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                                                                              انقالب اگاهی                                       

The  consciousness  Revolution                                                                         

زیم  الزم تحت این عنوان فوق   بپردا  به تفصیل این موضوع قبل ازآنکه                   

پنداشه میشود تا از خود بپرسیم  که این سیاره خاکی ما درتحت رهبری این استکبار لجام 

گسیخته  به کدام  سمت وسو در حرکت وجهش است ، به این پرسش  اقای  جان  پرکینز 

وبادرنظرداشت این موضوع  ت عنوان انقالب اگاهی پاسخ میدهدله شان تحا تا حدی درمق

                                                                                      :یشود تا به شناخت  زندگینا مه جا ن پرکینز بپردازیم الزم دانسته م

 جان پرکینزکیست ؟
جان پرکینز نویسنده  امریکایی است ، شهرت اوبیشتر به خاطر کتاب اعترافات یک جنایتکار اقتصادی است  که 

 .منتشر شد« 2112»درسال 

حرفهء او دراغاز بطور  که در .  درشهر هانور درنیوهمپشهر در ایاالت متحده امریکا به دنیا آمد«0425»اودرسال

یتکار اقتصادی میگوید ، کار درعرصهء امورما لی واقتصادی برای سازمان  کتابش  تحت عنوان  اعترافات یک جنا
حاد ثه ء یازدهم سپتمبر تصمیم میگیرد اوپس از.بوده است ت های چند ملیتی امنیت ملی وشرک هایی نظیر سازمان

برخاسته ، ترفندهای ایاالت متحده ء امریکا وشرکت  وبعنوان فردی که ازدرون نظامبکار نویسند گی روی بیاورد
است کتاب اعترافات یازدهم سپتمبرمی خو سال ها پیش  از حادثه ءاو.ی را برای تسلط بر جهان افشا کندهای چند میلت

یک جنایتکار اقتصادی را  بنویسد  ولی همواره  اورا تطمیع می کردند وبا تهد ید ورشوه ما نع افشاگری های او می 
ولی سرانجام او با نوشتن  اعترافات یک جنایتکار اقتصادی  به جهان ادبیات وفعالیت های اجتماعی  وطبیعت .  شدند

 . نه روی می آورد دوستا
نگران نباش پاپا، اگر اتفاقی برای » :یک جنایتکار اقتصادی دخترش  به او میگوید تنوشتن  کتاب  اعترافاد درمور

جان پرکینز نظریه ء« .این  کشور زندگی  کنندتو  روی داد،من ادامه میدهم، بخاطر بچه هایم  که باید  در امنیت در
با تکیه  به افرادی  مثل خود او  درجهان مرتکب  متحده امریکاحادثهء یازده سپتمبر را  باتمام جنایاتی  که ایاالت 

 . آینی  پرورش یافته است  اودریک خانواده قدیمی  پروتستان  کلوینیست ویا اخالق چنین. شده است ، مرتبط  می داند

حرفهء او   نخستین این .  م میشود ا ور استخد بعنوان مشا  «من»دریک شرکت بین المللی  به نام « 0491»درسال 

ل  اکشورهای  درح  ساختن   آموزش او برای چنین  حرفه ای  عبارت است  که مقروض«  جانی اقتصادی»بعنوان
چند ملیتی    ی وشرکت ها  رشد وتوسعه وفراهم آوردن موقیعتی که سلطه ومنافع اقتصادی  امپراتوری کالن  امریکا

اکوادور مالقات می   جمهور  ا ریس وس اگیروجیم رولد ما نا جمهور پا  ریس عمرتوریخوس را ممکن سازد  اوبا 
وبه همین علت  با پیشنهادات  او موافقت نمی   این دوریس جمهور  نسبت به سیاست های  امریکا مظنون  بودند. کند

می  ماه  « 22» درتاریخ  یکی)میدهند دست  را  از  این دو ریس جمهور هردو  درسانحه ء هوایی جان شان. کنند 

بوده است  وآنها   ساختگی نحه  دوسا  ور است  که این پرکینز براین با (.0490ژوییه  « 10»ودیگری در  0490

این . می کنند  حرکت  او  خود  ر  نظی  یه افرادی رامامورین  سازمان سیا کشته اند  که معموالً در همه جا  درسا
آشنایی با نویسنده  بریتانیایی گراهامگرین  درپا نا ما موجب .د نا منمامورین  سایه را درزبان حرفه ای شغا ل می 

این مالقا ت برای او نقطه  عطف .  شد  او بیش از پیش  به ادبیات نزدیک شده وبرای نوشتن  کتاب تشویق شود 



 . محسوب میشود 
 .استعفا میدهد« اقتصادی جنایکار » جدان اگاهش وتنش روانی شدید ، ازحرفه ء.پس ازبیدار شدن « 0491»درسال 

سیستمز ایجادمیکند که درسال برای محیط زیست  بنام  پاوراویک شرکت تولید الکتریسته بی خطر « 0491»درسال 

پیش از آنکه  بازنشسته شود  آنرا  بفروش  می رساند پس از فروش این شرکت  تولید الکترسیته بی خطر « 0444»

سازمانهای خیریه  وگسترش  فرهنگ های بومیان آمازونی  اختصاص میدهد  برای طبیعت ، وقت  زیادی  را  برای
را بنیانگذاری  می کند ، که سازمانی غیر انتفاعی بوده  که اساس ( اتحادیه رویای تحول )«دریم چنجکولیشن»او 

 کار آن  تشویق افراد به ایجاد  جامعه ء متعادل وحساسیت  نسبت به موضوع محیط زیست  است 
 مترجم ....ازویکی پیدیا .......)پرکینز عالوه براعترافات یک جنایتکار اقتصادی  اثاری دیگری نیز نوشته استجان  

برای کسانیکه ممکن است بیشتروبقدر  اگاهی درانقالبشرکت «2102»ماه می«22»

زین انتخاب کافی مراقب ونگران  کسب اطمینان خاطرمی با شند دیگر هرگز  نمیتوانند ا

،آنچه  که به ساده گی صرف نظر نمایند  ویا آنرا نادیده گیرند خوب و احساس نیک خود 

درحا ل حاضر برای همهء ما ضروراست ، اینست  که  دراین  ایستگاه  فضای  کوچک  

شکننده تنها بعنوان خانه مشترک همه ء ما برما است  که وضیعت موجودوآینده فرزندان 

وایجاد جامعه  دلخواه ما بستگی دارد   فعلی وضع   تغیرما بخاطر  یی هایما که به توانا

حالت موجود  به همین  منوال  دوام نماید درآنصورت اګرودرغیر آن .یم عمیقاً  توجه نما

همهء ما بشکل هرچه فجیعتر درتحت فشار قرار خواهیم گرفت ، ولی اگر ما به رسا لت 

انقالب  »   دراین یکجا   وباهم   گوش  فرا دهیم  ن های فرهنگی  بومی  درسراسر جها

درآنصورت  میتوانیم  به  تغیر  وضع کنونی  نامطلوب وناگوار دست بپیوند یم «  اگاهی

                                                                       . شویم  یل یا بیم  وبه ا یجاد  جامعه د لخواه  خود نا

اکنون  به شیپوریکه با سپری شدن هرروزصدای آن بلند وبلندتر میگردد گوش باید  ما    

برای »: فرا دهیم ، صد ا وشیوریکه  توسط تمام  مردم  جهان چنین طنین انداز می شود 

را  « د مرده  وراکد اقتصا»وما با ید این ، « دالت باهم یکجا باید کار کردایجاد صلح وع

اقتصاد زنده »یک وتهی منا بع  روی  زمین  بنا  یافته  است  به   که بر بنیاد نظامیگری

کاهش  وتنزیل میزان الوده گی ل وبنیاد فقرزدایی ،زدودن گرسنگی ،اصوکه بر« وبالنده 

وتوسعه ء اشکال جدید انرژی ،حمل ونقل  واحساس مسولیت بخاطر تامین محیط زیست 

                                                    .تعویض وتبدیل نمایم  استوارباشدشراط بهتر برای کسب وکار وحرفه ابرومند 

با درنظرداشت تاریخ بشر ما همین اکنون در انقالبی ترین زمان ودوران زندگی خود      

حیات بسرمی بریم دوران  انقالبی که بمراتب  نسبت به انقالب زراعتی ،انقالب صنعتی 

یی یا هر انقالب دیگر  سترگ وباعظمت است یعنی این انقالب  ، انقالب ، انقالب امریکا

است ، دوران  ویا زما نی که برای  ما حکم ( Consciousness  Revolution)اگاهی 

وپوتانسیل واقعی ودردست داشته ء خودرا بعنوان انسانهای بیدارشویم تاازخواب می راند 

ه  ماباید  خویشتن را از قید داستان ها وقصه های  هد فمند بکار اندازیم ، دوران انقالب ک

نا خوداگاه ، ازکاستی ها  ومحدودیت ها واز ارزش های ساختگی ومصنوعی ومیان تهی 

برهانیم وآزاد سازیم  ، ما باید  به امید بستن ها وانتظارات بیهوده  که  مارا در الگوهای 

ری جوامع جهانی نگه میدارد اختالل عملکردها چه درسطح فردی ویا چه درسطح سراس



                                                                     .دیگر خودرا مقید نسازیم وبه آن امید نه بند یم

یک خیزش پرشور ومتعهد را درواقیعت امر این قیام وخیزشازاینکه من خوشحال ام      

مقیاس سرتا سری باالی تمام  مردم  در هر که تا ثیرات خودرا به میگویم چون وفرهنگی

شرق  آسیا، اروپا ،ه من سال گذشته به جنوب شرق چنانچ است هگذاشتسطح وموقف بجا

رفتم   وبه هر جایکه دورادور ایاالت متحده امریکا سفرکردم نه ، امریکای التین  وبه  میا

مردم این را احساس کردم وآن اینکه   نی جهاسرتاسری  واگاهی  قدرت بیداری   من این

کنترول » موجود  وضع  و   و  قد یمی  کهنه  سنت های که  واقیعت را درک نموده اند 

برای  مد ت  طوالنی   ند نمیتوا دگر(  corporatocracy)  «سیاسیی  سیستم اقتصادی 

 .            مین نمایدبتواند منافع مردم را درسیاره ما تا که  درخد مت کسی  قرار گیرد ویا 

وبدان اگاه ایم  ویا ازآن شناخت  نی هستیم درک کرد که ما ازمرد ماباید  همه جانبه       

داریم  که این اقتصاد موجود جهانی درحال حاضر بطرز وحشتناک شکست  خورده ودر 

 راه نابودی است ، ساختار جیوپولیتیک ایجاد شده توسط دولت بزرگ ومتکبر که درتحت

کنترول مشاغل  وبنگاه های  بزرگ تجاری  قراردارد چنین  به نظر  میرسد  که به یک 

میرسید که   گرچه این سیستم یک زمانی چنین به نظر. رویای کا بوس تبد یل شده است 

بوضوح   امروز   آنچه که  ولی بسزای داشت   در روند انکشاف وتوسعه تمدن ما نقش

بخش های  طب ،   شگفت انگیز در   روشن شده است اینست که علی الرغم  پیشرفتهای

شوم  دیگر   تاریکی  هنر ،ودربسی ساحات دیگر که سیمای آنرا ما دنبال می نمایم وجود

ید  ن به تهد جها  را نیز مشاهده می نمایم وآن اینکه صلح وبقای انسان معاصردرسراسر

که ریشه    شده است وبشریت ازآن رنج میبرد وبوضاحت مشخص  وشانتاژ مواجه است

است    های این تهدید وشانتاژدرفعالیت های سوء وشوم شرکتهای بزرگ انحصاری نهفته

پیداور زمین را به   ونموی  از رشد  یعنی که این انحصارات  نه تنها ریشه های بزرگ

ملوث  وکثیف می سازند   بلکه  آنها و یا آب وهوا ی  سیاره ء  مارا دنن نابودی می کشا

                                                                   .موجب رشد جوامع فقیر وگرسنه وویرانگر نیزمیشوند

ه ب  اکنون  لق  شده خجیو پولیتیک    سیستم   ویا  سمت وسو ویا وجهه تیره  وتار این   

ذهن ما چنین مفهومی واین وضع موجوددررسیده است خودصفحه ای فوق العاده بحرانی 

ما چه از نظر نژادی ، ( species)را تداعی میکند که برای آینده نگری  همه گونه های 

ازهم جدا ساخته وعلیه  مختلف  با ذرایع  که مارا   هبی مذ  فرهنگی، اجتماعی  وخطوط

ش دیگر وخودرا باالتر از ما معرفی نموده اند باهم   یا مارا ازقما و  یکدیگر قرارداده اند

تا آنکه ما باید  باهم یک جا  چون تن واحد  بمقا بل آنهایکه ازقدرت در   باید متحد شویم 

دست داشته ای  خود علیه  ما سوء  استفاده  نموده اند وسیستم  ویرانگر  وتباه   کننده را 

 برخیزیم    چ یک ما قابل تحمل نیست بمبارزهگسترش داده اند، سیستمی که دیگربرای هی

 ودولت  بزرگ   ن مشاغل حبا صا( %0)این زمان که زمان کمتر ازیک فیصد   چونکه



سیستم   چنان  حامی وکنتروگر آنها است  سد راه فعالیت های شوم آنها شویم  وبه ایجاد

                                        .جامعه قرار داشته باشد %( 44) ودولتی دست یازیم  که درخد مت

تا از یک مطلب مهم تاریخی وفرهنگی دراینجا یادی ته  نمایم وآن بیمورد نخواهد بود     

دوران  قبل   باورهای سنتی دربرخی اقوام  بدوی بوده  است   که از)اینکه شامان های  

بما    ن سراسری جها  بومی ازفرهنگ های (ازتاریخ درسراسر جهان وجودداشته است  

که  آنها طی هزاران سال   .چاپ نسخه ای آبی را برای حرکت بجلو ارایه وافاده میدارد 

 آن را دیده ومشاهده نموده اند 

 

                                                                   
                                                       نمونه ای یک شا من                                 

 مرگ ونابودی یک وتولدرسالت مشخصی ازو کلتور دارای داستان وتاریخهر فرهنگ و

یعنی یک فرهنگ بعد ازقرن ها معدوم میگرددوفرهنگی دیگری   .است خودوزایش دیگر

                                                                                                       . بوجود می آید 

که من زنده گی کرده وبه مطالعه ای فرهنگ های بومی  گوناگون    (0499)سال  زا      

همه ای  انپرداخته ام پیرو(به استثنای قطب جنوب که درآنجا چیزی نبوده)درتمام قاره ها

ادعا  نموده اند که  ما این فرهنگ ها  توام با یک نوع پیشگویی  حضور یافته اند وچنین 

                                                                                                                         زار بوده ایم کار واردبزرگ برای تحول داشتن یک پوتانسیل قابل مالحظه  بایک زمانی 

امریکای   مردم بومی ) ، کیوچاو(امریکایی مرکزی ومردمان مکزیک  Maya)مایایی    

باده   همالیا ،  بودایی های  (یس در امریکای جنوبی  سلسله کوه های اند)س  اند( جنوبی

 ما را    ره ما ، سیا  بدوی های دیگر جابجا شده در بسیاری   و نشینان  یا صحرا نشینان

 



 

                                                                                                                (مکزیک امریکای مرکزی) نمای ازتمدن مایان     

                                                                                              

                                                               سلسله کوه های اندیس در امریکای جنوبی                                    ازهمالیا  نمای            

 



                                                                       
                                                                                      باده نشینان عمان                                    

چه واقیعت های نیست که نهفته نباشد  وبرما است  که  درهمچو فرهنگ ها  وامیدارد که

تا درآینده نگریهای خود  به معنویت پررونق وثابت  همچو فرهنگ ها وقع بگذاریم  وبه 

  این   .تالش  نمایم   باید انجام آن فعالیت ها که بتواند به غنای همچو فرهنگ ها بیافزاید 

ازین صفحه ومرحله محرومیت بیرون  تا  ریمها بما میگوید که ما داپیشگویی ها و رسالت

محدودیت ها و بیکاری ها وبی وظیفوی ها به مرحله  یعنی از الگوهای کاستی ها  رویم 

ویا وخت وزمان  تفاهم ها  که بتواند جهان  را در ارتباط  قرار دهد  وآنهم درصورتیکه 

                                                                                                                    .اگر همه باهم باشیم 

 از آنها یکیکه   م ین محدودیت ها وکاستی ها بیرون  آیبگونه مثال که چسان باید از ا   

این است وآن اینکه ما میدانیم که نفت وموادسوخت ناشی از فوسیل ها یا بقایای حیوانات 

اتموسفیر  نه تنها محدود است وازسوخت واحتراق آن  بع  آن بسیار منا زمین  که زیردر

وفور  به  میتوانیم   که ملوث میشود بلکه تخریب نیز میگردد  درحالیکه از جانب دگر ما

ست یابم    طبعی د دیگر   بیشتر  انرژی هایو و باد   انرژی طبعی از قبیل انرژی افتاب

این  پس   ویا فراگیریم   را دریابیم هاآناز  درصورتیکه  فهم و تکنالوژی استفاده نمودن 

با استفاده بافراگیری وآموزش تکنالوژی الزم و کهلت را میدهد  بما این رساپیشگویی ها 

وملوث شدن  اتموسفیر   جلو تداوم  سیکل تخریبمیتوانیم  طبعی  ازهمچو انرژی ها ی 

                                                                    . گیریم  که البته این رهنمود را علوم معاصر میتواند به اختیار ما بگذاردرا ب

هنگامیکه  برای بار اول  خواستم به نوشتن کتاب اقدام نمایم  و به « 0491»در سال     

 بپردازم ، کارم  من  مورد  ( shamanism)  ارتباط  شاما نیزم به ورکشاپ   تتدریس 

وعلت  آن را میتوان  عدم داشتن فرصت  اقل مردم قرار گرفت   کتگوریهای  حد توجه 

کافی وبهتر ازیک طرف واز جانب دیګر کم عالقګی   اشخاص  وافرادیکه  درسابق ما 

ز تجاران ودوکتوران آنها را هیپی ها ویامد یرن  تازه کار می نامید یم  بشمول تعداد ناچی

وبه   تغیر نموده اما اکنون وضع  .ووکال  که به کار من چندان عالقمندی نداشتند  بدانیم 

تمام   وبا   جامعه   وطبقات که باتمام اقشار   آن منوال قبلی نیست  وآن اینکه در دیداری

تمام  از این  شعف  نمودم  چنین دریافتم  که آنها  با شور ګروه های اجتماعی اقتصادی 

وهماهنگ   همصدا  آن   وبا  براز داشته ا  حمایت خودرا جهان  وایده  یعنی تغیر  نظریه 

.                                                                                                         وموافق اند 



آنها چنین    صورت گرفت  گوناگون   ای دراین دیدار ها که با بومی ها از فرهنگ ه    

خواب وتصوریست که مارا متوجه اقدامات  « جهانی راکه ماتصورمیکنیم  »افاده نمودند 

ما میسازد  که آن اقدامات را بکار برده ایم ،رویا های والدین ما ، رویا های مردمان قبل 

ایم  تصامیمی که اکنون  دارد از آنها همراه با تصمیمگیریهای که آنها ومایان اتخاذ نموده 

که همه مارا ازخواب مارا دراستانه ئ نابودی قراردهد واین خودباید چنان تکانه ای باشد 

بیبینیم   یکه خواب های جدیده نابود نشویم الزم پنداشته میشووبرای دفع آن کبیدار بسازد 

.                                                                  جریان است ومطابق  به آن  به اقداماتی  دست زنیم  به تصور اینکه انقالب در 

  باتقدیم درودهای گرم                                                                              


