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John Perkins 

 
  ٣۴فصل 

  نگاھی دوباره به اكوادور

ن نكته به ذھنم ير نظر داشتم، اي آنجا را زیدادھاياما، در ھمان حال كه رو. ك بودي كالسی موردیراست ونزوئال به

ن مبارزه نه از آن جھت بود يت اياھم.  استیريگ  در حال شكلیگري د واقعاً مھّم در كشوریا خطور كرد كه مبارزه

 یرندۀ موضوعاتين سبب كه در بر گيكرد، بلكه به ا یان ميھا ب ا جان انسانير ال را بر حسب دیتر كه ارقام بزرگ

ن مبارزه از ي ایھا جبھه. شوند یف ميھا بر اساس آن تعر ی كه معموالً امپراتوريیار فراتر از اھداف ماديبود بس

گذشت و به اعماِق روِح تمدِن مدرن  یاستمداران ميھا، و س  شركتئیران اجراي بانكداران، مدیھا  ارتشیورا

دم، يورز یگرفت كه با آن آشنا بودم و به آن عشق م ی شكل می نبرد و مبارزه در كشوری برایبند صف. ديرس یم

  .ن كشور اكوادور بوديا: كار كردم»  صلحیسپاھ«ك ي عنوان بار در آنجا داوطلبانه به ني كه نخستیكشور

 و ی واقعیا ن كشوِر كوچك به نمونهي پس از آن، ایھا در سال. بار به اكوادور رفتم ني نخستی برا١٩۶٨در سال 
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كه ھمان كار ما را (ھا  م و ابرشركتيھا یئ دوره من و ھم . يل شده بودتبد» یـ ساالر ابرشركت «یك قربانيكامل از 

ما به كشور مزبور . مي بكشانیم اكوادور را به ورطۀ ورشكستگي، موفق شده بود)دادند ی مدرن انجام میشكل هب

 به كار ئیھا  طرحی اجرایاالت متحده را براي ای و ساختمانی مھندسیھا م تا بتواند شركتير وام دادالياردھا دليم

 خط ی طبق آمار رسم جه، ظرف سه دھهيدر نت. شدند ید ممن  اكوادور از آن بھرهیھا ن خانوادهيرد كه ثروتمندتريگ

 ١۶ به دالرون يلي م٢۴٠ دولت از ی، و بدھ%٧٠به % ١۵ از یكاريزان بيت، ميجمع% ٧٠به % ۵٠فقر از 

اكوادور اكنون . افته بوديكاھش % ۶به % ٢٠ از ین اقشار جامعه از منابع مليرتريش و سھم فقي افزادالرارد يليم

 ین در حاليا. ش اختصاص دھديھا ی خود را فقط به بازپرداخت بدھیك به پنجاه درصد از بودجۀ مليناچار است نزد

موجب   شود كه، بهیھا شھروند ونيليد صرف كمك به مي از بودجه بایتوجھ ن سھم قابلي آن، چنیاست كه، به جا

  )١.(اند ف شدهيتوص»  خطرناكیگرفتار فقرزدگ«، به عنوان اقشاِر یآمار رسم

 ینديست، بلكه فراي نی پنھانیا  از توطئهین آن است كه مشكالت آن كشور ناشيوضوح، مب ت در اكوادور، بهيضعو

كا شكل گرفته است، يمرا» خواه یجمھور«و » دموكرات« ھر دو حزب یھا  دولتیاِن زمامدارياست كه در جر

ن كشور در آن ي از چندی كمك خارجیھا تأيھا و ھ  از ابرشركتیاري، بسیتي عمدۀ فراملیھا ۀ بانكي كه كلینديفرا

 عمل ئیتنھا  ما بهی را بر عھده داشته است، ولی نقش اصلیفايكا ايمراياالت متحدۀ ان، اين ميدر ا. ل ھستنديدخ

  .ميا نكرده

 كه در آغاز قرن حاضر با آن مواجه شد یتيادشده، ھزاران مرد و زن در سوق دادن اكوادور به وضعي سه دھۀ یط

ً ی از آنان صرفت بزرگي اكثریكردند آگاه بودند ول ی از آنان، مثل من، از آنچه میبرخ. اند ت داشتهمشارك  آنچه را ا

 چون من عمل کرده ئیا مطابق دستوراِت رؤساي و حقوق آموخته بودند به كار بسته ی اقتصاد، مھندسیھا در دانشكده

 كه یھاتيھا و تنب م و پاداشي در خدمت آن قرار داشتم كهي بودی خود، مظھر نظامیورز بودند كه با حرص و طمع

ن ي كه در ایكسان. ن زنان و مردان بوديع ساختن اين نظام و مطي تداوم ای حساب شده برایا م برنامهيكرد یاعمال م

دانستند؛ و با  یم» ضرر یب« را كه بر عھده داشتند ین حالت، نقشيھا مشاركت داشتند، در بدتر تيفعال

  .دنديد ی فقر زده می به ملتیاريد، خود را در مقاِم ين ديتر نانهيخوشب

 يی پنھانیا كارگزاراِن توطئه گرانين بازي، ایفتگي از موارد، خودفریاري در بسی وخوردگ بي، فریرغِم ناآگاھ به

سم می باشد ياليِن شكِل امپرين، و مؤثرتريتر فين، ظريتر ركانهي بودند كه پرورندۀ زی» محصول نظام«آنان . نبودند

 و تيا با رشود ي بگردد كه بتوان با تھدی مردان و زنانی در پیالزم نبود كس. ده استيكه جھان تاكنون به خود د

ھا،   به دنبال آنھا بگردد، به استخدام شركتیكه كس نياز به اي، بدون نین كسانيع به كارشان گرفت ــ چنيتطم

 ینامۀ بازنشستگ مهيا و بيگرفتند شامل حقوق، مزا ی كه مئیھا ترشو. ی درآمده بودند دولتیھا ھا، و سازمان بانك

 ی، فشار از سوی بود بر آداب و سنن اجتماعیز مبتنيداِت اِعمال شده در مورد آنان نيھات و تھديشد؛ تنب یآنان م

  .الت فرزندانشانيندۀ تحصي دربارۀ آیا  نشدهی بر زبان جاریھا افراد ھمتراز، و پرسش

درست .  در تله افتاده بودگر كامالً يد، اكوادور ديتا زمان آغاز قرن جد.  موفق شده بودیريحو چشمگن نظام به

ون ارباب ي دخترش را مدیكند كه ھم خرج عروس یش گرفتار مي را در چنگال خویا مردي كه مافیطور ھمان

ر قرض ارباب رفته ي خرخره ز، تای بعدیھا ۀ كسب و كارش را و ھم، از بابت واميۀ اولي است ھم سرمائیايماف

، با صبر و حوصله ، در ئیايما درست به روش اربابان ماف.  در چنگ ما گرفتار شده بودز كامالً ياست، اكوادور ن

ده ي اكوادور خوابی بارانیھا ر جنگلي از نفت زئیاين نكته كه دريبا علم به ا. ميانتظار فرصت مناسب نشسته بود

  .مينيم صبورانه به انتظار بنشيتوانست ید، ميرا خواھد رساست و روز موعود سرانجام ف
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 كه ی كج كردم، روز»ِشل« ی شھر جنگلی به سو»تويك« كه راھم را از ی، ھنگام٢٠٠٣ل سال يآن روز، در اوا

او در برابر جرج بوش قد . ت كرده بوديت خود را در ونزوئال تثبيچاوز موقع. ده بوديم فرا رسيديكش یانتظارش را م

 ی نفتی انبارھایھا رهيذخ. كرد یكا آماده ميمرا ۀی حملآمد و خود را برا یصدام كوتاه نم. روز شده بوديم كرده و پعل

 یكنندگان اصل ني نفت از تأمیشترير بيۀ مقاديانداِز تھ ده بود و چشمين سطح خود ظرف سه دھه رسيتر نئيبه پا

ك يما به . ن منوال بوديز بر ھمين» یساالر ابرشركت «یھا هد ــ وضع ترازناميرس یره و تار به نظر ميمان ت نفت

 به سراغ اكوادور ]ر ـ مي شكسپۀيشنام نمایزيمثل آن تاجر ون[ده بود كه يزمان آن رس. مياز داشتيتكخال برنده ن

  .مين كشوِر مقروض شوير گوشت از بدن ايدن چند سي بابت طلبمان، خواھان بريم وبرو

ينجا در اكوادور، افتم كه اي می گذشتم، در»پاستازا« ۀيكر رودخانپ  از كنار سد غولیندگطور كه در حال ران ھمان

ً جنگ صرف در . ستين استثمارگران و استثمارشدگان، نين ثروتمندان جھان و فقرزدگان، بيك بي كالسیا  مبارزها

ن يم تا ايما بر آن بود. كرد یمف يھا را تعر ئیكايمرايات تّمدن ما روھا در اكوادور خصوصي نیبند ل آخر، صفيتحل

ن ي از ایِب ناشيابعاد تخر. ديمان بگشا ی نفتیھا  شركتیاش را به رو ی بارانیھا م تا جنگليكشور كوچك را وادار

  .حد و حصر بود یعمل ب

 ئیتواناد و از يگنج یاست در قالب ارقام و اعداد نمين سيم، تبعات ايديورز یمان اصرار م یھا اگر بر بازپرداخِت وام

وان، يھا و صدھا ھزارگونه ح  جان انسانی، نابودی بومیھا ب فرھنگيموضوع فقط تخر. اكوادور خارج بود

ن نبود ي باشد؛ موضوع فقط ایدي مواد شفابخِش جدی از آنھا حاوید بعضي نبود كه شایاھي، حشره، و گیخزنده، ماھ

شود جذب  ید ميكا توليمرايِع ما در را كه توسط صنا ئیزا  مرگیا  گلخانهی اكوادور گازھای بارانیھا كه جنگل

ز باعث به وجود آمدن يدھند، و ن ی است پس میمان ضرور ی زندگی را كه برایژني در عوض، اكسكنند و یم

گونه  نيكنند؛ موضوع از ھمۀ ا ین ميِن جھان را تأميري از آب شیشوند كه، سرانجام، درصد بزرگ ی مئیابرھا

 تمدن ما ۀرفت و به جوھر یشود، فراتر م یشناسان عنوان م عت، كه توسط بومي حفظ طبیف برا متعاریھا استدالل

  .ديرس یھا م ئیكايمرا

 یرگاھيم كه ديشد ی ميیستيالي امپریدھندگاِن راه و روش م، ادامهيكرد یب مين دست را تعقي از استراتيژی ھائیاگر 

 یامپراتور«، در عمل، یم وليكن ی می را نفیدار ، بردهظاھر ما، به.  روم آغاز شده بودیش از امپراتوريپ

در عجب . كشاند ی میھا را به بردگ ن، انسانيشي پی استعماریھا ھا و ھمۀ قدرت یار فراتر از روميمان بس»یجھان

  مایم و باز ھم وجدان جمعي گذارء را در اكوادور به اجرایا نانهيب است كوتاهين سيم چنيتوان یبودم كه چگونه م

  !!كا آسوده باشديمراياالت متحدۀ شھرونداِن ا

ستم كه در ينگر ی م»آند« یھا كوه  شدۀ رشتهئیزدا  جنگلیھا م به دامنهيِل سوبارويطور كه از پنجرۀ اتومب ھمان

ناگھان به  ، انبوه و سرسبز بود،ئی خاِص مناطق استوایدر سپاه صلح، به بركِت رشد و نموتم ي فعالیروزھا

ی پی بردم، و آن ھم اين بود که نگرش من به اکوادور به عنوان مکانی پر اھميت برای مبارزه، موضوع تازه ا

 بود و  که من در آن جا کار کرده بودم و دارای منابعیئیدر واقع ھر يک از کشورھا . جنبۀ شخصی داشتکامالً 

حساسيت خاص من به . ميت باشدمه می نگريست، به ھمان اندازه می توانست حائز اھعامپراتوری به آن به چشم ط

 به ذھنيت و  در اين جا از دست داده بودم، و کامالً ۶٠اين منطقه ھم از اين رو بود که معصوميتم را در اواخر دھۀ 

  . زندگی نامۀ شخصی خود من مربوط می شد

ت و يت در آنجا، اھمايگِر حي دیھا  گونهیاش و تمام ی اكوادور و مردم بومی بارانیھا رغم ارزشمند بودِن جنگل به
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ش از ي بیھا ارزش ن جنگلي  ا١.ن استيميل و تبار ينان ايرنشيران و كوي ایرھايارزش آنھا به ھمان اندازۀ كو

 یخي یھا ، پھنهی شمالیكايمرای ھا قا، جنگليفرای ھا ا، دشتي آسیھا ن، استپيپيلي سواحل فیاھاي جاوه، دریھا كوه

د يك جبھۀ مبارزه است و باين ينھا مبيك از ايھر .  ندارند،نداديدر معرض تھد كه یگريا صدھا مكاِن ديشمال  قطب

  .مان وا دارد ی و جمعیاالت متحده را به كندوكاو در اعماق روح فرديك از ما شھروندان ايھر 

ت يك پنجم از جمعينسبت درآمد : كند ی را به خاطر آوردم كه بحث فوق را در قالب ارقام و اعداد خالصه میآمار

 ١ به ٣٠«ن كشورھا از يرتريت جھان در فقيك پنجم از جمعيكنند به می  ین كشورھا زندگيجھان كه در ثروتمندتر

بانك «د، يگو یرغم آنچه آمار به ما م اما به) ٢.(افته استيش يافزا» ١٩٩۵ در سال ١ به ٧۴«به » ١٩۶٠در سال 

ھا و  ھا، ابرشركت ۀ بانكيو بق»  پولیالملل نيصندوق ب«، »كايمراياالت متحدۀ  ایالملل نيآژانس توسعۀ ب«، »یجھان

 آنھا مثمرثمر یھا تيپردازند، ھمچنان مدعی ھستند كه فعال ی میالملل نيب» ی اقتصادیھا كمك« كه به امر ئیھا دولت

   ٢.شرفت حاصل شده استينه، پين زميبوده و در ا

  

ری که يکی از چندين صحنۀ مبارزه بود، ولی بيش از ھمه بنابراين من دوباره به اکوادور برگشته بودم، يعنی کشو

 و پنج سال پس از نخستين روزی که من برای اولين بار ی، يعنی س. بود٢٠٠٣سال . برای شخص من اھميت داشت

ن بار، ياما ا. نجا آمده بودميكشد، به ا یدك ميرا » صلح« كه واژۀ ئیكايمراعنوان عضو يکی از سازمان ھای  به

  .جاد آن نقش داشتمينجا آمده بودم كه، خودم به مدت سه دھه در اي به ای از جنگیريشگيش در پ تالیبرا

 یگر كافي دیا  بازداشتن ما از مناقشهیتواند برا یرسد كه حوادث تراژيک افغانستان، عراق و ونزوئال م یبه نظر م

كا يمرای به ورود ارتش ازين كشور ني ا دری جنگ احتمالیبرا. ار متفاوت بودي، در اكوادور، وضع بسیباشد؛ ول

 بزرگ یزه، چاقوھاي بودند كه فقط به نی بومیستادند چند ھزار جنگجويا یكا ميمرائی كه در مقابل را آنھاينبود؛ ز

شدند، ارتش مدرن  یان با آنان رو به رو مين جنگجوي كه ایر و سر پر مجھز بودند و كسانيت  تكیھا و تفنگ

 یھا  بودند كه توسط شغالی نفتیھا االت متحده و مزدوران شركتيژۀ اي ویروھايز مشاوران ن ائیاكوادور، چندتا

ر جنگ سال ي خواھد بود  نظین جنگيا. ده بودنديآموزش د) ايس(كا يمراياالت متحدۀ ا» یسازمان اطالعات مركز«

 یدادھاي از رویبرخ.  نشنيدند دربارۀ آنیزياالت متحده ھرگز چين پرو و اكوادور، كه اكثر شھروندان اي ب١٩٩۵

  .ش داده بوديشدت افزا  را بهین جنگياخير احتمال وقوع چن

 از ی را متھم کرده بودند كه گروھی از قبايل بومیكيندگاِن يکی از شرکتھای نفتی ي، نما٢٠٠٢مبر سال در دس

ين عمليات گروگان گيری را انِی که ايآنھا مدعی شده بودند كه جنگجو. اند كارگران شركت را به گروگان گرفته

شكل  ن موضوع بهيا. ز ارتباط دارندي با سازمان القاعده نمرتکب شده اند، گروھی تروريست ھستند  كه احتماالً 

  كسب نكرده بود، ی شروع حفاری اجازۀ دولت را برا،را شركت نفت مربوطهيده شده بود؛ زيچي غامض و پیخاص

ان، ضمن شرح ياما بوم. ، مجاز می دانستیرحفاريه، از نوع غي اولیقاتياِت تحقيولی خود را برای انجام عمل

  . شركت نفت را دربارۀ محق بودِن ورود به منطقه رد كردندی كه اتفاق افتاد، ادعائیماجرا

. اند؛  مناطق وارد شدهیرمجاز به برخيطور غ ھا كارگران اين شرکت نفت به یندگان بوميبر اساس بيانات نما

د ي مورد تھدیچ نوع خشونتيز با ھيكردند، و كارگران نفت را ن ی با خود حمل نمیگونه سالح چي ھیمان بويجنگجو

 ینوع(چا يشان برده و از آنان با غذا و چ  كارگران نفت را به دھكدهیان بوميدر واقع، جنگجو. قرار نداده بودند

                                                 
 .مراجعه كنيد به فصل ھجدھم. 1
 ٣٧٢ .، ص»سوناميی از نوع ديگر«:  مترجمان٨ ۀشمارنگاه كنيد به يادداشت . 2
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اِن يان راھنمايدن بودند، جنگجويوردن و نوش كه كارگران نفت مشغول خیدر حال.  كرده بودندئیرايپذ) ی محلیآبجو

شان آنجا  ليخالف ميان، آنان ھرگز كارگران را  جنگجویطبق ادعا. ب كردند كه از آنجا دور شونديآنان را ترغ

  )٣.(خواھند بروند ینگه نداشته بودند و آنھا آزاد بودند كه ھر جا م

 ، با ISP بعد از فروش شركت ١٩٩٠م كه در سال  راندم، به خاطر آورد یش مي كه در آن جاده به پیدر حال

 یت ھمانيايدن«: شان، به آنجا بازگشته بودم، و آنھا به من گفتنديھا شنھاِد كمك به سرخپوستاِن شوار در حفظ جنگليپ

اد، و ي زیھا ليم، اتومبيع عظي صنایاي ، رؤ٣شما در شمال«: و افزودند» یش را در سر داريايشود كه رؤ یم

 ما، در یايم كه آرمان و رؤيا افتهيگفتند، و ما تازه در یدرست م. »ديپروران یكر را در سر ميپ  غولیھا خراش آسمان

  .مان را به فنا خواھد كشاند ۀ  سرانجام ھم بوده است كهیواقع، كابوس

ود و كابوس ما ھمان بود كه ك دھه گذشته بي یول. »ديتان را دگرگون كنيايرؤ«ن بود كه يبه من ا» شوارھا«ۀ يتوص

  .افته بودي یتر تر و ھراسناك ن كابوس ابعاد بزرگي، ایرانتفاعيار و مؤسسات غي افراد بسیھا تيرغم فعال بود و، به

 یندگي كه در جلسه حضور داشتند به نمایمردان و زنان.  بردندیا دم، مرا به جلسهي رس»شل« سرانجام به شھر یوقت

اده ين روز پي از آنھا چندی  بعض٤.ار و زاپارويويچوا، شوار، آچوار، شي كیھا لهيقب: مده بودند آیادي زیھا لهياز قب

 یرانتفاعي غیھا نۀ آن توسط سازماني آمده بودند كه ھزی كوچكیماھايز با ھواپي نی كرده بودند و برخیدر جنگل ط

 كرده بودند و یزيآم شان را رنگيھا شان را بر تن داشتند، صورت ی سنتیھا  دامنئیچند تا. پرداخت شده بود

شرت به تن كرده بودند و شلوار و كفش به پا  ینان، تيد از شھرنشي، با تقلاً ی پردار داشتند ــ گرچه اكثرسربندھا

  .داشتند

 بعد از بازگشِت یف كردند كه كمي شده بود صحبت را آغاز و تعریريگ  كه متھم به گروگانیا لهيندگاِن قبي، نماءابتدا

ع ين وقايگفتۀ آنھا، ا به. شان ھجوم آوردند له كوچكي به قبیش از صد سرباِز اكوادوريارگران به شركت نفت، بك

 كه نزد یوه دادن درخت چونتا بود ــ درختي و زمان می بارانیھا  در جنگلیا مصادف با آغاز فصل تازه

 یريگ دھد كه مصادف با آغاز فصل جفت یوه ميبار م كي ی از تقدس برخوردار است و فقط سالی بومیھا فرھنگ

پرندگان ھنگام تجمّع بر دور .  از پرندگان منطقه، از جمله انواع نادر و در معرض انقراض استیاري بسیبرا

 ین پرندگان در فصل باردھي منع شكاِر ای را برایر خاصيل تدابياندازه در معرض خطر قرار دارند و قبا یدرخت ب

  .كنند یچونتا اعمال م

 یتوجھ یز بيانگ  غمیگاه كه ماجرا آن» .توانست باشد ین نميزمان فرستادن سربازان بدتر از ا«:  اظھار كردینز

زد حس  ی آن زن و دوستانش موج می را كه در صدایدادند، درد و رنج یسربازان را به آنچه قدغن بود شرح م

ھا،   خانهیھا ن، آنان به باغيافزون بر ا. زدند ی مري خوردن، با تیح و براي تفریسربازان پرندگان را برا. كردم یم

 ین، لطماتي زمیۀ نازِك خاك روين بردن الي  ھجوم برده و با از ب»٥وكيمان« یھا  موز و مزرعهیھا باغ

وانات يھا، از مواد منفجره استفاده كرده و ح  در رودخانهیريگ ی ماھیر به مزارع وارد کردند، برايناپذ جبران

 نامناسب حفر کردند، آب یھا زگاهيف و آبري را توقیان محلي شكارچی و معمولی بادیھا ردند، تفنگ را خویخانگ

نجا و يھا در ا ل آلوده كرده و به زنان تجاوز جنسی کردند، و با رھا كردن زبالهھا را با نفت و مواد حالّ  ودخانهر

  . شدندیآنجا، باعث جذب حشرات و جانوران موذ

ِت يم و نھايكه بر غرورمان لگام زن نيگر ايم؛ ديكه بجنگ ني ایكي: مياه در مقابل خود داشتما دو ر«:  گفتیمرد
                                                 

 .مريكا و كانادا ـ ما ۀمتحدالت ايا: مريكاا ۀقاركشورھای شمالی . 3
4.  Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Zaparo 

5. :Maniocنوعی گياه . 
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او . »ده استين قرار گرفت كه زمان مبارزه ھنوز فرا نرسيم بر ايتصم. مير لطمات به كار بندي تعمیتالش را برا

ن ياو ا. ان را جبران كنندي نظامیھا ی كرده بودند خرابكاریشان به غذا نخوردن، سع ِب مردميح كرد كه با ترغيتشر

افراد مسن و . ه بودي و مرگبار شبیاري اختیشتر به تحمل گرسنگين كار در واقع بيد، اّما اي روزه نامیاقدام را نوع

  . دچار شدندیماريه و بيكودكان به سوِءتغذ

 ھم یسي، انگلیش بومين گويچند و یوليپسرم، عالوه بر اسپان«: ، گفتیزن. گفتند ی سخن متيد و رشوآنان از تھد

شركت . گرفت ی میكرد و حقوق خوب یعنوان راھنما و مترجم كار م  ، به»٦بوم ـ گشت«ك شركت ي یاو برا. داند یم

سد كه در آنھا، ينو ی مئیھا توانست بكند؟ او حاال نامه یچه م! خوب. شنھاِد ده برابِر آن مبلغ را دادينفت به او پ

او » .نامد ی را دوستان ما می نفتیھا كند و شركت یاند محكوم م  را كه به كمك ما آمدهئیھاشركت سابقش و ھمۀ آن

  »... .پسر من. ستيگر از ما نياو د«:  داد و گفتی كه بخواھد آب تن خود را بتكاند، به بدنش تكانیسپس، چون سگ

  :ستاد و گفتي   كه خاص ساحران است ا»٧توكان« ی آراسته به پرھای با سربند سنتیرمرديپ

م و ي انتخابشان كرده بودی نفتیھا  مذاكره با شركتی از خود برایندگينما  كه بهیدان ی آن سه نفر را میا ماجرايآ «

ما را ي آن ھواپی نفتیھا م كه شركتيگران به تو بگويام كه مانند د ستادهينجا نايما كشته شدند؟ ايدر سقوط ھواپ

 یھا شركت. جاد كرديالت ما اي در تشكیم كه مرگ آن سه نفر خأل بزرگي بگوتوانم یقدر م نيھم. سرنگون كردند

  ». را از دست ندادندیچ فرصتيرند، ھي پر كردن آن خأل به كار گی خودشان را برایھا كه مھره ني ای براینفت

 یعي، منطقۀ وسدالرصد ھزار ي سیطبق آن قرارداد، در ازا.  ھمه خواندی را نشان داد و آن را برای قراردادیگريد

  .خورد یله به چشم ميندۀ مقتوِل قبير قرارداد امضاء سه نفر نمايز. شد یك شركت الوار واگذار ميبه 

ن يا.  از آنھا  برادرخود من بودیكيم، چون يگو ینان مين را با اطميا. ستي آنان نی واقعینھا امضاھايا«: او گفت

  .»اعتبار كردن رھبرانمان ی بی براءجعل امضا: گري دیلي قتل است، منتھا به شكل و شمایكار ھم نوع

 تلخ بود ی در آن نبودند، طنزی ھنوز مجاز به حفاری نفتیھا  از اكوادور كه شركتیا ن حوادث در منطقهيوقوع ا

 در مناطق ی نفتیھا شركت.  قابل پيشبينی و با آن چه می گذشت ھم خوانی داشتیبين حال به نحو غريكه در ع

 یت آنھا را مشاھده كرده و نابوديج فعاليز نتاي منطقه نی كرده و مردم بومین محّل حفاريطراف ا در ایاريبس

دادم، پيش خودم فکر  ی آنھا گوش میھا طور كه آنجا نشسته بودم و به حرف ھمان. گر بودند گاِن خود را نظارهيھمسا

ياالت متحدۀ العمل مردم كشورم، ا د، عكسكردن یا  اخبار شبانه پخش مي  CNN٨ را در  ئیکردم اگر اين گردھما

  .بود یكا، چه ميمرا

ً ئی که از اين گردھم آئیگری ھاءافشا ن ي ایاما، در خارج از چھارچوِب رسم.  نگران کننده بود ھا بر می آمد عميقا

 با یصطور خصو  كه بهیھنگام موقع ھا، ھنگام ناھار و شب ین سخنرانيدر فاصلۀ ب. جلسات اتفاق ديگری روی داد

 یجنگ. د عراق پرداخته استيكا  به تھديمراياالت متحدۀ شد كه چرا ا یكردم، اغلب از من سؤال م یمردم صحبت م

د، مورد بحث يرس یز مي نین شھر جنگلي اكوادور كه به ایھا كه در شرف وقوع بود در صفحات نخسِت روزنامه

ار يشد بس یاالت متحده منتشر مي ایھا در روزنامهھا از آنچه  ن روزنامهيگرفت و مطالب مندرج در ا یقرار م

تد يوناي« نفت و شركت یھا  اكوادور از جمله، به سھام خانوادۀ بوش در شركتیھا مطالب روزنامه. متفاوت بود

                                                 
6. Ecotourist 

7. :Toucan آمريكاۀقار درازمنقار بومی ۀپرند نوعی . 
ھای جمعی در  نهرسا«:  مترجمان١٣ۀيادداشت شمار«نگاه كنيد به . (ھای خبری تلويزيونی آمريكا ـ م ترين شبكه از اصلی. 8
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  . داشتندی اشارات»١٠برتونيھال«رعامِل سابق يس جمھور در مقام مدي معاون رئ»یك چنيد«ز به نقش ي و ن» ٩فروت

د يرس یشد، اما به نظر م ی كه ھرگز به مدرسه نرفته بودند خوانده میسواد ی مردان و زنان بیھا برا ن روزنامهيا

 در یاري بودم كه بسیسواد یان مردم بي آمازون، در میدھند و من در جنگل باران ین مسائل عالقه نشان ميھمه به ا

 ی از سویقي عمیھا ولی با اين وجود، پرسشپندارند،  یم» یوحش «یو حت» مانده عقب« آنان را ی شمالیكايمرا

  .را نشانه می گرفت» ی جھانیامپراتور«شد كه درست قلب  یآنان مطرح م

 یا  گذشتم و در حالی که جادهیكيدروالكتري را ترك می کردم، در راه برگشت، از سد ھ»ِشل« ی شھر جنگلیوقت

ده ين سفر به اكوادور دين آنچه ضمن اين به تفاوت بكردم، ھمچنا ی میط» آند «یھا كوه  رشتهی را به سوئیسرباال

ل آمازون يد قبايرس یبه نظر م. دميشياند ی م،كا به آن خو گرفته بودميمراياالت متحدۀ ده بودم و آنچه در ايو شن

 كه صرف خواندن یاديمان و ساعات ز یرغم نظام آموزش اموزند و ما، بهيتوانستند به ما ب ی میاري بسیزھايچ

ن افكار مرا به يا. افته بودندي به آن دست یم كه آنھا به نحوي بوديیم، فاقد آن آگاھيكن یون ميزي تلوی و تماشامجالت

 یھا ئیشگويز پيده بودم و نين شني التیكايمرار دفعات در سرتاس انداخت كه به»  كركس و عقابئیشگويپ«اد ي

  .م كه در اطراف و اكناف جھان با آنھا مواجه شده بودیمشابھ

ً يبتقر  ی وارد دوران گذار مھمّ ١٩٩٠ ۀ كرده بودند كه ما در اواخر دھینيب شيشناختم پ ی كه مئیھا  ھمۀ فرھنگا

، ی شمالیكايمرای در  محافظت شدۀ بومیھا ستگاهي و در زیا، در معابد اندونزيمالي در ھئیھا در صومعه. ميشو یم

، ی مركزیكايمرا در »اھايما« ی باستانی، و تا شھرھا»دآن« یھا كوه  رشتهیھا از اعماق جنگل آمازون تا قله

م تا يا ن برھه زاده شدهيك از ما در ايخ بشر است و عالوه بر اين ھر يژه در تاري ویا ام كه دوراِن ما لحظه دهيشن

  .مي كنءفاي اگرفتهت خاصی را به عھده يمأمور

ك ي ھمۀ آنھا به  اشکال گوناگون از ی دارد، ولیجزئ ئیھا گر تفاوتيكديھا با  ئیشگوي پیھا ن و واژهياگرچه عناو

 كھن و آغاِز یھا اِن گاھنامهيا پاي» د پنجميآغاز خورش« ، ١١»عصر دلو«، »ھزارۀ سوم«، »نيعصر نو«

 دارند و یاري متفاوت، موارد اشتراك بسیھا ھا با وجود واژه ئیشگوين پيھمۀ ا. نديگو ین سخن مي نویھا گاھنامه

 ی دور ــ زمانیھا ، در گذشتهئیشگوين پيطبق ا. ن موارد اشتراك استي از ایا نمونه» و عقاب كركس ئیشگويپ«

راه : ش گرفتنديم شدند و دو راه متفاوت را در پي تقسی از ابھام به سر می برده ــ جوامع انسانیا خ در ھالهيكه تار

ن يطبق ا). ات استيمنطق و مادكه مظھر مغز، (و راه عقاب ) كه مظھر قلب، شھود، و عرفان است(كركس 

سپس، . اندر ی میشوند و عقاب كركس را به ورطۀ نابود یك مين دو راه به ھم نزدي ا١۴٩٠، در دھۀ ئیشگويپ

 یشود كه در آن، كركس و عقاب، يک بار ديگر، فرصت ی آغاز میدي، دورۀ جد١٩٩٠ ۀپانصد سال بعد، در دھ

ن ياگر كركس و عقاب ا. نديگر به پرواز درآيد كير به ھمراه يك مسيمان و ك آسي اتحاِد دوباره می يابند تا در یبرا

كرد كه نظيرش تا کنون ديده نشده  یا عرضه مي به دنئی استثنا كامالً یزش آنھا فرزنديرفتند، آميپذ یفرصت را م

  .است  

 ئیشگوين پيست كه ان اير متعارف اي كرد ــ تعبی بررسیاريتوان در سطوح بس یرا م»  كركس و عقابئیشگويپ«

 شرق و یھا ك شدن فرھنگي  و نزد١٢»نگي«و » نئي« به علوم، موازنۀ ی متكّ یھا ی با فناوری بومیھا ادغام دانش

                                                 
9. :United Fruitابرشركت يونايتد فروت «:  مترجمان٣ ۀشمار نگاه كنيد به يادداشت. ( شركت ِكشت و صادراِت موِز اكوادور ـ م

 ٣۴۶ .،ص»و سرنگونی آربنز، رئيس جمھوری گواتماال
 ٣۴٢.، »ابرشركت ھاليبرتون و ديك چنی«: »ن مترجما٢ ۀنگاه كنيد به يادداشت شمار. 10

11. Age of Aquarius 
12. Yin و :Yang)  سمبل ]:Yin-yang (بيرونی معرف ۀداير. چيزھاست ھای كھن از چگونگی كار كردن معرف درك چينی 

 به یانرژ دو متقابل آنش معروف رهيدا ھای سياه و سپيددرون است، در حالی كه شكل» چيز ھمه«
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 یما به دوران: ديگو ی است كه میار پرقدرِت آن دربارۀ آگاھياِم بسيتر، پ اما، از ھمه مھم. كند ی مینيب شيغرب را پ

 ئیعنوان سكو م و از آنھا بهي متعّدد و مختلِف نگرش به خود و جھان بھره بریھا وهي شم ازيتوان یم كه ميا گام نھاده

دار ي بیراست م كه بهي را دارئین توانايعنوان انسان ا ما به. مي استفاده كنی از آگاھیتر ی پرش به سطوح عالیبرا

  .ميابي تكامل یتر م و به موجود آگاهيشو

 آشكار ن نكته را كامالً ي ا] ـ می، و عرفانی، شھودی از نوع قلبینگرش[شان ۀ نگو ی كركسھا یژگيمردم آمازون با و

ز يو ن» ديمفھوم انسان در ھزارۀ جد«ِت ي را در خصوص ماھئیم تا پرسش ھاي، برآنیراست اند كه اگر ما، به ساخته

ازمند آن است تا چشم ي امر ننيم، اي چند دھۀ بعد مطرح سازیمان برا  مقاصد و اھدافیابيمان به ارز یبنديدربارۀ پا

م تا يد سخت بكوشيبا. مينير عراق و اكوادور ببي نظئیرا ــ در جاھا» عقاب«م و تبعات اعمالمان را ــ اعمال ئيبگشا

 یھا الي دربارۀ سرانجاِم سریمشغول ن ھمه دليد ايم، بايخين ملت تاريما، كه قدرتمندتر. ميدار شوياز خواب غفلت ب

  را كنار »١٣داوجونز« ۀی روزانھا نيانگيمان، و ميھا  شركتیھا مسابقات فوتبال، ترازنامه، یونيزي تلویسطح

مان چطور  م فرزندانيخواھ یم و ميستي كیراست م كه ما بهين مطلب بپردازي مجدِد ایابيم و در عوض، به ارزيگذار

نه يدن به پرسش ھای مھم فوق، گزيشي درنگ و اندی لختیبه جا.  به سر برندی باشند و در چگونه جھانئیھا انسان

  !ز استيآم ت مخاطرهينھا ی كه بیا نهيھا ــ گز ن پرسشيده گرفتن ايناد: ز وجود داردي نیگريد

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                   
 سپيد نيستند،  سياه يا كامالً اين دو شكل كامالً . شوند يدادھا می روۀباعث ھم است كه) سپيد(» ينگ«و ) سياه(» ينئ«ھای  نام

در حالی كه . توانند وجودداشته باشند  سپيد نيستند و جدای از يكديگر نمی سياه يا كامالً طوريكه چيزھا در زندگی كامالً  ھمان
روشن، فعال، صعودی، گرم، در حال انبساط و » ينگ« حال انقباض و ضعيف است،تيره، منفعل، نزولی، سرد، در» ئين«

) »ئين«به » ينگ«و » ينگ«به » ئين«(دراين سمبل، احساس گردش مداوم اين دو انرژی » ينگ«و » ئين«شكل . قوی است
ض و منبسط يا گرم و سرد طوری كه چيزھامنقب درست ھمان: شوند  رويدادھا را سبب میۀكند كه ھم انسان منتقل می را به
 .ـ م.شوند می

13. :Dow Jones در بورس نيويورك ـ م[ صنعتی] شاخص ارزش سھام. 


