
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
  جان پرکينز:نويسنده

   ميرمحمود نبوی-شھابی) خليل(مھرداد: برگردانندگان
  حميد محوی: بازخوانی، تصحيح و ارسال

  ٢٠١٣ سپتمبر ١٨
 

  اعترافات جنايتكار اقتصادی

  ) در اقتصاد جھانیامريکاگری ھائی در باب ترفندھای اياالت متحدۀ ءافشا(

٢٧  

 

 
John Perkins 

 
   مترجمان١  ۀيادداشت شمار

  

    و جرج بوِش پسر١»اِنرون«اَبرشركت 

 ھزاران نفر یكاريرت كرد و به بي را دچار حیاري بس٢٠٠٣ در سال ئیكايمراكر يپ ن شركت غولي ایورشكستگ

 و ی بادكنكی، رشدیادين شركت، از جھات زيِع ايتاً، مشخص شد كه رشد سرينھا. كا منجر شديرما ۀاالت متحديدر ا

 ۀن مؤسسيتر پُرآوازه (.Arthur Anderson & Co چون يی حسابرسۀد مؤسسي از دی بوده كه حتیظاھر

با » رتور اندرسن آی حسابرسۀمؤسس «یاد، تبانيار زيده ماند و به احتماِل بسيھم ناد) كا و جھانيمرا یحسابرس

الت ي انرون، تشكیبه دنبال ورشكستگ.  آشكار ساختیرواقعي و غی ساختگی مالیھا  صورتۀانرون را در ارائ

كا يمرا یھا  در بورسیاري بسیھا د، سھام شركتيز از ھم فرو پاشين»  آرتور اندرسنی حسابرسۀمؤسس «یجھان

                                                 
1. Enron 
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  . دست دادند خود را ازیه و درآمدھايسقوط كرد و ھزاران نفر سرما

 یآبرو ی بۀريت مدأيس ھيرئ. ك با اَبرشركت انرون داشتي درازمدت و نزدیا و بوِش پسر رابطهيدولت جرج دبل

  .االت متحده بودي ایاست جمھوريو بوش به ريدن جرج دبلي در رسی اصلی مالی ، حام٢ی كنث لِ یانرون، آقا

خواستند در  ین اَبرشركت مي ھرآنچه سركردگاِن ا بوش توسط انرون،یاسي سیھا تي فعالین ماليمأدر قبال ت

، انرون حرف ی و مواد سوختیدر بازار انرژ» ئیزدا مقررات«شد ــ از جمله، در بحِث  یارشان قرار داده مياخت

گر سر باز زد و ي دیھا التيا و ايفرني رساندن به كالیاري، دولت از یدر بحران انرژ:  نشاندیخودش را به كرس

  .شان شدند ی سوخت مصرفی برایني سنگی مجبور به پرداخت بھائیاِن نھاكنندگ مصرف

كا بود، يمرا یاست جمھوريافتِن بوش به كاخ ري راه ی انرون، عامل اصلۀريت مدأيس ھي، رئیكه كنث لِ  نيدر ا

ون يليومران ارشد انرون حدود دير مدي و ساین سو، لِ ي به ا١٩٩٣از سال . ستي نیا گونه بحث و مناقشه چي ھیجا

ً نی، كنث لِ یاست جمھوري ری جرج بوش برایش از نامزديسه سال پ.  به بوش كمك كردنددالر ز مبلغ ي شخصا

كصد يشگامان آن حزب بود كه ي از پیكي كرد و ءاھدا» خواه یحزب جمھور« به دالرست و شش ھزار يصد وبيس

 ی برادالركصد ھزار يز مبلغ ي نیھمسر و. كرد یآور بوش جمع  جرجی انتخاباتیھا تي كمك به فعالی برادالرھزار 

  . كردء بوش اھدایاست جمھوري آغاز ریھا  جشنیبرگزار

ھا، و  اتيكاھش مال: داد یخواست انجام م یالت تگزاس، آنچه را كه انرون ميجرج بوش در مقام فرماندار ا

ا تا، به رغم مقررات سفت و يلوانيالت پنسي و درخواست از فرماندار ای برق عمومیھا  از شركتئیزدا مقررات

، كه »ئیزدا مقررات «یدئولوژيا. ا، انرون را وارد بازار مزبور كنديلواني برِق پنسیرويسخِت حاكم بر بازار ن

 یھا ر حقهي و سای و ابھام در دفترداریساز  حسابیكرد، راه را برا ی ُمنَزل به آن عمل میجرج بوش چون وح

 را كه، در فھرست دالریارد يلي شصت میت را به لرزه انداخت و شركتيجام وال استر باز گذاشت كه سرانيیقانون

  . كشاندی ، در رده ھفتم قرار داشت، به ورشكستگ٣ فورچونۀپانصد شركت بزرگِ مجل

 ی كشور ضروری سوخت و انرژیھا استين سيي تعیس جمھور، براي، معاون رئیك چنيقابل توجه است كه د

مز يورك تايويبه گزارش ن.  برگزار كندی خصوصیا  شركت انرون، جلسهۀريت مدأيس ھي، رئیدانست با كنث لِ  یم

 ۀريت مدأيس ھي را به خواسِت رئیم انرژيوِن فدراِل تنظيسيِس كمياالت متحده، رئيس جمھور ايز، جرج بوش، رئين

ن يمأ شركت مزبور را تیاھ  كرد تا خواستین ويگزيشركت مزبور از كار بركنار و فرد موردنظِر انرون را جا

  .كند

كه ( جرج بوش یغاتيز كارگزاِر تبلي و نیاسي  مشاور س٤توان به كارل روو یگِر ابرشركت انرون، مي دیھا از مھره

 از سھام شركت دالرست و پنجاه ھزار ي دویو.  اشاره كرد،) استیون وياش را مد یاست جمھوري رۀھردو دور

راِن شركت يبگ   حقوق٦كي و رابرت زولی  مشاور اقتصاد٥یندسي لیطور، لر نيھم. ار داشتيانرون را در اخت

ً به سمتيانرون بودند و از آنجا مستق ت يتوان از توماس وا ین ميھمچن.  بوش منصوب شدندۀني در كابی دولتیھا ما

زش پنجاه تا  به اريیحي سھام و حقوق ترجیر انرون، دارايك مدير ارتش، نام برد كه، در مقام ي ، وز٧وريجون

  . بوددالرون يليكصد مي

ن منافِع انرون، يمأكار گمارده شده بودند، به پاِس تران سابِق انرون كه در دولت بوش به يار محتمل است كه مديبس
                                                 

2. Kenneth L. Lay 
3. Fortune 

4. Karl Rove 
5. Larry Lindsay 

6. :Robert B. Zoellick  باِر پلولفووتيز ـ م پس از بركناری فضاحت» بانك جھانی«رئيس كنونی. 
7. Thomas White Jr 
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افت كردند تا سھام يران ارشِد آن شركت، در زمان مناسب، اشارات الزم را درير مديره و سايت مدأيس ھيھمانند رئ

 كه كارگران و ی انرون، با سود باال بفروشند و خود را نجات دھند، در حالی اعالم ورشكستگخود را قبل از

ارزش شدن سھام  ی ــ با بئیكايمرا ۀدھند اتير سھامداران ــ و سرانجام مالي انرون و ساۀكارمنداِن شاغل و بازنشست

  . خود را از دست دادندیاندازھا شركت مزبور، پس

  

  :منبع

ورك كانادا، ي دانشگاه Business & Society ۀ رشت»ماستری«یان سال سوِم كارشناسيه به دانشجومطلب ارائه شد

 یھا ی از خالفكاریريشگي پی امكان و چگونگۀ و اظھارنظر درباری جھت بررس٢٠٠۴، در سال یمقطع كارشناس

  .یدار هيمشابه در نظام سرما

  ادامه دارد

 


