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  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  )ی ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ امريکا در اقتصاد جھانیگرءافشا(

٢٣ 

 
John Perkins 

 
  ٣٣فصل 

  نجات ونزوئال به دست صدام

 بود كه به كمك نفت، از یِك كشوريآنجا نمونۀ كالس. ر نظر داشتمير حوادِث ونزوئال را زي بود كه سیاري بسیھا سال

ن ي منبعث از ثروِت نفت، از عدم توازن بیھا ی بود از ناآرامیا ن نمونهيمچنونزوئال ھ. ده بوديفقر و فاقه به ثروت رس

ونزوئال نمونۀ . واقع شده بودند» یساالر ابَرشركت«شرمانه مورد استثمار  ی بینحو  كه به ئیدارا و ندار و از كشورھا

دمان كه در ي نوع جدیھا ی با ھمپالگل من و ھمكارانم،ي نسل اّول، از قبیتكاران اقتصادي كه جنائی بود از كشورھایكامل

  .زمان در آنجا حضور داشتند طور ھم كردند به یت ميھا فعال قالب ابرشركت

 ١٩٩٨ِم انتخابات سال  يجۀ مستقي آنھا در روزنامه خواندم نتۀ را درباریمطالب» نقطۀ صفر« كه آن روز در ئیدادھايرو

 یاست جمھورياد به ريار زي بسی چاوز را با تفاوت آرادستان و محرومان ھوگو  آن، تنگیونزوئال بود كه ط

  )١.(دنديبرگز

ر نھادھا و منحل كردن پارلمان يھا و سا  دست زد ــ از جمله، تحت كنترل گرفتِن دادگاهیدرنگ به اقدامات مؤثر یاو ب

قانون مواد « سخن گفت، و یساز یه جھانيشدت عل االت متحده را محكوم كرد، بهيا» ۀشرمان یزِم بياليامپر«او . ونزوئال
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 »مه رولدوسيخائ« بود كه یادآوِر قانونيلحاظ نام،   به ی كه حتی گذاشت، قانونءرا به مورد اجرا» یدروكربني ھیسوخت

 ئیازھايبه موجِب قانوِن مزبور، حق امت.  گذاشته بودءش از سقوط بالگردش، در اكوادور به مرحلۀ اجراي پیكوتاه زمان

 ی شركت نفت دولتیبه دنبال آن، چاوز استقالِل سنت. شد، دو برابر شد ی اخذ می خارجیفت نیھا كه از شركت

  )٢.(ران ارشد آن كردين مديگزيش را جايرا لغو و افراد وفادار به خو) شركت نفت ونزوئال (١»پترولئوس دو ونزوئال«

ن ي، ونزوئال چھارم٢٠٠٢در سال . ت استي در سراسر جھان حائز اھمی مختلفی اقتصاد كشورھاینفت ونزوئال برا

 كار یرويشركت نفت ونزوئال، با چھل ھزار نفر ن) ٣.(االت متحده بودين صادركننده به ايصادركنندۀ نفت جھان و سوم

ن عامل در يتر كند و مھم ین مي آن كشور را تأمی صادراتیارد دالر فروش ساالنه، ھشتاد درصد از درآمدھايليو پنجاه م

 عمده وارد عرصۀ یگريعنوان باز ن صنعت، بهيچاوز با در دست گرفتن كنترل ا) ۴.(ديآ ی به شمار ماقتصاد ونزوئال

  . شدیجھان

ن اقدامات به مانند يا. دنديد ی از مردم ونزوئال اقدامات فوق را در حكِم در دست گرفتِن سرنوشِت كشورشان میاريبس

ك به ي نزدیھا ني، نفت از زم١٩٢٢مبر در چھاردھم دس.  بوديش آغاز شده بود كه ھشتاد سال پیندي فرایاني پاۀمرحل

داد ين رويا. شد یكصد ھزار بشكه نفت خام در ھوا پخش مي سه روز بعد، روزانه یط.  فوران كرده بود» ٢بويماراكائ«

كنندۀ نفت ن صادريتر ، ونزوئال به بزرگ١٩٣٠در سال . ر داديي ابد تغی، سرنوشت ونزوئال را برائیتنھا ك، بهيژئولوژ

  .ستندينگر ی مشكالتشان می تمامی برایحل سان راه مردم ونزوئال به نفت به. ل شده بوديجھان تبد

ن ي از ثروتمندتریكي جھان به ین كشورھايرتري از فقیكي چھل سال بعد باعث شد تا ونزوئال از یدرآمد نفت ط

: افت، از جملهي كشور بھبود ی و اجتماعی مھم اقتصادیھا  شاخصیتمام. ل شودين تبدي التیكايمرا یكشورھا

  .ز شكوفا شدي نی اقتصادیھا تيفعال. ر نوزادانيالت، اشتغال، طول عمر، و عدم مرگ و مي، تحصی بھداشتیھا مراقبت

افت ي ی صعودیريمت نفت سي ، ق٣)اوپك(  صادركنندۀ نفت ی توسط سازمان كشورھا١٩٧٣ سال یِم نفتيان تحريدر جر

شان را يھا ل وامي سیالملل ني بیھا بانك.  دست به كار شدندیتكاران اقتصاديجنا. وئال چھار برابر شد ونزیو بودجۀ مل

ن ي و ساختن بلندتری صنعتیھا  و پروژهئیربناي زیھا نهين ھزي تأمیھا برا ن واميا. روانۀ آن كشور كردند

 بود ی از نوع ابرشركتیتكاران اقتصادي جنا، نوبت١٩٨٠سپس در دھۀ . كا به كار گرفته شديمرا قارۀ یھا خراش آسمان

افته و ي یطبقۀ متوسِط ونزوئال رشد كمّ .  آزمون جنايتکاران اقتصادی نسل جديدی مطلوب برایفرصت. كه از راه برسند

 یار بزرگين، ھنوز قشر تنگدست بسيبا وجود ا.  از محصوالت گشوده بودیا ف گستردهي طی آماده را به رویبازار

مت نفت سقوط يسپس ق. ھا به شکل غير قانونی بودند ھا و كارخانه كه آمادۀ به كار گرفته شدن در كارگاهوجود داشت 

  .ش ناتوان مانديھا یكرد و ونزوئال از بازپرداخت بدھ

 را درمورد ونزوئال اعمال كرد و در یرانۀ اقتصاديك سلسله اقدامات سختگي»  پولیالملل نيصندوق ب «١٩٨٩در سال 

ن يمردم ونزوئال نسبت به ا. ، آن كشور را تحت فشار قرار داد»یساالر ابرشركت«اش از  جانبه  ھمهیھا تيما حیراستا

ن تّوھم كه نفت يا.  داشتیست نفر را در پيش از دويھا كشته شدِن ب ی نشان دادند؛ ناآرامیبار العمل خشونت امر عكس

ش از چھل درصد كاھش ي، درآمد سرانۀ ونزوئال ب٢٠٠٣و  ١٩٧٨ یھا ن ساليب.  است زدوده شدیانيپا ی بیمنبع مال

  )۵.(نشان داد

. دست بود  طبقۀ متوسط با اقشار تنگئیاروي شدن جامعه و رویجۀ آن قطبيافت و نتيھا شدت  ئیش فقر، نارضايبا افزا

 یفول اقتصادا.  ونزوئال صورت گرفتیتي در ساختار جمعیرات تنديي به درآمد نفت، تغی متكّ یر كشورھايھمچون سا

                                                 
1. Petroleos De Venezuela 

2. Maracaibo 
. بين اعراب و اسرائيل است) يوم كيپور(١٩٧٣ قطع جريان نفت توسط كشورھای عرب عضو اوپك بعد از جنگ اكتبر اشاره به. 3

زمان شاه، نه تنھا صدور نفت را قطع نكردند بلكه برای جبران كمبوِد ناشی از  كشورھای غيرعرِب عضو اوپك، از جمله ايرانِ 
 .يل، ميزان صادرات نفت خود را افزايش دادند ـ مو كاھش فشار به حاميان غربی اسرائ تحريم اعراب
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ِر جامعه فرو ي فقیھا هي از آنان به الیاريان طبقۀ متوسط گرفت و موجب شد كه بسيان خود را از مين قربانيونزوئال اول

  .غلتند

س يرئ. اسِت ونزوئال و كشمكش با واشنگتن فراھم ساختي ورود چاوز به عرصۀ سینه را برايد زمي جدیتيساختار جمع

ش از يدرست پ. ديطلب ی ممبارزه دست زد كه دولت بوش را به یرفتن قدرت، به اقداماتد پس از به دست گيجمھور جد

تكاران يجنا.  مختلِف برخورد با چاوز بودیھا  راهی، واشنگتن مشغول بررس٢٠٠١مبر سال يازدھم سپتحمالت 

  ده بود؟يھا فرا رس ل شغاليا زمان گسيشان شكست خورده بودند؛ پس، آ تي در مأموریاقتصاد

دنت بوش و مشاورانش تمركز خود را معطوف به فراخوان يپرز. ر دادييھا را تغ تيمبر ھمۀ اولويازدھم سپتداد يور

االت متحده ين، اقتصاد ايعالوه بر ا. ت از اقدامات خود در افغانستان و تھاجم به عراق كردندي حمای برایجامعۀ جھان

گر ي دیت خارج شده و به زمانيآمد برخورد با ونزوئال از اولو ی من، الزميبنابرا. ك ركود قرار داشتيراِه  مه يدر ن

دكنندۀ يخطراِت تھد. ن بوش و چاوز سرانجام صورت خواھد گرفتيبا اين وجود، روشن بود كه برخورد ب. موكول گردد

ده ي نادیاديتوانست ونزوئال را مدت ز یانه چنان بود كه واشنگتن نميدكنندگاِن خاورميگر تولي نفِت عراق و دۀعرض

  .رديبگ

 چاوز ی، مالقات با مرد افغان و مقالۀ روزنامه دربارۀ ونزوئال»تيوال استر«و »  صفرۀنقط«پرسه زدن دور و بِر 

 دو ی به تبعاِت آنچه طی جدینھا ھمه مرا واداشت تا نگاھيا. ده بودميھا از آن اجتناب ورز  رساند كه سالیا مرا به نقطه

 ی كرده بودم نفءفاي ایات اقتصادي را كه در جنایتوانستم نقش یوجه، نه م چ يھ به. فكنميه بودم بسه دھۀ گذشته انجام داد

 یراتي كه دخترم به آن تعلق داشت تأثی، بر نسلیتكار جنگيك جنايقت را كه اعمال و افعالم، در مقام ين حقيكنم و نه ا

ام را به  تكارانهي جبران اعمال جنایستم اقدام الزم براي نن قادريش از ايگر بيدانستم كه، د یم.  نھاده بودیار منفيبس

 درك علت یو مساعدت به آنان برا» یساالر ابرشركت«قِت ي حقیگران به روي گشودِن چشمان دیبرا. ر اندازميتأخ

  .ورد كنمام برخ  با گذشتۀ آلودهیكار كا، الزم بود با صداقت و بدون پنھانيمرااالت متحدۀ يان نسبت به ايتنفِر جھان

ار كھنه است و ي بسئیدھم ماجرا ید كه آنچه شرح ميرس ین نگارش به نظرم مي حیول. دوباره شروع به نوشتن كردم

د دربارۀ ي جدی به افغانستان، عراق و ونزوئال انجام دھم و گزارشیدر نظر گرفتم سفر.  روزآمد کنمی نحو د آن را بهيبا

:  روزگار جھاِن ما را دچار آن ساخته بودیچشم  بودند كه شوخیھر تناقضسه كشور مزبور مظ. سمين سه كشور بنويا

ھا   شده بودند كه دچار ضعفی رھبرانی را از سر گذرانده و سرانجام دارای پرتب و تابیاسيك از آنھا تالطمات سيھر 

چ مورد، ياما، در ھ). یصادش، و چاوز فاقد منطق اقتيرحم و مستبد، صداِم روان ـ پر یطالباِن ب(ار بودند يص بسيو نقا

 یر پاي كردِن زی خالین كشورھا، بلكه توطئه و تالش برايتِر ا قي حل مسائِل عمی نه كوشش برایساالر پاسِخ ابرشركت

ن مورد بود؛ يتر  جھات، ونزوئال بغرنجیارياز بس.  ما قد برافراشته بودندی نفتیھا استي بود كه در مقابل سیرھبران

ن امر در مورد عراق ھم يآمد ا ی به كار گرفته شده بود و به نظر میر مورد افغانستان، دخالت نظام كه دیرا در حاليز

 كه به من مربوط ئیتا جا.  درآمده بودئیصورت معما  برخورد دولت بوش با چاوز بهیر باشد، چگونگيناپذ اجتناب

 بود كه ید من واكنش واشنگتن در قبال رھبري د ازمسألهر؛ يا خي است یا چاوز رھبر خوبين نبود كه آي امسألهشد،  یم

جاد كرده و در مقابل آن قد ي، مانع ا»ی جھانیامپراتور«در روند گسترش » یساالر ابرشركت «یشروير پيدر مس

  .برافراشته بود

. ر داديي تغم رايھا  برنامهیط و عواملي كنم، شرایزير ن كشور برنامهي سفر به ایكه بتوانم برا ش از آنيبا اين وجود، پ

ك يم به آمازون، ي از سفرھایكيدر .  كشاندی جنوبیكايمرا به ٢٠٠٢ن بار مرا در سال يام چند یرانتفاعي غیكارھا

. شد، به من ملحق شدند یده مي كشیشان داشت به ورشكستگ ی اقتصادیھا تيم چاوز فعالي كه تحت رژئیخانوادۀ ونزوئال

 یگر، افرادي دیاز سو. ر خاص آنھا در مورد اوضاع ونزوئال آشنا شدميا تفس برقرار شد و من بیكي نزدین ما دوستيب
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 یدادھايرو. دانستند مالقات كردم ی میك ناجي مقابل بودند و چاوز را یف اقتصادين را كه از طي التیكايمرااز 

  .ميجاد كرده بودي ایتكاران اقتصادي داشت كه ما جنایت از جھاني حكا»كاراكاس«

ج، به يتدر دو كشور ، به. ده بودي رسی بحرانیا ز در عراق به نقطهيت در ونزوئال و ني، وضع٢٠٠٢ مبر سالدر دس

 و ھم یتكاران اقتصادي جنایف، ھم از سويركانه و ظري زیھا در عراق، تمام تالش. شدند یل ميگر تبديكدينقطۀ مقابل 

ِط آنان با شكست مواجه شده يرش ِ شراي واداشتن صدام به پذی ، برا(CIA)كا يمرا ی سازمان جاسوسیھا  شغالیاز سو

 یگر، دولت بوش طرحي دیاز سو. ميكرد ی، آماده می تھاجم نظامیعني، ئیحل نھا  راهیبود و اكنون ما خود را برا

  .     كرد ی در ونزوئال آماده مء اجرایران را براي در ا» ٤ت روزولتيكرمِ « یويمشابِه سنار

  :مزيورك تايوين ۀ نامطبق گزارش روز

 خود را نسبت به یبند یخواستند پا ی بود كه مئیھا مملو از صدھا ھزار ونزوئال اباني خ»كاراكاس«امروز، در «

 واداشتن چاوز به ین اعتصاب برايا. گذرانَد اعالم دارند ین روز خود را ميست و ھشتمي كه اكنون بیاعتصاب

 یھا شود در ماه ی مینيب شيپ. اند وستهين اعتصاب پيكاركنان صنعت نفت به اھزار نفر از  یحدود س.  استیريگ كناره

ر، ي اخیاما در روزھا. د قرار دھدين صادركننده نفت جھان را مورد تھدي پنجمیا نده، ھرج و مرج و مشكالت گستردهيآ

  .بست مواجه شده است  بنیاعتصاب به نوع

 ی شركت به وضع عادیھا تي تالش در بازگرداندِن فعالی را برای شركت نفِت دولتیراعتصابي چاوز كارگران غیآقا

ت ي ھدای كارگریھا هي از بازرگانان و رھبران اتحادیكه توسط ائتالف(ن، مخالفان او يبا وجود ا. به كار گرفته است

خواھد  و، به دنبال آن، دولت چاوز را به سقوط یورزند كه اعتصاِب آنان شركت نفت دولت ید ميتأك) شوند یم

  )۶(».كشاند

 مصدق و ی سرنگونی برا(CIA)كا يمرااالت متحدۀ يا»  اطالعاتیسازمان مركز« است كه یا وهي ھمان شاً قين دقيا

د، پس يرس یبه نظر م. ن باشديش از ايتوانست ب ین دو مورد نمي ایھا مشابھت.  او اتخاذ كرده بودی شاه به جاینيگزيجا

  .كا بوديمرا دخالت یپس از گذشت پنج دھه، نفت ھنوز عامل اصل. شود یكرار ممحابا ت یخ بياز پنجاه سال، تار

ھا  ھا كشته و ده یراندازيدو نفر در ت. ر شدندي، ھواداراِن چاوز با مخالفان او درگ٢٠٠٣ سال جنوریخ چھارم يدر تار

مرتبط بود صحبت » ايس« سازمان یھا  با شغالیادي زیھا  كه سالیمي قدیروز بعد، با دوست. نفر مجروح شدند

 از یاري را در بسینيرزمي زیاتي عملی نبود ولیچ دولتيدر استخدام ھاً مياو ھم، مانند من، گرچه ھرگز مستق. كردم یم

 ونزوئال از او خواسته است یمانكاراِن بخش خصوصي از پیكياو به من گفت كه .  كرده بودیكشورھا رھبر

) یآموزش نظام (ۀمدرس« از آنان در یاريندازد و افسران ارتش را ــ كه بس به راه ا»كاراكاس« را در ئیھا اعتصاب

شنھاد ين پياو كه ا. شان وا دارد س جمھور منتخبي، به  مخالفت با رئتده بودند ــ با دادن رشوي  آموزش د٥»كايمراقارۀ 

 به كارش وارد فته كامالً ريشنھاد را پذي من، پی كه، به جایكس«: طور محرمانه به من گفت را رد كرده بود، به

  )٧(».است

 یمت سھام در بازارھاي باال و سقوط قی نفت خام به سطوحیھا متيزش قي، شاھد خ٢٠٠٣ سال جنوری یعنيھمان ماه، 

دانستم كه دولت  یانه، ميبا توجه به اوضاع خاورم. ميست و شش سال بودين سطح ظرف بيتر نئيكا به پايمرابورس 

االت متحده يد كه عوامل ايسپس، خبر رس. قدرتش باشد انجام خواھد داد تا چاوز را سرنگون كندد يبوش ھر آنچه را در 

 ی بود برایع فرصتين وقايمز، ايورك تايوي روزنامۀ نیبرا. اند؛ چاوز از قدرت ساقط شده بود در كارشان موفق شده

                                                 
آمريكا پس از پيروزی CIAن در ايران توسط سازمان آھای پيش از   و توطئه١٣٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨اشاره به كودتای . 4

سی  سازمان جاسوۀآيزنھاور در آمريكا، بر اساس طرح اولي در انتخابات و به رياست جمھوری رسيدن دوايت» جمھوريخواھان«
آمريكا، گذاشته شد ـ   تئودور روزولت رئيس جمھور اسبقۀ  نوKermit Rooseveltبريتانياست كه اجرای آن برعھده ِكرميت روزولت 

 .م
 ٣٨۴.، ص »آمريكاۀ قار) آموزش نظامی ( ۀمدرس«:  مترجمان١٠ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار. 5
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ت ي مشابه با ِكرمی معاصر، نقشی ونزوئالد دريرس ی كه به نظر میت مردي ھویز افشاي و نیخي تاریانداز ارائۀ چشم

  :داشت) رانيدر ا(روزولت 

 یھا ميز پس از آن، رژي دوران جنگ سرد و نیاش، ط یاسي و سیكا، در مقام دفاع از منافع اقتصادياالت متحدۀ آمريا«

  .ت قرار دادي مورد حمای و جنوبی مركزیكايمرا را در سرتاسر یاستبداد

ب داد كه در سال ي را ترتئیكودتا) ايس(كا يمرااالت متحدۀ يا»  اطالعاتیسازمان مركز «در كشور كوچِك گواتماال،

 در برابر یراست  دستئیھا د و سپس به مدت چھار دھه، از دولتي دولت منتخب مردم گردی منجر به سرنگون١٩۵۴

، یليچ  در كشور ٦.كشته شدند یرنظاميست ھزار غي دواً ان آن، حدودي كرد كه در جریبانيگرا پشت  كوچك چپیھا گروه

   ٧. بر مسند قدرت قرار داد١٩٩٠ تا ١٩٧٣ را از سال »نوشهياگوستو پ«ا ژنرال ي سازمان سیباني با پشتئیكودتا

ك يكا در يمرا ی»ايس«دۀ نقش سازمان يچيك ھنوز مشغول گشودن كالِف پيِر دموكراتيپذ بيك دولت آسيدر كشور پرو، 

س بدناِم ي  رئ»٩نوسيس رو  مونتهيميوالد«س جمھور مخلوع و مفتضِح پرو و ي  رئ»٨یموريآلبرتو فوج«ت از يدھه حما

  . استی ویدستگاه جاسوس

 آن را كه یس جمھوِر قاچاقچيگا رياالت متحده كشور پاناما را مورد تھاجم قرار داد و مانوئل نوريز اي ن١٩٨٩در سال 

  .كا بود، سرنگون كرديمرا) یجاسوس (یطالعات ایھا  دستگاهی براین ارزشمنديست سال خبرچيحدود ب

كاراگوئه در دھۀ ھشتاد از ھر ي نیه  حكومت چپگراي  عل١٠رمسلحانهيون غيسيك اپوزي راه انداختن ین، تالش برايھمچن

گان يِن ارشِد دولت رمسؤواله ي علی ، به صدور احكام١١ پول نقدیران در ازايق ممكن، از جمله فروش سالح به ايطر

كا در يمرا یھا اِن توطئهي از كھنه جنگجویكيش، ي قرار گرفتند اتو رائی كه تحت بازجوی كسانۀاز جمل. ديانجام

االت متحده در ونزوئال شد و اكنون، ير اي بعدھا سفیو.  گشوده نشدیه وي علیا چ پروندهين بود كه ھرگز ھي التیكايمرا

از (ی دولت چاوز سرنگون. كند یفه ميكا انجام وظيمراقارۀ  یر امور كشورھايار وزيس جمھور، در مقام دستيبا حكم رئ

  )٨(». اوستۀ در كارنامیاز بزرگيامت) كايمرااالت متحدۀ ينظر دولت ا

 یدر چرخش. دئي نپایريه چاوز بر پا كرده بودند، ديمناسبت كودتا عل  و دولت بوش به»شيرا« ی كه آقایاما جشن

رغم ھمۀ  به. ان فائق آمد و به قدرت بازگشتيت، چاوز دگرباره بر كودتاچآور، و در كمتر از ھفتاد و دو ساع رتيح

خالف  (یه چاوز صورت گرفت، وي ارتش علی امرایري موضعگیكا برايمرااالت متحدۀ ي ای كه از سوئیھا تالش

 ی دولتقدرِت نفت ت شركت صاحبين، او از حمايعالوه بر ا. ان را كسب كنديت نظاميموفق شد حما) رانيمصدق در ا

  .ت خود را از سر گرفتيد و فعالي، مقاومت ورزیشركت نفت ونزوئال در برابر ھزاران كارگر اعتصاب. برخوردار بود

 كه ید، ارتش را از چند افسر خائني گرد و غبارھا فرو نشست، چاوز كنترل دولت بر كاركنان شركت نفت را تشدیوقت

 دو ین براي ھمچنیو. اش را وادار به ترك كشور كرد ی مخالفان اصل ازیاريه، و بسيب شده بودند تصفيانت ترغيبه خ

 یھا ، به شغالیِت اعتصاباِت سراسريش كه عماِل مرتبط با واشنگتن بودند و در ھدايتن از رھبران برجستۀ مخالفاِن خو

  )٩.(دست سال را تقاضا كريوسته بودند، از دادگاه صدور حكم زندان به مدت بيكا پيمرا یسازمان جاسوس

  :مزيآنجلس تا لس ۀبه گزارش روزنام. آمد ی دولت بوش به حساب می برایا دادھا فاجعهين روي، ائیل نھايدر تحل

س جمھور ونزوئال، ي ھوگو چاوز، رئین ماه، بركناريمدت چند شنبه اعتراف كردند كه، به مقامات دولت بوش روز سه«

                                                 
 ٣۴۶.، ص » يونايتد فروتز و سرنگونی آربنز،رئيس جمھوری گواتماالابرشركت«:  مترجمان٣ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار. 6
 ٣۵۴.، ص »يلیچو سرنگونيسالوادور آلنده، رئيس جمھوری . تی. تی. ابرشركت آی«:  مترجمان۵ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار. 7

8. :Alberto K. Fujimoriو استرداد وی ھنوز مورد درخواست االصل پرو كه پس از خلع، به ژاپن پناھندھشد  رئيس جمھور ژاپنی 
 .دولت پرو است ـ م

9. Vladimiro L. Montesinos 
ھا در  برای توصيف اپوزيسيون مورد حمايت آمريكا عليه دولت ساندنيست» غيرمسلحانه «ۀ نيويورك از واژۀ استفاده روزنام10

 .كشور نيكاراگوئه جعل واقعيت است ـ م
ايران در زمان جنگ با عراق، به  و واريز پول نقِد حاصل از فروِش غيرقانونی سالح به» راايران ـ كنت«اشاره به ماجرای  . 11
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 ناموفق ین كودتاينحوۀ انجام ا...  و مذاكره قرار داده بودند آن كشور مورد بحثیرنظامي و غیرا با رھبران نظام

  )١٠(». قرار گرفته استی و موشكافیطور روزافزون مورد بررس اكنون به

 سال یونزوئال. ز شكست خورده بودندين» ايس« سازمان یھا ، كه شغالیتكاران اقتصاديآشكار بود كه نه فقط جنا

ا يشداردھنده و و است ھئین ندايا ايدم كه آيشياند یبا خود م.   از آب درآمد١٩۵٣١٢ران سال يار متفاوت از اي بس٢٠٠٣

  . واشنگتن چه خواھد بودیدم كه اقدام بعديپرس ی ــ و از خود مئی خالف قاعده و استثنایداديفقط رو

افته ي چاوز نجات  از سر گذرانده ور را حداقل فعالً ي خطین، ونزوئال بحرانين باور بودم كه به واسطۀ صدام حسيبر ا

را، در آن برھه از زمان، نه يتوانست در آِن واحد به افغانستان، عراق و ونزوئال بپردازد، ز یدولت بوش نم. است

ر كند و ييعآ تغيط ممكن است سريدانستم كه شرا ین، ميبا وجود ا.  الزم رایاسيِت سي آن را داشت و نه حمایقدرت نظام

ن ھمه، مسائِل ونزوئال يبا ا. بار مواجه شود  خشونتئیھا ك با مخالفتي نزدیا ندهي آدنت چاوز درياحتمال داشت پرز

ان كار ممكن ي كه در پایا جهيجز نت  رخ نداده است، بهیادير زيين پنجاه سال، تغين مطلب بود كه در طول ايادآور اي

  .دياست به دست آ

  

  

  

 

                                                 
 .ومت ملی ايران ـ م عليه حك]اسد[ مرداد٢٨ و ٢۵ سال كودتاھای آمريكائی ١٣٣٢سال . 12


