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  ٣١فصل 

  

  شكسِت جنايتكاراِن اقتصادی در عراق

 در اواخر دھۀ ھشتاد و در طول SWEC و مشاوِر شركِت ١٩٨٠ در دھۀ IPSر عامل شركت يعنوان مد نقش من به

در واقع، .  فاقد آن بودندیاريگذاشت كه بس یبارۀ عراق در دسترس من م را دری اطالعات١٩٩٠ از دھۀ یا بخش عمده

 صفحۀ رادار ینام عراق رو  بهیزيدانستند و به اصطالح، چ ی نمیاديز زيھا از عراق چ ئیكايمرا، اكثر ١٩٨٠در دھۀ 

  .آنھا وجود نداشت

صندوق « ، ١»االت متحدهي ایالملل نيبآژانس توسعۀ «، »یبانك جھان «یام كه برا یميمن تماس خود را با دوستان قد

ر ي، وسا٣برتوني ، ھال٢ز با كارمندان بكتليكردند و ن یمی كارالملل ني بی مالیھا ر سازمانيا ساي»  پولیالملل نيب

                                                 
1. USAID = US Agency for International Development 

2. :Bechtel٣۵٢.،ص »ھای بكتل گروه شركت«:  مترجمان۴ ۀ نگاه كنيد به يادداشت شمار 
3. Halliburton ٣۴٢.، ص »ابرشركت ھاليبرتون و ديكچنی«:  مترجمان٢ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار 
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 كه توسط ی از مھندسانیاريبس. ، و از جمله پدرزِن خودم، حفظ كردمی و ساختمانی عمدۀ مھندسیھا شركت

 در ئیھا  استخدام شده بودند در پروژهیِد انرژي مستقل تولیھا ر شركتي و ساIPSكت  شریكاراِن فرع مقاطعه

  .ند ا در عراق سخت فعالیتكاران اقتصادي آگاه بودم كه جنامن كامالً . انه مشغول به كار بودنديخاورم

 ی کرديم که براما تصور می. ل كنندي تبدیگري دیگان و بوش مصمم بودند عراق را به عربستان سعودي ریھا دولت

 را كه ی بود او فقط منافعی  كافمثالً .  آل سعود را دنبال كندی وجود دارد كه الگویاريكنندۀ بس ل مجابين داليصدام حس

 مدرن از ئیبعد از انجاِم معاملۀ مزبور، شھرھا. رديب زده بودند در نظر گي به جئیشو  پولیآل سعود از ماجرا

گر يھا اكنون د یسعود. ل شديك تبدي درجه یھا ونياض به كامي ریكش  زبالهیھا یر سر برافراشت، گای سعودیرھايكو

ِل آب شور يساِت تبدين تأسيتر قين و دقيتر شرفتهيپ: مند بودند  جھان بھرهیھا ین تكنولوژيتر شرفتهي از پیاز حاصِل برخ

  .، و خطوط انتقال برقی ارتباطیھا  فاضالب، شبكهیھا ن، شبكهيريبه آب ش

 یا ژهيگاه ويھا از جا یرسد، سعود یالملل م نيطۀ مسائِل حقوِق بي كار به حیدانست كه وقت ین، صدام بدون شك مينھمچ

 یھا  گروهین مالي آنان، از جمله تأمیھا تي از فعالیاريھا در واشنگتن بس یدوستان خوِب سعود. مند ھستند بھره

ز پناه دادن به يكردند ــ و ن یسم محسوب مي در مرز ترورئیھا از كشورھا آنھا را تندرویاري ــ كه بسیمتعصب مذھب

 از جنِگ ی عربستان سعودیت مالياالت متحده فعاالنه خواستار حمايدر واقع، ا. انگاشتند یده مي را نادیالملل نيان بيفرار

فقط  گان و بوش نهي ریھا دولت. ز شده بوديت نين حماي بود و موفق به كسب ایر شورويه اتحاد جماھياسامه بن الدن عل

گذاشتند تا آنھا  یگر را ھم تحت فشار مي دی از كشورھایاريكردند، بلكه بس یب مين امر ترغيھا را نسبت به ا یسعود

  .دن بزننديا حداقل خود را به ندين كنند يز چنين

د كه صدام، سرانجام نور ن باور بودنيآنان بر ا.  قدرتمند داشتندی در بغداد حضور١٩٨٠ در دھۀ یتكاران اقتصاديجنا

ھا با واشنگتن  ی مشابه سعودیبه ھر حال، اگر عراق به توافق. ن فرض موافق بودميو من با ا... ديرا خواھد د(!) ت يھدا

رۀ نفوِذ خود ي دااد حتي حرف اول و آخر را بزند و شااً  بر كشورش اساسیتوانست در حكمران یافت، صدام می ئدست م

  .داد ین گسترش مرا در آن بخش از جھا

 او ی رفتاریھا یژگيكه و ني آلوده بود و ای جمعیكه دستانش به خون كشتارھا نيش بود، ايپر  روانیكه او مستبد نيا

االت يا. ت نبودياالت متحده چندان حائز اھمي ایكرد، برا یتلر را در اذھان زنده مير آدولف ھياش تصو انهيو اعماِل وحش

ما . ت قرار داده بودي مورد حماان را تحمل كرده و حتين چني ای از موارد مردانیاريسز در بيمتحده در گذشته ن

االت متحدۀ ي ای، اوراق قرضۀ دولتی وی صدام و تداوِم عرضۀ نفت از سوی نفتیرھاالم كه در قبال ديشد یخوشوقت م

 ئیكايمرا یھا رداد با شركتكه بھرۀ اوراق قرضۀ مزبور جھت بستن قرا م، مشروط به آني بفروشیكا را به ويمرا

 مورد استفاده قرار یر به آباديل كويد و تبدي جدی در سرتاسر خاك عراق، ساختن شھرھائیربناي زیھا  بھبود شبكهیبرا

 و ئیايميکيد مواد  تولیھا ش كارخانهيم و براي بفروشی جنگیماھاي تانك و ھواپیم به ويما مشتاق بود. گرفت یم

 اگر ظّن آن یم ــ حتين كرده بوديز چنيگر ني دی از كشورھایاريطور كه در بس م، ھماني بسازی اتمی انرژیھا روگاهين

  .رديشرفته مورد استفاده قرار گي پیھا د سالحي تولیتواند برا یھا م یگونه فناور نيرفت كه ا یم

، یخالف تصوِر عموم. بودكه از ظواھر امر معلوم  ش از آنيار بي بسیتيت داشت، اھمياندازه اھم ی ما بیعراق برا

. ت استي اھمیز دارايك نيتيت ژئوپولين كشور از نظر منابع آب و موقعيا. ستيسبب نفِت آن ن  بهاً ت عراق صرفياھم

 واقع در آن بخش از یان تمام كشورھاين، از ميكند؛ بنابرا یان خاك عراق عبور ميھر دو رودخانۀ دجله و فرات از م

در طول دھۀ .  روز افزون برخوردار است در دست داردیتين منابع آب را كه از حساسيتر جھان، عراق كنترل مھم

 و ی انرژیھا  چون ما كه در عرصهی كسانی، برای و ھم از جھت اقتصادیاسيت آب، ھم از نظر سي، اھم١٩٨٠

 یھا ه شركت عمده كه بیھا  از شركتیاري، بسیساز ی خصوصیدر ھجوم به سو. شد ی آشكار م، فعال بودندیمھندس
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 آب در یھا  شبكهیساز ی خصوصی تصرف آنھا بودند، اكنون در پی چشم داشتند و در پیِد انرژيكوچك و مستقِل تول

  .انه بودندين، و خاورمي التیكايمراقا، يفرا

و ه ي، اردن، سوریت، عربستان سعوديران، كويك است و با ايار ستراتژي بسیتي موقعیعالوه بر نفت و آب، عراق دارا

ل و ھم يشد ھم اسرائ ی میراحت از خاك عراق به. ج فارس استي در خلی ساحلیز داراي مرز مشترك و نیه دارايترك

 را معادل درۀ ی، عراق امروزی نظامیھا ستيستراتژ.  قرار دادی سابق را مورد حملۀ موشكیر شوروياتحاد جماھ

ان، يدر قرن ھجدھم فرانسو. دانند یكا ميمراقالب ان و سرخپوستان، و انيرودخانۀ ھودسون در زمان جنگ فرانسو

ز يكا نيمراگرفت، كنترل قارۀ  یدانستند كه ھر كس كنترل درۀ رودخانۀ ھودسون را به دست م یان مئيكايمراان و يسيانگل

انه را يِد كنترِل خاورميرد، كليدانند كه ھر كس كنترل عراق را در دست گ ین را ميو امروزه، ھمه ا. ارش بوديدر اخت

  .در دست خواھد داشت

كا يمرا ی و خدمات و مھندسی فناوری را برایعين بود كه عراق بازار وسيت بود ايش از ھمه حائز اھمي كه بیامر

 یكه طبق برخ( جھان نشسته است ی نفتیھا دانين ميتر  از گستردهیكي ین نكته كه عراق بر رويا. كرد یعرضه م

ِن يدھد كه قادر به تأم ی قرار میتيعراق را در موقع) تر است  ھم بزرگیبستان سعود عری نفتیھا دانيبرآوردھا، از م

، ی و ساختمانی مھندسیھا گران عمده ــ شركتي بازیتمام.  استی و صنعتئیربنايم زي عظیھا  طرحیمال

 ــ ھمه بر ئیايميم ئی و دارویھا ما، موشك و تانك، و شركتيدكنندگاِن ھواپي، تولیوتري كامپیھا كنندگان شبكه عرضه

  .عراق تمركز كرده بودند

ك ين يا. ستي نیتكاران اقتصادي جنایوي سناریرايگر آشكار شده بود كه عراق پذي، د١٩٨٠با اين وجود، در اواخر دھۀ 

  . دولت بوِش پدر بودیۀ سرافكندگي عمده و مایناكام

دنبال  بوش به. م بوديسھ» سست عنصر «یوان فردعن  از جرج بوِش پدر بهیا  چھرهۀز، مثل پاناما، در اشاعيعراق ن

او . ار او گذاشتي در اختیز ناخواسته فرصت مناسبيند خود بود و صدام نين شھرت ناخوشاي فائق آمدن بر ای برایراھ

ن فرصت استفاده كرد و با ي  بوش از ا٤.ت را مورد تھاجم قرار داديز كويخ ِن نفتينش خي ش١٩٩٠ سال گستدر ماه ا

ش، خود يك ساِل پين عمل پاسخ داد ــ گرچه كمتر از يالملل، به ا نير پا گذاشتِن قانون بيخاطر ز  كردِن صدام بهمحكوم

  .كجانبه به پاناما را صورت داده بودي و یرقانونيتھاجِم غ

، ئیكايرماپانصد ھزار سرباز . جانبه را صادر كرد  ھمهیس جمھور، سرانجام، فرمان حملۀ نظامي رئی نبود وقتیتعجب

 یاري بسئی، حمالت ھوا١٩٩١ِن ساِل ي آغازیھا در ماه. ل شدندي، به عراق گسیالملل ني بیرويك ني از یعنوان بخش به

ت عراق يكفا ی ارتش بیا كصد ساعتهي ینيبه دنبال آن، حملۀ زم.  عراق صورت گرفتیرنظامي و غیه اھداف نظاميعل

 یت رفع خطر شد و مستبدِ ياز كو.  و مناسب بود تار و مار كردی سالِح كاف، فاقدئیكايمرا یروھايسه با نيرا كه در مقا

كا به نود يمراان مردم يِت بوِش پدر در ميزان محبوبيم. امدي عادالنه گرفتار نید، گرچه به جزايه گردي تنباً دي شدیواقع

  .درصد صعود كرد

 بود كه ین از معدود موارديكردم ــ ا یت م شركی كارین بودم و در جلساتودر زمان تھاجم به عراق، من در بوست

 را كه ھمكارانم به یشور و حرارت.   انجام دھم٥»شركت استون و وبستر «ی برای از من خواسته شده بود كاراً واقع

ن شركت، ي ایھا  بخشهي، در كلاً عتيطب. آورم ی به خاطر می روشن ِم بوش دستخوش آن شده بودند بهي از تصمیجانبدار

 یروزي آنھا پیبرا. ميكش موضع گرفته بود  آدمیكتاتورِ ين سبب كه در مقابل دي به ااً  نه صرفیزده بودند، ول نجايھمه ھ

  .ش حقوق بودي و افزای فراوان، ارتقاء شغلیساز سودھا نهيكا در عراق زميمرا

                                                 
سفير آمريكا پاسخ داد . كويت را جويا شد  عراق بهۀای كه فيلم آن موجود است، نظر سفير آمريكا در مورد حمل صدام، در جلسه. 4

تيب، صدام را به جنگ ترغيب كرد و فريفت تا پای نخواھد كرد و، به اين تر كه آمريكا در مسائل بين كشورھای عرب دخالت
 . خليج فارس را باز كند ـ مۀھای جنگی آمريكا به منطق و ناوگان نيروھای نظامی

 .مده استآ SWECھای كتاب، به اختصار،  در اغلب قسمت. 5



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

د يرس یبه نظر م. شد ی نمشدند محدود یمند م  از جنگ بھرهاً مي مستقیجان فقط به آن دسته از ما كه از نظر اقتصاديھ

 نشاندِن حرف كشورشان یدند تا شاھد به كرسيكش یصبرانه انتظار م یش بيكا كم و بيمرااالت متحدۀ يمردم در سراسر ا

 باور من، داليل متعددی برای اين عکس العمل ھا وجود داشت، که اساس آن به  به.  باشندی نظامیبا استفاده از قوا

د ي بر قصد تجدیگان مبني از ايران و سپس اعالم رامريکائی آزاد سازی گروگان ھای شکست کارتر از ريگان و

 در حاِل یھا  بود كه شعلهی بوش به پاناما ھمچون بادیتھاجم نظام. گرفت ینشأت م» معاھدۀ آبراه پاناما«مذاكره دربارۀ 

  .فرو نشستن را دوباره برافروخت

 صاحباِن منافِع ینيب ، در جھانیپرستانه و فراخواندِن دولت به اقدام عمل ھني میھا یاما، به باور من، در پِس رجزخوان

 در حال شكل یفيار ظرير بسييتغ)  شاغل بودندئیكايمرا یھا  كه در شركتیز اكثر كسانيو ن(االت متحده ي ایاقتصاد

كا به آن يمرات ملت ي اكثر تبديل شده بود كه از اين پسیتيواقعبه » ی جھانیامپراتور «ی به سویشرويپ. گرفتن بود

 در حال رخنه به دروِن روح ینحو قابل توجھ به» یساز یخصوص«و » یساز یجھان «یطرح ھای دوقلو. باور داشتند

  .و روان ما بود

ده ينوظھور تمام مرزھا را درنََورد» ی جھانیامپراتور«. االت متحده نبودين موضوع منحصر به اي، ائیل نھايدر تحل

 شده یالملل ني، بیدگاه حقوقي از دشدند اكنون واقعاً  ی محسوب مئیكايمرا یھا ش از آن، ابَرشركتي كه تا پیمؤسسات. بود

اين شرکت ھای بازرگانی از قوانين و مقرراتی بھره .  به ثبت رسيده بودندی متعددی از آنھا در كشورھایبرخ. بودند

نۀ ي در زمی متعددی تجاریھا جود مؤسسات و توافقنامهان، وين ميدر ا. می بردند که به آنھا آزادی عمل می داد

 به ،زميتاليزم، و كاپيالي، سوسی چون دموكراسئیھا واژه. كرد یل ميشان به مراتب تسھين كار را براي ایساز یجھان

عنوان  ش، بهيش از پي شده بود و خود را، بی واقعئیرويل به نيتبد» یساالر ابَرشركت«. شد یل مي منسوخ تبدئیھا واژه

  .كرد یل مي تحمیاست جھانيرگذار بر اقتصاد و سي تأثیرويتنھا ن

 ISP شركت ١٩٩٠م شدم و در نوامبر ي تسلیساالر  ابرشركتیب، در مقابل فشارھاي عجیدادھايك سلسله رويبه دنبال 

بر ما » اَشلندشركت نفِت « بود كه ی فروش فشاری علت اصلیم پرمنفعت بود ولي من و شركایمعامله برا. را فروختم

 ینه خواھد بود، در حاليار پرھزيدانستم كه مبارزه با آنھا از جھات مختلف بس ی تجربه، میمن، از رو. كرد یاعمال م

ك ي ،من» نِ يگزي جایانرژ«ِد شركِت ين نكته را كه مالك جدين حال، ايبا ا. كرد یكه فروختن شركت ما را ثروتمند م

 از وجودم  احساس می کردم كه باز ئیز به نظرم می رسيد؛ در جايآم ض آميز و طعنه خواھد بود، خيلی تناقیشركت نفت

  .ام انت شدهيمرتكب خ

ا كمك به ي شركت در جلسات یشد برا ی از من خواسته میگاھ. گرفت ی از وقتم را می تنھا مقدار كمSWECشركت 

فرستادند تا در  ی م»رويودوژانير« مانند یبه نقاط ھم مرا ین پرواز كنم و گاھوھا، به بوست شنھاد انجام پروژهيۀ پيتھ

اغلب به .  به گواتماال پرواز كردمیك جت خصوصيز، با يبار ن ك ي. دار كنمي دیاندركاران صنعت انرژ آنجا، با دست

ا توانند ب یاز ميادآور شوم كه ھنوز در استخدام شركت ھستم و در صورت نيزدم تا به آنان  یھا زنگ م ران پروژهيمد

ن رشته از يمن به ا. ساخت ی آزرده می، وجدانم را تا حدی جزئی كاریافِت آن ھمه پول برايدر. رنديمن تماس بگ

  . اصال جزء برنامه نبودیزين چي چنیول. ن خود را ادا كنمي سودمند، دِ یل بودم با انجام كاريصنعت تسلط داشتم و ما

. داد یكرد و آزارم م یبم مي تعقین موضوع چون شبحيو ا در برزخ بود یر مردي كه از خود داشتم تصویريتصو

 یا دهيام را به پد  گذشتهیه كند و در صورت امكان، بتواند تمام نكات منفي انجام دھم كه وجودم را توجیخواستم كار یم

وسته ادامه يصورت ناپ را در خفا و به» یتكار اقتصاديك جنايوجداِن «س كتاِب ينو شي پیكار بر رو. ل كنديمثبت تبد

  .فتميفر ی منتشر خواھد شد، نمیصورت كتاب نده بهين طرح سرانجام در آين باور كه ايدادم، اّما خود را با ا یم

 با سرخپوستان ین سفر گذراندن مدتيھدف از ا.  بودمی گروه كوچكی به آمازون، راھنمای، در سفر١٩٩١در سال 
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ط يبوميان مشتاق بودند اطالعات خود دربارۀ حفاظت از مح. آنھا بود  و آموختن روش ھای درمانی بومی ٦ شواری لهيقب

 ئی سفرھای چند سال بعد، درخواست برایط. گران قرار دھنديار دي را در اختی طب شفابخِش محلیھا ست و روشيز

ن يا.   شد٧»ھا ر آرمانيياتحاد تغ«نام   بهیر انتفاعيك سازمان غيل يافت و منجر به تشكيش يسرعت افزا ن دست بهياز ا

جاد شده بود، در ين و رابطۀ ما با آن ايارۀ زمي نسبت به سی صنعتیِر نگرش مردم كشورھاييسازمان كه با ھدف تغ

گر به ي دی از كشورھایاري با اھداف مشابه در بسئیھا گران را قادر ساخت سازمانيدا كرد و دي پیا ھوادارانياكناف دن

  .وجود آورند

ھا و اھداف  شان آرمان ینترنتي  ا٩ی انتخاب كرد كه تارنمایزده سازماني از سیكيعنوان  ان را بهن سازمي  ا٨ميتامجلۀ 

  .كرد ین وجه منعكس مي  را به بھتر١٠»ني زمیروِز جھان«

 یا گونه گر، خود را بهيرۀ چند سازمان دي مدھيأتن سازمان و خدمت در يجاِد چندي، من با كمك به ا١٩٩٠در طول دھۀ 

 از ی مزبور حاصل كاِر برخیھا  از سازمانیاريبس.  مشغول ساخته بودمیرانتفاعي غیھا تيدر عرصۀ فعالروزافزون 

 مزبور شامل كار با یھا تيفعال. ھا كرده بودند تين فعالي وقف ابود كه خود را كامالً » ھا ر آرمانيياتحاد تغ«كاركناِن 

در » اھايما« آند و یھا هيدر كوھپا» چواھا كوئه« آمازون، در» آچوارھا«و » شوارھا «یعنين ي التیكايمرا یھا یبوم

ن ي اSWECشركت .  بومی ياد شده بودیھا االت متحده و اروپا دربارۀ فرھنگيگواتماال ــ و آموزش دادِن مردم در ا

  . داشتی  سازگار١١»راه متحد« به SWECرا با تعھِد يداد ز ید قرار مئي را مورد تأی مردمینوع كارھا

ھا  یھا بر آموزش دربارۀ بوم ن كتابيالبته مراقب بودم موضوع ا. ز نوشتميھا، چند كتاب ن تين  فعاليه بر ا عالو

ن ي از ایاقدامات. كردم یدر آنھا احتراز م» یتكار اقتصاديجنا«عنوان  ام به  گذشتهیھا تيمتمركز باشد و از اشاره به فعال

 مورد یاسين و موضوعات سي التیكايمراكرد تماس من با  یكمك مام،  یحوصلگ یدست، عالوه بر كاھِش كسالت و ب

  .ام حفظ شود عالقه

ام به نحو خاصی موجب تعادلم می شود  یسندگي و نویرانتفاعي غیھا تيكردم خود را مجاب كنم كه فعال ی میاگر چه سع

تم خودم را از بار احساس گناه رھا رود، ولی به سختی می توانس یام به شمار م  گذشتهیھا تي فعالی برایو جبران مافات

 بود كه در آن ئیايكا وارث دنيجس. روم ی طفره م،م نسبت به دخترميھا تمسؤوليدانستم كه از  یدر اعماق قلبم م. کنم

ك يعنوان  شدند كه ھرگز قادر به باز پرداخت آنھا نبودند ــ و من، به ی زاده مئیھا ر باِر قرضيھا كودك ز ونيليم

  .گرفتم یت آن را به دوش ممسؤوليست يبا ی، م»یاقتصادتكار يجنا«

ن يت اي  موفق١٢.یساز یت مياھاي است كه در رؤیا ھمانيدن با عنوان یژه كتابيو افت، بهيی ش ميم افزايھا ت كتابيمحبوب

راد يا در رابطه با موضوع آن شد، تا در آنھا به ی آموزشیھا  كارگاهی برگزاری برایا ندهي فزایكتاب سبب تقاضا

ستاده بودم و يالن در برابر حضار ايا ميورك يوي كه در بوستن، نی اوقات، در حالیگاھ. س بپردازمي و تدریسخنران

، پس چرا »یساز یت مياھاي است كه در رؤیا ھمانيدن«افت كه اگر يی ن طنِز گزنده به ذھنم راه ميكردم، ا ی میسخنران

 ین كابوسي را در ظھوِر چنیاخته بودم؟ چگونه توانسته بودم چنان نقش فعال را سی ھراسناكیاين دنيم چنياھايمن در رؤ

   كنم؟ءفايا

 یگاھ حيب در تفريكه در منطقۀ كارائ» تو امگايانست «ی آموزشیھا  از كارگاهیكيافتم تا در يت ي مأمور١٩٩٧در سال 

دار شدم، به بالكن ي صبح روز بعد بی وقت.دمير ھنگام، به آنجا رسيشب، د. س كنميشد، تدر یرۀ سنت جان بر پا ميدر جز

 را »نيمِ «م گرفته بودم شركت يش، در آنجا تصميكنم كه ھفده سال پ ی نگاه میجيدم كه به ھمان خليكوچك اتاقم رفتم و د

                                                 
6. Shuars 

7. Dream Change Coalition 
8. Time magazine 

9. Website 
10. Earth Day 

11. :The United Wayبرای شناخت و رسيدگی به نيازھای محلی ـ م شان سازی رھبران محلی و جوامع  سازمانی با ھدف جھانی فعال. 
12. The world is as you dream it 
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  . فرو افتادمیيره شد و در صندلياحساسات بر من چ. ترك كنم

 ی كه سعی گذراندم، در حال»نستريل«ج ي خلیلكن به تماشا از وقت آزادم را در ھمان بایاديدر تمام طول ھفته، مدت ز

مم يام و تصم  را برنداشتهی، گام بعد»نيمِ « از شرك ءرغم استعفا افتم كه، بهيدر. ام را درك كنم یداشتم احساسات درون

 یايدم كه دني رسیبند ن جمعيدر آخر ھفته، به ا.  بر من وارد آورده استیاديانۀ راه لطمات زي ماندن در می بر باقیمبن

 دست زنم ئیقدم شوم و به كارھا شيجه، الزم بود خودم پيم بسازم و در نتياھايخواستم در رؤ ی نبود كه میرامونم ھمانيپ

 یدادم كه بازتاب خواستۀ واقع یر ميي تغیا گونه م را بهياھايد رؤي بایعني: كه شاگردانم را به انجامشان فرا خوانده بودم 

  .د باشیمن در زندگ

  كه مرا استخدام كرده بود SWECرعامل يمد. ھا را رھا كردم كا برگشتم، كاِر مشاوره دادن به ابرشركتيمرا به یوقت

 یتي او اھمی من برای استعفااً تر بود و ظاھر  گرفته بود كه از من جوانیدي او را فرد جدیحاال بازنشسته شده بود و جا

شد كه از شّر پرداخت حقوق  ی شركت در دست داشت و خوشحال میھا نهي كاھِش ھزی براید طرحيِس جديرئ. نداشت

  .ن من خالص شوديسنگ

 را یبخش  لذتئیم حس رھاين تصميِصرف اتّخاذ ا. ل كنمي را كه آن ھمه وقت صرفش كرده بودم تكمیبر آن شدم تا كتاب

اكثر آنان فعاالِن عرصۀ .  کردم كم مطرحينظراتم را در خصوص نگارش كتاب با دوستان نزد. م به ھمراه آورديبرا

رت يبا ح. دنديورز یاھتمام م) ١٣یا باراني (ئی استوایھا  و جنگلی بومیھا  بودند و به حفظ فرھنگیرانتفاعياموِر غ

ز يسم و نيق توسط من كاِر تدري حقایدند كه افشايترس یافتم كه آنان از موضوع نگارش كتاب ناراحتند؛ ميدر

م تا، در مقابل يكرد یل آمازون كمك مي از ما به قبایاريبس. تم را به مخاطره افكندي مورد حمایرانتفاعي غیھا سازمان

ام ممكن است   گذشتهیدوستانم به من گفتند كه اعتراف به خطاھا. شان، حفاظت كننديھا ني، از زمی نفتیھا شركت

د ي تھدا حتیبرخ.  جنبش را با شكست مواجه كند به مخاطره اندازد و كلِ یرانتفاعي غیھا تيگونه فعال نياعتبارم را در ا

در عوض، . گر، نوشتن را متوقف كردميك بار دين بود كه يچن. غ خواھند كرديشان را از من در تيكردند كه حما

 مدرن یاي با قبايل و بوميانی  كه از دنئی آشنایت ھايم را روی ھدايت گروه ھا و بردن آنھا به اعماق آمازون، برايفعال

  .  در آنجا بودم٢٠٠١١٤مبر سال يازدھم سپترفته بودند متمركز كردم ــ روز ي نپذیريگونه تأث چي ھاً بيتقر

  ادامه دارد
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