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John Perkins 

  

   سومۀپار

  ١٩٧۵ـ ١٩٨١

  ١٧فصل 

  و گراھام گرين» آبراه پاناما«مذاكرات 

تم در عربستان ي غلتك بود و موفقیكار من ھم كامالً رو. ی متعددی شدئ موجب موفقيت ھای حرفه یعربستان سعود

ً درھا :  برای خودم نائل آمده بودمی كوچكی به ايجاد امپراتور١٩٧٧تا سال . گشود یم مي را به رویدي جدیقطعا

ست نفر از ي که در سراسر جھان پراکنده بودند، حدود ب»نيمِ « از مشاوران ادارات مختلف یعالوه بر گروھ

خ ي در تار»نيمِ « ۀك مؤسسين شريتر من جوان. كردند ین با من كار مو بوستی در ادارۀ مركزیئ كارمندان حرفه

 و یر امور اقتصاديمد« ھم تحت عنوان یگريعالوه بر عنوان اقتصاددان ارشد، سمت د. تش بودمي فعالۀكصدسالي

ھا از من  روزنامه. كردم ی میر مؤسسات سخنرانيدر دانشگاه ھاروارد و سا. داشتم» یئ  منطقهیزير برنامه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ك ين نزدوده بودم كه در بندر بوستي خریق بادبانيك قاي). ١(سمي مقاله بنوِع متنوع روزيخواستند كه راجع به وقا یم

 در ئیخاطر غلبه بر دزدان دريا ن رزمناو به يا. انداخت یلنگر م» ميدز قديسا ُرنيآ«ا ي ١»توشنيكنست«رزمناو 

 داشتم كه ی سھامكردم و یافت مي دریار عاليحقوق بس. ار مشھور بوديفريقای شمالی کمی بعد از جنگ انقالب بسا

 یدرست است كه ازدواج ناموفق. ونر شده بودميلي می كه پيش از سن چھل سالگیطور داد؛ به ید مي را نوی روشنۀنديآ

  .گذراندم ی مختلف میھا با و جذاب در قارهي زیھا  را با زنی ساعات خوشیداشتم ول

 بر ی مبتنین روش از مدل اقتصادسنجيا. اد ارائه دینيب شي پیھا  مدلی براید و ابتكاري جدیكردي رو»برونو«

ن مدل، استفاده از احتماالت يدر ا. گرفت یستم بھره مي دان روس در  اوايل قرن بیاضي ریھا نظرات و نوشته

د ابزار يرس یو به نظر م. گرفت ی مشخِص اقتصاد قرار میھا  رشد بخشی برا ینيب شي، اساس پی و ذھنیانتزاع

برونو از من . ميني كالن تدارك ببیھا  باد كرده و متورم ما باشد تا با ارائۀ آنھا وامیھا ه نرخي توجی برایمناسب

  . كنمی آن بررسیخواست تا راجع به اين  موضوع و كاربر

 در بخش اداری خودم ٢ را از مؤسسۀ تکنولوژی ماساچوست»ناديپورام پراساد«يک رياضی دان جوان به نام دکتر 

 ی  برا»٣مارُكف«، ظرف کمتر از شش ماه، روش یو. ص دادميش تخصي ھم برایا استخدام كردم و بودجه

 را »مارُكف«داد روش  یم كه نشان مي نوشتی ـ فنی مقاالت علمی تعدادیدونفر. ه كردي را تھی اقتصادسنجیساز مدل

 را ی اقتصادۀر توسع بئیربناي در تأسيسات زیگذار هي از سرمای معرفی کرديم كه اثرات ناشی انقالبیبه عنوان روش

  .قابل پيشبينی می سازد

ً ھمان چين دقيا  كه از نظر علمی ثابت می کرد که ما با مقروض کردن یيعنی ابزار: خواستيم ی بود كه ما میزيقا

  ٤یھا تنھا اقتصادسنج.  که ھرگز قادر به بازپرداخت بدھی خود نخواھند بود، در حقشان خدمت کرده ايمئیکشورھا

. ر سؤال ببرنديج آن را زيا نتاي را بفھمند و »مارُكف«توانستند ظرافت روش  ی وقت و پول فراوان مماھر با صرف

ھا و در چند دانشگاه   در كنفرانسی طور رسم دار چاپ كردند و ما ھم آنھا را به مقاالت ما را چند سازمان اسم و رسم

  ). ٢(ما حرف می زدند در محيط ھای صنعتی خيلی از . مي مختلف ارائه دادیدر كشورھا

دادم که  اطمينان می.  توافق محرنامه ای را که بين ما بود رعايت کرده بود و من نيز به ھمچنين»خوسيُعَمر تور«

 نيز در ئیگرچه سرزنش ھا.  معتبر بوده و بخش شکننده و فقير جوامع را نيز در نظر می گيردگزارشات ما کامالً 

 یستيالي سوسی رنگ و بوی كمی من در حد استاندارد معمول متورم نشده است و حتیھا ینيب شيدم كه پين مورد شنيا

ً قراردادھا»نيمِ «ن بود كه يواقع امر ا. دھد یم ن قرارداد، ياول. گرفت ی م»خوسيتور« از دولت ی مختلفی مرتبا

 در بر ئیربناي زی سنتیھا ر بخشي را ھمراه با سای بود كه بخش كشاورزیم طرح جامعيه و تنظي تھی برایمانيپ

ز يدنظر در معاھدۀ آبراه ني تجدی برا» كارتریميج« و »خوسيتور«ل يبات، شاھد تماين ترتيدر جوار ا. گرفت یم

  .بودم

 یاالت متحده برايانتظار اقدام ا ا چشميمردم دن. جاد كردي در سطح جھان ایا جانات گستردهيمذاكرات آبراه توجه و ھ

  را ٥»ر آشكاريتقد«ۀ ي از نظری جھانیناما در كنترل آبراه بودند و توقع نداشتند كه قرائت حِق مردم پاهاعادۀ حقوِق ب

  .تنام، سست شده بودي كه با شكست ویا هيت كند؛ نظريتثب

االت متحده انتخاب شده ي ایاست جمھوري درست در زمان مناسب به ری، شخص معقول و مھربانیاريبه گمان بس

                                                 
1. Constitution, Old Ironsides 

2. Massachauset Institute of Technology 
3. Markov 

4. Econometrician 
5. Manifest Destiny ١٨۴٠ .طلبی امريكا در دھۀ نظريه توسعه 
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كا، كه سرشار از خشم و نفرت يمرا جناح راست یكاران واشنگتن و واعظان مذھب  محافظهدر مقابل، دژ مستحكم. بود

 و ئیكايمراشرفتۀ ي پین نماد فناوري ، ا٦یز دفاع ملين خاكريم از ايتوان یچگونه م: كردند كه ی می و ھویبودند، ھا

كا گره زده است يمرات متحدۀ االي سوداگران ایھا  را به ھوسی جنوبیكايمرا كه ثروت سرشار یآب كه ين باريا

  م؟ينظر كن صرف

 و سر یعلت بازساز ن سفرم، بهياما در پنجم. ننتال اقامت كنميم به پاناما عادت كرده بودم در ھتل كنتيدر سفرھا

 ناراحت ئیجا ن جابهي از اءابتدا. ابان قرار داشت، رفتميگر خي، به ھتل پاناما كه در ضلع دئی از بنّای ناشیوصدا

 ساخته شده از چوب راتان و یھا یع، صندلي وسی البیول. ننتال بوديكا، خانۀ من ھتل كنتيمرا چون، خارج از شدم،

به ذھنم » كازابالنكا«لم ي از فیا صحنه. كم توجھم را به خود جلب كرد اش كم ی چوبیھا  ھتل با پروانهی سقفیھا پنكه

  .  وارد شود»٧ بوگارتیھمفر«ھرلحظه ممكن بود كه : آمد

مجدداً، . خواندم ی  چاپ شده بود م٨وركيوينقد كتاب ن ۀ پاناما را كه در مجلۀ دربار»نيگراھام گر« ۀ از مقالئیھا بخش

 در »خوسيُعَمر تور«، ١٩٧۵در سال .  در دو سال قبل افتادمیاِد بعدازظھري افتاد و ی البی سقفیھا نگاھم به پنكه

 است و مجدداً انتخاب یفيس جمھور ضعيفورد رئ«:  كرد كهینيب شي پ صاحب نفوذیھا ئی از پانامایصحبت با گروھ

 و مجلِل مجھز به پنكۀ یميك باشگاه قدي، به ین سخنراني ای بودم كه برائیھا یمن جزِء معدود خارج» .نخواھد شد

لۀ آبراه را أ مسۀام كه روند گفت وگو دربار م گرفتهيل، تصمين دليبه ھم«:  در ادامه گفتیو.  دعوت شده بودمیسقف

  ». آبراه آغاز شودیريگ  بازپسی برایاسيجانبۀ س ك ھجوم ھمهي است كه یزمان مناسب. ع كنميتسر

  »٩ن گلوبوبوست«  روزنامۀ ی نوشتم و برایا سرعت نامه به ھتل برگشتم و به. بخش بود م الھامي برای ویسخنران

 یا ضور در دفتر كارم، از من خواھش كرد كه مقالهر روزنامه با حي به ماساچوست برگشتم، سردبیوقت. پست كردم

 یرو باً نصف صفحۀ روبهيتقر»  نداردئیگر جاي، استعمار د١٩٧۵ یدر پاناما«مقالۀ  . با تکيه نظريات خودم بنويسم

  . به خود اختصاص داد١٩٧۵مبر  نوزدھم سپتۀسرمقاله را در شمار

» رعادالنه استيت حاضر غيوضع«: كه ني پاناما اشاره كردم؛ اول ا لزوم انتقال آبراه بهیل برايام به سه دل در مقاله

 ھا ئیمعاھدۀ موجود از نظر امنيتی نسبت به واگذری کانال به پاناما«: كه نيدوم ا. م من بوديل عمدۀ تصميــ كه دل

جام داد و از ان» ھا انوسين اقيون آبراه بيسيكم« بود كه يیمرجع استدالل من بررس» مخاطرات بيشتری در بر داشت

ھا به مدت  ی، تردد كشت» ١٠گاتون«ك نفر ــ از طرف سد ي ــ تنھا توسط یگذار با بمب«:  كرده بود كهیريگ جهيآن نت

 و مؤكداً به آن اشاره ی، خود، به صورت علن»خوسيتور« بود كه ژنرال یسد گاتون مكان» .دوسال متوقف خواھد شد

االت متحدۀ ي، افزون بر مشكالت موجود، در روابط ای جدیاضر مشكالتت حيوضع«: ن بود كهيل سوم ايدل. كرد یم

  :ان رساندمين سطور به پايام را با ا مقاله» .آورد ین به وجود مي التیكايمراكا و يمرا

ت مسؤولي بر عھده گرفتن نظارت و یھا برا ئیت مؤثر آبراه، كمك به پاناماينان از ادامۀ فعالين راه حصول اطميبھتر

  ١١»تيحق حاكم«ست سال قبل در مورد آرمان ي كه دوید با افتخار تمام، به تعھدين كار، باي انجام ایبرا. استآبراه 

  .ميم، مجدداً متعھد شويش گرفتيدر پ

ۀ معاھدۀ آبراه با يب اوليتصو. ١٧٧۵به ھمان اندازه متداول بود كه در ) ١٩٠٠ل دھۀ ياوا( استعمار در آغاز قرن 

                                                 
 .آبراه پاناما. 6

7. Humphrey Bogartھنرپيشۀ فيلم كازابالنكا  . 
8. New York Review of Books 

9. Boston Globe 
10. Gatun Dam 

 .امريكای مستعمره از امپراتوری بريتانيا ـ م» حق حاكميت«اشاره به آرمان كسب . 11
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.  نداردئیگر جاي د١٩٧۵استعمار در .  نداردیھيچ توجي امروز ھیآن دوران قابل درك است، ولنۀ يزم شيتوجه به پ

م و بر اساس آن عمل يت را بفھميد حق حاكميم و بايريگ ی خودمان را جشن مین سال تأسيس جمھوريستميما دو

  )٣(».ميكن

راً سھامدار شركت ي اين جھت که اخخصوص از  جسورانه به حساب می آمد، بهین مقاله از جانب من عملينوشتن ا

ك نشوند و قطعاً از چاپ مقاالت يرفت كه به مطبوعات نزد ی شركت انتظار میعتاً از شركايطب.  ھم شده بودم»نيمِ «

 بد و ی، كلیك اداريق پياز طر.  اجتناب ورزند»وانگلندين«ار معتبر ي بسیھا  در صفحات مھم روزنامهیاسيتند س

ھا مطمئناً متعلق  ن نوشتهي از ایكيخط  دست. افت كردمي مقاله ــ عمدتاً از طرف افراد ناشناس دریپراه ــ ھمراه با كيب

در (ش از ده سال كار كه ھنوز سھامدار نشده بود ير پروژۀ من با سابقۀ بين مدي بود ــ اول»نگورثيلي ایچارل«به 

دو استخوان متقاطع با جمجمۀ ). و سھامدار بودمسه با خودم، كه كمتر از پنج سال سابقۀ كار در شركت داشتم يمقا

  »ن مسخره واقعاً سھامدار شركت ماست؟يا ايآ«:  روشن ھمراه بودیاميھا نقش شده و با پ ادداشتي ی رویوحشتناك

ك مؤسسۀ  ي »نيمِ «شركت !  آماده كنیه بزرگي تنبیخودت را برا«:  مرا به دفترش احضار كرد و گفت»برونو«

 حتما مقالۀ ترا ستايش خواھد »خوسيتور«. د من، تو فرد باھوشی ي كه، از دیل دارم بداني می ول.كار است محافظه

 كه فكر ئیاندازند، آنھا ی كه در اداره آدم را دست مئینھايخوب، و اما ا. یش بفرستي برایا دوارم نسخهيام. کرد

ً تا زمانيالي سوس»خوسيتور«كنند  یم ن مسائل تره ھم خرد ي ایا به راه است، برا كه كار و باِر میست است، واقعا

  ».كنند ینم

 ی جدید بود و مذاكراتي  كه كارتر در كاخ سف١٩٧٧م به سال يده بوديحاال رس. ، طبق معمول حق داشت»برونو«

 یدند، وليرون كشيط، خود را از پاناما بي با درِك خالف از شرا»نيمِ « ی از رقبایليخ. ان داشتيراجع به آبراه جر

نقد كتاب  «ۀ در مجل»نيگراھام گر« ۀ ھتل پاناما نشسته و مقالی به ما چندبرابر شد؛ و من در البیِر ارجاعكا

  .را تازه تمام كرده بودم» وركيوين

ان افسران ارشد يار رك و جسورانه نوشته شده بود واز جمله، فساد در ميبس»  با پنج مرزیكشور«ادشده با نام ي ۀمقال

 یلي خیكرد كه خوِد ژنرال اذعان داشته است كه برا یسنده اشاره مينو. ا مورد بحث قرار داده بود پاناما ریگارد مل

اگر «: »خوسيتور«را به نقل از يشود، از جمله فراھم كردن بھترين مسكن، ز یل مي قا ژهيازات وياز كارمندانش امت

 یضوعی به اين معنا است كه سازمان اطالعاتچنين مو» .عھده دار اين کار خواھد شد" ايس"من به آنھا نپردازم ، 

كرد، با  یجاب ميس جمھور كارتر عمل كند و اگر ضرورت اياالت متحده مصمم بوده كه خواست و ارادۀ رئيا

 از یآمد ول ی از من برنمیكار) ۴.( كندیكارشكن) آبراه( ان پاناما، در روند مذاكرات معاھده يپرداخت رشوه به نظام

ا ي ميتا ۀمجل» مردم«در بخش !! اند؟  نكرده»خوسيتور«ھا شروع به پرسه زدن در اطراف  ا شغاليآدم يپرس یخودم م

كرد كه  یت ميس عكس حكايرنويز. دم كه كنار ھم نشسته بودندي د»نيگر« و »خوسيتور« از ی، عكسكيوزوين

 دربارۀ مقاله »خوسيتور« من سؤال بود كه یبرا.  است»خوسيتور« ی برایزيژه و دوست عزيھمان ويسنده، مينو

  . در ھر صورت ظواھر امر نشان می دھد که او به گرين اعتماد دارد. ای که اين نويسنده نوشته چه فکر می کند

 در »توريخوس«گوی من با  و شد به گفت یكرد و آن مربوط م ی را ھم مطرح میگريلۀ دأ مس»ينگراھام گر« ۀمقال

شنھاِد وام يداند پ ی مطلع است و می خارجیھا  كمكیخوس از بازيه توركردم ك یدر آن موقع، فكر م. ١٩٧٢سال 

  .ندوزدی بيادي شخصاً ثروت زی است تا وی، ضمن آنكه راھیِر بدھكاري كشور با غل و زنجی بستن پایعني

ند و اريپذ است كه مرداِن قدرت فسادین فرض مبتنيند وام دادن بر ايداند كه فرا ینان داشتم ژنرال ميدر آن موقع، اطم

 است که به شود و ممکن ی میه كِل نظام تلقي علیدي نفع عامۀ مردم تھد  بهی بر رد منافع شخصیم او مبنيتصم
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 ین سادگي پاناما گذشته بود، لذا به ایج اعمالش از مرزھاينتا. ن مرد بوديا به ايچشمان دن. نجامدفروپاشی تمام نظام بي

  .شد از آن گذشت ینم

نه ي ھزء كند، در جھت كمك به فقراءفايرقابل وصول پاناما اي غیاد بدھي در ازدیه پاناما بی آنكه نقش بئی اعطایھا وام

. ن سؤالی بود كه در ذھن داشتميداد؟ ا یالعمل نشان م ن موضوع عكسيچگونه نسبت به ا» یساالر ابرشركت«. شد یم

دانستم در  یخود من ھم نم. ريا خيكرد  یس تأسف م كه با من بسته بود احسایماني از پ»خوسيتور«ا يدانستم كه آ ینم

  . داشتمیآن روز چه احساس

من در قبال . كردم نه خواستۀ خودم را ی مءدرواقع خواستۀ او را اجرا.  برگشته بودمیتكار اقتصاديموقتا از نقش جنا

م ي صرف، تصمی اقتصادطيبا قضاوت بر اساس شرا. شتر، قبول كرده بودم كه با صداقت عمل كنمياخذ سفارش كار ب

 در مغزم فرو كرده بود »نيكلود«م با آنچه ين تصمين، ايبا وجود ا.  بودیا  عاقالنهیم تجاري تصم»نيمِ «شركت 

  كردند؟ یھا را حاال رھا م ا افسار شغاليآ. برد یش نميرا پ» ی جھانیامپراتور« داشت و پروژۀ یناسازگار

ی التين برايم تداعی امريکا قھرمانان جان باختۀ ی، ھنگام خداحافظش بودميالي در و»خوسيتور« كه با یآن روز

ً . شده بود  که چنين معامالتی ئی به آنھانظامی که پايه و اساس آن به فساد نزد چھره ھای شناخته شده تکيه دارد، قطعا

  .را نمی پذيرند  رحم نخواھد كرد

 باشم، فردی را ديدم که به نظرم آشنا می آمد و به  که در عالم خواب ھذيان آميزیئیدر راھروی ھتل پاناما، گو

 است، ولی »ھمفری بوگارت«به اندازه ای غافلگير شده بودم که اّول تصور کردم که . آرامی وارد راھرو می شد

بعد وقتی که از نزديکی من می گذشت اين مرد را . چنين چيزی ممکن نبود چون که او سال ھا پيش فوت کرده است

، »غرور و شكوه« چون ی متعددیھا سندۀ كتابي و نویسيات مدرن انگلي بزرگ ادبیھا  از چھرهیو. شناختم

 ی مكث و نگاھیا ، با لحظه»نيگراھام گر«. ن مقالۀ مذکور در باال بوديو ھم» در ھاوانا«؛ »مأمور« ، »ھا نيكمد«

  .شاپ حركت كرد یسمت كاف به اطراف، به

 درونی به من می گفت که او به خلوت ئیندا.  خودم را گرفتمی جلویش بدوم، ولا دنباليوسوسه شدم او را صدا بزنم 

ز برداشتم و چند لحظه بعد  خودم ي میرا از رو» وركيوينقد كتاب ن «ۀمجل. خودش نياز دارد و از من خواھد گريخت

  .افتميشاپ  یرا در آستانه كاف

 »نيگراھام گر«. به اطراف نگاه كردم. حانه خورده بودمرا قبالً صبيز به من انداخت زيآم  تعجبیسر خدمتكار نگاھ

توانم آنجا  یم«: دميش اشاره كردم و از سر خدمتكار پرسيز كناريبه م. وار نشسته بودي تنھا در كنار دیزيپشت م

  ».گر بخورم؟ کمی گرسنه ھستميك صبحانۀ دينم و يبنش

  .ت كرديز مورد نظرم ھدايه سمت مدھم، مرا ب یكه خوب انعام م نيسر خدمتكار، با اطالع از ا

خواست نظر او را دربارۀ  یدلم م. ك كلوچه با عسل دادميسفارش قھوه و . اش بود رمان نويس غرق خواندن روزنامه

 سرش را یا  لحظهیبرا. دانستم چگونه سِر صحبت را باز كنم ی نمیول.  و موضوع آبراه بدانم»خوسيتور«پاناما، 

  »بله؟«:  به من انداخت و گفتینگاھ. »ديببخش«: وانش بنوشد، گفتميز ل ایا باال آورد تا جرعه

  »ست؟يطور ن نيا. دي ھست»نيگراھام گر« شما ید وليآ ی بدم میلياز مزاحم شدن خ«

ً .  طور است نيبله، ھم«:  زدیلبخند گرم   ».شناسند  مردم در پاناما مرا نمیغالبا

 و »نيمِ «م از جمله اشتغالم در شركت ي از زندگیا سندۀ محبوب من است و خالصهيبا حرارت تمام گفتم كه او نو

 دربارۀ ضرورت خروج یا  ھستم كه مقالهیا من ھمان مشاوريد آيپرس.  را برايش شرح دادم»خوسيتور«مالقاتم با 

مات و مبھوت » . گلوببوستون ۀاورم، در روزنامياگر درست به خاطر ب«. كا از پاناما نوشته بوديمرااالت متحدۀ يا
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  .شدم

  .»د؟ئيايز من بيد سر ميدوست دار.  استیا ت شما، كار شجاعانهيبا توجه به موقع«: گفت

. ك شده استي نزد»خوسيتور«ن صحبت، متوجه شدم كه چقدر به يح. ميم با ھم بوديساعت و ن كيوستم، حدوداً يبه او پ

  .ر پدری دربارۀ پسرش حرف می زندكرد كه انگا یاد مي ی طور»خوسيتور« اوقات از یگاھ

ن يالبته ا. ن كارميسم و در حال حاضر، مشغول اي دربارۀ كشورش بنویژنرال از من دعوت كرده كه كتاب«: گفت

  ». من استی خارج از رواِل كاری  و كم١٢نوشته غير تخيلی

  .چرا در کار نوشتاری رمان نويسی را ترجيح می دھد : از او پرسيدم 

، یتئيتنام، ھايو. ز ھستنديم داغ و بحث برانگيھا اكثر موضوعاِت نوشته. استان تخيلی خطر کمتری داردد«: پاسخ داد

نقد كتاب « به مجلۀ یو» .ھراسند ین موضوعات مي از ناشران از انتشار كتب انتقادی دربارۀ ایليخ. كيانقالب مكز

بعد » .كند یجاد دردسر مي این مطالبيچن«: و گفت كرد ی مانده بود، نگاھی ھمچنان باقیز كناري میكه رو» وركيوين

به عالوه، شکل داستانی را ترجيح می دھم چون که به اين ترتيب برای نوشتن آزادی بيشتری «با لبخند اضافه كرد 

مثل مقاله ای که شما دربارۀ آبراه پاناما . ن است كه دربارۀ موضوعات پر اھميت نوشته شود يمھم ا. احساس می کنم 

  . ته ايدنوش

س حكومت پاناما به ھمان يد كه رئيرس یبه نظر م. كند یش مين و ستاي را تحس»خوسيتور«م آشكار بود كه او يبرا

گر يموضوع واضح د. ان را می تواند تحت تأثير قرار دھد، از عھدۀ نويسندگان نيز بر می آيدينواي و بءاندازه که  فقرا

  . بود»خوسيتور« برای  جان دوستش »نيگراھام گر« ینگران

 تأسف سرش را تکان داد و با» .دي  برآ١٣ن غوِل شماليخواھد كه آدم از پِس ا ی ھمت میليخ«:  بلند گفتیبا صدا

  . وقت رفتنش بود. » نگرانم»خوسيتور« ی زندگیبرا«: گفت 

بعد به » ت می کندھواپيمای من برای فرانسه حرک«: داد، و گفت یشد و با من دست م ی كه به آرامی  بلند میدر حال

در خود شما «. و با عالمت سر مرا تشويق کرد»  چرا شما کتاب نمی نويسيد؟«: چشمھای من نگاه کرد و به من گفت 

 یا و به طرف در خروجی رفت،  اما لحظه» .ولی به ياد داشته باشيد که بايد دربارۀ مسائل پر اھميت بنويسيد. است

  : برگشتیتوقف كرد و چندقدم

  ».شود و آبراه را پس خواھد گرفت یروز ميژنرال پ. نباشنگران «

 ً ً  آبراه را پس گرفت»خوسيتور«.  ھم ھمين اتفاق روی دادو واقعا رامون ي، پ١٩٧٧ یعنيدر ھمان سال، .  واقعا

كنترل ت، منطقۀ  آبراه و خوِد آبراه به يس جمھور كارتر انجام داد كه در نھاي با رئیزيآم د، مذاكرات موفقيمعاھدۀ جد

ب و ي بس پر فراز ونشیكرد؛ که كار یست موافقت كنگره را اخذ ميبا ید مين مذاكرات، كاخ سفيبعد از ا. پاناما درآمد

محافظه كاران قسم خوردند كه . د كردئيشتر، معاھده را تأيك رأی بيكنگره سرانجام با .  به نظر می رسيدیطوالن

  .رنديانتقام بگ

، »خوسيُعَمر تور«دوستاِن دوستم، «  چندسال بعد منتشر شد به ١٤مالقات با ژنرالنام ن به يكتاب مستند گراھام گر

  )۵.( شده بودءاھدا» كاراگوئه، السالوادور و پانامايدر ن

  

  

                                                 
12. Non-fiction 

 .اشاره به اياالت متحده. 13
14. Getting to know the General 
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  ١٨فصل 

  شاه شاھان ايران

ً به ا١٩٧۵ـ١٩٧٨ یھا در سال ران ي و ایا اندونزين ي التیكايمران يز بي اوقات نیگاھ. كردم یران سفر مي متناوبا

ً آمد و رفت داشتم م يكرد ی كه ما در آنجا كار مئیر كشورھايران، با عنوان رسمی ، از رھبران سايشاه ا. مرتبا

  . داشتیت كامالً متفاوتيوضع

؛ .  بلند پروازانه اش نداشتیھا  پروژهی اجرای به وام برایازيز بود و نيخ  نفتی كشوریران مثل عربستان سعوديا

 و یا انهيكه خاورم ان با آنيرانيا. اد بوديران زيت اي داشتند، از جمله، جمعیادي زیھا ن تفاوتران و عربستاياما ا

ت ي حكایادي زی و خارجی داخلیاسي سیھا بيران از فراز و نشيخ ايعالوه، تار به.  عرب نبودندیمسلمان بودند، ول

 واشنگتن و کمپانی ھای بزرگ با يک ديگر ھم .مي متفاوت اتخاذ كرده بودیران برخوردين خاطر، ما با ايبه ا. داشت

  .پيمان شدند تا شاه را به نماد پيشرفت مبدل سازند

م كه چگونه کشوری قدرتمند و دموکراتيک می تواند  متحد منافع سياسی و يا نشان دھي کرديم تا به دنیاديتالش ز

افتۀ ي  سازمانیتيکی نداشت، و با كودتا ھيچ نشان دموکرا١٥با اين که عنوان شاھنشاه. تجاری اياالت متحده باشد

كا شناخته شده است يمرا مردم ی كه كمتر برایتيران ــ يعنی واقعير دموكرات و منتخب مردم ايوز ه نخستيعل» ايس«

 در برابر یا نهيعنوان الگو گز اش مصمم بودند كه دولت شاه را به ئی اروپایواشنگتن و شركا. ــ سر كار آمده بود

انشان در شرف ظاھر شدن بود، َعلَم ي در مئیكايمرارومند ضد ي كه جنبش نیر مللي و ساوريان، كي، چايبيعراق، ل

  .كنند

 بزرگ ی دستور داد اراض١٩۶٢در سال ،. دستان است یاوِر ترقی خواه تھيداد كه شاه  یظواھر امر نشان م

 ـ یدش را كه اصالحات گستردۀ اقتصاديسال بعد، انقالب سف. ھا واگذار شود ني كشاورز آن زمیاي به رعایخصوص

ك شخصيت برجسته و ي، شاه به ١٩٧٠ِش قدرت اوپك در دھۀ ي  با افزا١٦. را در بر می گرفت ، آغاز كردیاجتماع

  انهياش را چنان توسعه داده بود كه در منطقۀ خاورم ی نظامیروھايزمان ن ل شد، و ھمي تبدیبانفوذ در عرصۀ جھان

  )١.( شدین قدرت نظاميتر یل به قوي تبدیاسالم

 خزر در شمال یايۀ دري در حاشیستيران شركت داشت، از مناطق توري ای سراسریھا  در پروژه»نيمِ «شرکت 

كار ما، ھمچون گذشته، تمركز .  مشرف بر تنگۀ ھرمز در جنوب كشور ۀ محرمانیكشور گرفته تا تأسيسات نظام

ن ي ایكپارچه در راستاي یا  شبكهیران مناطق بود و سپس طراح توسعه و عمی امكانات بالقوه براینيب شيروی پ

ران را در مواقع ياكثر مناطق ا. ی مختلف اقتصادیھا از بخشيع برق مورد نيد، انتقال و توزيھا جھت تول ینيب شيپ

د يجمش  تختیھا  از كرمان به بندرعباس، خرابهیري كویھا  در كوھستانیمي قدیراه كاروانرو. د كردميمختلف بازد

راز، ين مناطِق كشور، از شيتر ن و جذابيب اعصار كھن ــ مشھورتري از عجایكي و یــ كاخ مشھور شاھان باستان

ن اوقات، عشق ي اید و طي ، بازد١٧ كرده بودید كه شاه در آن تاجگذاريجمش ك تختيگاه باشكوه نزد مهياصفھان و خ

                                                 
 .ـ م! شاِه شاھان: شاھنشاه. 15
ای  گزينه«الش اياالت متحده برای بزك كردن رژيم شاھنشاھی بود تابتوان آن را به عنوان بخشی از ت» انقالب سفيد«. 16

كندی رئيس جمھور وقت اياالت متحده به . اف. توسط جان» انقالب سفيد«طرح . ھا مطرح كرد در برابر ساير حكومت» نمونه
ً اعالم. شد» ديكته«عنوان شرط باقی ماندن در مسند قدرت به شاه  ھای ديگر   شده بود كه در صورت سرپيچی،گزينهصراحتا

اردشير زاھدی،داماد شاه با ھديه كردن جواھراتی گرانقيمت به . امريكا، از جمله دكترعلی امينی، جايگزين وی خواھند شد
ش از شاه ارت«ھای ديگر ترغيب كند زيرا كه  ژاكلين كندی، بانوی اّول امريكا، از اوخواست ھمسرش را به كنار گذاشتن گزينه

پيشتر، كندی مشابه ھمين اقدام را در ديگر اقمار امريكا،از جمله ويتنام جنوبی، . »كند و نه از افرادی چون امينی تبعيت می
، حكومت فاسد نگودين ديم، »ھای فاسد و ديكتاتوری حامی حكومت«انجام داده بود و برای اصالح چھرۀ امريكا به عنوان 

 .سرنگون اما حكومت نظامی سركوبگری را جايگزين آن كرده بود ـ مپادشاه ويتنام را با كودتا
 . سال پادشاھی اشتباه گرفته است ـ م٢۵٠٠ھای  با جشن. 17
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  .دا كردميدۀ آن پيچين و مردم پين سرزمي نسبت به ایا خالصانه

افتم ي دریزود ت و اسالم است، اما بهيحين مسي بی از ھمكاریا ران الگو و نمونهيد كه ايرس یطور به نظر م نيظاھراً ا

  .ق نھفته استيك کينۀ عمين ظاھِر آرام، ير ايكه در ز

 یعجب نامه از طرف شخصبا كمال ت. افتميِر دِر اتاقم ي را زیا  به اتاقم برگشتم، نامهی، وقت١٩٧٧ یھا  از شبیكيدر 

ك تندرو خرابكار ي، او را ی فشردۀ دولتیھا  از مالقاتیكيده بودم، اما در يوقت ند چي بود كه او را ھ»نيمي«به نام 

ك رستوران دعوت كرده بود، مشروط بر آنكه ي، مرا به یسيبا به زبان انگليار زي بسیبا دستخط. ف كرده بودنديتوص

از خود سؤال کردم . ده بودنديھرگز آن را ند» ت منيبا موقع «یران باشم كه افرادي از ایا دار منظرهيمند به د عالقه

 در برابر وسوسۀ یاندازم، ول یدانستم كه خود را به مخاطره م یم.  من خبر داردی از مأموريت واقع»نيمي«ا يكه آ

  .توانستم مقاومت كنم یز، نمين چھرۀ اسرارآميداِر ايد

توانستم  یقدر بلند بود كه ساختمان پشت آن را نم وار آنيد. اده كردي كوچك پیار بلند و دريوار بسي دی مرا جلویتاكس

زان از ي آوی نفتیھا  كه با چراغئی راھروی رنگ مرا به داخل برد و تا انتھا اهيراھن بلند سيبا با پي زیخانم. نميبب

بعد . زد ی كه مثل الماس درخشان بود و نور چشمم را ممي شدیسپس وارد اتاق. ت كردين شده بود، ھدائيسقف كوتاه تز

رستوران . ن شده استئي و صدف تزیمتيق مهي نیھا وارھا با سنگي رستوران، متوجه شدم كه دیدم با فضايِق دياز تطب

  .شد ی روشن می برونزیباي زیھا د در چلچراغي بلند سفیھا با نور شمع

 ی معرف»نيمي«خودش را .  جلو آمد و با من دست دادیا كت و شلوار سرمهاه بلند و ي سی با موھایده قامتيمرِد كش

ا درس خوانده است، و به ھيچ عنوان انقالبی يتاني بری از مؤسسات آموزشیكياش معلوم بود كه در  از لھجه. كرد

م تا به يكرد نشسته و آرام مشغول صرف غذا بودند، عبور ئیھا  كه زوجئیزھاياز وسط م. افراطی به نظر نمی رسيد

 كه یبرداشت. ميم صحبت كنيتوان ینان داد كه با فراغت تمام و محرمانه ميبه من اطم. ميديِن دنِج رستوران رسينش شاه 

اد، قرار ما تنھا ي و، به احتمال زی خصوصیلي و خی پنھانی قرارھای است براین بود كه مكانياز رستوران داشتم ا

  .رعاشقانه آن شب بوديوعدۀ مالقات غ

ً يدر جر.  بودیميار صمي بس»نيمي«  با یند و نه فرديب ی میك مشاور اقتصاديان مالقات متوجه شدم كه مرا صرفا

ام و  بوده» سپاه صلح«ن است كه داوطلب يعنوان مخاطب ا ح داد كه علت انتخاب من بهيتوض. ی پنھانیھا زهيانگ

ن بابت يمند ھستم و از ا ار عالقهيران بسيا) یبوم (ك شدن به مردميده كه من به شناخت فرھنگ و نزدين شنيھمچن

  .دھم ی را از دست نمیفرصت

 ما یخ و مسائل جاري به تارید و عالقۀ واقعي جوان ھستیلين حرفه، شما خيسه با افراد شاغل در ايدر مقا«: او گفت

  ».نشان می دھيد و به اين ترتيب به ما اميدواری می دھيد

ش و دکور و فضای رستوران و به ھمين ترتيب حضور مشتريان در من اطمينان خاطر حرفھای او، ظاھر آراسته ا

 در یكردند عادت كرده بودم، مثل راس ی من دراز میسو  بهی كه دسِت دوستیدر مجموع، به افراد. به وجود آورد

می بود تا با طرز فکر و ، و اين دوستی ھا را با کمال ميل می پذيرفتم و برای من فرصت مغتن.دل در پانامايجاوه و ف

 آشکار می شد چون که اين قابليت را داشتم  ھای ديگر فوراً امريکائیتفاوت من نسبت به .  آشنا شوماعادات کشورھ

ھا چشم وگوششان را باز كنند و دل به فرھنگ مردم بدھند، مردم  اگر آدم. که  خيلی سريع با محيط اطرافم اخت شوم  

  .رنديگ یم مع با آنان  گري سریليھم خ

ران ي ایرھاين باور است كه كويشاه بر ا«) ٢.(دانم ی میزيچ»  صحرائیشكوفا«ا دربارۀ پروژۀ يد آياز من پرس

 ئیه، در زمان فرمانرواين فرضيكند كه بر اساس ا یشاه ادعا م.  بوده استیز و جنگل سرسبزي جلگۀ حاصلخیزمان
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ھا و  وانات تمام علفيح. ر شدندين سرازين سرزمي بز و گوسفند به اھا ونيلي ھمراه با میاديان زير، سپاھياسكندر كب

ً تبدي و نھایسال اھان منجر به خشكي گینابود. جات را خوردنديسبز د انجام يحاال آنچه با. ر شديِل تمام منطقه به كويتا

ً يز آن، سرم؛ بعد ايون درخت بكاريليھا م ونيلين است كه ميد انجام شود، ايد بايگو یا شاه ميم، يدھ   باران خواھد ١٨عا

با نخوت » .مينه كنيون دالر ھزيليم صدھا ميند، مجبورين فرايالبته، در ا. ر دوباره شكوفا خواھد شديد و كويبار

  ». مثل شركت شما ھم پول پارو خواھند كردئیھا و شركت«:  زد و گفتیلبخند

  ».ديه اعتقاد ندارين فرضين است كه شما به ايبرداشتم ا«ـ 

  ». ِصرف استیك كار كشاورزيش از ير بيسبز كردن كو. ك نماد استير يكو«ـ 

 ی مختلف برایھا ینيبا كسب اجازه از من، اول چند نوع غذا از س. چرخاندند ی را میراني متنوع ای غذاھاینيخدمه س

جب نابودی فرھنگ چه عاملی مو. جسارتاً، سؤالی از شما داشتم! نزي پركیآقا«: خود برداشت و بعد رو كرد به من

  .» کشور شما ــ يعنی سرخپوستان ــ شد ؟یمردم بوم

ن و سالح ا دخالت داشته است، از جمله حرص و طمع مھاجریادين است كه عوامل زيدر پاسخ گفتم كه احساسم ا

  .برتر

» تعبير کنيم؟، قطع نظر از اين موضوع، آيا نمی توانيم آن را به عنوان تخريب طبيعت یول. نھا درستيبله، ھمۀ ا«

ستگاه ي كه مردم از زین رفتند و ھنگاميل بوفالو از بي از قبیواناتيھا و ح ح داد كه چگونه جنگلي، در ادامه، توضیو

  .پاشد یشان نيز از ھم م یاِد فرھنگيشوند بن ی رانده میشان به اردوگاھ یاصل

 و بافت فرھنگی ما را یر ساختار كلي كوئیپروژۀ شكوفا. ستگاه ما استير و صحرا زيكو. طور است نينجا ھم ھميا«

  »م؟ين كار تن دھيكند؛ چطور به ا ینابود م

با تمسخر پاسخ داد . ن بود كه چنين نظريه ای طرحی بوده که از طرف مردم مطرح شده استيبه او گفتم استنباطم ا

كا چيز يمراآلِت دسِت برای ك ياالت متحده در مغز شاه كاشته شده و شخص شاه از يكه اين نظريه از طرف دولت ا

  .ستيبيشتری ن

ن و ي نش هيو بعد وارد بحث مفصلی دربارۀ  رابطۀ مردِم باد» .دھد ی را نمین كاري چنۀ ھرگز اجازی واقعیرانيا«ـ 

  .ر شديكو

گذرانند؛  یالت خود را در دشت و صحرا مين تعطي شھرنشیھا یراني از ایلين نكته تأکيد می کرد كه خيروی ا

  .كنند ی می دو ھفته در آن زندگیكيكنند و با تمام خانواده  ی برپا می بزرگیچادرھا

 بر آنان است، ئی فرمانرواین مدعي كه شاه با مشت آھنیمردم. مير و صحرا ھستي از كویما ــ مردم من ــ جزئ«

  ».مير و صحرا ھستي از كویما خود جزئ. ستندير و صحرا نيمردِم كو

دست آخر، مرا تا دم در كوچك . ف كرديم تعرير و صحرا براياش را در مورد كو یات شخصيبعد از آن، تجرب

 ی كه با ھم سپری با من دست داد و از اوقات»نيمي«.  منتظرم بودیابان، تاكسيرون، در خيب.  بدرقه كردیخروج

را در او زنده نگه نده يد به آيتم اشاره كرد كه امي، صراحت و موقعیمجدداً به جوان.  كردیشنودوم اظھار خيكرد

  .داشت یم

ك خواھش ي.  مثل شما گذراندمی را با شخصیار خوشحالم كه اوقاتيبس«:  كه دستم را در دست داشت گفتیدر حال

 را با ھم یرا كه اوقاتيكنم ز ین درخواست را از شما ميا. كنم ی نمی از كسیآسان  كه بهیگر ھم از شما دارم، خواھشيد

  ».د بردين درخواست بھره خواھيمطمئناً از اجابت ا.  شما قابل درك استیام و موضوع بريا گذرانده
                                                 

18. Presto 
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  » شما انجام دھم؟یتوانم برا ی میچه كار«

او ممكن . ديتواند به شما بگو ی دربارۀ شاھنشاه میادي كنم كه مطالب زی معرفیزيل دارم شما را به دوست عزيم«

  ».دار را دارديشتن و د قطعاً ارزش وقت گذایزده كند، ول است شما را شگفت

 ادامه دارد


