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٩  

 

 
John Perkins 

  

  ١٣فصل 

 گفت وگو با ژنرال

د برق ي تولی در دفتر كارم در شركت دولت١٩٧٢ ی از روزھایكيصبح . رمنتظره بودي غیليدعوِت به عمل آمده خ

 ورود دادم وبه ۀاجاز.  آھسته زدیا ه نيمه باز بود ضربهك نفر به در اتاقم كي برگۀ آمار بودم كه یپاناما مشغول بررس

 كرد و ی ژنرال معرفۀخودش را رانند.  ھيچ عنوان از متوقف ساختن بررسی ارقام و آمار احساس مزاحمت نکردم

  . ژنرال ببردیالھاي از ویكيگفت آمده تا مرا به 

مردی بود بلند قامت و خوش .  نشسته بودم»خوسيُعَمر تور« کوتاه مقابل ژنرال ئیز پذيراي ساعت بعد، پشت م كي

 یلباس معمولی و رايج در پاناما را به تن داشت  شلوار راحت. برخورد، با موی فر خورده روی پيشانی برجسته اش

ت و يژنرال به رغم موقع.  مات با طرح ھای ظريف سبزیرنگ آب دار جلوباز به ن كوتاه دكمهيراھن آستي با پیخاك
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  . ديرس یخاطر به نظر م  آسودهیلي داشت خ كهیتمسؤولي

 او جذبه ھای خاصی داشتند، ین سه كشور برايا. ران پرسيدي، گواتماال و ایرم به اندونزي اخیاز من در مورد سفرھا

شاه در سال .  او را جلب کرده استی بيش از ھمه كنجكاویولی به نظر می رسيد که شاه ايران، محمدرضا شاه پھلو

ھا که او را متھم به ھمکاری با ھيتلر می دانستند، به  یھا و شورو یسيسرنگون شدن پدرش توسط انگل پس از ١٩۴١

  )١.(قدرت رسيد  

 ی شرکت داشته باشد كه پدرش را از تخت شاھیا د كه آدم در توطئهيد تصور كنيتوان یا ميآ«: دي پرس»خوسيتور«

 ١٩۵٣در مورد برگشتن اوضاع در سال . لی خوب می شناختخ ايران را خييس حكومت پاناما تاريرئ» ن بكشند؟ئيپا

 فرستاده بود مفصل صحبت ید اجباريشتر او را به تبعير شاه ــ پيوز كه چگونه مصدق ــ نخست نينفع شاه و ا به

به مصدق برچسب کمونيستی زده و در طرح » ايس«دانست كه  یا، مي، ھمچون اكثر مردم دن»خوسيتور«. ميكرد

  .شاه شرکت فعال داشتبازگرداندن 

 به »نيكلود«اورد، بخشی از تاريخ بود كه يان ني از آن به میا حداقل ذكريدانست  ی نم»خوسيتور« آنچه را که یول

 که آغاز دوران نوين امپرياليسم را رقم می زد و »ت روزولتيكرمِ «ركانۀ ي زیيعنی مانورھا: من آموخته بود

  . انیگشايشی بود برای ايجاد امپراتوری جھ

جاد ي با ھدف ای انقالبیھا ك رشته برنامهي یبعد از بازگشت به حكومت، شاه به طراح«:  ادامه داد»خوسيتور«

  ».ن دست زديران به دوران نويت اي و ھدایتوسعۀ صنعت

  . دم چرا تاريخ ايران اين ھمه برای شما اھميت داردياز او پرس

ً «:  گفتیو من چندان نظر مساعدی نسبت به . ه می خواستم به آن بپردازم پرسش شما ھمان موضوعی است کاتفاقا

با اين . سرنگون کردن پدر و آلت دست سازمان سيا شدن موضوع چندان افتخار آميزی نيست. سياست ھای شاه ندارم

و اگر دوام بياورد من نيز می توانم ...وجود، به نظر می رسد که کارھای مفيدی ھم برای کشورش انجام داده است

  ».  از او بياموزمئیچيزھا

   در اين مورد ترديد داريد؟-

  . او دشمناِن قدرتمندی  دارد-

  .ار دارديا را ھم در اختي دنین محافظان شخصي و بھتر-

 است یعيطب.  شاه، به شقاوت مشھور استیس مخفيلوساواك، پ«:  به من كرد و گفتیدار هي نگاه كنا»خوسيتور«

 كرد و بعد نگاھش را به یمكث» .و اين وضعيت دوام زيادی نخواھد آورد. كند یجلب نمن كار دوستان زيادی را يكه ا

  :آسمان دوخت

د اگر يكن یا فكر ميآ«:  كرد و افزودیا با دست به در اشاره» . از آنھا دارمئی؟ من خودم ھم چندتا!یمحافظ شخص«

  »از دست آنھا ساخته خواھد بود ؟رد از شّر من خالص شود، برای نجات جان من کاری يم بگيكشور شما تصم

  .دھد ی مین احتماليا واقعاً چنيدم آياز او پرس

ن يم و ايما آبراه را دار«: ش را باال برد و نگاھی به من انداخت که احساس کردم حرف مسخره ای زده اميابروھا

  ».تد فروت  مھم تر استيوناي و شركت » ١آربنز« از یليخ

 یاسي لحاظ س تد فروت بهيونايشركت . دميفھم ی را م»خوسيتور«رده بودم و مقصود ق كي تحق»گواتماال«در مورد 

                                                 
1. Jacobo Arbenz  تديوناي ابرشرآت«: مترجمان ٣ ۀشمار ادداشتي به ديآن نگاه  

٣۴۶ .ص ،»گواتماال در »آربنز« جمهور سيرئ یسرنگون و فروت  
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تد فروت در اواخر قرن نوزدھم يونايشركت . كند ی مءفاي پاناما ای كرد كه آبراه براءفاي گواتماال ای را برایھمان نقش

 ١٩۵٠ل دھۀ يدر اوا. ل شد تبديی مركزیكايمرا قدرتمند یروھاي از نیكيعنوان  ع بهي سریليتأسيس شده و خ

 از ئیعنوان الگو ن انتخاب، بهي انتخاب شد و ا»گواتماال« یاست جمھوري طلب، به ر ، نامزد اصالح»جاكوبو آربنز«

در آن زمان، كمتر از سه درصد . كا قرار گرفتيمرا ۀ قاریكرۀ جنوب ميار مورد استقبال مردم ني، بسیند دموكراسيفرا

ر قول داده بود كه اگر در ي به مردم فق»آربنز«.  آن كشور بودندیھفتاد درصد اراض مالك »گواتماال«ت يجمع

 را به ی ملیانتخابات رياست جمھوری پيروز شود آنھا را از فقر و گرسنگی نجات دھد و طرح اصالحات ارض

  . خواھد گذاشتءاجرا

شخصاً، او . كردند ین مي را تحس»بنزآر«ن ي التیكايمرار و متوسط در سراسر يطبقات فق«:  ادامه داد»خوسيتور«

آن شركت .  مخالف استیتد فروت با اقدامات ويونايم كه يكامالً آگاه بود. آمد ینفَسمان در نم.  من قھرمان بودیبرا

آنھا صاحب مزارع بزرگ در .  بود»گواتماال«داران  نين زميگرتر ن حال سركوبين و در عيتر  از بزرگیكي

 اجازه »آربنز«توانستند به  یعتاً نميطب.  بودند»نگو و پانامايكاراگوئه، سانتو دوميكا، نيوبا، جامائكا، كيا، كاستاريكلمب«

  ».ھم منتقل كند" گرانيد"ن نوع راه کارھا را به يدھند ا

 به »آربنز«ه يكا عليمرااالت متحدۀ ي در ایدي شدیغاتيتد فروت مبارزۀ تبليونايشركت . مابقی داستان را می دانستم

 با کمونيست ھا در »آربنز«كا را متقاعد كنند كه يمران بود كه كنگره و مردم يغات آنھا ايھدف تبل. اه انداخته بودر

 سازمان ١٩۴۵بر اين اساس در سال .  استی از اقمار اتحاد جماھير سوسياليستی شورویكي »گواتماال«تبانی بوده و 

 را بمباران كردند و حكومت منتخب و »یتيگواتماالس« ئیكايمراخلبانان .  می کندی را سازماندھئیكودتا» ايس«

رحِم دست  یك خودكامۀ بي ، که »٢لو آرماسيكارلوس كاست« آن، سرھنگ ی سقوط كرد و به جا»آربنز«ساالِر  مردم

  . بود سر كار آمدیراست 

 را برگشت داد، ی اصالحات ارضندي، دولت فرایلذا، به پاس قدردان. تد فروت بوديونايون يدار و ندار دولِت كودتا مد

 ناشناس با برگه را حذف كرد و یري رأی گ  را لغو كرد، ی گذاران خارج هي به بھره و سود سرمای اِعمالیھا اتيمال

 صحبت كند تحت »لويكاست«ه يكرد عل یھركس جرأت م. ھزاران تن از منتقدان و مخالفان كودتا را به زندان افكند

 را در بر »گواتماال«ان قرن ي تا پا  را كه به شکل طاعونیسميرخان منشأ خشونت و ترورؤم. گرفت یگرد قرار ميپ

 سرھنگ یرھبر  به »گواتماال«و ارتش » ايس«تد فروت، سازمان يوناين يافتند كه  بي یآشكار مه يوند نيگرفته بود در پ

  )٢.(خودكامۀ آن برقرار بود

مکثی کرد و با چھرۀ درھم کشيده » .یتي و ھم شخصیاسيلحاظ س بهھم . ديآربنز به قتل رس«: خوس ادامه داديتور

را به قدرت برسانند؟ ولی مرا به اين سادگی ھا نمی توانند از بين " ايس"ن آشغاِل يچگونه مردم شما توانستند ا: گفت 

د يا خودش بايس«:  زدیلبخند» . كارساز نخواھد بودیاسيترور س. اند ان مردم برخاستهينجا از مي ایھا ینظام. ببرند

  »!مرا به قتل برساند

 سكوت را شكست »خوسيتور«اول . ميك از ما غرق در افكار خود شده بودي، سكوت حكمفرما شد و ھری لحظاتیبرا

  »ست؟يتد فروت كيونايد مالك يدان یا ميآ«: ديو پرس

  .كا در سازمان ملليمراۀ االت متحدي، سفير ا» ٤جرج بوش«  ـ شركِت متعلق به »٣زاپاتا« یشركت نفت: گفتم 

 »٥بكتل«ش در يھا یو حاال من در برابر ھمپالگ.  استیطلب مرد جاه«: ن آوردئيش را پاي به جلو خم شد و صدایكم

                                                 
2. Colonel Carlos Castillo Armas 
3. Zapata Oil 

 .م ـ بعد یها سال در كايمرا جمهور سيرئ و پدر بوشِ  جرج. 4
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 ی در اجرا»نيمِ «ك يا و ھمكار نزدي دنین شركت مھندسيتر ی قو»بكتل«. كه خوردمين حرف ياز ا» .ام ستادهيا

 )نيمِ ( ما ی اصلی از رقبایكي) بكتل(كردم كه آنھا  ی، فكر م»پاناما« جامع در مورد طرح.  مختلف بودیھا پروژه

  .ھستند

  ست؟ي منظور شما چ-

تر   بزرگیھا ین آبراه كشتيا. مي داریبند را تحت بررس از به آبيا ــ بدون نيتراز با سطح در د ــ ھميساخت آبراه جد«

  ». آن باشندیمند به تأمين منابع مال القهھا ممكن است ع جاپانی . رديتواند بپذ ی را میشتريو ب

  . آبراه ھستندین مشتريتر  آنھا بزرگ-

ً ايدق« ھا تأمين كنند، ساخت و ساَزش را ھم خودشان به عھده خواھند  جاپانی  را یالبته اگر منابع مال. طور است نيقا

  ».گرفت

  : زده شدم  شگفت

. خ معاصر استي در تارین كار ساختمانيتر ن بزرگيا «: كردی مكث»خوسيتور«.  كنار گذاشته خواھد شد»بكتل«

 پر »بكتل«شركت . ینما در بداخالق كسون است؛ با نفوذ و انگشتي نئیر داراي، وز» ٦جرج شولتز«، »بكتل«س يرئ

 »بكتل«كا در دست خانوادۀ  يمراخواه يام سر نِخ حزب جمھور دهيشن.   است٧كسون، فورد و بوشي نۀاز دار و دست

  ».است

قدر از  نين نظامی ــ كه او اي بودم كه در تداوم ای از كسانیكيمن .  به من دست دادین گفت وگو، احساس ناآرامياز ا

 روشن بود که در برايم کامالً .  از آن مطلع است»خوسيتور« داشتم و مطمئن بودم یزار بود ــ نقش اساسيآن ب

 یـ ساختمان ی مھندسیھا  كار به شركتی در قبال واگذاریالملل ني بیھا رش واميمأموريتم برای متقاعد كردن او به پذ

  .م گرفتم رو در رو با او صحبت کنميتصم.  برخورد كرده استیاالت متحده به مانع سختيا

  د؟ينجا دعوت كرديچرا مرا به ا! ژنرال: دميپرس

. پاناما به شما نيازمند است. ميبپردازد به كار خودمان يگه بايبله، االَن د«:  به ساعتش انداخت و با لبخند گفتینگاھ

  ».من به كمك شما نيازمند ھستم

  » از عھدۀ من برای شما ساخته است ؟یكمك من؟ چه كمك«: زده گفتم شگفت

د يما با. ستي نین تنھا كافياما ا. ميريگ یآبراه را پس م«: شد، گفت یجا م  جابهیاش با آسودگ ی كه در صندلیدر حال

د ي بایا  ھر شك و شبھهیورا. ميم كه نگران مردم فقيرمان  ھستيد نشان دھيبا. ميرمشق مطرح شوعنوان الگو و س به

م كه پاناما يا ثابت كنيد به دنيبا. ف نشده استيا كوبا تكلين يه، چي روسی كسب استقالل از سویم عزم ما برايثابت كن

  ».كند ی میريگ چارگان موضعيقوق بكا بلكه به نفع حيمرااالت متحدۀ يه اي است كه نه علیكشور معقول

ن شالوده يا. مي كنیزير یاش را پ ید شالودۀ اقتصادين كار، باي ایبرا«: گر انداخت و گفتي دی پایك پايش را روي

 ما ین فقرايرتريارانه در دسترس فقيد با ين برق بايته خوب است، اما ايسيالكتر. كرۀ ما ندارد مي در نیچ مشابھيھ

از دارد، ين كار به پول نيتحقق ا. ن شكلي ھم به ھمیژه كشاورزيو نۀ حمل و نقل و مخابرات و بهيزمدر . رديقرار گ

  ».كايمرانتر ي ای و پول بانك عمرانیپول شما، بانك جھان

 یشتري بیھا ن است كه شركت شما پروژهياستنباط من ا«: م نگاه كرديھا گر خودش را جلو آورد و به چشميك بار دي

 یھا روگاهيتر، ن ضي عریھا رد ــ بزرگراهيگ یار ميھا، آنھا را در اخت  معموالً با متورم كردن اندازۀ پروژهخواھد و یم

                                                                                                                                                   
5. Bechtel 

6. George Shultz 
 .م ـ مختلف مقاطع در كايمرا یجمهور یرؤسا. 7
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 مردم من بھتر است را به من یتشخيص آنچه برا.  استیگريبار داستان به شکل د نيا. تر قيتر و بنادر عم بزرگ

  ».ھم کردد به شما واگذار خوايواگذار کنيد، من ھم ھرقدر كار بخواھ

د، يترد یب.  بود»نيمِ «م در يھا ر با آموختهيطور قطع، مغا آور و، به جانيدھنده، ھ رمنتظره، تكانيشنھاد او كامالً غيپ

در ھر صورت او نمی توانست به . ستيش ني بیك ترفند ساختگي» یكمك خارج «یدانست كه باز ی م»خوسيتور«

ن يدر ا.  در قرض فرو می رفت كشورش کامالً یشد ول یوتمند م، او ثرین بازيدر ا. چنين ترفندی آگاه نباشد

ن صورت بود كه يو در ا. ماند ی میباق» یساالر ابرشركت«كا و يمرااالت متحدۀ يصورت، پاناما تا ابد مقروض ا

  .  قرار می گرفت ٨تي، تا ابد تحت سلطۀ واشنگتن و وال استر»ر آشكاريتقد«ۀ ي نظرین، در راستاي التیكايمرا

م يند و تصمارين فرض بنا شده است كه صاحبان قدرت فساد پذيدانست كه نظام موجود بر ا یطمئناً، او مم

و به اين معنا که  می تواند بر . د نظام نداردي جز تھدئیت معناين موقعي از ای بر عدم انتفاِع شخصی مبن»خوسيتور«

  .ت كل نظام را سرنگون کنديھا گردد و در نیا رهيالعمل زنج نو موجب عكسياساس تأثيرات دوم

ً او می دانست که وجود کانال برای او موقعيت و قدرت خاصی را فراھم می سازد که در . به ژنرال نگاه كردم قطعا

 از رھبران یعنوان رھبر  جانب احتياط را رعايت می کرد كه بهیليست خيبا یاو م. عين حال خيلی حساس نيز ھست

كرد، ھمۀ   ی میريگ  موضع»آربنز« ھمچون »خوسيتور«اگر . و شناخته شده بود در حال توسعه مطرح یكشورھا

  .توجھات را به سوی خود جلب می کرد

 یكايمراخ يالعمل نشان خواھند داد؟ تار كا چگونه عكسيمرااالت متحدۀ يبه طور کلی نظام و به طور اخص دولت ا

  .باخته است ن پر از قھرمانان جانيالت

قطعاً . زير سؤال می بردھاتی را که در بررسی ھايم مطرح کرده ام يام كه تمام توج  نشستهیل مرددانستم در مقاب یم

ا ي » مورگانیھنر« با یچ قرابتي نبود، او ھئیاي دزد دری خودش را داشت ولین آدم ھم نقاط ضعف شخصيا

   نداشت ــ »٩كيس دريفرانس«

 یا، دزديتاني احكام صادره از طرف پادشاھان بریعني  فرمان چپاول،ی كه تحت لوایان پرشر و شوريماجراجو

 و شعارھای ديواری او را از انواع یغاتي تبلی تابلوی بر رو»خوسيتور«ر يتصو. دنديت بخشي را مشروعئیايدر

ا يآ» .ستي ممكن نیچ موشكيك آرمان با ھي ینابود!  استیآرماِن ُعَمر، آزاد«: فريبکاران سياسی متمايز می ساخت

  ن عبارت نبود؟يه اين شبيمطالب تام پِ 

ِگوارا، آربنز،  چه« آرمانگراھا چطور؟ یرند، وليھا نم د آرمانيشا.  داشتمئیبا  اين وجود در اين مورد ترديدھا

اين آخری تنھا فردی بود که ھنوز در قيد حيات به سر می برد، ولی تا چه مدتی؟ سؤال ديگری به ذھنم » ...آلنده

   را شھيد کنند،  واکنش من چه خواھد بود؟»توريخوس«ر اگ: خطور کرد

، با كمك پاناما، قرارداد طرح جامع »نيمِ «م كه شركت يدين تفاھم رسي را ترك كنم، به ا»خوسيتور«كه  ش از آنيپ

  .ندازمي را جا ب»خوسيتور«شنھاد ي كنم پیرا به دست آوَرد و من ھم سع

  ١۴فصل 

   تاريخ اقتصاددر ورود به دورانی نو ولی بدشگون

رفت از  ی بودم، بلكه از من انتظار م»نيمِ « در شركت یس ادارۀ مطالعات جھانيتنھا رئ در مقام كارشناس ارشد، نه

 در اقتصاد ی بود كه تحوالت اساسی زمان١٩٧٠ل دھۀ ياوا.  آگاه باشمی اقتصاد جھانی و روند جاریمسائل نظر

                                                 
8. Wall Street م ـ كايآمر یبانكدار و سهام بورس و تجارت مرآز. 

9. Francis Drake 
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  .جاد شديالملل ا نيب

 بزرگ پااليش نفت، یھا منظور تقابل با قدرت شركت شتر بهيدكنندۀ نفت، بي تولیز كشورھا ای، گروھ١٩۶٠در دھۀ 

ولی موقعيت ايران در مجموعۀ جديد . ل دادندي  را تشك-دۀ نفتن سازمان کشورھای صادر کن– (OPEC)كارتل اوپك 

يون مداخالت سّری اياالت حتی اگر شاه مقام و موقعيت و حتی زندگی خود را مد. از اھميت خاصی برخوردار بود

ً امريکامتحدۀ  ر يي به ھمين علت به اين امر آگاه بود که ھر آن ممکن است باد مسيرش را تغ عليه مصدق بود، دقيقا

آنان .   نزد شاه ايران سھيم بودند»١٠پارانوياک«دكنندۀ نفت نيز در اين آگاھی ي تولیر كشورھاي دولت سایرؤسا. دھد

د نفت از يمت خرين آوردن قئي بزرگ ــ مشھور به ھفت خواھران ــ در پایالملل ني بی نفتیھا دانستند كه شركت یم

ن ي كه از نظر این كشورھا بپردازند، پولي به ایكنند تا پول كمتر ی میدكننده با يک ديگر ھمكاري تولیكشورھا

ن ي، ا١٩٧٠ل دھۀ يدر اوا. ل شدي تشكھا ن شركتي مقابله با ایدرواقع، اوپك برا. شد ی میھا، سوِد بادآورده تلق شركت

 از اقدامات ھماھنگ یا رهيل اوپك، زنجيبا تشك.  را به زانو درآوردی صنعتیھا د و اوپك غوليتقابل به اوج خود رس

ً تحريصورت گرفت و نھا   ی طوالنیھا ن در صفيصورت نماد   اثرات آنھا به١١. اعمال شد١٩٧٣ سال یم نفتيتا

 سال ١٢»بحران « اس ي در مقی اقتصادۀكا ظاھر شد و خطر فاجعيمرااالت متحدۀ ين در ايجلوی ايستگاه ھای بنز

 یر وارد آمد كه شدت آن را كمتر كسي فراگیا به اقتصاد جھاِن کشورھای توسعه يافته ضربه.   بروز کرد٣٠ھای 

  .توانست پيشبينی کند یم

 سردرگم، ترسان و مردد كه یملت. كن به وجود آمده بودن زمان ممي در بدتریكا، بحران نفتيمرااالت متحدۀ ياز نظر ا

كسون منحصر به يمسائل ن.  بودءس جمھورش در شرف استعفايخورد و رئ یج ميتنام ھمچنان گيز ويرآمياز جنگِ تحق

 وارد صحنه شد كه سياست و اقتصاد در ابعاد یاو زمان. شد یت نمي واترگِ یا و افتضاِح جاسوسي آسیجنوب شرق

، از جمله »ترھا كوچك«د كه يرس یدر آن روزھا، به نظر م.  به سر می بردیدي آستانۀ آغاز دوران جدجھانی در

  . ، دسِت باال را داشتندOPEC یكشورھا

دِن ي دیشد ول یتأمين م» یساالر ابرشركت«ق ي من از طریگرچه رزق و روز.  من جذاب شده بودی برایع جھانيوقا

شنود ورم را خي از ضمیا كردند گوشه یشان را جمع و جور مي و دست و پام كه دچار مشکل شده بودنديرؤسا

دم كه، از يد ی را م»نيتوماس پِ «ۀ يسا. فکر می کنم اين موضوع تا حدودی احساس گناه مرا تسکين می داد. ساخت یم

  .كند یق ميه، اوپك را تشويحاش

 را كه ئیزھايا فرايضی را مطرح می کرديم  اما چشك، م یب.  آگاه نبودیم نفتي از اثر كامل تحریدر بدو امر، كس

 یم كه رشد اقتصادينيب یم، ميكن ی به گذشته كه نگاه م،م در زمان وقوع حادثهيتوانست یمان روشن شده است نمياالَن برا

ً نصف رشد اقتصادي تقریبعد از بحران نفت .  بوده استیدتري و ھمراه با فشار تورم شد١٩۵٠ـ١٩۶٠ یھا  دھهیبا

ً به اي متفاوت بود و عالوه بر اين تقریلحاظ ساختار د حاصله ھم بهرش جه، يدر نت. كرد یجاد اشتغال کمکی نميبا

 مبادلۀ ارز با ۀشبك.  ھم ضربه خوردیالملل ني بید اضافه كنم كه نظام پولي حسن ختام، بایبرا. افتيش ي افزایكاريب

  .ختياد، فرو ريبن دوم حاكم بود، از یان جنگ جھانينرخ ثابت كه از پا

 صرف آبجو، با دوستانم   براییان وقت كاريا بعد از پاين مسائل، سر نھار ي ای بحث و بررسیدر آن موقع برا

                                                 
10. Paranoiaيالیبدخ و بدگمانی روانی ی ماريب  

 و لياسرائ نيب سال آن برواآت جنگ یپ در ١٩٧٣ سال ینفت ميتحر. 11
 شيافزا با رانيا یول شد اعمال اوپك عرب یاعضا توسط اش، هيهمسا یآشورها

 لياسرائ و یغرب اربابان یبرا را ميتحر از یناش نفت آمبود د،يتول
 .م ـ آرد جبران

12. Great Depression١٩٢٩ ل سا ی اقتصاد ن بحرا هب ه اشار  
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كردند ــ کارمندان من مختلط بودند زن و مرد، و  ی من كار مین افراد براي از ایبعض. ميشد یمرتب دوِر ھم جمع م

ً جوانان باھوش و حداقل با مع  ی فكریھا گاهي در پائیران اجرايگران، مديد. ش بودندي متداول، آزاداندیھااريغالبا

 با دو ی گاھیررسمين جلسات غيا. ندۀ  كنگره بوديار نماي از آنھا نيز دستیكي ، استادان دانشگاه محلی و »١٣بوستون«

  . بودشه جاندار و پرسروصدايھا ھم جلسه . شد یل مي ھم با ده دوازده نفر تشكیسه نفر و گاھ

دانستم  ی را میمسائل. كشم ی داشتم، از خودم خجالت میكه احساس تفوق و برتر نيافتم، از ا یھا م اد آن بحثي به یوقت

 و واشنگتن، » Hill Beacon١٤«، ارتباطاتشان با یلي اوقات، دوستانم مدارك تحصیگاھ. توانستم مطرح كنم یكه نم

ك شركت بزرگ يگاه اقتصادداِن ارشِد يدند، و من در جايكش یرخم م خود را به یا  رتبۀ دكتراي و یرتبۀ استاد

ً نم. كند، به آنھا پاسخ می گفتم یا مسافرت ميك به دور دنيت درجه يمھندسان مشاور كه با بل توانستم دربارۀ  یواقعا

 یورھا  مثل نحوۀ دخل و تصرف در كشیا مسائلي و »خوسيُعَمر تور« مثل یام با اشخاص ی خصوصیھا مالقات

  .صال بودين امر ھم منبِع تكبر و ھم عامل استيا. مان چيزی بگويميھا مختلف در بحث

ھيچ يک از آنھا نمی . رمي خودم را بگیم، مجبور بودم جلويكرد یصحبت م» ترھا كوچك« دربارۀ قدرت یوقت

 منتظر در پشت یاھ  وابسته به آن، و شغالیتكاران اقتصاديو جنا» یساالر ابرشركت«توانست حدس بزند كه 

 چون ئیھا مجبور بودم فقط از مثال. رنديترھا زمام امور را در دست بگ دھند كه كوچك یصحنه، ھرگز اجازه نم

 یليچساالر  س جمھور منتخب و مردمي رئ»آلنده«. رمي كمك بگ»سالوادور آلنده« و مورد معاصرتِر »آربنز، مصدق«

با وجود » ی جھانیامپراتور«درواقع، سلطۀ . دي سرنگون گرد١٩٧٣ل در سا» ايس«افته توسط ي  سازمانئی كودتایط

   ١٥.تر شد افت، با كمك اوپك مستحكميت يطور كه حدس می زدم و بعداً قطع ا ھمانيشد،  یاوپك مستحكم م

 ١٩٣٠الملل، دھۀ  نيدر اقتصاد ب.  بود١٩٣٠ با دھۀ ١٩٧٠ۀ ي اولیھا رامون مشابھت ساليمان اغلب پيھا  صحبت

 بر ی بود به اقتصاد مبتنین دھه فتح بابيا. جاد كرده بوديل و برداشت از اقتصاد اي در نحوۀ مطالعه، تحلی عطفۀنقط

 و یكاري بۀمي، بیل خدمات درماني از قبیشۀ دخالت دولت در ادارۀ بازار و ارائۀ  خدماتي و اند» ١٦نزيك«نظرات 

 یطور خودكار و دخالت حداقل م بازار به ي بر تنظیبنات گذشته مي، از فرض»ینزيك«با نگرش . یگر امور رفاھيد

  .ميشد یدولت دور م

 ی، استفاده از ابزار مالی مقررات اقتصادی مربوط به اجرایھا استي  و به س١٧»نياصالحات نو«به » ركود بزرگ«

جاد يو، به ا دوم، ھردیو جنگ جھان» ركود بزرگ«ن، يعالوه بر ا. دي انجامیاست مالي و كاربرد گستردۀ  سیدولت

  .  دي  انجام»١٨گات«و »  پولیالملل نيصندوق ب«، »یبانك جھان« چون ئیھا سازمان

رات در يين تغيا.  بود»نزيك« بر نظرات یك به اقتصاد مبتنيل اقتصاد نئوكالسي در تبدی محوریھا  سال١٩۶٠ ۀدھ

رابرت مك «د ين تحوالت شاي اار مھم و مؤثر دريوست و فرد بسي و جانسون به وقوع پی كندیدوران زمام دار

  . بوده باشد»نامارا

 شھرت یآسا ھمه از صعود برق.  ما شركت داشت، البته به شکل مجازیی گروھی دائما در گفت وگوھا»مك نامارا«

است ي به ر١٩۴٩ فورد در سال ی در شركت خودروسازیل مالي و تحلیزي ر ت برنامهيرياو از مد. مي مطلع ھستیو

                                                 
13. Boston Think Tanks 

 .م ـ بوستون یقانونگذار مجلس و یالتيا دولت به اشاره. 14
 فصل «در رسد یم نظر به بيعج نخست، ۀوهل در آه مطلب، نيا حيتوض. 15

 .م ـ شد خواهد ارائه» یسعود عربستان ئیشو پانزدهم،پول
16. Keynes 

17. New Deal : از آه بزرگ رآود با مقابله منظور به یاقتصاد اصالحات ۀبرنام 
 .م ـ شد گذاشته ءاجرا به ١٩٣٠ ۀده در روزولت یسو

18. GATT: General Agreement on Tariffs and Trade  بعد آه یسازمان WTOم ـ شد آن نيگزيجا. 
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پس از مدت . ديرس ین مقام مي بود كه خارج از خانوادۀ فورد به ایسين رئي اولیو. افتي ارتقاء ١٩۶٠فورد در سال 

  .ر دفاع منصوب كردي او را به مقام وزیکوتاھی ، كند

ن سطح و يي تعی برایو. در اقتصاد شد» دولت« دربارۀ  نقش »نزيك«دگاه ي از طرفداران پر وپا قرص د»مك نامارا«

 یھا  و روشیاضي ریھا تنام، از مدلي در جنگ وستراتيژی ھار ي و سایص منابع مالياز، تخصيد نان موريردۀ سپاھ

ران دولتی بلكه به وجه يتنھا به روش بارز مد نه »  جسورانهیوۀ رھبريش«اش از  یطرفدار. كرد ی استفاده میآمار

نۀ  آموزش ي را در زمیديۀ جد نگرش و فلسفیوۀ رھبرين شيا. ل شدي ھم تبدی خصوصیھا ران شركتيمشخصۀ مد

   كه در ١٩ران عاملي از مدیديت، گونۀ جديدر نھا.  كردیگذار هيت كشور پايري مدیت در مدارس عاليريعلم مد

  )١.(افتيجزء طاليگان به شمار می آيند پرورش » ی جھانیامپراتور«فرايند 

 یت براين موقعي شد و نظراتش در امنصوب» یبانك جھان«، بعد از ترک وزارت دفاع، به رياست »مك نامارا«

 را نماد »مك نامارا«اكثر دوستان من . اری داشتيم جذبه ھای بسيكرد ی بحث میع جھانيجمع ما كه در خصوص وقا

نۀ دولت و در ي، در كابیك شركت بزرگ خصوصي در یو. دنديد ی  م٢٠»ی ـ صنعتیمجتمِع نظام«دای موسوم به يپد

 از دوستان را به یري كثءك قواي در نظام تفكین نقض آشكاريچن. د را احراز كرده بودن بانك جھان مقام ارشيتر مھم

  .نكردم ین موضوع تعجب نميوحشت انداخت و من تنھا فرد در گروھمان بودم كه از ا

 یدر سطح» یبانك جھان«ل يخ، تبدي در تار»مك نامارا«ن نقش يتر یطانين و شيتر شوم كه بزرگ یو حاال متوجه م

 را بنا ئین كارھاين اقدام سابقۀ چنياو با ا. بوده است» ی جھانیامپراتور«بكارانه به عامل ي طور فر ابقه و بهس یب

ن فواصل ينان او ايجانش.  داشتیاديت زيقابل» یساالر ابرشركت «ی اصلین اجزاي در پر كردن فواصل بیو. نھاد

 در ی اقتصادیھا استي سیس شوراي و رئیدار ر خزانهيطور مثال، جرج شولتز، وز به. تر كردند را كوتاه و كوتاه

  »٢١نبِرگريكاسپار وا«. گان شدي رۀر خارجي خدمت كرد و بعداً وز»بكتل«س شركت يكسون، در مقام رئيدوران ن

 . گان شدير دفاع ري بعداً وز»بكتل«س و مشاور كل يب رئينا

چارد ير«. كسون شديران در دورۀ نيكا در ايمراري سفدر دوران جانسون، بعداً » ايس«س سازمان ي رئ»چارد ِھلمزير«

س ي رئیحت. و بوش پسر شديس جمھور جرج دبليبرتُن و معاون رئيس شركت ھالير دفاع بوش پدر، رئي  وز»٢٢یچن

االت ير اي شروع كرد و بعد، سف»٢٣زاپاتا« یكا ــ بوش پدر ــ كارش را با تأسيس شركت نفتيمرااالت متحدۀ يجمھور ا

س سازمان ي در مقام رئین ويھمچن. كسون و فورد شدي نیاست جمھوريكا در سازمان ملل در زمان ريمرامتحدۀ 

  .در دورۀ فورد خدمت كرد» ايس«

 در یميكرد قدي متعدد، ھنوز گرفتاِر رویھا از جنبه. شوم یزده م  آن روزھا شگفتینگرم از خام یبه گذشته كه م

 ین ويگزي مستبد را جای را سرنگون و شاھیرانيك دموكرات اي ی وقت»ت روزولتيكرمِ «.  بوديمیساز یامپراتور

 چون ئی كه در كشورھای، در حالیتكاران اقتصادي ما، جنایبرا.  را به ما نشان داده بودیديكرد جديكرد، رو

                                                 
19. CEO's 
20. "Military - Industrial Complex  ژنرال (زنهاوريآ تيدوا بار نيخستن را اصطالح نيا"

 به ١٩۶١ جنوری ١٧ خيتار به اش یاستجمهورير دوره انيپا نطق در) سابق
 تصاحب قبال در دولت جلسات در ديبا ما«: داد هشدار آن هيعل و برد آار
 امكان.ميريبگ جبهه» یصنعت ـ ینظام مجتمع «توسط قدرت ريناپذ هيتوج
. افتي خواهد استمرار هم و دارد وجود هم انابج قدرتِ  بارِ  فاجعه یريگ اوج

 نديفرا اي ما یها یآزاد مجموعه نيا قدرت ميده داجازهينبا هرگز
.م ـ اندازد خطر به را كيدموآرات  

21. Caspar Weinberger 
22. :Richard Cheney  ديآن مراجعه برتون،يهال و یچن یها بستان ـ بده مطالعه یبرا 

٣۴٢ .ص ،»مترجمان ٢ شماره ادداشتي«به  
23. Zapata Petroleum Corp 
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 یزيانگ رتيتنام نمونۀ حي به ویم، با اين وجود تھاجم نظاميديرس ی از اھداف خود میلي  به خ»٢٤ و اكوادوریاندونز«

 كرد را ین روي اوپك، اۀ، عضو برجستیعربستان سعود. بود که ما را به سادگی به الگوھای قديمی بازگشت داد

  .ر دادييتغ

 ادامه دارد

                                                 
 و آودتا مثل ،یضربت و عيسر اقدام با متحده االتيا آه ئیجاها یعني. 24

 .م ـ ديرس یم اهدافش به) ینظام تهاجم به دنيازي دست نه و (ترور


