داری و دموکراسی را تضمين خواھد یعني. طرح است

  ».کرد

                                                 
13. Charlie Illingworth 
14. George C. Scott .م ـ نمايس گريباز   
15. General Patton .م ـ دوم یجهان جنگ در كايمرا ینظام فرمانده   
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م كه كشور ما چقدر يدان یدر خصوص نفت، ھمه م« : گارش زد و با برگرداندن کارت ھايش گفتيپك ديگری  به س

ستراتژی  ن ين حال كه ايلذا، در ع.  ما باشدی براینه متحد بسيار خوبيزمن يتواند در ا ی میاندونز. وابسته به نفت است

 یھا بنادر، خطوط لوله و شركت: د كه صنعت نفت و آنچه در خدمت آن صنعت است مثليکلی را، فراموش نكن

  ».ست وپنج ساله تأمين گردد ي كامل برنامۀ  بۀ، بايد تمام الکتريستۀ مورد نيازشان برای دوریعمران

شما .  استیك برآورِد ناكافي بھتر از ،اضافه برآورد«: م به من خيره شد يش برگرفت و مستقيھا ادداشتياھش را از نگ

د كه آنھا زير يخواھ ینم.  ١٦.حتما نمی خواھيد دستھايتان به خون کودکان اندونزی و ياکودکان خودمان آلوده شوند

  ». كنندین زندگيا پرچم سرِخ چيسيطرۀ  داس و چكش 

ر ي كه در سوئيت درجۀ يک واقع درھتلی لوکس بر فراز شھر روی تختم استراحت می کردم تصویآن شب در حال

 كردم با یسع.  دائما ذھنم را به خودش واداشته بودی خارجیھا گفتمانش در مورد وام.  چشمم ظاھر شدی جلو»نيكلود«

نجا يا: آخرسر، به خودم گفتم . ودم، خودم را آرام كنمت خوانده بيري مدۀ اقتصاد كالن كه در دانشكدیھا  درسیادآوري

دانستم كه  یاما م.  كمك كنمی مدرن صنعتیاياش و ورود به دن ئی در خروج از اقتصاِد قرون وسطایام كه به اندونز آمده

قر را خواھم  و محئی متعدد ھتل نگاه كنم، رديف آلونک ھای مقوایھا و استخرھا  باغیام به ورا فردا صبح كه از پنجره

مردند و مثل بزرگ  ی میدنيدر آنجا، کودکان به خاطر فقدان غذا و آب آشام. ديد که تا چند کيلومتر گسترده شده اند

  .ساالن در شرايط بسيار وحشتناکی زندگی می کردند و از بيماری ھای خطرناکی رنج می بردند

 تمام اعضای گروه به داليل شخصی و خود خواھانه به خوابم نمی برد و نمی توانستم باور کنم که چارلی و ھريک از

  .اين جا نيامده اند

ن كار حرص و يزۀ ما در ايانگ. ميھا بود م و حافظ منافع ابرشركتيكرد یج ميكا را ترويمرا یاست خارجيما س

  در ذھنم تداعی ١٧»یساالر ابَر شركت«كلمۀ .  توده ھای مردم فقير اندونزیی بود تا بھبود بخشيدن به زندگیطلب ادهيز

اما به نظرم آمد كه . ا اين که ھمان موقع ابداعش كردميده بودم و ي شنئین واژه را قبالً جايمطمئن نبودم كه آيا ا. شد

  .ابنديت ين حاكمياند بر كرۀ زم  كه مصممیدي است از نخبگاِن جدیف كامليتوص

به راحتی از مقام ھای مشاورت اداری شرکت به مقام اتحاديۀ برادرانۀ  چند نفر با اھداف مشترک بود که اعضای آن 

او، از . است» یبانك جھان «یس فعلي رئ»١٨رابرت مك نامارا«ن امر ينمونۀ  بارز ا. ھای دولتی مھاجرت می کردند

ن مقام در يد و حاال باالتري رسی، به وزارت دفاع در زمان جان كند»١٩فورد« یاست شركت خودروسازير

  . جھان را اشغال كرده استیمال ۀن مؤسسيقدرتمندتر

در .  درس اقتصاِد كالن را  به دقت درک نکرده بوده اندیقيت حقي ما ماھیھا به اين ترتيب دريافتم  كه استادان دانشگاه

 ھستند،   می گردد كه اھل رأس ھرمی از موارد، كمك به رشد اقتصادی يک کشور موجب ثروتمند تر شدن افرادیليخ

 که در پائين ھرم به سر می برند به غوطه ور شدن ئی آنھای كه پيامد ھمين تراکم ثروت نزد اقليتی ممتاز برایدرحال

ھر چه فزاينده ترشان در فقر و فالکت می انجامد در واقع پيشرفت ھای نظام سرمايه داری غالبا نتايجی مشابه به نظام 

 روشنی از بازگو ز چنين موضوعی آگاھی داشتند، به دليل کامالً فکر می کنم که حتی اگر استادان من ا. فئودالی دارد

.  ھستند که بودجۀ دانشگاه ھا را تأمين می کنندئیکردنش اجتناب می کردند زيرا ابرشرکت ھا و مديرانشان ھمانھا

ن شامل حال مت از دست دادن کارشان تمام می شد، يعنی پی آمدی که به قطع يقيي ق تی، بدون شك، بهيافشای چنين واقع

  .خود من نيز بود
                                                 

 یاندونز در نفر ونيليم كي از شيب یجمع آشتار عامل خود متحده االتيا. 16
 مجموعه از سوم جلد به. ك.م! بود سوهارتو، ژنرال اش، نشانده قدستيطر از
 نشر لجر،يپ جان نوشته» جهان ديجد اربابان «آتاب:»نيمخمل پرده پشت«

 .م ـ» نمونه شاگرد«: اول جستار اختران،
17. corporatocracy 
18. Robert Mc Namara 
19. Ford Motor Co 
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 به تاً، دفاعيات و توجيھات من برای خودم کامالً ينھا. كرد ی آشفته م»ننتالينتركنتيا«ام را در ھتل  ن افكار خواب شبانهيا

 را ترک کنم و »نيوھمپشاير«موفق شده بودم که روستا و مدرسۀ خصوصی  در : امور شخصی ام مرتبط می شد

 که در زندگی ام روی داد و تالش یو سپس به دليل حوادث و اتفاقات. م وظيفه  معاف شومدرعين حال از خدمت نظا

و از ديدگاه فرھنگی که در آن رشد کرده بودم وجدانم آسوده . ھای شخصی خودم، به جايگاه خوبی در زندگی نائل آمدم

 بودم موفق و محترم ی به اقتصادداندر حال تبديل شدنمن . بود که در حال انجام کاری شده ام که جزء ضروريات است

  ۀ برای توسعئی الگویده بودم، و در اجرايت آموزش ديري مدۀ آن توسط دانشكدیدادم كه برا ی را انجام میو كار

   .٢٠ ن مغزھا در در بھترين گروه ھای فکری در جھان به تصويب رسيده بوديشرکت داشتم كه، توسط بھتر

قت را برمال ي حقین وعده تسال بدھم كه، سرانجام، روزيب مجبور بودم خودم را با ا شب اغلیھا مهين ھمه، در نيبا ا

  .خواھم كرد

  ٢٢مي غرب قدیھا ركشيت ماجراھای  ھفت»  ٢١ المورئیلو« یھا  که دچار بی خوابی می شدم، داستانئیدر اين شب ھا

  .خواندم تا چشمم گرم شود و به خواب روم یرا م

  

  ۵فصل 

  

  ممن روحم را فروخت

 الزم، در یھا یروز اقامت در جاكارتا، ضمن مالقات با مقامات مختلف و سازماندھ  ششی ما، طۀازده نفريگروه 

از مشاھدۀ . وقت فراغتی ھم پيدا کرديم که کنار استخر ھتل لم بدھيم ... نام و اعالم حضور كرد و كا ثبتيمراسفارت 

از نگاه كردن به زنان جوان و . قامت داشتند خيلی شگفت زده بودم ا»انترکنتينانتال« که در ھتل ئی ھاامريکائیکثرت 

با لذت می بردم که غالبا ھمسران مديران شرکت ھای نفتی و يا شرکت ھای سازنده بودند و تمام روز وقتشان را کنار يز

ص داشت رفت و استخر می گذراندند و شبھا ھم در رستوران ھتل و يا رستوران ھای اطراف که به کله گنده ھا اختصا

  .  آمد می کردند

 ماليمتراز جاکارتا ئیدر آن جا از نظر آب و ھوا.   منتقل كرد»٢٣باندونگ« ی گروه ما را به شھر كوھستان»یچارل«

 بود كه آن ی دولتیھمانسرايك مي. بود و فقر و فاقه نيز كمتر مشھود به نظر می آمد و البته امکانات تفريحی ھم کمتر بود

  .ارمان گذاشته بودندير، آشپز، باغبان و خدمه در اختي می ناميدند، که با خدمۀ کامل، مد »٢٤زمايو«را 

ع آن به ي وسیھا وانيا. لندی ھا بوداگاه ھای ساخته شده و از يادگارھای دوران استعمار ھيھمانسرا در واقع از پناھن ميا

. پوشاند یانداز دور م فشان جاوه را تا چشم  آتشیھا  كوهیھا بيھا و فراز و نش  گشوده می شد كه تمام تپهیمزارع چا

ار ھر يک ي ھمراه با راننده و مترجم، در اختی خاكیھا وتا شاسی بلند، مخصوِص جادهيل تويك اتومبيعالوه بر مسكن، 

دفاتر كارمان . ز به ما دادندي ن»راكت«و » باندونگ« گلِف یت در باشگاه اختصاصيكارت عضو. از ما گذاشته بودند

  . مستقر شد (PLN)  ٢٥»ك نگارايستريپروساھان ُعموم ل« تأمين برق یھم در ساختمان شركت دولت

 ھفتاد ساله و از »چارلی«.  داشتم»٢٦ھوارد پاركر« و ی با چارلی متعددیھا ، مالقات»باندونگ«در چند روز اول در 

زان ي مینيب شييت پمسؤولحاال او . بود سابق پيشبينی بار دھی برق مسؤول و »نيوانگلند«بازنشسته ھای شبکۀ برق 

نده را به عھده گرفته بود بود و  در عين حال يست وپنج سال آي بی جاوه طۀرياز جزيت برق موردنيد ظرفي و تولیانرژ

                                                 
20. Think Tanks 
21. Louis L'Amour 
22. Old West 
23. Bandung 
24. Wisma 
25. Perusahaan Umum Listrik Negara 
26. Howard Parker 
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به اين علت که نياز به مصرف برق با رشد  .می بايستی داده ھايش را در سطح شھرھا و استان ھا منطبق سازد

 یۀ  اعضايبق.  او نيز به محاسبات اقتصادی من بستگی پيدا می کردیھا ینيب شيتنگاتنگ است، لذا پاقتصادی در پيوند 

ھا و  روگاهي نی و طراح ھا با مشخص ساختن مكان ینيب شيگروه، می بايستی  ستراتژی کلی خود را  پيرامون  ھمين پ

  .، سامان دھندیرسان  سوختیھا ستميع، و سيخطوط انتقال و توز

كرد و خصوصا سفارش می کرد که محاسبات من بايد  یت كار من تأکيد مي روی اھم دائماً یمان، چارليھا قات مالیط

  . کامال درست می گفت که در ستراتژی کلی من عھده دار نقش کليدی ھستم»کلودين«. خوشبينانه باشند

  ». اطالعات استیآور نجا، كارمان جمعي اول در اۀچند ھفت«:  گفتیچارل

 یھا ، ديوارھا با پرده.زران نشسته بوديمي بزرگ خیھا ی روی صندل»یچارل« و من در دفتر كار مجلل »دھوار«

ن شده ئيداد، تز یش مي ــ را نما» ٢٨انايراما« متون ھند باستان ــ ی حماسیھا  جاوه كه داستانی  محل»٢٧یدوز سوزن«

  . بود

  :گار برگ بزرگی را دود می کرد گفتي در حالی که سیچارل

، در اين جا با ».مھندسان ما در حال تھيۀ جدول دقيقی از سيستم برق فعلی و قابليت بنادر، جاده ھا و راه آھن ھستند«

تا آخر ماه اول، . عمل دست به کار شویدرع ي سریليد خيتو با: را نشانه گرفت و خطاب به من گفت ن سيگارش م

ه با ايجاد شبکۀ جديد به وقوع می پيوند نياز خواھد داشت در  به اطالعات روشنی دربارۀ معجزۀ اقتصادی ک»ھوارد«

ماه آخر ھم صرف تکميل کارھا خواھد . از خواھد داشتيات خاصی دربارۀ   مناطق مختلف نيپايان ماه دوم، او به جزئ

 قطعاً مطمئن دينجا، ما بايلذا قبل از ترك ا. ھمگی بايد تالش ھايمان را ھماھنگ کنيم. اين مرحله خيلی مھم است. شد

. ميكا باشيمرا را در یمن می خواھم که مراسم روز شكرگزار. ميا ه كردهيتھرا ازمان يم كه تمام اطالعات مورد نيشو

  ».تمام کارھا بايد در اين جا و در اين فاصلۀ زمانی انجام گيرد، زيرا ما به اين جا بازنمی گرديم

 در واقع پير مرد تلخی بود که فکر می کرد در زندگی نسبت به  پدر بزرگ خوش قلبی به نظر می رسيد، ولی»ھوارد«

  .او بی عدالتی شده است

من را کنار « : گفت ی به من مدائماً . ارتقاء پيدا نکرده بود» وانگلندي برق نۀشركت شبك «ی باالیھا او  ھرگز به رده

 کند  و بعد ھم چون هکه خودش را بازنشستاو را مجبور کرده بودند » گذاشتند چون که خط مشی کمپانی را قبول نداشتم

 و »ناريآ«.او بودکار ن ين دوميو ا.  پذيرفته بود»نيمِ «تحمل خانه ماندن با زنش را نداشت، شغل مشاوره را در شركت 

  .كردند یف ميتوص» جو نهيك«و » حقير«، »لجباز« شدار داده بودند زيرا او را و ھر دو در مورد او  به من ھ»یچارل«

 با او را يافته بودم، ئی بود که تا کنون شانس آشناتادانی برای من يکی از بھترين اس»ھوارد«خالف تمام انتظارات ولی 

او از آن نوع دورۀ آموزشی که من نزد . اگر چه در آن روزھا به ھيچ عنوان نمی توانستم چنين موضوعی را بپذيرم

ه او را به دليل کھولت سنی و لجاجتش برای چنين مأموريت حدس می زدم ک.  گذرانده بودم اطالعی نداشت»کلودين«

و يا شايد تنھا به او مأموريتی موقتی داده بودند تا زمانی که فرد منعطف تر و حرف شنو تری .  مناسب نمی ديدندئیھا

و درک می  او موقعيت را خيلی به وضوح می ديد  . برای آنھا مشکل برانگيز بود»ھوارد«در ھر صورت  .را پيدا کنند

 به او »یچارل« و »ناريآ« كه یتمام صفات. کرد ولی نمی خواست به مھره ای بی اھميت در بازی ھای آنھا تبديل شود

ولی می توانم بگويم که حداقل بخشی از لجاجت او به اين علت بود که . نسبت می دادند چندان ھم دور از واقعيت نبود

اما به . ده باشديرا شن» یتكار اقتصاديجنا« شك دارم كه او ھرگز اصطالح من. نمی خواست از آنھا فرمانبرداری کند

 را ین نقشيتوانست چن یسم است و نميالي از امپریع شكليه و ترفي توجیت آنان استفاده از او برايدانست كه ن یخوبی م

  .رديبپذ

                                                 
27. Batik Tapestries 
28. Ramayana .م ـ الديم از قبل ۶ قرن تيسانسكر زبان به یسحما اشعار وانيد   
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 یم صدايگذاشت و دستگاه تنظ یش ماو سمعك در گو. دي كشیرا به كنارن  م»ھوارد«مان،  یھا  از مالقاتیكيبعد از 

  .داد یراھن جا مير پي بود كه در زی كوچكۀآن، جعب

م يستاده بودي اتاِق مشتركمان اۀھر دو مقابل پنجر. »ن خودمان بماندياين موضوع بايد ب «: ف و آرام گفتي خفئیبا صدا

ف كانال ي در آب كثیزن جوان. ميكرد ی م بود، تماشاPLN     و كانال راكد و مارپيچ شکلی را كه در نزديکی ساختمان

که نوعی لباس محلی برای زنان اندونزی ست، پوشانده » ساروگان«استحمام می کرد و برای حفظ عفت بدنش را با 

نگذار .  استیرحم ی آدم بیچارل. ن اقتصاد با سرعت موشك رشد خواھد كردي دارند ُمجابت كنند كه ایآنان سع«. بود

  ».سرت کاله بگذارند

آيا سرنوشت . ش منقلبم می کرد ولی در عين حال چيزی من را تحريک می کرد که در مقابلش جبھه بگيرميھا حرف

   بستگی نداشت؟  »نيمِ «ی ام به تبعيت از مدير شركت ئحرفه 

اجتناب . ن اقتصاد شكوفا خواھد شديقطعاً ا«: كرد چشم دوخته بودم، گفتم  ی كه در كانال استحمام می كه به زنیدر حال

  ».ناپذير است

پس تو ھم ساالد «:  توجھی نشان دھد گفت،جلوی رويمان داشتيمکه  ای ه كرد، و بی آن که به منظریر لب ِمن و ِمنيز

  »آنھا را خريده ای ؟

ن رفت، شلوارش را ئي رودخانه پاۀ از لبیمرد نسبتاً مسن. را به خود جلب كردن  كانال توجه می در سمت باالیحركت

.  به كارش ادامه دادء بی اعتناید وليزن جوان او را د. د و لب آب، چمباتمه زد تا به ندای طبيعت پاسخ گويدي كشنئيپا

من راه درازی را پيموده ام، می دانم که «: از پنجره روی برگرداندم و مستقيم در چشمھای ھوارد نگاه کردم، و گفتم

ی جنوبی گذرانده ام و می دانم و به چشم ديده ام چه اتفاقی می افتد کاامريھنوز جوان ھستم، ولی من سه سال تمام را در 

  .شرايط به سرعت تحول پيدا می کند.  معدن نفت کشف می کنندئیوقتی ناگھان در جا

ولی بگذار يک چيزی به . من ھم  راه درازی را طی ساليان متمادی تا اين جا پشت سر گذاشته ام!! اوه«: شخند گفتيبا ن

تمام عمرم را .   که تعريف می کنيد ندارمئیمن ھيچ عالقه ای به کشفيات نفتی و مابقی داستان ھا!  ای مردتو بگويم

 و دوران ھای   دوم، دوران ھای پر رونقی، جنگ جھان٣٠بحران سالھای : ام ت باِر برق كردهي ظرفینيب شيصرف پ

  :گري دیركود اقتصاد

 ومی توانم به تو »ماساچوست« ۀ اصطالح معجز ديده ام ــ به عالوۀ آن به »بوستون« را در ١٢٨رات بزرگراه  يمن تأث

 ۶ در صد در سال نداشته است، و در بھترين شرايط، رشد ٩ تا ٧اطمينان بدھم که ميزان برق ھرگز رشدی معادل 

  »درصد بوده است

ست او را يبا یم.  موضع دفاعی بودمدر چشم ھای او نگاه می کردم و به خودم می گفتم، شايد که حق با او باشد، ولی در

  .ا بودميه قضايكردم که اشتباه می کند، زيرا از نظر وجدان باطنی خودم نيز نيازمند  توج یمتقاعد م

ما در اينجا با شرايط .  به برق نداشته استی دسترسی اصالً  كس»اندونزی«در . ستي ن»بوستون« »اندونزی«! ھوارد«

  ».م متفاوتی سروکار داريکامالً 

  .را پس بزندن خواست م ی تكان داد، انگار كه مید و دستي كفشش چرخۀ پاشنیبر رو

صندلی اش را کشيد و  » . ندارد كه تو چيزی اختراع می کنییتيم اھميبرا! برو روحت را بفروش«: با خشم گفت

رم تھيه می کنم و نه بر من پيش بينی ھايم را بر اساس آن چيزی که بدان اعتقاد دا« . خودش را درون آن رھا كرد

  .ادداشت كردياش   در دفترچهیمدادش را برداشت و تندتند مطالب» اساس بررسی ھای تخيلی

رمش جدالی را که او عليه من به راه انداخته بود نمی توانستم نديده يده بگيتوانستم ناد ینم. ك نوع منازعه بودين يا

  :ستادميزش اي میرفتم و جلو. بگيرم
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ت من در چشم انداز انتظارات عمومی باشد و نتايجی را پيش بينی کنم که جنجالی بودن آن با اوج دوران اگر محاسبا«

 واقعا مضحک به نظر خواھی »بوستون« در ۶٠کشف طال در کاليفرنيا برابری کند تو با برآوردھای نوع سالھای 

  ».رسيد

دستش را چندبار به » اين نام تو و بقيه است ! رمبی ش«: ره به من گفتي خیمدادش را روی ميز رھا کرد و با نگاھ

د و تنھا پول يا طان فروختهيشما  روحتان را به ش«: مان تكان داد وار اتاقيشکل نا مشخصی، به سمت دفاتر كار پشِت د

  ».برايتان مھم است

  ».ی دھمكنم و به کارم ادامه م یحاال سمعكم را خاموش م«: راھنشير پي دست برد زی مصنوعیا با خنده

 وسط راه توقف در »چارلی«به سرعت از دفتر آمدم بيرون و رفتم به طرف دفتر . حرفھايش خيلی به من برخورد

  .  کردم، ترديد داشتم و نمی دانستم چه کار کنم

و . آمد یرون ميآن زن جوان از كانال ب. ن آمدم و زدم به بيرون در زير نور آفتاب بعد از ظھرئيھا پا برگشتم و از پله

كردند، آب به  ی می كانال بازیچند تا پسربچه تو. از آن پير مرِد ديگرخبری نبود. سارونگش را به دور خود پيچيده بود

 یكيزد در حالی که  یش را مسواك ميھا ك زن ميان سال تا زانو در آب بود و دنداني. زدند یاد ميدند و فريپاش یھم م

  .شست یگر چند قطعه لباس  ميد

.  نكنمی كانال توجھۀ زنندی كردم به بوی نشستم و سعیا  در ھم شكستهیماني قطعۀ سیرو. م را گرفته بوديبغض گلو

  .كنم ی میقدر احساس بدبخت نياج داشتم بفھمم كه چرا اياحت. رميام را بگ هي گری كردم جلوی سعیليخ

او درست به نقطۀ حساس من حمله » .تنھا پول برايتان مھم است« :  در ذھنم منعکس شد»ھوارد« یبارھا طنين صدا

  .کرده بود

 راھی بايد  دم چهيپرس یاز خودم م. كرد ی را پر مء شادشان فضایدادند و صدا یشان ادامه ميھا به آب باز پسربچه

انتخاب کنم و چگونه می توانم مثل آنھا آزاد و بی خيال باشم؟ در حالی که با اين پرسش ھا کلنجار می رفتم، بازی شاد و 

 با یرمرد گوژپشتيپ. معصومانۀ بچه ھا را نظاره می کردم که از خطر اين آب ھای آلوده ھنوز بی خبر بودند

يستاد و به پسر بچه ھا  ایا  لحظهیبرا. كرد ی كانال، لنگان ـ لنگان عبور می رودخانه، باالۀدار، در كنار  گرهیدست چوب

  . ست، دھان بی دندانش را به نمايش گذاشت و بعد با تبسمی که بر چھره اش نقش بنگاھی انداخت

 احساس یا  لحظهیبرا.  صحبت كنم، و با مشاورت او راه حلی پيدا می کرديم»ھوارد«توانستم محرمانه با  ید ميشا

 كه امواج حاصل یولی احساس نشاطم، با ھمان سرعت.  برداشتم و به طرف كانال پرتاب كردمیسنگ قلوه. آرامش كردم

 پير و تلخ مزاج »ھوارد«. دانستم كه از عھدۀ چنين کاری بر نخواھم آمد یم. ن رفتيشد، از ب یمحو ماز پرتاب سنگ 

ولی من جوان و .  اھل سازش نيستی اش را نديده گرفته بود، و قطعاً ئاو پيش از اين فرصت ھای پيشرفت حرفه . بود

  . شومه نمی خواستم مثل او بازنشستدر آغاز کار بودم و مطمئناً 

به .  در ذھنم نقش بست»ريوھمپشاين« تپه در ی روئی از مدرسۀ ابتدایري عمق آب در كانال متعفن نگاه كردم و تصاوبه

. رفتند ی باشكوه میھا یھمانيھا به م ر بچهي كه سایگذراندم در حال یام را تك و تنھا در آنجا م یليام تعطياد آوردم كه اي

  .  نه من ھيچ کسی را ندارم که حرفھايم را به او بگويم،د الم کردت تأسف بار در برابرم قياندک اندک واقع

ھوارد، چارلی، « –در شب ھمان روز در تخت خوابم به تمام افرادی فکر کردم که در زندگی ام با آنھا آشنا شده بودم 

ردم، زندگی من به  و از خودم می پرسيدم اگر ھرگز با چنين افرادی مالقات نمی ک»–کلودين، آن، آينار، عمو فرانک 

دربارۀ آينده ام و در مورد .  از اندونزی نمی توانستم سر در بياورممطمئناً . شکلی در می آمد و در کجا می بودمچه 

  . فکرکردم،تصميماتی که بايد می گرفتم

 انتظار داشت که برآوردی را »ھوارد«چارلی آن چه را که می خواست خيلی صريح مطرح کرده بود، از من و 
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  . در صد در سال را نشان دھد١٧ضه کنيم که ميزان رشد حداقل عر

ولی چرا قبالً به اين موضوع فکر نکرده بودم ؟ به اين .  به ذھنم خطور كرد كه موجب تسلی خاطرم شدیناگھان فكر

ر چه باشد،  گفته بود که برآوردھا و پيش بينی ھای من ھ»ھوارد«زيرا . رميم بگيد تصمينتيجه رسيدم که  اصالً من نبا

م را يت رؤسايتوانستم رضا ی باال، من می رشد اقتصادینيب شيبا پ. او کاری را خواھد که به نظرش صحيح می رسد

ھمه روی . گذاشت ی طرح کلّی تأثيری نمی كار من بر روۀجينت. رديم خودش را بگيتوانست تصم یجلب كنم و او م

به اين ترتيب افکارم از بار احساس گناه آزاد شد و در خوابی عميق . داھميت نقش من تأکيد داشتند، ولی در اشتباه بودن

  .فرو رفتم

. ھا منتقل كردند كي كاتولیونريسيمارستان مياو را به ب. د شدي شدیك مرض عفوني دچار »ھوارد«چند روز بعد، 

نان ي ما اطمۀ به ھم»ھوارد«. كا برگردديمراتر به  عيد كردند كه ھرچه سريكأ ۀيز دارو، به او توصيپزشكان ضمن تجو

ك را يت بار الكتري ظرفینيب شيتواند پ ی میآسان  به»بوستون« كرده و در یآور ازش را جمعيداده بود كه تمام آمار موردن

  :اش بود هي اولیشدارھاواش به من تكرار ھ یكلمات خداحافظ. ل كنديتكم

ھای خدعه آميز نمی شوم، ھر چند که برای به من وارد اين بازی . از باد کردن ارقام سودی حاصل نمی شود«

  ».اصطالح رشد اقتصادی سخنرانی کنيد

 ادامه دارد


