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بحران با  مواجهه  در  غالب  با  رویکرد  مواجهه  زیست،  محیط  با  مرتبط  های 

که اینک گریبان   است  های آشکار در طبیعت و مواجهه با پیامدهای درازدامنیتخریب

گرا، موضعی عمدتاً رویکردی تقلیل  این دیدگاه  .های گوناگون گرفته استبشر را به شکل

 و تکین و با رجوع به ابزارهای فنی و مفهومیِ متعارف بوده و هست. در این رویکردها

مداران سبزگرای لیبرال، و برخی های محیط زیستی اصلی، سیاست جریانها و  گروهکه  

پیرو آن کنند، تحلیل و بررسی  شان می های پرمخاطب ترویجند و رسانه ادانشگاهیان 

های مدیریت گذاری، شیوه ی سیاست ها، نحوه مسائل محیط زیست به بررسی سیاست 

بهینه  روشو  اجرایی  سازِی  پارهشود  می   دهیفروکاههای  دستورالعملو  از  های ای 

مدیریت فایده،    –تحلیل هزینه  هایی چون مدیریت،  مدیریتی با ارجاع به منابع رشته 

توسعه و مخاطرات،  مانند آن صادر ریسک  و  و محیط زیست  مدیریت آب  پایدار،  ی 

روشمی  ابداع  و  بازده  افزایش  فناوری،  بر  تکیه  پیامدهای شود.  از  نو  ابزارهای  و  ها 

های تجدیدشونده، مهندسی که انرژی است. چنان  انیگراستیز  طیمحردهای غالب  رویک

های گیاهی غذایی،  کاری ژنتیکی گونه های بزرگ در سیاره، دست اقلیم برای مداخله

های انتشار منفی کربن و افزایش  ی کربن، روشوذخیرهطلبانه در جذبهای جاهفناوری 

های تولیدی، و واردکردن مناسبات بازار در مسائل اصلی محیط زیست،  یی سیستم کارا

مبادله  برچسبمانند  زباله،  صادرات  و  آلودگی  انتقال  و  کربن  حق  انرژی  و های  ی 

و خواستِ محیط  اوج  ی نقطه سبزفریبی،   متوجه زیستتمایالت  گرایانی است که هم 

دست  در  بشر  فعلی  مسیر  و  خطرهای  طبیعت  بر  اکوسیستمکاردست اندازی  های ی 

های موجود را در کلیت خود اند و هم تواناییِ درک چراییِ هستیِ بحرانطبیعی شده 

 ندارند. 
 

 بستی درونِ سیستم بن
فنی شواهد بسیاری وجود دارد. از   -  بودن این رویکردهای مدیریتی نابسنده در  

شوند برگزار می   هرسالهالمللی که  های محیط زیستی و اقلیمی بیننشست  بودن  ثمری ب
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دهد روند تا مطالعاتی که نشان می  1رسند پایان میای در لزوم اقدام اقلیمی بهو با بیانیه 

برداشت آب، ای انتشار گازهای گلخانه و زیرزمینی،  منابع طبیعی  از  برداشت  میزان   ،

های زیستی تقاضای انرژی و تولید زباله، که هریک به نحوی در برآمدن و بسط بحران

های اندازی از بهبود آنها در دههنقش دارند، نه در این چند دهه متوقف شده و نه چشم

های کره را در بزنگاه تولید هرچه بیشتر و مصرف هرچه بیشتر زیست  2. آتی پیشِ روست

های اصلی در نقد و کاویدن حیاتی قرار داده است. آنچه مشخص است ناتوانی جریان

مسیر زوال بشرزادِ    وارون ساختنهای فنی در  بودن روش  اثرکم های بحران است و  ریشه

روش این  زیست.  چمحیط  با  خود  غالباً  فنی  یک ارههای  بروز  به  مسأله  یک  سازِی 

شود. رشد تقاضای برق تولید این انرژی حیاتی را به مصرف ی دیگر منجر می مسأله

های تجدیدپذیر دهد. تغییر نوع تولید برق به شیوه هرچه بیشتر سوخت فسیلی سوق می

  ی مخرب را برای استفاده در قطعات تولیدکنندهفراور استخراج بیشتر منابع معدنی با  

شود. گسترش خودروهای برقی به افزایش تقاضای ی انرژی موجب میکننده و ذخیره

بینی شده است، حتی انجامد. افزایش مصرف برق، طی روندی که پیش باتری و برق می 

بهره  افزایش  کنار  سیستم در  می وری  منجر  آب  مصرف  افزایش  به  و ها،  میزان  شود. 

یابد. در اثر تداوم رشد اقتصادی فعلی در می   دسترسی به آب در اثر تغییر اقلیم کاهش

استخراج،   بیشتری  خام  مواد  جهان،  می   جاجابه ی،  فراورسطح  مصرف  همه و  شوند؛ 

تولید کننده مصرف  و  آب  و  انرژی  گلخانهکننده ی  گازهای  داده ی  نشان  مطالعات  ای. 

سازی و  های اقتصاد محیط زیست و رشد سبز، تحت نامِ جدااست راه مطرح در نظریه

( مطلق  موادزدایی  Absolute Material Decouplingتفکیک  و   )

(Dematerialization  در )ی که از طریق ارتقای فناوری و معن  ینبد  3؛ یند تولیدفرا

های دیجیتال، منحنی رشد در مناسبات فعلی یی و تغییر خدمات به شکلکارابهبود  
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ترین تازه و  .وقت، دنیا سه سال بیشتر فرصت نداردن ملل: یا االن یا هیچگرمایش زمین؛ سازما 2

 .گزارش سازمان ملل از تغییرات اقلیم/ فرصت کمی باقیست

 تواند سبز باشد؟ چرا رشد نمی  3

https://meidaan.com/archive/60587
https://vrgl.ir/mho5A
https://www.bbc.com/persian/world-60980370
file:///D:/4%20special%20issue/isna.ir/xdLpvw
file:///D:/4%20special%20issue/isna.ir/xdLpvw
https://meidaan.com/archive/58148


  

 
 

 بدون آن یا  سیاست اصالح یا انقالب: سبزگرایی با 3

اقتصادی از مصرفِ مواد منفک شده و با حفظ رشد و تداوم تولید، ورودِی مواد خام به  

 فرایند تولید کاهش یابد، عمالً ناممکن است.  

زی ی بیشتر از مواد شیمیایی و فلتولید کاالی بیشتر یعنی استفاده از سوی دیگر   

وابسته پتروشیمی  فوالد. صنایع  و  پتروشیمی  به سوخت تولیدشده در صنایع  های اند 

فسیلی. کاهش مصرف سوخت فسیلی نیاز مبرم و گام ابتدایی در مهار تغییر اقلیم است.  

انجامد. زباله نیاز به زمین برای دفن دارد و تولید بیشتر خود به افزایش تولید زباله می 

وزاندن و بازیافت. در کنار این، مهندسی اقلیم و جذب کربن، هم هوا و انرژی برای س

مخاطره  هم  است  امیدِ ناشدنی  هم  و  فراوان  انرژی  و  آب  و  زمین  نیازمند  هم    آمیز، 

گفته   بخشیواه به  اقلیمی.  مؤثر  اقدام  تأخیرانداختن  به  فاستر  در  بالمی  جان  ی 

غالب است    ی با ایدئولوژی غالب یعنی ایدئولوژی طبقه دررابطه  که  –های غالب  حلراه»

درنهایت    4. د«ردا  تأکید  عادی   روال  در[  ]نوعی اصالحات درونی  جزئی  تغییرات  بر  –

یده، که جریانات اصلی با ابداع مفاهیمی تنهمبه ای از جزئیات  جا، در این شبکه عمالً این

( سعی در فراروی  Circular Economyای )( و اقتصاد چرخهNexusچون همبست ) 

بستی جا نیست. بن سیستمی بی بستِ درونها دارند، صحبت از بن از آن و تعدیل بحران

   تواند باشد.جا ایجابی می که البته در این
 

 قداستِ انباشت: گسست متابولیک 
که  گیرند. اول اینفرض میرویکردهایی که در باال برشمرده شد دو اصل را پیش 

بحرانریشه منحصربهی  و  جنبی  منفرد،  امری  زیستی  محیط  دوم  های  و  است  فرد 

به هرگونه تغییر   فرض اول، حفظ وضع موجود و عدم نیازپیامد مستقیم پیش   عنوانبه

داری و نظام توزیعی همسو با آن ی تولید سرمایهساختاری است. این رویکردها، شیوه

انگارند ی اقتصاد را بدیهی می محرکه  موتور  عنوانبه گیرند. رشد اقتصادی  را نادیده می 

انباشت سرمایه چشم می  برای تولید و منطق  تولید  بر  نائومی کالین چنین  و  بندند. 

ی چه برای اجتناب از فروپاشی اقلیم موردنیاز است کاهش استفادهدهد: »آنی شرح م
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چه مدل فعلی اقتصادی ما برای جلوگیری از آن  در عوضانسان از منابع طبیعی است  

گرفتن این موارد در کل به معنای نادیده  5. مهار است...«طلبد رشد بی سقوط خود می 

گرانه با طبیعت برای  ای سلطهی فعلی سیستم با طبیعت است. رابطهنگهداشت رابطه 

برداری/استثمار هرچه بیشتر و تداوم روال عادی در ساختار اقتصادسیاسی مستقر،  بهره 

ستلزم گسترش یعنی گردشِ کارِ سرمایه. منطق انباشت، رقابت و دورپیمایی سرمایه، م

است. دسترسی آسان، مداوم و   اضافی  ارزشکمی تولید برای فروش و ایجاد و تصاحب  

داشتن بازاری مناسب  تر از آن ارزان به مواد اولیه )و به نیروی کار( و بعدتر در دست مهم 

سرمایه است.  سرمایه  انباشت  الزامات  از  فروش  هر برای  از  انباشت،  راه  در  داری 

ای را شود و هر عرصه گذارد رد می تی که ماهیت کار و طبیعت بر سر آن می محدودی

کشد. ایجاد ارزش مبادله هر آن چیزی را دارای کاالیی کرده به درون مناسبات خود می 

ها رو ضایعات، پیامدها، تخریبکند. بدین   ی انباشت نقش ایفاکند که در رابطه ارزش می

که شود؛ مگر آن مدت نادیده گرفته می ی کوتاهسوداگرانهو اثرات درازمدت به نفع منطق  

داری سبز منادی به شکل بازخورد مجدداً وارد روند تولید ارزش شود؛ چیزی که سرمایه

 آن است.

های گذرای مد، با  ی تقاضا، با تبلیغات و ایجاد موججابه این سیستم با تولید نیاز  

بازتولید In-Built Obsolescenceزاد )ایجاد کهنگی درون ( در کاالها، مدام در کار 

های عنوان ورودی خویش است. در این سیر، نیروی کار و منابع طبیعی و مواد خام به

 ی نیاز به بازار جدید عالوهبه دو ینا آیند. نیاز به حساب میشده در روند تولید بهبیگانه 

سمت  سرمایه به  امپریالیستی  شکل  به  را  زیستی اقصداری  می نقاط  کشانَد.  کره 

شود. مخرب برآمده از تولید افراطی، جهانی می   و عوارضگونه، منطق سیستم،  بدین 

جهانی  رابطهاین  یک  طی  در  می شدن  رخ  طبقاتی  نابرابر  نابرابری   که  ییجادهد  ی 

 روزآنامحیطی  آید. نابرابری زیستمی  به وجودمحیطی  اقتصادی در کنار نابرابری زیست

کشند که نقشی می   به دوشهای طبیعی کره را  که کسانی پیامدهای اخالل در چرخه

برداری افراطی از منابع زمین، آنچه مارکس گسست اند. بهره ها نداشته در برآمدن آن

( می ( میMetabolic Riftمتابولیک  موجب  را  رابطهنامد  یعنی  بازسازندهشود.  ی ی 
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  ازابهما برداشتِ بی  آن راشده و جای  بیعی و جاودان، بریدهط  انسان و طبیعت در شکل

بازتولید آنمی  در  زمین  توانایی  یعنی  به شکل شده و جذب آنچه مصرف گیرد،  چه 

از بین می    ...   داری نویسد: »تولید سرمایهرود. مارکس می آلودگی و زباله تولید شده، 

ی کنش متقابلِ متابولیکِ انسان و زمین را مختل کرده مانع از بازگشت اجزای سازنده 

شود و درنتیجه، مانع  زمین که انسان به شکل غذا و پوشاک برگرفته و مصرف کرده، می 

تر گردد ... هرچه بیشاز کارکرد شرط طبیعی و جاودان بارآورِی بادوام و پایای خاک می

ی خود را بر مبنای صنایع بزرگ قرار دهد این روند کا، توسعهیک کشور، مانند آمری

داری تکنیک و میزانِ ین، تولیدِ سرمایه؛ بنابراافتدتری اتفاق می تخریبی با سرعت بیش 

می  ندیفراترکیبِ   تکامل  را  تولید  گورِ  اجتماعیِ  کندن  با  تنها   زمانِهمبخشد، 

امری که با رجوع به مفهوم مرزهای   6.ها: خاک و کارگر«های اصلی تمام ثروتسرچشمه

)سیاره  محاسبهPlanetary  Boundariesای  و   )( زمین  از  تخطی  روز   Earthی 

Overshoot Day)    ی است. باید دانست ایاالت  بررسقابلو برآورد کاهش بارآوری خاک

  7. کندسال مصرف می  زمین را طی یک ی کره  6حدود یی تنهابهی آمریکا متحده 
 

 و اینک اکوسوسیالیسم 
اینک در شمایل که    محیطی های متنوع زیستتر آن است که بحرانرو درستینازا

شده بحران ظاهر  زیستی  منطقِ های  از  برآمده  ذاتیِ سیستم،  عوارض  به شکل  را  اند 

 -  محیط زیستی   اندیشیهرگونه چاره ماهوِی نظام تولید درک کنیم و کلیت را مبنای  

نهد تا در حین بررسی  ای قرار دهیم. »اکوسوسیالیسم« چنین امکانی را پیش می توسعه

 زمان همی پایدار انسان و زمین،  عوارض سیستم و نقش آن در ایجاد اخالل در رابطه

های کنش م ها ترسیم شود. اکوسوسیالیسم با کاویدن برههای تعدیل و عبور از بحرانراه

ها  کنشها با کلیتی که آن برهم میان اجزای زنده و غیرزنده، و تحلیل ارتباط آن  مجزا

ی تولیدش ی انسان، از طریق کار و شیوهدهد، به درکی دیالکتیکی از رابطهدر آن رخ می

 

 51۹حسن مرتضوی، نشر الهیتا، ص ی سرمایه، جلد اول، ترجمه  6

 . منابع قابل احیای زمین برای سال جاری مصرف شد یهمهروز تخطی زمین:  7
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بستر، موضوع و منبعِ کار   عنوانبه ی روابط اقتصادی و اجتماعیِ آن(، با طبیعت  )با همه 

های بحران را نه در تخطی از قانون و مقررات، سازد ریشهرسد. درکی که او را قادر میمی 

ی شخصی، نه در ناکارآمد بودن یک فناوری تکین  نه در عملکرد نامناسب یک سرمایه

داری جستجو کند. بنا به تعریفی طلب و مخرب خود نظام سرمایهکه در منطق توسعه

اکوسوسیالیسم از  لووی  میشل  دست  که  پیشنهادی »دهد  می  به  اکوسوسیالیسم 

محیطی، که این ی بحرانِ زیستهاریشهرود سروقتِ  است، یعنی درست می   رادیکال

ی های سوسیالیسمِ تولیدگرایانهکند هم از انواع نسخهخود اکوسوسیالیسم را متمایز می 

و هم از   ی استالینیستیِ کمونیسم،دموکراسی و چه شاخه قرنِ بیستمی، چه سوسیال 

بومجریان شکلهای  به  که  سرمایهشناختی  نظامِ  با  را  خود  مختلف  وفق های  داری 

تحولِ مناسباتِ فعلیِ تولید، ابزارِ تولید و    تنهانه دهند. هدفِ این پیشنهادِ رادیکال  می 

از طریقِ گسست   ای نو برای زندگیشیوهین خلقِ  همچنالگوهاِی مصرفِ غالب، که  

  8. دارِی مدرنِ غرب است« صنعتی/سرمایههای تمدنِ از پایه

زیست  نقد  بوم اکوسوسیالیسم،  و  سیاسی  محیطی  جریان  وارد  را  شناختی 

می  هم  معنا کند.  سوسیالیستی  می   بدان  برآوردن  که  و  مصرف  برای  کاال  تولید  داند 

های چه که در سوسیالیسم مدنظر است، بدون توجه به محدودیتنیازهای اساسی، آن

بود.  سیاره  خواهد  مخرب  زیست  هدف  ینبدای  را  آگاهی  سبز«  »آگاهی  یا  محیطی 

می  طبقاتی«  »آگاهی  وارد  بنیادین  جزئی  گرایش  همچون  به  امتزاج  این  کند. 

زمان هم بنیان هایی را بپروراند که همدهد تا بدیلوسیالیستی این امکان را میاکوس

اندازد و هم امکان حفاظت از طبیعت و شرط جاودانگی آن را مهیا  تضاد طبقاتی را برمی

کره می  مارکس  قول  به  که  آنجا  تا  را  کند  زمین  در    »همچونی  مهربان  سرپرستی 

بسپارند«. این دو امکان اگرچه به لحاظ مفهومی   های پس از خودوضعیتی بهتر به نسل

  - 1نیازمند  عملی  اما به لحاظ    گیرد،ی ماز پیوند آگاهی طبقاتی با آگاهی سبز ریشه  

تولید   ابزار  بر  عمومی  است.تصمیم   -2مالکیت  مشارکتی  و  جمعی  تعیین    گیری 

منابع  هدف  تخصیص  و  تولید  به ریزی برنامه  به شکلهای  تأمینشده  نیازهای   منظورِ 

ها بر بوم اصلیِ همگان، یعنی تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله، با رعایت اصول زیست

 

 اکوسوسیالیسم از والتر بنیامین تا هوگو بالنکو 8

https://pecritique.com/2020/04/15/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%87%D9%88%DA%AF%D9%88/
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برقراری دو شرط پیش  برابری اجتماعی تحت  از   ین بدگیرد.  گفته صورت میبستری 

های ها و دولتها، ابرشرکت یب، خرد جمعی، خرد سبز و طبقاتی جایگزین الیگارشترت

میسرمایه مداری  و  کوتاه شود  منافع  جای  درازمدت  همگانیِ  و  جمعی  و نافع  مدت 

ای که در کند. رابطه نشیند. در واقع نوع رابطه با طبیعت تغییر می شخصی سرمایه می 

خدمت  محور آن، به  طور مشخص همگام با مدرنیته و در بطن نگرش پیشرفت آن، به

ین نگرش، والتر بر طبیعت نقش محوری داشته است. در مقابل ا  لگام زدنو    گرفتن 

مثابه  ی تسلط بر طبیعت به دهد ایدهطرفه پیشنهاد می بنیامین در کتاب خیابان یک

شود.    جاجابهی میان طبیعت و انسان  ای امپریالیستی با مفهومِ نویِ تسلط بر رابطه ایده

اندازی نو از هماهنگی بین جامعه و محیطِ زیستِ  از دید بنیامین مهم پرداختِ چشم

استثمارِ   ی هسوسیالیستی که در آن تولید دیگر بر پای  یهاست. تنها در یک جامعطبیعی  

دیگر به معناِی استثمارِ طبیعت به دست انسان وجود   [ انسان و کار او نیست، کار ]... 

 ۹. نخواهد داشت
 

 بومیانقالب زیست
البته تمامیِ  بومی جهانی،  در برقراری چنین نظمی در امتداد یک انقالب زیست

آید.  می   به کارمعرفتی و سیاسی    -  ی اَشکال فنی ی بشری در همهدستاوردهای جامعه

های نوین مدیریت، تعاون و کار تیمی، بر  قرار نیست چرخ از ابتدا اختراع شود. شیوه 

سیستم  فناوری های  زمینه  عملکرد  فهم  در  بشر  علمی  دستاوردهای  های ارتباطی، 

 مؤسسات ها در  های مشارکت سیاسی و اجتماعی، خودگردانیطبیعی و اجتماعی، تجربه

ها در ایجاد نظمی نو و های داوطلبانه و مشارکتی و همیاری ها، فعالیت مالی و کارخانه 

های ز انقالب صنعتی، بشر آزمونخواهانه کاربرد خواهند داشت. پس اانسانی و برابری 

ای  هایی گشوده است تا به مرحلهسخت و خونباری را پشت سر گذاشته است و گذرگاه 

بهبرسد که هم »توان مادی  نیروهای مولد و هم »انگارهاش« در بسط و  ی کارگیری 

 

 همان  ۹
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دار با  ای عقالنی و پایای انسانی و در رابطهاش، در نیاز به جامعهطلبانه برابری   ذهنی«

 طبیعت را پاسخ گوید.  

با نگاه به برقراری ساختار جدید   در کنار این هرگونه اصالحات جزئی و موردی 

این را  این ضروریات  فاستر  بالمی  است. جان  است: »ضروری  داده  نقالب گونه شرح 

( تعلیق و توقف 1محیطی ضروری امروز، برای آغازگران شامل این موارد است )زیست

نزولی درآمد و ثروت؛  توزیعبازشد اقتصادی در کشورهای ثروتمند همراه با  اضطراری ر

( حذف سریع استفاده از کل ساختار 3ای؛ )( کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه2)

( فسیلی؛  سوخت  انرژی  4انرژی  زیرساخت  یک  جایگزینی  مبنا  بدیلبدیل(   ی بر 

بادی و  گزینه مانند قدرت خورشیدی و  پایداری  هایی که ریشه در کنترل بدیلهای 

های نظامی همراه با صرف مازاد اقتصادی آزاد ( کاهش شدید هزینه5محلی دارند؛ )

 ( اکولوژیک؛  تغییرات  برای  اقتصادهای  6شده  ترویج  سیستم   ای چرخه(  بدون و  های 

انرژ میزان  برای کاهش  )پسماند  منابع صرف شده؛  و  ایجاد حمل7ی  ونقل عمومی ( 

]و در اصل سیستم   کارآمد، همراه با اقداماتی برای کاهش وابستگی به خودرو شخصی

( احیای 8؛ )درآمد و متوسط به پایین[ ونقل عمومی برای همه نه فقط اقشار کم حمل

انرژی مخرب   ( تبدیل۹های جهانی همگام با جوامع محلی و ساکنان بومی؛ )اکوسیستم 

تجاری تکو شیوه  تولید کشاورزی  بوم ی  به  و شیمیایی  بر کشتی  شناسی کشاورزی 

وری بیشتر تولید غذا در هر ی مزارع کوچکِ پایدار و کشتزارهای دهقانی با بهره پایه

( )1۰هکتار؛  سمی؛  شیمیایی  مواد  انتشار  بر  قوی  نظارت  نهاد  ممنوعیت  11(   )

های محور بر حوزه ( اعمال مدیریت قوی و انسان 12)  سازی منابع آب شیرین؛خصوصی 

با پایداری محیط زیست متناسب باشد؛ )عمومی اقیانوس ( ایجاد  13ها به نحوی که 

گونه  از  حفاظت  برای  چشمگیر  جدید  )اقدامات  خطر؛  معرض  در  اِعمال 14های   )

در ها  های شدید برای کاالهای مصرفی اضافی و مخرب که از سوی شرکت محدودیت

کاالهای ی ( سازماندهی مجدد تولید برای از بین بردن زنجیره 15شوند؛ )بازار عرضه می 

منتهی شده است؛    « بعد از ما مهم نیست»ی  موجودی که به انباشت چپاولگرانه و فلسفه
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( توسعه16و  شیوه (  عقالنی ی  تولید  عادالنههای  بیشتر تر،  و  هدردهنده  کمتر  تر، 

 1۰«. جمعی

میاو   »ادامه  به دهد:  اولویت  که  است  ضروری  اکولوژیکی،  انقالب  چنین  در 

های فسیلی را حذف کرد داده شود، اما  توان سوختترین حالت متصوری که می سریع

ها ی انسانخود نیازمند تغییرات اساسی در روابط انسان با زمین و رابطهی  این به نوبه 

ی انسانی پایدار و تشکیل سیستم ارگانیک وسعه با یکدیگر است. باید تأکید جدیدی بر ت

قرن شود.  گذاشته  اجتماعی  متابولیسم  ازجمله بازتولید  مالکیت،  سلب  و  استثمار  ها 

، منطق تاریخی ینتقسیم بر مبنای طبقه، جنسیت، نژاد و قومیت باید بهبود یابد؛ بنابرا

مدت اشاره طوالنیمحیطی  ضرورت یک انقالب زیست  که شرایط کنونی ایجاد کرده، به

توسعه  و یک سیستم جدید  قرار میدارد  را هدف  پایدار  انسانی  دهد که قصد آن ی 

عنوان موجود طبیعی و هم موجود اجتماعی ی نیازهای موجود انسانی هم به ارزیابی همه

 11«.شوداست: آنچه که اکنون اکوسوسیالیسم نامیده می 

 

 ایران و اکوسوسیالیسم 
محیطی چه ارتباطی  چه که گفته شد، اکوسوسیالیسم و انقالب زیستی آناما همه

یابد؟ اش میی زیستمندانو به چه نحوی با ایران، وضعیت موجود سرزمین ایران با همه 

دشت ممنوعه،  از  زمین، خشک  بودن  یخالهای  فرونشست  دریاچهسدها،  و شدن  ها 

هو  توفانهورها،   آلودگی  جنگل ریزگرد،  زباله،  بحران  زمین ا،  بیکارِی تراشی،  خواری، 

بارش   شکل  ییرتغشدن بیش از میانگین جهانی هوا و کاهش و  کشاورزان در کنار گرم

ها و مسائل محیط زیستی مواجه در کشور ناشی از تغییر اقلیم، ایران با پازلی از بحران

اندازی وخیم.  عی با چشماست. پازلی که دیگر ابعاد آن هم اقتصادی است و هم اجتما

ی بین مردم، بین  های جامعه است در رابطهاکوسوسیالیسم تغییر نگرش و تغییر بنیان 

است.   شرایط  بدترین  در  اجتماعی  عدالت  ایران  در  طبیعت.  با  انسان  بین  و  طبقات 

 

 داریدست سرمایه زمین به یمهندسی اقلیم و ویرانی خالقانه 1۰

 همان  11

http://medn.me/w8d3um
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ی طبقاتی، با رجوع به آمار فقر، خط نسبی و مطلق فقر، حداقل حقوق، تورم، فاصله

 کند.  اخص فالکت، نسبت هزینه به درآمد، ضریب جینی و...، بیداد می بیکاری، ش

مسألهکاالیی انباشت،  بحران  پی  در  طبیعت  مناسبات  کردن  گسترش  ارضی،  ی 

شدت های حامی، از طریق سلب مالکیت عمومی به دارانه و تضمین وفادارِی گروهسرمایه

توسعه   بر سر  مانعی  زیست  است. مضمون »محیط  نگارش در جریان  در  های است« 

واگذاری معادن    12. های پس از جنگ شنیده شده است در تمام دولت  مختلف تقریباً

های  تالش  13. و شدت در جریان است  سرعتبه شده یا مجاور با آن در مناطق حفاظت

گیرد تا نظارت حداقلی و در اکثر موارد بدون ضمانت اجرایی سازمان فراوانی صورت می

ساخت بر  طبیعی  منابع  سازمان  و  زیست  صنعتیمحیط  لغو وسعهت  -   وسازهای  ای 

های حفاظتی مانند سازمان حفاظت از محیط زیست و در کنار این سازمان   14.شود

، فقر امکانات و فقدان تجهیزات، نبود نفرات مناسب با  پایین  ی ها از بودجهجنگلداری 

اصواًل    15.اند، دستمزد پایین، عدم حمایت قانونی در رنج مورد حفاظتوسعت سرزمین  

ی حفظ پایداری سرزمینی  ی فاقد جامعیت، گرایش و ارادهتیریمدسپهر قانونی و نگاه  

ندانم این  16. است و  کاری ها در  با آتش   هاییناکاراها  مقابله  های های جنگل سوزی در 

شده  حفاظت  ی شود. وسعت مناطق چهارگانه مشاهده می   کراتبههیرکانی و زاگرس  

داشته  قرار  قانونی  کاهش  معرض  در  برای   17.اندهمواره  زمین  غیرموجه  واگذاری 

 

زیست اجازه توسعه به صنایع و  رئیسی: نباید به بهانه حفاظت از محیطعنوان یک نمونه بنگرید: به 12

 .اقتصاد کشور را ندهیم

 در کشور  یهزار واحد معدن  پنج یهدیمزا یدرباره  یستیز  طیمح ینگران 13

 . است داریناپا یتوسعه  ضابطه،ی ب ییزدامقررات  14

 ها ای برای بلوطغمنامه عنوان نمونه بنگرید: به 15

 سرزمینیخشکیدگی و بی  16

  شدهمناطق حفاظت یهزار هکتار 77کاهش  17

https://www.entekhab.ir/fa/news/706979/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://www.entekhab.ir/fa/news/706979/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85
https://payamema.ir/payam/articlerelation/76458
https://payamema.ir/payam/articlerelation/55335
https://meidaan.com/archive/70470
https://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-37954
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/163134-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8
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های های عمومی و منابع طبیعی، جنگل ادعای مالکیت بر زمین   18،های صنعتی طرح

طرح عمرانی و صنعتی    چند صد در جریان است.    2۰ی دماوندو حتی قله  1۹باستانی 

 تومان  اردیلیهزار م 18ای بالغ بر  هزینهبدون داشتن مجوز و پیوست محیط زیستی با  

بودجه شده در  گنجانده  ساالنه  پروژههای  میاند.  شروع  که  بهانههایی  به  تا  ی شوند 

های سدسازی   21.جوزهای الزم کنند ر مرا وادار به صدو  ربطی ذپیشرفت فیزیکی مراجع  

)جدیدترینبی  چمشیر حساب  سد  تنگ  22شان  طرح23سرخو  و  و (  مخرب  های 

(  25و خرسان  24آبادن مثال کوهرنگ سه، بهشت عنوای انتقال آب از کارون )بهپرهزینه

خلیج عمان   26فارس و  دریای  مرکزی    27و  فالت  در  مستقر  صنایع  در  مصرف  برای 

 همچنان در جریان است. 

ی طبیعت، محیط زیست  گذار و مدیریت مرتبط با حوزهگذار، قانونساختار سیاست 

عمومی و جوامع محلی است و هم   نفعانی ذو توسعه هم غیردموکراتیک و با حذف  

 

شده حفاظت  یچوب حراج بر منطقه و   دولت برای نابودی آشوراده 4تالش عنوان نمونه بنگرید: به 18

به نام میگو به کام  ژئوپارک جهانی قشم:  و  !؟لیچغازنب یجهان یاحداث کارخانه در محوطه و   زیخائ

 خواران زمین

 خواری یا وقف؟ چه خواهد شد؟ های هیرکانی؛ جنگل هکتاری جنگل  56۰۰تصرف  یهپروند 1۹

نامه تا به حال کجا بوده؟ چه کسانی آن را لو دادند! و  سند وقفی دماوند/ وقف یه همه چیز دربار 2۰

 چه ثروتی در منطقه وجود دارد؟ 

 مجوز های بی برای طرح  ویسینبودجه 21

 شیر؛ فاجعه یا دستاورد؟ چم  22

 سرخ تنگنای تنگ  23

آباد« بدون ارزیابی  »بهشت  یشورای عالی آب، اجرای پروژه  یبا استناد وزارت نیرو به یک مصوبه  24

 .زیستی قوت گرفتمحیط

 3جنون خرسان  25

 .فارس؛ اشتباه بزرگی استانتقال آب خلیج  26

 قال آب نیازسازی کاذب برای انت 27
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های های ساختگی، غیرواقعی و گاه نامشخص. منافع شرکت غیرشفاف و بر اساس داده

دار در های مشاور و سیاسیونِ سرمایهداران بزرگ، شرکت خصوصی، پیمانکاران و زمین 

ی مالی و اجرا جایگزین مطالعات اساسی و واقعی، نیازهای تصویب و جانمایی و تغذیه

   28.ی جوامع محلی است محیطی و خواست و ارادههای زیستای و ملی، هزینهمنطقه 

ه با  یل نزدیکی تولیدکنندبه دلاز سوی دیگر تولید آلودگی و آالیندگی و تخریب  

ها وجه شاخص صنایع اصلی در کشور مانند  قدرت سیاسی: نبود نظارت و کاهش هزینه 

همین  است.  فوالد  و  پتروشیمی  و  گاز  و  رانت   نفت  از  که  مالی،  صنایع  مختلف  های 

ی جهانی مواد خام طی کننده ی تأمین صادراتی و انرژی برخوردارند، و بخشی از زنجیره 

تقسیم   به  اند،  کارِ جهانی یک  را  ارزان  کارگران  به لطف سرکوب سیاسی دستمزدها، 

های اقتصادی و ازاین به دلیل بحرانیش پ گیرند. کارگرانی که بخشی از آنها  خدمت می 

اند و وکارهای کوچک خود را رها کردهطبیعی، کشاورزی و دامداری و صیادی و کسب

از طریق آلودگیِ صنایع و آالیندگی   2۹استعمار جوی اند.  ی پرولتاریا درآمدهبه زمره 

بودن تکنولوژی و کیفیت  ها و پایین ها و کارخانهخودروها، کیفیت بنزین، سوخت نیروگاه

خیز، ویژه ساکنان محروم مناطق نفت روند تولید موادخامی چون نفت و گاز، بر مردم، به 

می  میاِعمال  را  ایران  در  تولید  وجوه  از  برخی  دیگر  از سوی  مفهوم شود.  ذیل  توان 

به شکل  طبقه   3۰بومیامپریالیسم زیست از ذخایر زیرزمینی،  برداشت  بندی کرد: 

به گاز،  و  نفت  تولید  یا  ارزش معادن  واقعی  پرداخت  بدون  ویرانه،  گذاردن  جا 

 (.31شده )خوزستان را بنگریداستحصال 

کامل شکل    طوربه  ،  یولیبرالدارانه، مخصوصاً در وجه ندر ایران مناسبات سرمایه

های پذیرند و همچنان نقش دولت در برخی از جنبهها بازگشت گرفتهنگرفته، یا شکل
 

نیرو، بنیاد برکت و  های قدرت و ثروتی مانند قرارگاه خاتم، حزب کارگزاران، سپاسد و قدس کالت 28

های فوالد و پتروشیمی و عسلویه و  ها در شرکتبنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی و نقش آن

 آب و... را ببینید. های کالن سدسازی و نیروگاهی و انتقالطرح 

 ی درآمدها با استعمار جوکم  یمی اقل ی فروپاش 2۹

 همان  3۰

 خوزستان  در زندگی پایین کیفیت و نیافتگیعه توس سیمای  در کنکاشی 31

https://payamema.ir/payam/articlerelation/73134
https://www.karoondaily.ir/fa/Main/Detail/130969/%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA


  

 
 

 بدون آن یا  سیاست اصالح یا انقالب: سبزگرایی با 13

خدمات اجتماعی بخشی از   بودندردسترساقتصاد محوری است و عدالت اجتماعی و  

ی ذهنی مردم است. از سوی دیگر نوعی ناپایدارِی متمایل به فروپاشی ناشی از انگاره 

تا به مهار بحران اقتصادی و اجتماعی نیست، در ساختار کشور،    بحران سیاسی که قادر

با    شیپ انقالبی رسیده    خیزشاز این وجود داشت که اینک  مهسا )ژینا( به وضعیت 

ای  قتصادی آینده و جامعها  -  ها و بستر زایش ساختار سیاسیاست. وضعیتی که نطفه 

بخشی به است برای برکشاندن و قوامکند و محملی  بدیل و نوین را در خود حمل می

ی مشارکت همگانی، دموکراسی مشارکتی، فرهنگ همیاری و توجه رفتهمفاهیم ازدست 

یا  است  اکوسوسیالیستی  یا  که  سرنوشتی  دوراهیِ  طبیعت.  و  سرزمینی  پایدارِی  به 

تر در پیش است. در این وضعیت،  دارِی هار اما شکیلبربریتی در شکل همان سرمایه

اندازی انسانی از یک ساختار جدید که تضمینی باشد  ونه تالش برای ترسیم چشمهرگ

اقتصادی که سمت بُعد  بُعد سیاسی و هم در  وسوی آن عدالت بر دموکراسی هم در 

و عدالت زیست را ممکن میاجتماعی  از  محیطی  است. سازماندهی جامعه  مهم  کند 

رابطه ایجاد  و  مشارکت جمعی  برای  پایدپایین  اینای  است.  طبیعت ضروری  با  ها  ار 

ریشه درک  دست مستلزم  در  و  مشخص،  وضعیت  از  مشخص  نقد  مسائل،  داشتن  اِی 

ارچوبی که با رجوع به روش و مفاهیم  ارچوبی مشخص برای عبور از وضعیت است. چچ

   آید.نقد اقتصادسیاسی مارکسی در قالب اکوسوسیالیسم به دست می 

 


