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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  )ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ امريکا در اقتصاد جھانیگری ءافشا(

١٢  

 

 
John Perkins 

  

  ١٩فصل 

  اعترافات شخصی كه شكنجه شده بود

ك راه كاروان رو، ي ۀي محقر گذشته و در حاشیآباد ین راه، از حلبيدر ب. مين از تھران خارج شديميچند روز بعد، با 

ھا،  ن كلبهيدوروبِر ا. مي كوچك، توقف كردی كلبۀ ِگلی تعدادی غروب، جلوی حوال.ميل رفتير، با اتومبي كویكيتا نزد

  .درختان نخل كاشته شده بود

  ».رسد ین قرن و به زمان ماركوپولو مي است؛ عمرش به چندیمي قدیليك واحۀ خينجا يا«

 یلي مدرك تحصیارا كه داخل كلبه است دیشخص«: ت كرديھا ھدا  از كلبهیكيحات، مرا درون ين، ضمن توضيمي

.  بماندید ناشناس باقيشود، با ی بر شما معلوم میزود  كه بهیليبه دال. ھا است ن دانشگاهي از مشھورتریكيدكترا از 

  ».ديش كنيصدا» دکتر«د يتوان یم
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که م و وارد اتاقكی شديم يبا فشار، در را باز كرد.  گنگ از داخل جواب دادئیصدا.  چند ضربه زدین به در چوبيمي

م با نور يھا  چشمیوقت.  بودئیك گوشۀ اتاق، تنھا منبع روشناي در یز كوتاھي می بر روینور چراغ نفت. پنجره نداشت

 یطور.  ظاھر شدیگاه، ھالۀ مرد آن.  مفروش بودیراني ای اتاقك افتاد كه با قالین خاكيافت، چشمم به زميق يتطب

ص بدھم كه خودش را با يتوانستم تشخ یفقط م. ن پنھان بودد ميات صورتش از دي چراغ نشسته بود كه جزئیجلو

 ین صندليز، اي میاستثنا به.  چرخدار نشسته بودیك صندلي یرو. ده استيچي ھم دور سرش پیزي پوشانده و چئیپتو

 كرد، خودش جلو رفت، مرد را بغل. نمي بنشی قالین اشاره كرد كه رويمي. داد یل مي اتاقك را تشكۀيتنھا اسباب و اثاث

  . نجوا كرد و برگشت و در كنارم نشستئیزھايدر گوشش چ

  ».ميا دا كردهي را پیعال دار جنابيم كه فرصت ديھردو مفتخر. نز، قبالً عرض كرده بودمي پركیدربارۀ آقا«

 به جلو خم كردم تا یخودم را كم» .دينز خوش آمدي پركیآقا«:  گفتی گرفته، آھسته و بدون لھجۀ خاصئیصدا

 مثل شما یزمان. شه به اين شکل نبودميھم.  در ھم شکسته نشسته استیدر مقابل شما، مرد«. ام را كمتر كنم فاصله

به نظرم . »شاھنشاه، شاِه شاھان«:  كرد و ادامه دادیمكث دراز» .ك و مورد اعتماد شاه بودميسرحال و مشاور نزد

  .آلود باشد، محزون بود ش از آنكه خشميد كه لحنش بيرس

» ً ن كشور را به يآنھا به من اعتماد كردند تا ا. كسون و دوگليزنھاور، نيآ:شناختم  ی از رھبران جھان را میلي خشخصا

من ھم به شاه «. خندد یفكر كردم م.  كردیا سرفه» ...شاه ھم به من اعتماد كرد و. ت كنمي ھدایدار هياردوگاه سرما

رساند و  یران جھان اسالم را به دوران مدرن مي شده بودم كه امتقاعد. كردم یش را باور ميھا یلفاظ. اعتماد كردم

ا ين دني ما به اۀم شاه، من و ھميكرد یفكر م. ن بوده استير چنيد كه تقديرس یبه نظر م.  به عھد خواھد كردیوفا

  ».مي كنءن مأموريت را اجرايم تا ايا آمده

 كه صورت یطور د، بهي چرخی برخاست و كمیريجري جی چرخدار صدایاز صندل.  به خود دادیر پتو، تكانياز ز

تمام تنم به .  نداشتینيخشكم زد، صورتش صاف بود و ب. نميمرخ ببيتوانستم از ن ی داشت، میش توپيمرد را، كه ر

  .لرزه افتاد و فرياد وحشتم را سرکوب کردم

ً مشمئزكننده . دينيد ببيتوان یچقدر بد كه در نور كامل نم. ستي نئیبايد گفت كه منظرۀ زيخواھ! نزي پركیآقا« واقعا

ً حق خواھ«. دمي شنی خندۀ گنگیدوباره صدا» .است ً به ياگر تالش كن.  بمانمید داد كه گمنام باقيمطمئنا د، مطمئنا

ً وجود خارج. ام د كه من مردهيجه برسين نتيد برد، گرچه ممكن است به اي خواھیت من پيھو  یدر واقع، من رسما

تان است كه مرا ۀبه نفع شما و خانواد. د كردي من نخواھئی شناسای براینان دارم كه تالشياف، اطمن اوصيبا ا. ندارم

  ».رسد یھا م قدرت شاه و ساواك تا دوردست. دينشناس

 كردم، یدم، احساس راحتيد یمرخ آن مرد را نميگر نيكه د نياز ا.  اولش برگشتیر به جايرجي جی با صدایصندل

ن يدر آن موقع، از ا. و در سايه، در عين حال خشونت وارد شده بر او را نيز از بين می برد محو شدن چھرۀ ائیگو

شدند،  یا رھبران آن مي جامعه ئیآبرو ی كه باعث ننگ و بیافراد. ن منطقه اطالع نداشتمي ایھا  فرھنگیرسِم بعض

  .ماند ی می باقی تا آخر عمر با ون داغيداد، ا ین مرد نشان ميطور كه چھرۀ ا ھمان. شدند یطور مجازات م نيا

ً از خودتان می پرسيد كه چرا شما را به ا! نزي پركیآقا« : بی آن که مکث کند ادامه داد» .مين جا دعوت كرديمطمئنا

ه  شما معزول شد، متأسفانیايپدرش توسط سازمان س. طان استينامد، درواقع، ش ی كه خود را شاھنشاه مین مرديا«

بعد . ھا متھم می دانستند ی با نازیعلت ھمكار به كمك من، که از اين موضوع شرمسار ھستم، زيرا پدرش را به

ن ي كامل و در پناه دولت شما ای با آگاھیو. د كرده استيتلر را سفي ھیامروز ھم شاِه ما رو. ش آمديبت مصدق پيمص

  ».دھد ی را انجام میطاني شیكارھا
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  »است؟ن يچرا چن«: دميپرس

انه ي ھم حول محور نفت كه خاورمی صنعتیايدن. انه استي تنھا متحد واقعی شما در خاورمیو.  ساده استیليخ«

 در ینفت. د كه، درواقع، وبال گردن شما است و امتيازی به حساب نمی آيديل را ھم داريالبته اسرائ. چرخد یباشد م

ھا را به دست  یميد دل كلي، بایو تأمين مخارج مبارزات انتخابات ء كسب آرایاستمداران شما برايس. آنجا وجود ندارد

شما به . از دارنديھا قدرت دارند، به ما ن یميش از كلي شما، كه بی نفتیھا شركت. ِد مسائل استين كليمتأسفانه ا. آورند

از ي نیتنام جنوبيرھبران فاسد ود به يكرد یطور كه فكر م د ــ ھمانياز داريد كه به او نيكن یا فكر ميد ــ ياز داريشاه ن

ران، بالقوه، يسرانجاِم شما در ا! ريانه است؟ خيتناِم خاورميران ويا ايد؟ آي جز آنچه گفتم داریگريل ديا تحليآ. ديداشت

تنھا   اسالم از او متنفر است ــ نه یايدن. آورد یاد دوام نميشاه ز! دينيبب. تنام ھم، به مراتب، بدتر خواھد بودياز و

 یا  تقّهیصدا» .ھا یرانيشتر، مردم خودش، اياالت متحده و از ھمه جا بي، ایھا، در اندونز عراب، بلكه كل مسلمانا

بعد » .ميھا از او نفرت دار یرانيما ا! طان استيك شياو «: ده استيش كوبيدم كه محكم به بغل صندليدم و فھميشن

  .ن مطالب او را از حال برده بودايا بيگو. نفس افتاده بود به نفس. سكوت حكمفرما شد

ن شقوق مختلف ي در بیميان ھای نھفتۀ عظيجر. ك استي نزدیليدكتر به مالھا خ«:  آرام و بم گفتین با صدايمي

ك مشت تاجر ي یاستثنا خورد، البته به یباً در اكثر نقاط كشور به چشم ميان تقرين جريا. ران وجود دارديت در ايروحان

  ».شوند ی شاه منتفع میدار هيكه از نظام سرما

 شما یھا كدام از گفته چيران شاھد ھيدم از اي چھار بار بازدید اذعان كنم كه طي بایول. برم یبه شما گمان بد نم«: گفتم

  ».شنود استو خیدارد و از رونق اقتصاد ید كه شاه را دوست ميآ یام، به نظر م با ھركس كه صحبت كرده. ام نبوده

كا يمرا كه در اروپا و ی كسانیھا د، گفتهيشنو ینفع را مي ذیھا  آدمیھا د و گفتهيكن ی صحبت نمیفارسشما «: ن گفتيمي

  ».ك استثناء استينجا ياما دكتر در ا. اند و دست آخر ھم به خدمت گذاری شاه در می آيند ل كردهيتحص

كان شاه گفت يآنھا فقط با نزد!  شماه مطبوعاتيدرست شب«: ن كندي اش را سبك و سنگی كرد تا كلمات بعدین مكثيمي

شنوند و  ی را میزيجه آن چيشوند و در نت ی كنترل می نفتیھا البته اكثر مطبوعات شما ھم توسط كارتل. كنند یوگو م

  ».خواھند مخاطبان بخوانند یكنند كه م ی را منتشر میزيآن چ

دار را از دست داده بود، ين دي ایره شده برايذخ و توان یتر از گذشته، انگار كه تمام انرژ  گرفتهئیدكتر با صدا

د و يران برويم از ايم شما را متقاعد كنيخواھ یكه م ني ایم؟ برائيگو ین مطالب را به شما مينز چرا اي پركیآقا«: گفت

پول د يكن یگرچه شما فكر م. ميشدار بدھوم به شما ھيخواھ یما م. م كه وارد اين کشور نشوديب كنيشركت شما را ترغ

 به یا دوباره ضربه» .آورد ین دولت دوام نميا. ك توھم استين ي این مملكت به دست خواھيد آورد، ولي از ایكالن

  ». نخواھد داشتيین با شما و نوع شما ھمدرديگزين دولت رفت، دولت جاي ایو وقت«: اش زد یصندل

  »د مطالبات ما پرداخت نخواھد شد؟ئيگو یم«

 گفت و سر ی به فارسیزي كه سرفه تمام شد، چیموقع. ن نزد او رفت و پشتش را مالش داديمي. دكتر به سرفه افتاد

  .ش برگشتيجا

شما كارھا را .  انجام نخواھد شدیپرداخت! نه: ل شماؤادر پاسخ به س. مين گفت وگو را تمام كنيد ايما با«: ن گفتيمي

  ».شاه رفته استرسد،  یالزحمه م افت حقي كه زمان درید و ھنگاميدھ یانجام م

 ینيب شي كه پین فاجعۀ مالي از ا»نيمِ «خواھد شركت  یل كردم چرا دكتر مؤان سيميل، از يموقع برگشت، در اتومب

  .ندي نبیانيكند ز یم

ك شركت ياگر . ديران را ترك كنيم كه شما ايدھ یح مي ترجیم، وليشد ی شركت شما خوشحال میاز ورشكستگ«
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ما ! مالحظه كنيد. د ما استين اميا. شود یجاد روند خروج ميش را كنار بكشد، باعث اگر، مشابه شركت شما، خوديد

 را »یزامبوت« یم كه شما آقايخواھ یلذا از خدا م. تر بھتر د برود، ھرچه سادهيشاه با. ميخواھ ینجا نميحمام خون در ا

  ».ران خارج كندي است، بساط شركت را از اید كه تا وقت باقيمتقاعد كن

  »ا من؟چر«

اطالعات . م، صداقت شما را احساس كردميكرد یر صحبت مي كوئی كه راجع به پروژۀ شكوفایز شام، موقعيسر م«

  ».ینينابي بید، شخصين دو جھان ھستيشما مرد ب. ما در مورد شما درست بوده است

  . می تواند دربارۀ من داشته باشدیش مرا به فكر واداشت كه چه اطالعاتيھا حرف

 داردادامه 


