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   چھارمۀپار

   تا امروز١٩٨١از سال 

  ٢۶فصل 

  مرگ رئيس جمھور اكوادور

 اپريلن دروِغ اول يا! آه«:  زد و گفتیچشمك.  حرفم را باور نكرد»یديپل پر«.  نبودیا   كار ساده»نيمِ «ترك شركت 

  .»!است

 ید از كارھاي را به خاطر آوردم كه با»پائوال«ۀ يسپس، توص. زنم ی حرف مینان دادم كه دارم جدي او اطمبه

.  كنمیام بپردازم خوددار یات اقتصادي جنایجاد سوءظن نسبت به اين امر كه ممكن است به افشايز و ايآم كيتحر

ده ي زمان آن رسیكنم و سپاسگزارش ھستم ول یست درك م من انجام داده ای برا»نيمِ «ن، تأکيد كردم كه آنچه را يبنابرا

ا موجب ي در سرتاسر دن»نيمِ « كه یشه آرزو داشتم دربارۀ كسانيسپس افزودم كه ھم. است كه به کار ديگری بپردازم

نال نشۀ ي نشریخواھم برا یگفتم كه م. یاسيسم، البته بدون اشاره به مطالب سي بنوی من با آنان شده بود مطالبئیآشنا
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 »نيمِ « خود را به یوفادار.  خود ادامه دھمیصورت آزاد كار كنم و آزادانه به سفرھا گر بهي دیھا  و مجلهكيجئوگراف

  .م شدي تسل»پل«سرانجام، . ش كنمي كه بتوانم، از آن ستایاعالم كردم و سوگند خوردم در ھر فرصت

قدر ھمه   چه»نيمِ «شدند كه در  یادآور مي مرتباً به من . منصرفم كنندء كردند از استعفای سعیگران ھمگيبعد از آن، د

ن يخواھد ا یكس نم چيافتم كه ھيدر. ، به جنون متھم كردندء مرا از بابت استعفایش رفته است و حتيم خوب پيز برايچ

گر گشت كه ا ین برمي از موضوع به ایحداقل، بخش. كنم یرد كه من به خواست خودم شركت را ترك ميقت را بپذيحق

خاطر ترِك شركت  اگر من به. فكننديز به خودشان بي نیرفتند مجبور بودند نگاھيپذ ی مرا مۀ داوطلبانیِت استعفايواقع

.  خودشان را در ماندگار شدن زير عالمت سؤال ببرندید الزم می بود که خود آنان سالمِت عقالنيوانه نبودم، پس شايد

  . تلقی کنند كه با عقلش وداع گفته استیصن بود كه مرا شخيدرد سرتر ا یولی راِه ب

ن فرد ييكرد كه بدون تع ی در نگاھشان مالمتم میزيچ:  كاركنانم بودیھا العمل ز، عكسيش از ھر چيعامل آزاردھنده، ب

، حاال یھا تزلزل و دودل بعد از سال. مم را گرفته بودمي تصمیول. كنم یشان م ن، تركي به عنوان جانشیگريمناسب د

  .ھا را بگسلم مصمم بودم كه رشتهگر يد

 از آنجا كه تا یگر شاغل نبودم وليدرست است كه د. ش نرفتيخواستم پ ی كه می به آن صورتمتأسفانه، كارھا دقيقاً 

گر در ياگر چند سال د. كرد یت نمي كفای بازنشستگیِد سھاِم من در شركت برايمرحلۀ شراكِت خيلی فاصله داشتم، عوا

، ی وپنج سالگیپروراندم؛ اما، در سن س یام م لهي در مخیشدم كه زمان ی میا ونر چھل سالهيليه بودم، م ماندی باق»نيمِ «

  !آور بود ن سرد و كسالتو آن سال در بوستاپريل. ش داشتمي در پیدن به آن مقصد، راه درازي رسیبرا

د يان تھدي از مشتریكي«: گفت یاو م.  به من زنگ زد و خواست كه به دفتر كارش بروم»یديپل پر« ی بعد، روزیمّدت

رفته ين خاطر پذي را فقط به ا»نيمِ «آنان قرارداِد خدماِت شركت .  خواھد كردی قطع ھمكار»نيمِ «كرده كه با شركت 

  ».یري  بر عھده بگ١"شاھِد خبره"گاِه يشان را در جا یندگيخواستند تو نما یبودند كه م

م خود را گرفته ي قرار گرفتم، تصم»پل« یز مذاكره، رو دررويه پشت م كین موضوع فكر كردم و زماني به ایلي خ

. دم كه موافقت كرديبا كمال تعجب، د. گرفتم ین مي كه در مِ یش از سه برابِر حقوقي بیمتم را اعالم كردم ــ مبلغيق. بودم

  .دم بودين آغاز شغل جديا

ن يا. كا، استخدام شدميمرا ی برِق عمومیھا  شركتیاعمدتاً بر» شاھِد خبره«ك يعنوان   با حقوق باال بهیچند سال

 یھا  ناظر بر شركتیھا ونيسيِب كميست به تصويبا یشان م  بودند كه ساختیدي جدیھا روگاهي احداث نیھا در پ شركت

ن بود كه يكار من ا. بود» ريوھمپشايالت ني ایشركت خدمات عموم«انم ي از مشتریكي. ديرس ی میآب و برِق عموم

 ءد ابتداين كار، باي ایه كنم و برايز بود توجيبرانگ ار مناقشه ي  را كه بس٢»بروك ی سیئ روگاه ھستهين «ی اقتصادصرفۀ

  .خوردم یون سوگند ميسيدر برابر كم

در مقاِم . كردم ی میريگ ی آنجا را ھمچنان پیدادھاي روی نداشتم، ولین ارتباِط كاري التیكايمراماً با يگر مستقياگرچه د

سپاه  «یِم روزھاي حفظ كردم و با دوستان قد»پائوال«تماسم را با . ار داشتمي در اختیادي، وقت آزاد ز»شاھِد خبره«ك ي

 یالملل ني بی نفتیھا استيناگاه در كانون س اكوادور در آن روزھا به .  دوباره ارتباط برقرار كردم»اكوادور«در » صلح

  .قرار گرفته بود

اش داده  یاست جمھوري ری انتخاباتیھا تي را كه در زمان فعالئیھا او قول. راند یش ميبه پ ھمچنان »مه رولدوسيخائ«

 واقف بود یوضوح، به امور او، به . داد ی صورت می نفتیھا ه شركتي را علیا جانبه  گرفته بود و تھاجم ھمهیبود جد

د يفھم یاو م. زدند یدن مير مورد آنھا، خود را به ندا، ديدند و يد یا نمي، »آبراه پاناما «یك از دو سوي چيگران در ھيكه د

 فرو كاستن نقش شھرونداِن یرا فراھم كرده است و در پ» ی جھانیامپراتور«ك يا به يِل دني تبدۀني زمئیھا انيكه چه جر

                                                 
 .ی مربوطه، پس از سوگند خوردن، نظركارشناسی خود را بيان كند ـ م  كه بايد در محكمه»كارشناس رسمی«معادل . 1

2. Seabrook 
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 ی دربارۀ ویھا مقاالت ھرگاه در روزنامه.  و اطاعِت محض استی در حّد بردگیار جزئي بسیكشورش به نقش

ن مسائل يداد، و ا یتر مرا تحت تأثير قرار م قياش در درك مسائِل عم ئیز توانايتنھا احساس تعھدش، كه ن خواندم، نه  یم

  .مينھ ی پا می جھانیھا استي از سیديقت اشاره داشت كه به دوران جدين حقيتر به ا قيعم

 آبراه ۀمعاھد«. گان شكست خورديد ركا از روناليمرا یاست جمھوري، جيمی كارتر در انتخابات ر١٩٨٠مبر در نو

ران يت ايو وضع) ده بوديس جمھور پاناما، در مورد آن به توافق رسي رئ»خوسيُعَمر تور« با یكه و(» پاناما

) شدند و طرح عملياتی نجاتشان كه منجر به شكست شده بود ی میكا نگھداريمرا كه در سفارت ئیھا خصوصاً گروگان(

  .ودعوامل عمدۀ شكست كارتر ب

ن ھدفش يتر  كه بزرگیس جمھوريرئ: ديطلب ی را میشتري دادن بود كه شناخِت آن ظرافت بی در حال رویانياما، جر

كرد  ی واگذار میگاھش را به كسيكا به نفت كرده بود، جايمرا ی بود و تالش خود را صرف كاھش وابستگیصلح جھان

 یھا  باور داشت و عالوه بر آن، كنترل چاهی نظامیروي با ن و حفظ آنیكا در رأس ھرم قدرت جھانيمراگاه يكه به جا

د نصب كرده ي را بر سقف كاخ سفیدي خورشی انرژیھا  كه پانلیس جمھوريرئ. شمرد یكا ميمرا ٣نفت را حق مقدر

  .دادد، بالفاصله دستور برداشتن آنھا را ي شكِل كاخ سفیضيداد كه بعد از اشغاِل اتاق ب ی می خود را به مردیبود جا

» ۀ استقاللياعالم«كا مّد نظر داشت با آنچه در يمراندۀ ي كه از آیري تصویت بود، وليكفا ی بیاستمداريد كارتر سيشا

بازگشت به : ديآ یانگارانه به نظر م  و سادهیميدگاه او اكنون قدي به گذشته، دیبا نگاھ.  داشتی ھمخوان،كا آمده استيمرا

  .كا جلب كرديمرااكان ما را به سواحل ي از نیاريز شكل داد و بسكا را در آغايمرا كه ئیھا آرمان

 یا دهيم، كارتر را پديسه كني بودند مقایاست جمھوريداِر مقام ر  عھدهی كه بالفاصله قبل و بعد از ویاگر او را با كسان

  . نداشتی ھمخوانیتكاران اقتصادي او با جناینگرِش جھان. ميابيی خالف قاعده م

در زمان انتخاب او . بود» یساالر ابَرشركت«و خدمتگذار » ی جھانیامپراتور« بنا نھادِن یگان در پي، رگري دیاز سو

 یھا ات شركتيت او از منويوود، با تبعي در ھالیشگي ھنرپیعنياش،  ی، به نظرم آمد كه شغل قبلیاست جمھوريبه ر

ن در حكم يا.  صادر شده عمل کندستراتيژیه به دانست چگون یت بود و مياو مرد اطاعت و تبع.  داشتیبزرگ ھمخوان

  ھيأتھا، دفاتِر  ران عامِل ابرشركتين دفاتِر مدي بود كه بینه، در خدمت مردانيگان، دست به سير.  او بودۀوجه مشخص

 در  بود كه ظاھراً یاو در خدمت مردان. سو رفت وآمد می کردند سو به آن ني، مرتب از ای دولتیھا و ستادھا رۀ بانكيمد

است ي  كه معاونت ر» ٤و بوشيدبل. جرج اچ«ل ي از قبیچرخاندند ــ مردان ی درواقع دولت او را می بودند ولیخدمت و

 ٥یچارد چنير«، )ر دفاعيوز (»نبرگريكاسپار وا«، )ر امور خارجهيوز (»جرج شولتز« را بر عھده داشت، یجمھور

خواستند  ینان مي بود كه ایزيگان صرفاً مبلّغ و مدافع آن چيع، ر درواق» ٧.رابرت مك نامارا«  و »٦چارد ھلمزير«، »

 را اجابت كند، ئیكايمران ي چنیھا  كه فرمانیر آن را در كنترل خود داشته باشد، جھاني كه جھان و ھمۀ ذخائیكايمرا: 

 كه یالملل ني بی و بانكیجارك نظام تي گذارد و ءكند به اجرا یكته ميكا ديمراگونه كه   كه دستورات را آنئیكايمرا یارتش

  .باشد» ی جھانیامپراتور«رعامل يكا در مقام مديمرا یحام

ار ي بسیتكاران اقتصادي جنایآمد كه در حال ورود به دورانی ھستيم  كه برا ینده فکر می کردم ، به نظرم مي به آیوقت

                                                 
طلبی ارضی آمريكا در قرن ھجدھم  كنندۀ توسعه يعنی نظريه توجيه) manifest destiny(» تقدير آشكار«حق مقدر مبتنی بر نظريه  3

تقدير «توان ديد كه  م استفاده از اين واژگان را كنار نھادند ولی در عمل میاران آمريكا در اوايل قرن بيستذاگرچه سياستگ. است
 .ثير گذار است ـ مîھمچنان بر ايدئولوژی سياسی آنان تا) حق دخالت آمريكا در ھر سوی جھان(» آشكار

4. George H. W. Bush) جرج بوش پدر ـ م.( 
 .اش ـ م  جمھوری رياستۀھمان ديك چنی، معاون جرج بوِش پسر در دو دور. 5
 آمريكا در ١٩۵٣در كودتای سال   در زمان ريگان و از سفيران آمريكا در ايران در اواخر حكومت شاه كهCIAرئيس سازمان . 6

 .نام ليلی ھلمز است كه رابط حكومت طالبان و دولت آمريكا بود ـ م وی دارای عروسی افغانی به. ايران نيز نقشی فعال داشت
 Paul(آيا اين صرفاًاتفاقی است كه پل ولفوويتز . ، رئيس بانك جھانیای از جنگ ويتنام و بعداً◌ً  ريكا در دورهوزير دفاع آم. 7

Wolfowitz (نظامی آمريكا به ۀرياست جمھوری جرج بوش پسر و طراح اصلی حملۀ نفر دوم وزارت دفاع آمريكا در ھردو دور 
، درواقع، مكمل »بانك جھانی«ھای  و يا سياست!  در نظر گرفته شد؟»بانك جھانی«عراق نيز از سوی آمريكا برای رياست 

ص » .المللی پول بانك جھانی و صندوق بين«: مترجمان٧ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار. ھای جنگی و نظامی آمريكاست؟ ـ م سياست
٣۶٠(. 
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 خروج از ین زمان را برايست ايبا ی سرنوشت بود كه من میھا یگر از بازي دیكين ھم يا! خوب. نويد بخش  است

را ي به من دست داد زیشتريت بين موضوع تعمق كردم، احساس رضايشتر در اياّما ھرچه ب. ده باشمي برگز»نيمِ «

توانست باشد، جام  ین تحوالّت در درازمدت چه مي ایامدھايكه پ نيدر مورد ا.  را انتخاب كرده بودمیزمان مناسب

ھا دوام نخواھند  یگفت كه امپراتور ین را ميخ ايم بازگو كند؛ ھر چند كه تارينده را براياشتم كه آار ندي در اختئینما جھان

د يآور ام امي پ»رولدوس«دنت ير پرزي نظید من، مردانياز د. كند یشه در دو جھت نوسان ميكه آونگ ھم نيداشت و ا

دانستم كه  یم. كند ی را درك میِت جاريِف وضعيرا از ظیاريِد اكوادور بسيس جمھور جدينان داشتم كه رئياطم. بودند

ن يتحس» آبراه پاناما«اش در مورد  خاطر موضع شجاعانه  است و كارتر را به»خوسيُعَمر تور«ندگاِن ي از ستایو

ھا  یدوار باشم كه استواريتوانستم ام یفقط م. ر خود دچار لغزش نخواھد شدي در مس»رولدوس«مطمئن بودم كه . كند یم

 »خوسيتور« و ی از نوِع آنچه ویفروزد كه به منبع الھامي بئی رھبران كشورھای برای چراغ راھی ویھا یمردياو پ

  .از داشتنديفراھم آورده بودند، ن

م ي را به مجلس اكوادور تسلیو» یدروكربني ھیمواد سوخت«د يحۀ جدي رسماً ال»رولدوس«، دولت ١٩٨١ل يدر اوا

سه با يدر مقا. شد ی اصالح می نفتیھا  با شركتیشد، رابطۀ كشور و یحلۀ اجرا گذاشته من قانون به مريچنانچه ا. كرد

ر نحوۀ انجام ييھدف آن تغ. شد یكال محسوب مي رادی و حتیاد شده انقالبيحۀ ين صنعت، الي متداول در ایارھايمع

ن و سراسر جھان گسترش ي التیكايمرارفت و به بخش اعظم  ی اكوادور فراتر میمعامالت بود و تأثيراتش از مرزھا

  )١.(افتيی م

. رفت ــ آنھا، سنگ تمام گذاشتند تا جلوی اين قانون را بگيرند ی بود كه انتظار می ھمانی نفتیھا العمل شركت عكس

 مملو از ئیھا في ھايشان با كیكردند و الب ی می سمپاش»مه رولدوسيخائ«ه يشان در ادارات عل یِن روابط عمومعامال

س ين رئيخواستند اول یآنان م. ر شدندي و واشنگتن سراز»تويك«ز به يانگ  ھای وسوسهتا رشويز يدآميدھای تھدپيشنھا

 در مقابل یگري دیك انتخاب شده بود به عنوان كاستروينحو دموكرات ر، در اكوادور به ي را كه، در دوران اخیجمھور

بازان،  استي سیھا شد و با محكوم كردِن توطئه یھا نم یھخوا ن باجيم اي تسل»رولدوس« یول. ر كشنديكا به تصويمرا

ا ي SIL(»  سامریشناس  زبانیتويانست«صراحت  او به. كرد یھا مقاومت م یخواھ ن باج يسا، در مقابل ايھا و كل ینفت

 یم متھم كرد و سپس، در اقدای نفتیھا  با شركتیرا به ھمدست) »یليانج) پروتستان (یسايكل «یونرھايسيھمان م

  )٢.(ونرھا از كشور را صادر كرديسين ميگدار، دستور اخراج ا ید بيشجاعانه و شا

 به »رولدوس« ، SIL یونرھايسي و چند روز پس از اخراج میح به مجلس قانونگذاريتنھا چند ھفته پس از فرستادِن لوا

د به نفع مردم يو اقدامات آنھا باھا  ، اخطار كرد كه برنامهی نفتیھا ، و از جمله شركتینفع خارجي ذیھا تمام طرف

  »٨یآتاھوالپا«ِك يوم المپي در استادی مھمیاو سخنران. ن صورت، از كشور اخراج خواھند شدير اياكوادور باشد؛ در غ

 در آنجا در ی از جوامع كوچك كشور، رھسپار جنوب اكوادور شد ولیكيدار از ي دیراد كرد و سپس براي ا»تويك«شھر 

  )٣.(  كشته شد١٩٨١ست وچھارم ماه مه سال ي، در بکوپترھلي سقوط ۀحادث

در » !ايت سازمان سيجنا«تِر يت. ن را فراگرفتي التیكايمرااين خبر تمام جھان را شوکه کرد و خشم و نفرت 

، »رولدوس« از ی نفتیھا عالوه بر نفرِت واشنگتن و شركت. خورد ین به چشم مي التیكايمرا سراسِر یھا روزنامه

 در (CIA)كا يمرااالت متحدۀ يا»  اطالعاتیسازمان مركز«ز اتھام دست داشتِن يگر ني از شواھد و قرائن دیاريبس

 یز ھرگز اثبات نشد وليچ چيھ. ھا باالتر گرفت شتر، دامنۀ سوءظنيبا كشف اطالعات ب. كند ید مئي را تأ»رولدوس«قتل 

شدار وش ھيشاپيگرفت پ ی سوءقصد به او صورت می كه برائیھا  نسبت به تالش»رولدوس«، ینيبر اساس شواھد ع

اش  یتي از افسران امنیكيدر لحظۀ آخر، . آورد ی، را به عمل مھليکوپتر الزم، از جمله سفر با دو یھا اطيداده بود و احت

                                                 
8. Atahualpa Olympic Stadium 
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  .ل به تلۀ مرگ او شدي شود كه منفجر و تبدھليکوپتریاو را متقاعد كرده بود سوار 

  !افتي نیكا انعكاس چندانيمرا در مطبوعات »رولدوس«خبر قتل ، یالعمل جھان رغم عكس به 

و »  سامری زبانشناسیتويانست« اكوادور را در دست گرفت و بالفاصله یاست جمھوري ر»اسوالدو ھورتادو«سپس، 

ت ت از دسي را به كشور برگرداند و موقعی نفتیھا  شركتیعنيان آنھا، يز حامياش، و ن»یلي انجیسايكل «یونرھايسيم

 گذاشت كه ء را به مورد اجرایا ده، برنامۀ بلندپروازانهياِن سال نرسيشان را به آنھا بازگرداند و ھنوز به پا ۀ رفت

 ی  و حوزۀ نفت٩»لياكيگوا«ج ي در خلی خارجیھا ر شركتيو سا» شركت نفت تگزاكو «ی نفتیھا یموجب آن، حفار به

  )۴.(افتيی ش ميآمازون افزا

ن اعتراف كرد كه دچار ياو ھمچن. خطاب كرد» برادر«، او را »رولدوس«مراسم بزرگداشِت  در »خوسيُعَمر تور«

 از ین بزرگيان گلولۀ آتشيد كه در ميد ی كه در آن خود را میز شده است، كابوسي دربارۀ قتل خودش نئیھا كابوس

  . بودئیشگويك پين يكند ــ و ا یآسمان سقوط م

  

  

  ٢٧فصل 

  وری ديگرپاناما ـ ھالكت رئيس جمھ

ش ياند شدم ــ چون که چندان ھم ساده یر ميطور متح د آنيد نباي شای خشكم زده بود، ول»رولدوس«دن خبر مرگ ياز شن

ھا ھرگز  ا روزنامهيخ ي تاریھا شان به كتابيھا ز كه ناميگر ني دیاري ــ و بس»آربنز، مصدق، آلنده«دانستم كه  یم. نبودم

ن حال، از كشته شدن يبا ا. ا كوتاه شديشان نابود و  ی، زندگ»یساالر ابرشركت«در برابر  یستادگيسبب ا افت ــ بهيراه ن

  .شرمانه بود ی آشكار و بیتيكشتن او جنا.  شوکه شده بودم»رولدوس«

كه عامدانه  (یبار ن اقدامات خشونتيده بودم كه چنيجه رسين نتي، به ایمان در عربستان سعود ۀالعاد ت فوقيپس از موفق

  . اند ھا بازگردانده شده   به باغ وحش١٠»ھا شغال«كردم كه  یفكر م. ھا تعلق دارد به گذشته) شد ی مء اجرایصورت علن به

 شده یزير ك قتِل برنامه ي یھا  حادثه نبود و تمام نشانه»رولدوس«شك نداشتم كه مرگ . ام دم كه اشتباه كردهيد یحاال م

آشكار بود كه قتل با وقاحت تمام صورت گرفته تا .  را با خود داشت(CIA)كا يآمر»  اطالعاتیسازمان مركز«توسط 

  .ز فرستاده شوديگران ني به دیاميق پين طرياز ا

 از عھده یكرد، به خوب یاش را به ذھن متبادر م یووديركِش ھاليت  ھفتیھا ر گاوچرانيگان، كه تصويد ريدولت جد

 كه ممكن یگري، و ھركس د»خوسيُعَمر تور«ل بودند كه يته بودند و ماھا بازگش شغال. آمد ی برمئیھا امين پيارسال چن

 نبود كه ی كس»خوسيتور«اما .  آنھا آگاه شود باشد، از بازگشت» یساالر ابرشركت«ه يوستن به مبارزه عليبود به فكر پ

او ھم مانند .  شد تسليم نمیئی، در مقابل زورگو»رولدوس«ز، مانند ياو ن. دھا سر فرود آوردين تھديدر مقابل ا

اش را اخراج و در مقابل »یليانج) پروتستان (یسايكل «یونرھايسيو م»  سامریشناس  زبانیتويانست«رولدوس، 

  .، سرسختانه مقاومت كرد» آبراه پاناماۀمعاھد«د مذاكره دربارۀ ي بر تجدیگان مبنيخواست دولت ر

 یا  در سانحه١٩٨١ جوالی ٣١خ يوست و او در تاريپقت ي به حق»خوسيتور«، كابوِس »رولدوس«دو ماه پس از مرگ 

  . كشته شدئیھوا

كا را يمرا كه یعنوان كس  در سراسر جھان شناخته شده بود و به»خوسيتور«. ن و جھان به لرزه درآمدي التیكايمرا

داد،  یگان ادامه مي در مقابل ریستادگيحقش بازگرداند و ھنوز ھم به اه را به صاحبان ب» آبراه پاناما«مجبور كرده بود 

 با ی پناھندگانی كه آغوش خود را به رویس كشورياو قھرمان حقوق بشر بود ــ رئ. از احترام خاصی برخوردار بود
                                                 

9. Guayaquil 
 .م ـ CIA خرابكاران سازمان. 10
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 را جذب یاري شنوندگان بسی عدالت اجتماعی او برایندا. ران، گشوده بودي متنّوع، از جمله شاه ایاسي سیھا شيگرا

گر يبار د كي. اكنون، او مرده بود.  خواھد شدیزۀ صلح نوبل معرفيعنوان نامزد جا ه به باور داشتند كیاريكرده بود و بس

  .ھا شد تر مطالب و سرمقالهيت» !ايت سازمان سيجنا«

 با پاراگراف ١٢را كه حاصل سفرش به پاناما بود»   با ژنرالئیآشنا «   كتاب خود را تحت عنوان »١١نيگراھام گر«

  :كند یر آغاز ميز

ُعَمر « خبر مرگ ژنرال تيلفونین سفرم به پاناما بسته بودم كه ي پنجمی، چمدانم را برا١٩٨١ سال گستدر ماه ا«

 . دميزبانم را شني  دوست و م»١٣خوس ھررايتور

ك از ي چي پاناما در پرواز بود سقوط كرده و ھیھا و در كوهياش در كوكلِست  خانهی كه با آن به سوی كوچكیمايھواپ

نز ي او، گروھبان چوچو، كه با نام خوزه دو خشوش مارتیتيچند روز بعد، محافظ امن«.مانده بودندنانش زنده نيسرنش

در : "ات و شاعر بود، به من گفتياضيز استاد ري در دانشگاه پاناما و نیستيشد، و استاد سابِق فلسفۀ ماركس یشناخته م

، علت آن را تيلفون، پشت یما بمب بوده است ولي در ھواپدانم كه ین را ميمن ا. ك بمب كار گذاشته شده بوديما، يآن ھواپ

  )١(»."ميتوانم بگو ینم

 یادھايپناھان شھرت داشت، به سوگ نشسته بودند و با فر ی و بءن مرد، كه به مدافع ضعفاي جا در مرگ ا مردم ھمه

 یزين چي چنیول. آورد به عمل یقاتيتحق» ايس« سازمان یھا تيخواستند در مورد فعال یآلود از واشنگتن م خشم

 در یحد و حصر ی بود كه قدرت بی نفرت داشتند شامل كسان»خوسيتور« كه از یاھۀ نام افراديس. رممكن بوديغ

 »نبرگرِ يوا«س جمھور، ي معاون رئ»بوشِ «س جمھور، يگاِن رئي آشكارا مورد نفرت ر»خوسيتور«. ار داشتندياخت

  . قدرتمند بودیھا  از ابرشركتیاري بسیز رؤسايكا و نيمرااالت متحدۀ ي ستاد مشترك ایر دفاع، رؤسايوز

مدرسۀ «كه آنان را به بستن » خوس ـ كارتريمعاھدۀ تور« در ئیژه از بندھايو كا بهيمرااالت متحدۀ ي ایفرماندھان نظام

در » كايمرا   ارتشی جنوبیفرماندھ«وابسته به  (ئی استوایھا اِت جنگي  و مركز عمل١٤»كايمراقارۀ ) یآموزش نظام( 

  .ن بودنديار خشمگيمجبور كرده بود، بس)  پاناما

دا ي را پیگريد كشور ديا بايد را دور بزنند، يافتند تا معاھدۀ جديی  مید راھيا باي:  رو به رو بودندی جدیا مسألهآنھا با 

 كه در یپذيرد ــ امرل كرده بود در خاك خود بي در پاناما بسته و تعط»خوسيتور«كردند كه حاضر شود آنچه را  یم

راحت شدن از شّر :  ھم وجود داشتیگريالبته، شق د. ديرس یرمحتمل به نظر ميستم غي قرن بیاني پایھا دھه

  .ن اويد مذاكره در مورد معاھده با جانشي و تجد»خوسيتور«

ھا با  ن شركتيشتر ايب.  بودندیتيم فراملي عظیھا  بزرگ، شركتیھا ان شركتي در م»خوسيتور« از دشمنان یبخش

ن ي التیكايمرا یعي از منابع طبیبردار  كار و بھره یروي داشتند و در استثمار نیكي ارتباطات نزدئیكايمرااستمداران يس

  .كردند یت مي فعالی زراعیھا نيت، و زمي، مس، بوكسیمانند نفت، چوب، رو

 ۀني فعال در زمیھا ر شركتي و سای، مھندسیران ی، حمل و نقل و كشتی، مخابراتیدي تولیھا ھا شامل شركت ن شركتيا

من . كا بوديمرا و  دولت یك بخش خصوصي برجسته از رابطۀ نزدیا   نمونه١٥» بِكتِلیھا گروه شركت«.  بودندیفناور

 یكيتكت ارشِد آن يم و آرشيادشده داشتي با شركت ی اغلب رابطۀ تنگاتنگ»نيمِ «شناختم؛ ما در  یشركت بِكتِل را خوب م

 ین اساميدر ب. االت متحده بودي ای و ساختمانین شركت مھندسي با نفوذتر»بكتل«.  من شدیك شخصيتان نزداز دوس

ر يوز (»نبرگريكاسپار وا«و ) گاني رۀر خارجيوز (»جرج شولتز« چون یران ارشد آن به نام كسانيران عامل و مديمد

                                                 
11. Graham Greeneھای كوتاه ـ م  نويسنده معروف انگليسی داستان. 

 ).١٧به فصل. ك.ن(وی را ضمن نگارِش كتاب مزبور در ھتل پاناما مالقات كردم ـ نويسنده . 12
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 ٣٨۴.، ص »كشی دمآو 

15. Bechtel Group of Companies ٣۵٢.، ص »ھای بكتل گروه شركت«:  مترجمان۴ ۀ؛ نگاه كنيد به يادداشت شمار 
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 یھا برا ی به طرِح ژاپنی با گستاخیرا وي داشتند ز نفرت»خوسيُعَمر تور«ران از ين مديا. ميخور یبرم) گانيدفاع ر

  )٢.(د و كارآمدتر عالقه نشان داده بودي جدیبا آبراھ» آبراه پاناما «ینيگزيجا

ز از ي را ن»بكتِل«كرد، بلكه شركت  یكا به پاناما منتقل ميمرااالت متحدۀ يت آبراه را از اي نه تنھا مالكین اقداميچن

  .گذاشت ی قرن كنار مین پروژۀ مھندسيتر د پرمنفعت ين و شايرزتيانگ جان يمشاركت در ھ

  .داد ی انجام میآور رتي حیطبع ت، و شوخين كار را با ظرافت، جذابينان قد علم كرده بود و اي در مقابل ا»خوسيتور«

، کار آمدی ، و یركين او شده بود كه از زي جانش»گايمانوئل نور«ردستانش به نام ي از زیكيان رفته بود و يحاال او از م

گان، بوش و بكتل يه امثال ري در مبارزه علیچ شانسي، ھیاري نبرده بود و به گمان بسیا  بھره»خوسيتور«ھوِش 

  .نداشت

 یشب. گذراندم ی م»خوسيتور«م با يھا  را در ذھنم به مرور صحبتیادي زیھا ساعت. ن فاجعه مرا خرد كرده بوديا

 را كه در پاناما بودم به خاطر ین شبياول. ره شدمي خیا ته و به عكس او در مجلهدار نشسي بیاديرھنگام، مدت زيد

 متوقف یغاتي تبلیك تابلوي یمقابل عكس بزرگ او بر رو. كردم ی میھا را در باران ط اباني، خیك تاكسيدر . آوردم

 یحت. »!ستي ممكن نی موشكچيك آرمان با ھي ی است؛ نابودیآرماِن ُعَمر آزاد«:  بر آن نوشته بودیشدم كه شعار

  .سان كه در آن شِب بارانی بر من تأثير گذاشته بود ن نوشته مرا به لرزه انداخت، ھمانيخاطرۀ ا

را به مردمش كه » آبراه پاناما« خواھد كرد تا یخوس با كارتر ھمكاري كنم كه تورینيب شيتوانستم پ یدر آن زمان، نه م

 حل اختالف با ی برا»خوسيتور« یھا ، ھمراه با تالشیروزين پيكه ا ني نه ا حِق آن بودند بازگردانَد وهمالِك ب

را غضبناك خواھد كرد كه برای سوء قصِد » گان ـ بوشير«ن، چنان دولت ي التیكايمرا یكتاتورھايھا و د ستياليسوس

  )٣.(به جاِن او اقدام کند

 كوچكش كشته خواھد شد و متعاقب یماي در ھواپی عادی در پروازی، ویگري كنم كه در شِب تاِر دینيب شيتوانستم پ ینم

 یتي به عنوان جنای مرگ او را در سن پنجاه و دو سالگیديچ ترديھ یاالت متحده بي خارج از ایايآن، بخش اعظِم دن

  . خواھد كردئی شناساCIA یھا تيگر از سلسله جنايد

 و ی مركزیكايمرا یھا  از ملتیاري بسیرا كه زندگ یا ندهيكرد خشونِت فزا یماند، تالش م ی زنده م»خوسيتور«اگر 

كند كه اگر زنده مانده بود، با  یت مين فرض را تقوي ا»خوسيتور«سوابِق . كن كند شهي ر، را فلج كرده استیجنوب

 یالملل ني بی نفتیھا ا و پرو توسط شركتي اكوادور، كلمبی آمازون در كشورھایھا ِب جنگليكرد تخر ی میاقداماتش سع

 یھا بود كه واشنگتن آنھا را جنگ ی می وحشتناكیزھايافتن ستي كاھش ین كاريج چني از نتایكي. ا كاھش دھدر

ت از ي حماید براي درمانده و ناامی آنھا را تالش مردم»خوسيتور« ی و مواد مخدر نام نھاده است، ولیستيترور

كا، يمراِن رھبران در قارۀ  ي نسل نوی برایان دارم كه ونيتر از ھمه، اطم مھم. دانست یشان ميھا شان و خانهيھا خانواده

آژانس « ، (CIA)كا يمرااالت متحدۀ يا»  اطالعاتیسازمان مركز« كه یشد، امر یل مي تبدئیا به الگويقا و آسيفرا

  .تافتند ی ھرگز تحقق آن را برنمیتكاراِن اقتصادي و جنا(NSA)» كايمرا یت مليامن

 


