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  ٢٠١٣ جون ٠٥
 

  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  ) ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ امريکا در اقتصاد جھانیگریءافشا(

١۶  

 

 
John Perkins 

 

  ٢۴فصل 

  ستيزد بزرگ نفتی می ھای رئيس جمھور اكوادور با شركت

ی ام، کلمبيا و پاناما تنھا کشوری بود که وقتی در خارج از کشور به سر می بردم احساس می ئدر مسافرت ھای حرفه 

 به سر ی دست راست١كتاتورھا و توانگرساالرانيِت دياكوادور به شکل دائمی درحاكم. خودم ھستمکردم که در خانۀ 

  ٢ موزیك جمھوري از ین كشور، نمونۀ كامليبه عبارتی،  ا. اند كا بودهيمرا ی و بازرگانیاسيبرده كه در خدمت منافِع س

  .د در آن رخنه كرده بوعميقاً » یساالر ابرشركت«به حساب می آمد که 

ك سلسله ي آغاز شد و به ١٩۶٠  منطقۀ  آمازون در حوزۀ كشور اكوادور در اواخر دھۀ ی از منابع نفتی جدیبردار بھره

چۀ ي حاكم بر اكوادور خود را بازیھا ان آن، گروه كوچِك خانوادهيد كه در جريھا انجام خت و پاشيمخارج مسرفانه و ر

 ۀقي كه وثی ھنگفت را بر گردۀ كشور خود نھادند، در حالیھا ی از بدھیني ساختند و بار سنگیالملل ني بیھا دست بانك

                                                 
1. oligarchs 

2. Banana Republic : اقتصادشان رود كه ھای كوچِك معموالً استوائی، به كار می اين اصطالح، اغلب به تحقير، در مورد جمھوری 
طور تام و  لحاظ سياسی، گروه كوچكی از افراد، قدرت را به وابسته است و، به) مثالًموز(شدت به محصول كشاورزی خاصی  به

 .تمام دردست دارند ـ م
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ع ي انتقال و توزیھا ك، شبكهيدروالكتري ھی، سدھای صنعتیھا ھا و شھرك جاده.  كشور اكوادور بودی نفتیآنھا درآمدھا

 یھا ب يک بار ديگر شركتبه اين ترتي. دن بودئيرو در سرتاسر كشور مانند قارچ در حال روي نیھا ر پروژهيبرق و سا

  . به ثروت ھنگفتی دست يافتندی و مھندسی ساختمانیالملل نيب

 بين توده ھای مردم در حال طلوع یاستمداري واقع شده است، ستارۀ اقبال س»آند«جبال  ن كشور كه در كنار سلسلهيدر ا

او در . ن بار مالقاتش كرده بودميچند كه یا  وچند سالهی سیل دعاوي، استاد دانشگاه و وك» ٣مه رولدوسيخائ«: بود

 برخوردار یقرار داشت و از قدرت جاذبه و فرھمند» یساالر ابرشركت«استمداران فاسد و ھمدست با ينقطۀ مقابِل س

گان ي  پرواز خواھم كرد و به را»٤تويك«شنھاد دادم كه ھر زمان كه بخواھد، به شھر ي به او پیك بار، با شتابزدگي. بود

ن ي واقعاً حاضر بودم ایزدم، ول ی می شوخی از روین حرف را تا حدياگرچه ا. اِت مشاوره ارائه خواھم داد خدمیبه و

صراحت به  طور كه به  عالقه داشتم و ھمانیرا به ويش انجام دھم، زيب خاطر در اوقاِت فراغتم برايكار را با ط

 داد و یشنھاد مشابھي به من پیشوخ او ھم به. نميرا بب بودم كه كشورش یا شه به دنبال بھانهيخودش ھم گفته بودم، ھم

  !دارش بروميتوانم به د یگفت ھر موقع خواستم در مورد صورتحساِب نفتم مذاكره و معامله كنم، م

ِت مسؤولي«ِف جامعه و ي به حقوِق اقشاِر ضعی قویگرا، با باور ی  و ملّ »٥ستيپوپول« یاستمدارياو به عنوان س

 یھا تي، با آغاز فعال١٩٧٨او در سال . افته بوديشھرت »  كشوریعي به استفادۀ محتاطانه از منابع طباستمداران نسبتيس

ان ي را كه خارجئیر كشورھايش، توجه شھروندان سای، عالوه بر ھموطناناست جمھوري انتخابات ریاش برا یغاتيتبل

 یروھاي از اِعمال نفوِذ نئی را كه مشتاق رھایئز مردِم كشورھاي از نفت مشغول بودند، و نیبردار در آنھا به بھره

 بود كه از مخالفت با یاستمداراِن نادر و مدرني سۀ از جمل»رولدوس«.  بودند نسبت به خود جلب كردیقدرتمنِد خارج

 ،كرد یت مي كه از آنھا حمایا دهيچيچندان پی و بر نظام ن نفتیھا كرد بر شركت یاو تالش م. ديھراس یِت حاكم نميوضع

  .غلبه كند

االت ي  ا٧»یلي انجیسايكل«ونر از يسيك گروه مي  را، كه ٦(SIL)»  سامریشناس  زبانیتويانست«به عنوان مثال، او 

با » سپاه صلح«تم در يمن از زمان فعال.  متھم كردی نفتیھا  مجرمانه با شركتیكا بود، به ھمدستيمرامتحدۀ 

 وارد ی بومیھا بھانۀ مطالعه، ثبت و ترجمۀ زبان سازمان مزبور بهافراد .  داشتمئی آشناSIL یلي انجیونرھايسيم

 آمازون، با یِن اكتشاف نفت در منطقۀ حوزۀ نفتي آغازیھا  منطقه و از جمله اكوادور شده بودند و در سالیكشورھا

كننده كه   نگرانیدادھايك سلسله رويدر آن دوران، . كردند ی كار میا طور گسترده  به»٨یھوائوران«لۀ سرخپوستان يقب

 ابرشركت گزارش ی مركزینگارھا به ستادھا ھربار كه لرزه: داد یكرد به كّرات رخ م ی میرويكسان پي ئیاز الگو

ن ير سطح زميار، نشان از وجود نفت در زي است كه، به احتمال بسئیھا  مشخصهی دارای خصوص دادند كه منطقۀ به یم

كردند كه از آنجا به  یب ميان را ترغيشدند و بوم یروانه آن منطقه م» یليانج یسايكل«شناِس   زبانیونرھايسيدارد، م

  الت بهي و تحصی پزشكیھا گان، سرپناه، لباس، مراقبتي رایدر آنجا غذا. ونرھا كوچ كننديسياِر ميمنطقۀ تحِت اخت

 ی نفتیھا د را به شركت خویھا نيكه زم نيگرفت، مشروط به ا یاِن مزبور قرار ميار بومي در اختیونريسيوۀ ميش

  .واگذار كنند

ل را به ترك يرند تا قبايگ یبكارانه را به كار مي فریھا ونرھا انواع روشيسي از آن بود كه میعات روزافزون حاكيشا

 یونرھايسين بود كه ميشد ا ی كه كه مكرّراً نقل میمطلب. ب كنندي ترغیونريسيشان و نقل مكان به مراكز ميھا خانه

 ی مداوای را برائیگذاشتند و سپس داروھا یان ميار بومي آغشته به مسھل در اختئی غذاھاءابتدا» یلينج ایسايكل«

                                                 
3. Jaime Roldos 

4. Quito 
5. Populist 

6. Summer Institute of Linguistics 
7. Evangelical Church : كه جرج دبليو بوش با اتكاء به (ھا  اِن پروتستاِن امريكائی متعصب و متحد باصھيونيستای از مسيحي فرقه

 .ـ م) آرای آنان به رياست جمھوری رسيد و خود نيزپيرو ھمان كليسا است
8. Huaorani Tribe 
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 زبانشناِس یونرھايسي، م»یھوائوران« ۀلي قبیھا نيدر سرتاسر سرزم. دادند یارشان قرار مي اسھال در اختیدمياپ

در جدارۀ كِف . افكندند ین مئيلكوپترھا با چتر به پايماھا و ھي را از ھواپئی مواد غذای حاوئیسبدھا» یلي انجیسايكل«

 یپرسنل نظام.  شده بودی فرستنده ھای کوچک برای گيرنده ھای پايگاه نظامی شل جاسازیھا ن سبدھا دستگاهيكاذِب ا

لۀ يوس ھا و به مي سین بيق ايمستّقر بودند از طر» شركت نفت شل«كا در يمراگاه ارتش يكا كه در پايمرااالت متحدۀ يا

 از یكيھرزمان كه . كردند یارتباط برقرار م» یلي انجیسايكل «یونرھايسيده، با ميچيار پي بسی مخابراتیھا ستگاهيا

 مناسب ــ و اغلب در یا داروھايونرھا با پادزھر يسي از میكيشد،  یمار ميداً بيا شديده ي گزی سمیله توسط ماريافراد قب

  .ديرس ی راه مــ از» شركت نفِت شل «یكوپترھايھل

 یھا زهيكشف شد كه ن» یلي انجیسايكل« زبانشناِس یونرھايسيِن اكتشاِف نفت، اجساد پنج نفر از مي آغازیدر روزھا

خواستند به  ین كار مي ادعا كردند كه با ا»یھوائوران«بعدھا، سرخپوستان .  بدن آنان را شكافته بود»یھوائوران«مردان 

غام يدر واقع، پ. ده انگاشتنديغام را نادين پي آنھا ایول. رون برونديد از آن منطقه بيكه باغام دھند ي مزبور پیونرھايسيم

ت ي پول و جلب حمایآور  از مقتوالن، با ھدف جمعیكي، خواھر »نتيراشل سِ «را ي معكوس داشت، زیتاً اثريمزبور نھا

اھتمام » انيوحش«ی متمدن ساختن ، كه به زعم او برای نفتیھا و شركت» یلي انجیسايكل «یونرھايسي میبرا

  .ز ظاھر شدي نیونيزي تلویا ن نظرات، در برنامهيِغ ھمي تبلید و برايكا را درنورديمرااالت متحدۀ يكردند، سراسر ا یم

ۀ خانواده يري خیھا توسط انجمن) »یلي انجیسايكل «یونرھايسيا ھمان مي SIL(»  سامریشناس زبان) ئیكذا (یتويانست«

كند كه  یالِت خانوادۀ راكفلر ثابت مي با تشكین روابطي بود كه چنی مدع»مه رولدوسيخائ«. شد  یأمين مال ت»٩راكفلر«

شبرد اكتشاف نفت بوده يان و پي بومیھا ني تصرف زمی برای، درواقع، فقط پوشش»یلي انجیسايكل «یونرھايسيگروه م

را تأسيس كرده بود كه بعدھا » لي استاندارد اوینفتشركت «، » ١٠راكفلر. جان د« یعني از اخالف خانواده، یكياست؛ 

  )١.(ه شدي  تجز١٣لي  و موب١٢ ، اِكسون١١ از جمله ِشورونیا  عمدهی نفتیھا به شركت

 آنھا در یھردو. شگام بودي در آن پ»خوسيتور«داشت كه قبالً  ی گام بر میري در ھمان مس»رولدوس«د من، ياز د

رد و يھا پس بگ ئیكايمرارا از » آبراه پاناما«خواست  یخوس ميتور. فراشته بودند قد برا،ن قدرِت جھانيتر یبرابر قو

د قرار داده ي جھان را مورد تھدیھا ن شركتي نفوذتریلۀ نفت، ذأی خود در قبال مسگرا یداً مليرولدوس با موضع شد

رشان به طور مستقل و به ن سرنوشت كشويي آنان كسِب حق تعۀخواست. خوسيست بود و نه تورينه رولدوس كمون. بود

كردند كه  ی مینيب شيخوس، پي در مورد رولدوس، ھمچون توریاسينظراِن س صاحب.  بودیدور از دخالت اجنب

س جمھور يعنوان رئ  او را تحمل نخواھند كرد و چنانچه بهیاست جمھوريگاه ر چي بزرگ و واشنگتن ھیھا شركت

  .رو خواھد شد  روبه یليچ  در »١٥آلنده«ا يكشور گواتماال و  در » ١٤آربنز« مشابه یانتخاب شود، با سرنوشت

 در ینيشگام جنبش نوي، ھمراه با ھم، پ)خوس در پانامايرولدوس در اكوادور و تور(ن دو يد كه ايرس یبه نظرم م

نان يا. د تمام ملل جھان باشیساز برا  سرنوشتیراتييگذاِر تغ هين خواھند شد كه ممكن است پاي التیكايمرا یھا استيس

 یالملل ني نداشتند و، خالف آلنده، در اتحاد با جنبش بین ارتباطي  و چ١٦هي نبودند؛ با روسیا قذافيامثاِل كاسترو 

 و مردمی در عرصۀ سياسی، بيشتر عمل گرا بودند تا جزم ئیاين دو رھبر ھوشمند و استثنا. ز نبودنديھا ن ستياليسوس

                                                 
دۀ سھاِم بسياری از از ثروتمندترين افراد امريكا و صاحبان بخش عم) نلسون و ديويد(برادران راكفلر  : Rockefellersـ 9

 .ـ م... و... ھاو ھای نفتی، بانك ھا، از جمله بسياری از شركت ابرشركت
10. John D. Rockefeller : ھای نفتی و بانكی خود طی ساليان  ھا وابرشركت راكفلر از طريق امپراتوری تراست. وارثاِن جان د

 .اند ـ م رجی اياالت متحده تأثير گذاردهھای اقتصادی، داخلی، و خا ای بر سياست نحو عمده متمادی، به
11. Chevron 

12. Exxon 
13. Mobil 

14. :Arbenz ابرشركت يونايتد فروتز وسرنگونی آربنز، رئيس جمھوری گواتماال«:  مترجمان٣ مراجعه كنيد به يادداشت شماره« ،
 ٣۴۶.ص 

15. :Allendeی كودتای طراحی شده توسط  شيلی كه درنتيجهخواه و منتخب مردم   دكتر سالوادور آلنده، رئيس جمھور آزادی
نگاه كنيد به يادداشت ( سرنگون شد ١٩٧٣در سال ) سيا(» اياالت متحده سازمان مركزی اطالعات« و ITTابرشركت آمريكائی 

 ٣۵۴.، ص »يلیچ؛ سرنگونی دكتر آلنده، رئيس جمھوری .تی. تی. ابرشركت آی«: مترجمان۵ ۀشمار
 .قع، شوروی سابق است ـ ممنظور نويسنده، در وا. 16
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 كالن، یھا  شركتیعنيبر سه ستون ــ » یساالر ابرشركت«اگر .  نبودندئیكايرم ا، ضدئیگرا ین مليآنھا، در ع انديش

 از یكي یخوس می توانستند امكاِن سرنگونيدست ــ بنا شده بود، رولدوس و تور  ھمیھا ، و حكومتیالملل ني بیھا بانك

 یا  رولدوس را برنامهیباتت انتخاي از فعالیا بخش عمده. دست، را فراھم سازند  ھمیھا  حكومتیعنين سه ستون، يا

ن ي بر ایاست مبتنين سيا.   شناخته شد١٧»یدروكربني ھیاست مواد سوختيس«داد كه بعداً تحت عنوان  یل ميتشك

 انجام شود كه ینحو د به ي نفت بایۀ اكتشافاِت آتينكه كلين منبع درآمد اكوادور نفت است و ايتر فرض بود كه بزرگ شيپ

 یاريرولدوس به لزوِم تعھد دولت به . ِت اكوادور در بر داشته باشدين بخش جمعيرتري كثیا را بریشتريمنافع ھرچه ب

 یاست مواد سوختيس«كرد كه  ی میدوارياو ابراز ام. اً باور داشتيف و محرومان قويرساندن به اقشار ضع

دانست  یبا اين وجود، م. ردي گ مورد استفاده قراریل به اصالحات اجتماعي نیعنوان اھرمی برا بتواند به» یدروكربنيھ

دانست كه در اكوادور، ھمچون  یرا مي عبور و تعادل خود را حفظ كند؛ زید از طناب نازكيك بندباز، بايكه، مانند 

ر نخواھد يپذ ار پرنفوذ امكاني بسۀت حداقل چند خانوادي در انتخابات بدون حمایت ويگر، موفقي دی از كشورھایاريبس

ِت آنان يش بدون جلِب حمايھا ِز برنامهيآم تي موفقیروز شود، اجرايِت آنان در انتخابات پين حما اگر بدویبود و حت

  .سر نخواھد شديم

خاطر  د بود احساس آرامشي در كاخ سف» كارتریميج« چون یس جمھوري، رئیام بحرانين موضوع كه در آن ايمن از ا

گر، واشنگتن تا حد ي دی نفتیھا و شركت»  تگزاكویكت نفتشر «ی، با وجود فشارھای ویدر دوران زمامدار. كردم یم

س ي رئیدانستم كه تحت زمامدار یمن م. داشت ین كشور دور نگه مي ای خود را از دخالت در تحوالت داخلیاديز

  .بود ین منوال نمي، وضع به ا»دموكرات«و چه » خواه یجمھور«كا، چه يمراگر در ي دیجمھور

 در یاست جمھوريگر مردم اكوادور را متقاعد كرد تا رولدوس را به كاخ ريھر موضوع دش از يبه باور من، آنچه ب

 از ی طوالنیا رهي بود كه، پس از زنجیس جمھورين رئياو اول.  او بودیدروكربني ھیاست مواد سوختيتو بفرستند سيك

 ی در سخنران١٩٧٩ست سال گ ا١٠يخ رولدوس در تار. شد یك انتخاب ميكتاتورھا، در اكوادور به صورت دموكراتيد

  :ف كردين توصيرا چن» یدروكربني ھیاست مواد سوختيس «یاش، خطوط اصل یاست جمھوريِن ريآغاز

منظور حفِظ تنوِع صادرات، حكومت  به.  برداشته شودی مؤثریھا ن ملت، الزم است گامي ای دفاع از منابع انرژیبرا«

 ما صرفاً ملھم از منافع یھا یريگ ميتصم.  خود را از دست ندھدیاقتصادد اقدامات الزم را به عمل آورد و استقالل يبا

  )٢.(كشور خواھد بود نيِت ايحاكم  و در جھت دفاِع ھمه جانبه از حق یمل

را در آن يمتمركز كند ز» شركت نفِت تگزاكو«رولدوس، از ھمان زمان آغاز به كار، مجبور بود توجه خود را بر 

. ت متزلزل بودينھا یروابط شركت و رولدوس ب. ل شده بودي نفت تبدی در صحنۀ بازیر اصلگين شركت به بازيزمان، ا

 یھا گذاِر بدعت هي را كه ممكن است پایاستيچ سي ھیل نبود اجراينان نداشت و مايد اطميس جمھور جدي به رئیغول نفت

ز به كار ير كشورھا نيبه عنوان الگو در سا ممكن است، ئیھا استيتگزاكو كامالً آگاه بود كه چنين س. ردي شود بپذیديجد

  .گرفته شود

  : كردیبند ن جمعيد را چنيدنت رولدوس، نگرش دولت جدي پرزی از مشاوران اصلیكي ، »١٨اليخوزه كاروا«

 اكتشاِف ی برایگذار هيرد و از انجام سرمايھا را بپذ سكينخواھد ر) »شركت تگزاكو«اشاره به  ( ی تجاریكيچنانچه شر

ن حق خواھد داشت دست به يگزي جایكيگاه شر اِز خود اجتناب كند، آني از مناطِق تحت امتیبردار  بھرهاينفت 

  ...رديعنوان مالك، كار را به دست گ  زند و سپس، بهیگذار هيسرما

قاوم د ميمان با ۀن حال، در مبارزي، در عید منصفانه باشد؛ ولي بای خارجیھا م كه روابطمان با شركتيما اعتقاد دار

  )٣.(مي از خود نشان دھیا عقدۀ حقارتيگونه ھراس  چيد ھيگانگان، نبايم و در مذاكره با بيباش

                                                 
17. Hydrocarbons Policy 

18. Jose Carvajal 
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 وپنج یگر، سيست وھشت روز ديب.  بودیدي  آغاز دھۀ جد١٩. كردمی، با خود عھد١٩٨٠در روز اول سال نو، در سال 

 یدينده، قھرمانان جديجاد كنم و، در آيام ا یزندگ در یا رات عمدهييد تغيبا خود عھد كردم در طول سال جد. شدم یساله م

  . خود قرار دھمی را الگو»خوسيُعَمر تور« و »مه رولدوسيخائ«مانند 

 »نيمِ «خچۀ شركت ي در تارئیر اجراين مديتر ، موفقی كه از نظر سودآور»برونو«.  دادی رویا دھنده گاه اتفاق تكان آن

  . اخراج شد»ھال مك«، توسط یطارگونه اخ چي و بدون ھیطور ناگھان بود، به

  

  ٢۵فصل 

  دھم  میءاستعفا

 شركت موجب یھا ۀ قسمتي بود که در كلیا  چون زلزله»نيمِ « شركت ی، برا»ھال مك« توسط »برونو«اخراج 

 یبرا. مناك شده بودندي بی از آنان ھم از اخراج وی برخی حتی ھم داشت ولی دشمنان»برونو«. اغتشاش و تشتت شد

ا يز نھار ي دور میھا ضمن بحث.  حسادت بوده است»برونو«زۀ اخراِج ي كاركنان، پرواضح بود كه انگ ازیاريبس

 نسبت به برونو، كه »مك ھال«كردند كه به نظر آنھا  ی عنوان میطور خصوص دن قھوه، كاركنان اغلب بهيھنگام نوش

  .كرد ی رسانده بود، احساس خطر میددھ از سویا سابقه یتر بود و شركت را به سطوح ب  جوانیپانزده سال از و

ص ياو تشخ. ش بتازدير ھمچنان پين مديعنوان بھتر توانست اجازه دھد برونو به یمك ھال نم«: گفت ی از كاركنان میكي

  ». كندید با شركت خداحافظيا زود، سررشتۀ ھمۀ امور را در دست خواھد گرفت و او باير يداده بود كه برونو، د

د ي جدئیر اجرايعنوان مد  را به» ٢٠یديپل پر«ھاست،  هين فرضي اثباِت صحِت ھمی در پئیان كه گوز، چنيمك ھال ن

 یرعامل را بر عھده داشت، مھندسي ِسمت معاونت مد»نيمِ « در شركت یادي زیھا پل كه سال. شركت انتخاب كرد

بله  «یت، و مرديفاقد صالح افسرده و کدر و، یتيولی به نظر من، او شخص. آچار به دست و خوش برخورد بود

كرد و ھرگز حاضر نبود  یره سر خم مي مدھيأتس ي رئیرمنطقي اتفاقی و غیھا بود كه در برابر خواست» گو قربان

  .م بودنديده با من سھين عقي در ایاريبس. شدار دھندو به او ھئیھا ن خواستي عواقب چنۀدربار

 را ی اصلیك رھبر و عاملي ما نقش یالملل نيات بياو در عمل. دك فاجعه بوي شركت ی برا»برونو«از نظر من، خروج 

 یقيت حقيتمركز كرده بود و از ماھ) كايمرا(  داخل كشور ی بر كارھا»یديپر«در صورتی که . كرد ی میباز

كاِر شركت ن احوال، يدم كه با ايپرس ین خاطر، از خودم ميبه ھم.  داشتیزيار ناچيمأموريت ما در خارج اطالعات بس

  .افتمي یاش رفتم و او را آرام و منطق  سر زدن به برونو، به خانهیبرا. ديبه كجا خواھد انجام

ن علت، در يبه ھم.  نداردیا كننده ل قانعيچ دلي اخراج من ھیدانست كه برا یمك ھال م! ن جانيبب«: دربارۀ مك ھال گفت

 از سھام یار بزرگيمك ھال مالِك درصِد بس. به كردم و گرفتم را از او مطالیار خوبي بسیايقباِل خاتمه خدتم، مزا

» . نبودمیكار چيم به عزلم گرفت، قادر به انجام ھي تصمین، وقتيبنابرا. ار اوستيشركت است و كنترل شركت در اخت

 ی عالشنھاِد استخدام در سطوحي بودند پ»نيمِ «ان شركت ي كه از مشتریالملل نيبرونو سپس گفت كه از چند بانك ب

  . آنھا استیافت كرده است و مشغول بررسيت را دريريمد

ت از دست يمك ھال تماس خود را با واقع. چشمانت را باز نگه دار«: ه كردياو توص. ستيف من چيدم تكلياز او پرس

  ».خصوص حاال، بعد از آنچه به سر من آورد ن را به او نخواھد گفت؛ بهيكس ا چي ھیداده است، ول

الت، با کشتی بادبانی رھسپار ي تعطیج بودم، براي كه ھنوز از اخراِج برونو گی، در حال١٩٨٠ چاه ماردر اواخر م

 بود و من او را در »نيمِ «ن سفر، زن جوانی که از کارمندان شركت يدر ا. شدم» نيرجير ويجزا« به ئیاي دریسفر

                                                 
ن متعھد آكنندو خود را نسبت به اجرای  ين میيطبق سنتی، برخی مسيحيان در روز اول ھر سال، ھدفی برای سال جديد تع. 19
 .دانند ـ م می

20. Paul Priddy 
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رای گذراندن تعطيالت سال نو ھيچ تعمد خاصی در مورد انتخاب اين منطقه ب.  می نامم ھمراه من بود»٢١یمر«اينجا  

اين موضوع در آن بعد از ظھری برايم تداعی شد که .  پی بردم که چنين تصميمی چندان ھم اتفاقی نبودهنداشتم ولی بعداً 

ِر ي بوديم، اين منطقه  جزا٢٢»سر فرانسيس دريک«برای رسيده به کانال » سنت جان«در حال دور زدن  جزيرۀ 

  .كند یگر جدا ميكديرا از » نيرجيو «یسي انگل وئیكايمرا

در اين دھۀ گذشته خيلی به .  حامل طال استئیايھا به ناوگاِن اسپان یسين آبراه نام خود را مرھوِن حملۀ نابودكنندۀ انگليا

فکر کرده بودم، که تا چه اندازه علی » سر ھنری مورگان«و » دريک« و شخصيت ھای تاريخی نظير ئیدزدان دريا

رغم تمام دزدی ھا و چپاولگری ھا و ويرانگری ھايشان مورد تقدير قرار گرفته اند و حتی لقب شواليه به آنھا اعطاء 

 که به من آموخته بودند ئیتم، و از آنجايدم كه با توجه به نحوه تربيپرس یاغلب از خود م. هي به لقب شوالیحت.  کرده اند

ا و ي، پاناما، كلمبی چون اندونزئی در مورد استثماِر كشورھاديبا یچرا م احترام بگذارم، ئیکه به چنين شخصيت ھا

اِتان آلن، توماس «ستم ــ امثال ينگر یدۀ قھرمان ميد  كه به آنھا به ی از كسانیاريبس. اكوادور دچار دغدغۀ خاطر باشم

 یھا نيردگان و سرزم ــ سرخپوستان و ب»ز و كالركي كراِكت، لویوي ، د٢٣ل بونيجفرسون، جرج واشنگتن، دان

له احساس گناھم را التيام ين وسيستم و به اينگر ی مئیسان الگو گران را مورد استثمار قرار داده بودند و من به آنان بهيد

  . ام پی می بردم ھات گذشتهي، به ابلھانه بودِن توج»كيس ِدرِ يآبراه ِسر فرانس«دن به يحاال با رس. می بخشيدم

ن ماه را ي چند»اِتان آلن«. آوردم یاد ميده گرفته بودم به يقصد آرامش خاطر ناد كه در گذشته بهزھا را ي چیاكنون برخ

 کرده بود و پس ی با تحمل چند کيلو غل و زنجير به دست و پايش سپریسي متعفن و پرازدحاِم انگلیھا  ـ زندانیدر كشت

، در جنگ ١٧٧۵ بود كه در سال ی جنگیك زنداني او . به سر بردیسيچال انگل اهيك سي را در ی طوالنیز، مدتياز آن ن

 و »مه رولدوسيخائ«كرد كه اكنون  ی مبارزه مئیھا ی ھمان نوع آزادیدر آن ھنگام، او برا. ر شده بوديمونترال اس

  .كردند ی مردِم خود مطالبه می برا»خوسيُعَمر تور«

 خود را به مخاطره ی زندگی مشابھیھا خاطر آرمان ز بهيكا نيمراانگذاران يگر بنيتوماس جفرسون، جرج واشنگتن و د

ن نشده بود و برای آنھا کامال روشن بود که در صورت شکست يش تضمي در انقالب از پیروزيپ. انداخته بودند

 را متحمل یاري بسیھا ز مشقتيس و كالرك ني كراكت، و لوئیويل بون، ديدان. خته خواھند شديعنوان خائن به دار آو به

  . کردندیادي زیھا ی فداكارشدند و

آوردم كه انگلستاِن  یاد مي به ی مطمئن نبودم ولیليخ خي چطور؟ راجع به آن برھه از تار»مورگان« و »كيدر«اما، 

ك يزۀ دريرفتم كه انگيپذ ین احتمال را ميد اين، بايبنابرا. كرد یك احساس خطر مي كاتولیاي از جانب اسپانپروتستان قوياً 

 طال به خاطر منافع شخصی نبود، بلکه آنھا می خواستند به قلب یھا ی، ھجوم به كشتئیاي دریاھزنو مورگان در ر

  .ا ضربه بزنند، و به اين ترتيب از تماميت انگلستان دفاع کننديامپراتوری اسپان

ا ي كه از دل درئیھا هم و به كويرفت ین سو و آن سو ميم و با باد ايراند یق باد بانی مان به سمت باالدسِت آبراه ميبا قا

م، ولی من نمی يشد یتر م كيدر جنوب ــ نزد» رۀ  سنت جانيجز«در شمال و »  تَچۀريجز «یعنيرون زده بود ــ يب

جيمی «ك را بلند كرد تا بھتر صدای ي موزی به من داد و صدائی آبجویمر. توانستم ذھنم را از چنين افکاری رھا سازم

 معموالً با خود به ھمراه یقراني كه قايیام كرده بود و احساس آزاد  كه احاطهئیھا ئیباي زاما با وجود. را بشنويم» بافت

 مانده ی خشم در وجودم باقیول. ن ببرمين احساس را از بيدن آبجو اي كردم با نوشیسع. كردم یآورد، احساس خشم م یم

م را بر می می خودم، خشھا یه آزمندي توجیا برا من از آنھۀآمد و سوءاستفاد یخ مي كه از دوردسِت تارئیآن نداھا. بود

  .انگيخت

ز نسبت به ي كه در ذھن من تزريق كرده بودند، خشمناك بودم و نیخيخاطر ھمۀ آن بينش تار نم بهينسبت به والد
                                                 

21. Mary 
22. Sir Francis Drake 

23. Daniel Boon 
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.  را باز كردمیگري دیآبجو. دانستند یز، خود را محق مينش، در مورد ھمه چمسؤوالام كه  ی، مدرسۀ آمادگ»لتونيت«

  .كشتم یخاطر آنچه بر سر برونو آورده بود م  داشتم، او را بهیدر آن موقع اگر به مك ھال دسترس

ش در ھردو طرف در اھتراز بود و يھا بادبان. كمان، از كنارمان گذشت ني الوان چون رنگین، با پرچمي چوبیقيقا

 روشن، و یھا رنگ   به٢٤ئیھا  با سارونگیپيپنج ـ شش زن و مرد جواِن ھ. كرد یان آبراه عبور ميسرعت باد از م به

 ئیاياران درينھا عيا. دنديكش یاد ميدادند و فر ی ما دست تكان میدو نفر كه در عرشۀ جلو كامالً برھنه بودند، برا

ن را يا. ستنديز یق مي خود در درون ھمان قای، در جامعۀ اشتراكیتيگونه محدود چي بودند كه آزاد و بدون ھیامروز

  .افتيق و از سر و وضعشان دريز قاشد ا یم

تكلِف آنھا  ی آزاد و بینسبت به زندگ. كرد یت نمي دستم از من تبعیشان تكان دھم، ولي برای كردم دستیمن ھم سع

  .احساس حسادت می کردم

آيا دوست « : ديست، از من پرسينگر ی دوردست را میھا  آنھا در افقیجي عرشه، محو شدن تدری، كه از رویمر

  »تی اين طوری زندگی کنی ؟داش

وۀ يآنچه از آن نفرت داشتم ش. ا مك ھال ندارديلتون و يناگھان پی بردم که خشم من ارتباطی به پدر و مادرم، يا مدرسۀ ت

  . اصلی آن ھيچ کس به جز خودم نبودمسؤولمن از خودم بيزار بودم، زيرا .  خودم بودیزندگ

وقت، به من  آن. كرد یاد مي را فریداد، داشت مطلب یرا به اشاره نشان م یزيق چي كه از سمت راست قای، در حالیمر

  ».ميانداز یامشب لنگر م! نستريج ليخل«تر شد و گفت،  كينزد

 به کمين ناوگاِن ئیاي دزدان دریھا یدر گذشته، آنجا كشت. ده بودي آرمیج كوچكيخل» رۀ سنت جانيجز«در دامان 

در .  عرشه رفتمیسمت جلو  سپردم و بهیسپس سكان را به مر. جلوتر راندم. شستندن ی حامل طال به انتظار میھا یكشت

ا آزاد كردم و كرد، خم شدم، بادبان كوچك ر یت ميبا ھدايج زي خلیسو و به»  ملونۀدماغ«ق را به دور ي كه او قایحال

رون انداختم؛ يق به بير را از قا را خواباند و من لنگی بادبان اصلی با چاالكیمر. دميرون كشيش بلنگر را از صندوق

  .ق را متوقف كرديد و قاير با سر و صدا به درون آب شفاف خزيزنج

 ساحل یِق نجات به سوي گذاشتم، با قایادداشتيش يمن برا.  زدی شنا كرد و بعد چرتی كمیق، مريبعد از توقف قا

.  كنار آب نشستمیاديآنجا، مدت ز. شتمشكر نگه داي نیميك مزرعۀ قدي یھا ر خرابهيحركت كردم و آن را درست ز

  . كردم به ھيچ چيزی فکر نکنم  ولی موفق نشدمیسع

 ی رو به خرابیوارھايزحمت باال رفتم و خود را بر فراز د  داشت به یب تندي كه شیا در اواخر بعدازظھر، از تپه

د ي خورشیبه تماشا. حل لنگر انداخته بودمان بود که دور از سا افتم كه مشرف به کشتی بادبانی كوچكي یمي قدیا  مزرعه

دانستم كه مزرعه  ی می بود ولئیباي از زیا ن و چكامهين مناظرۀ دلنشيا. ستادميرفت ا ین مئيب پايكه در جھت كارائ

آنان را .  در آنجا جان كنده و مرده بودندئیقايفراصدھا بردۀ : ده است ي را به خود دیحد و حصر ی ناگفته و بیھا فالكت

آالت، شكر خام  نيشكر بكارند و درو كنند و، با ماشيمانند را در آنجا بنا كنند، ن داشتند تا آن خانۀ كاخ یه زور اسلحه وامب

پوشاند،  یش را ميھا یگر ی گذشتۀ ماالمال از وحشیآرامِش آن مكان چون نقاب. ل كنندي  تبد٢٥ه راميرا به مادۀ اول

  .ساخت یا پنھان مام ر یوِر درون طور كه خشم شعله ھمان

. رنگی در آسمان نقش بست د می شد، كمان عظيم سرخي از نظرھا ناپدی كوھستانیا رهيد در پِس جزيدر حالی که خورش

 که اندک اندک رو به تاريکی می رفت، به اين نتيجه رسيدم که خود من نيز ھيچ تفاوتی با يک برده ئیبا نگاه به دريا

» ی جھانیامپراتور«ر به دام ي فقی كشاندِن كشورھای فقط استفاده از ابزاِر وام برا»نيمِ «دار ندارم و كارم در شركت 

 یا لهي و متورم، صرفاً وسی ساختگی بر اساس ارقام»نيمِ «عنوان اقتصادداِن ارشد   من بهیھا ینيب شيپ. نبوده است
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رنده را يگ ر از گوشت بدِن واميم چند سيوانكا به نفت، بتيمرااز كشورم ين نبود كه به ھنگام نيافتن از اينان ي اطمیبرا

 یش سودآوريم در جھت افزايھا  از تالشیز صرفاً ناشيك نيك شريعنوان  ت من در شركت بهي  موقع٢٦.ميطلب كن

افت، يی شان ارتباط ميھا  كه برشمردم، با مردم و خانوادهی، عالوه بر موارد»نيمِ «كار من در شركت . شركت نبود

 كه آنھا را مورد استثمار و یم جان باخته بودند، مردمير پايواِر زي ساختن دی كه برایچارگانيب مثل ھمان یمردم

  . قرار داده بودمیبردار بھره

از را  بود كه به زور مردان و زنانی یداران  كه بر عھده گرفته بودم در حكم وارث ھمان بردهیمدت ده سال، نقش به

من . تر بود ركانهي و زین تفاوت كه روِش من امروزيبا ا.  ھايشان می کردندجنگل ھا بيرون کشيده و سوار بر کشتی

 یھا دِن ضجهيا شني شدن ی در حال متالشیھا دِن گوشتي در حال جان كندن، بو كشیھا گاه مجبور به نظارۀ بدن چيھ

 بود؛ یطانيبار و ش در خباثتز ھمان قي، ھرچه بود، آنچه من انجام داده بودم نیول. ھا نبودم  از درد و رنج انسانیناش

ھا و  ه، از اجساد، از گوشت و خون، و از ضجهي قضی انسانیھا توانستم خود را از جنبه یرا، خالف گذشتگانم، ميز

  .ز گناھكارتر بودميداراِن گذشته ن ، من از بردهئیل نھايد در تحليب، شاين ترتيبه ا. ھا به دور نگه دارم ونيش

. ا بر اثر جزر مقاومت می کرديبانی كوچكم انداختم كه در لنگرگاھش با فروكش كردِن آِب در به کشتی بادیگرينگاه د

دن او يدر آن لحظه، با د.  ھم به من بدھدیكيد و منتظر آمدنم بود تا ينوش یتا ميد مارگريشا.  در عرشه لم داده بودیمر

كرد، از فكر آنچه با او و  ینان مي قدر به من اطم د و چهيرس یقدر آرام به نظر م كه چه ني روز و ائین روشنايدر آخر

  . متأثر شده بودمكردم، عميقاً  یل مي تبدیتكار اقتصادي جنایكه چطور آنان را به مشت نير كاركنانم كرده بودم و ايسا

ته بود، با  شکلی که کلودين از من جنايت کار اقتصادی ساخنمن آنھا را به جنايت کار اقتصادی تبديل کرده بودم، به ھما

من از آنھا برده . كردم یش حقوق و ارتقاء رتبه، آنان را اغوا ميمن با افزا. اين تفاوت که من فاقد صداقت کلودين بودم

  .  بيش نبودندئیآنھا ھم برده ھا. ِر نظام بودنديدار ساخته بودم، با اين وجود، آنھا ھم مثل ِ من، در غل و زنج

شان كنده  ئیقايفرا که به دست بردگانی که  از زادگاه ئیوارھاي برگرداندم و به دیم روفا ج و آسماِن سرخيا، خلياز در

ده يك تكه چوب خمي چشمانم را باز كردم، نگاھم به یوقت.  كردم ھمه چيز را فراموش کنمیسع. شده بودند چشم بربستم

 یوارھايدن آن بر دي و شروع كردم به كوبدم، چوب را برداشتميپر.  دوبرابر آن افتادیبال و طول سيك چوب بي یبه كلفت

 سرم ی ابرھا كه از باالی چمن انداختم و به تماشایخود را رو.  افتادمین كار ادامه دادم كه از خستگيقدر به ا آن. یسنگ

  .گذشتند مشغول شدم یم

رنگ  ی آبیھا ه در آبمان را ك قيستادم و قايدر ساحل ا. ش گرفتميِق نجات را در پيسرانجام، راه برگشت به طرف قا

به ام،  ی قبلیدانستم كه با بازگشت به زندگ یم. د كرديدانستم چه با یگر ميد. لنگر انداخته بود، از دوردست نظاره كردم

ش بود، ي كه در پئیھا ش حقوقيافزا. شه از دست خواھم رفتي ھمی مظھر آن بود، برا»نيمِ « و آنچه »نيمِ «شركت 

  . داشتم، ھمه اغواكننده بود»نيمِ « كه در ی مختلف و سھامیايزامه و مي، بیحقوق بازنشستگ

طور  توانستم ھمان یك سو، مياز .  شده بودم دار، برده مِن برده. شد یتر م  مشكلءماندم، استعفا ی م»نيمِ «شتر در يھرچه ب

توانستم از ھر آنچه كه بود  یگر، مي دئیشد بزنم ـ و از سو ی كوفته بودم، خود را تا آنجا كه می سنگیوارھايكه بر آن د

  .زميبگر

  .م كردميم را تسلي رفتم و استعفا»یديپل پر«اق ت، به ا١٩٨٠ اپريلروز اول . ن برگشتمودو روز بعد، به بوست
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