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پس از آن که آخرین درخت جان سپرد

تنها پس از آن که آخرین درخت جان سپرد
و آخرین رودخانه سمی شد
و آخرین ماهی به دام افتاد،
آنگاه درمییابیم نمیتوانیم پول بخوریم.
پندی از بومیان کری ،به نقل از مقدمهی مترجم

نس خ هی فارسخخک کتا «تلهی پیشخخرفت» با ترجمهی روان محسخخن اخخ،اری ،که در
مقدمه فروافتادن شخخهریای سخخوخته باسخختانک کشخخورمان را یاد آوری مککند ،زمانک
درایران منتشخخر شخخد که بحران محیس زیسخخت بهعنوان یکک از مهمترین بحرانیای
موجود در کشخخور ما و جهان در اوق ارار دارد پژویشیا نشخخان مکدیند که بیش از
نیمک از جنگلیای جهان در مقام شخخشیای تن،سخخک کر ی زمین که منزلگا انواع
ارگانیسخمیای زند ی جهان یسختند از بین رفتهاند و جهان بیشترین گرمایش زمین،
کم آبک ،انقراض فزایند ی گونهیای زیسخختک ،بو شخخدن ی یای اطبک ،فرسخخخایش
خخا ،،بیابانزایک ،سخخخیل ،احطک ،نابودی تدریدک دریا ه یا و ت ریب اخخخ ر یای
مرجانک را تدربه مککند افزون بر اینیا ،بنا به نظر کارشخخخناسخخخان رک هار دیهی
گذشته ،یمرا با آسیبیای جدی که به ربیعت وارد شد است اینک جهان عالو بر
شخخیوع مددد بیمارییای مسخخری دوران ویکتوریایک ،مانند سخخل ،شخخاید تکرار انواع
یمهگیرییای ویروسک کشند تر مانند اچ آی وی ،سارس ،ایبوال ،زیکا واینک ویروس
عالمگیر کرونا (کووید  )91-شد است
یمزمانک انتشخار کتا پژویشک و فرین ساز «تلهی پیشرفت» با شرایطک نین
حسخخاس و بحرانک ،فراخختک مناسخخب برای خوانند ی عالامند فرایم کرد اسخخت تا با
نگایک گسترد تر و تأملبرانگیز به شمانداز بحرانک کر ی زمین نگریسته و نسبت به
این الش درکک فراگیر داشته باشد
کتا «تلهی پیشخرفت» روایتگر تاری کوتایک از م،هوم پیشرفت و رابطهی آن با
ت ریب ربیعت اسخت که ن سختین نسخ هی آن در سال  4002منتشر شد رایت در
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این کتا با سخخیر و سخخ،ری ندیزار سخخاله به اعماخ تاری مکرود وبا نقدی خالاانه،
برمبنای آخرین اکتشخخافاب باسخختانشخخناسخخک ،خوانند را به سخخیر در کنش انسخخان از
تشخکیل ن سختین اجتماعیای انسانیای یمو ساپین و نئاندرتال تا عصر کشاورزی و
پیدایش ن سخخختین تمدنیای انسخخخان در دوسخخخوی کر ی زمین و پس از آن دوران
پیشاانعت و عصر انعتکشدن و سپس دوران معاار مکبرد او نشان مکدید جوامع
اولیه از پیدایش انسخخخان مدرن تاکنون که نظام سخخخرمایهداری بر جهان غلبه دارد در
تالش خود برای پیشخرفت از دیرباز تا کنون در جن با محیس زیست بود و از منابع
محدود ربیعت بیش از انداز برداشت کرد اند به یمین سبب انسانیا ،دریر دور ی
تاری ک در دام آنچه نویسخند «تلهی پیشخرفت» مکداند گرفتار شد اند که در نتیده
یمهی دستاوردیای خود را در دور یای م تلف تاری ک و در جای جای کر خاکک از
کف نهاد  ،یا د ار ضرباب مهلک بحران محیس زیست کرد اند
کتا در پنج فصخخل « پرسخخشیای گوگن»« ،آزمون بزرگ»« ،بهشخخت ابلهان»،
«ترفندیای یرمک» و «شخورش ابزار» ،رویکرد ت ریبک سیستمیا و تمدنیا وانسان به
ربیعت را نشخان مکدید نویسخخند در بررسخک خود اسخختدالل مککند که در یر دور
روابس سخلسلهمراتبک و پدرساالرانه ،تسلس نوعک از فرین دینباورانه یا غیر دینک که
انسخان را بهعنوان «اشرف م لوااب» با ربیعت بیگانه مککند ودر محور ارار مکدید،
شخخخکخاف گسخخخترد بین فقر و فروب ،افزایش جمعیت و جنگلزدایک از جمله دالیلک
یستند که باعث فروافتادن و شکست تمدنیای باستانک شد اند
رایت ،در این کتا روشخخخنگرانه به این نکتهی مهم مکپردازد که اگر ه سخخخقو
تمدنیای باسخختانک ات،ااک محلک بود و در یر دور ی فروپاشخخک ،میزان مرگومیر نیز
نسخخخبت به رشخخخد جمعیت افزایش مکیافت ،اینک با غلبهی سخخخرمایهداری بر جهان و
جهانکشخخدن ااتصخخاد و گسخخترش ارتباراب و وجود بیش از ی،ت میلیارد ن،ر جمعیت
کر ی زمین ،در اخخورب واوع فروپاشخخک ااتصخخادی و فروشخخد محیس زیسخخت و شخخیوع
باکترییا و ویروسیای بیماریزا ابعاد فاجعه و سخخخقو و میزان مرگومیر انسخخخان و
فروپاشک تمدن مکتواند به گستردگک تمامک کر ی زمین باشد
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با این مقدمه ،رایت بحث و نقد خود را که در پنج فصخل خالاخهنگاری شد است
پیرامون اسخخطور نگاری پیشخخرفت و تنگنایایک که تمدنیا در یر دور ای برای کر ی
زمین و ربیعت و انسخان بهوجود آورد اند با یک پرسخش اساسک به کدا مکرویم؟ یا
به عبارتک دیگر «به کدا نین شتابان؟»* آغاز مککند

«پرسشهای گوگن»
رایت در فصخخل ن سخخت با پرسخخشیای بنیادی گوگن نقاش و تندیسگر فرانسخخوی
( )9101-9121که بر روی تابلوی نقاشخخخک هر یای یالهدارنقاش ،زنان ایل تاییتک،
ما و زمین نوشته شد است آغاز مککند
از کجا آمدهایم؟ چه هستیم؟ به کجا میرویم؟

به نظر نویسخند  ،علم مردمشخناسخک به دو پرسش ن ست گوگن پاس داد است
اما توجه کتا به پرسخش سخوم گوگن« ،به کدا مکرویم؟» است رایت با تکیه بر این
پرسخش در تالش اسخت که نشخان دید اگر دید روشنک دربار ی آنچه یستیم و آنچه
کرد ایم داشخخته باشخخیم ،مکتوانیم کردار انسخخان را که در رول زمانیا و فرین یای
بسخیار تداوم داشخته بازشخناسخیم این بازشخناسک مکتواند به ما بگوید که احتماالً ه
خواییم کرد و از اینجا به کدا خواییم رفت
در این ب ش ،نویسخند با رفتن به اعماخ تاری و وامگرفتن از تدربهی تاری ک عصر
دیرینهسخخنگک ،آدمسخخانان ابزارسخخاز ،نئاندرتالیا ،کرومانیونیا وبررسخخک عملکرد ت ریبک
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آنها ،نظریهی «پیشخخرفت» در پیشزمینهی تاری ک خود تا دوران معااخخر را که اید ی
«پیشخرفت» به نظر او بهعنوان یک ایدئولوژی تعصخبآمیز درآمد اسخخت بررسک کند او
مکنویسخد «اسطور ی پیشرفت گایک به ما خدمت کرد  -کسانک از ما که بهیرحال بر
سخخر بهترین سخخ،ر یا نشخخسخختهاند  -و ممکن اسخخت به خدمت خود ادامه دید اما در این
کتا اسختدالل خوایم کرد که این اسخطور خطرنا ،نیز شخد اسخت پیشرفت منطقک
درونک دارد که مکتواند به فراسخخوی خرد ،به فاجعه بیندامد یک مسخخیر وسخخوسخخهانگیز
سخخرشخخار از موفقیت ،ممکن اسخخت به تله ختم شخخود با پیچید ترشخخدن فرین یا و
ادرتمندترشخدن فناورییا ،خود اینیا نیز ممکن است به ت صصیای پرزحمتک تبدیل
شخوند ،ت صخصیایک که در را بر آسیبپذیری مکگشاید و در موارد افرارک مرگآفرین
مکشخخوند بمب اتم ،پیشخخرفت منطقک پس از تیر و کمان و گلوله ،به ن سخختین فناوری
تبدیل شخخد که تمامک گونهیای روی زمین را تهدید به نابودی مککند این یزی اسخخت
که من آن را "تلهی پیشرفت" مکنامم »
رایت اسختدالل مککند «ایریمن مقیاس که موجب دگردیسخک فاید به تله مکشود
از عصخخخر حدر گریبخان ما را گرفته اسخخخت این ایریمن در درون ما مکزید و یر گا در
مسخابقهی پیشخروی ربیعت را پشخت سر مکگذاریم برمکخیزد ،بیرون مکزند ،و تعادل
بین زیرکک و نخخادانک ،بین نیخخاز و آزمنخخدی مخخا را بخهیم مکریزد شخخخکخخار یخخان دوران
پخارینهسخخخنگک ،ینگامککه آموختند هگونه بهجای یک ماموب دو ماموب را بکشخخخند،
پیشخخخرفت کرد بودند آنان که آموختند هگونه دویسخخخت ماموب را  -با راندن آنان به
سوی پرتگا  -بکشند زیادی پیشرفت کرد بودند آنان ،برای دور ای ،از زندگک پرنعمتک
برخوردار بودند ،اما پس از آن باید گرسنگک مککشیدند »
در این ب ش نویسخند با تکیه بر آفار متروکهی بهجا ماند از تاری باستان که بهنظر
نویسخخخند یادبودیای «تلهی پیشخخخرفت» یسخخختند معتقد اسخخخت که در این یادگاریای
فروافتاد و شخخخهریای سخخخوختهی باسخخختانک درسیای گرانبهای برای زندگک امروز ما و
پرسخخخش «بخه کدخا مکرویم؟» وجود دارد رایخت مکنویسخخخد «خرابهیای این تمدنیا
کشختکیای شخکسختهای یسختند که آبرا یای به گِل نشخسختن پیشخرفت را به ما نشان
مکدیند یا به زبان مدرن ،یواپیمایای سخخرنگون شخخد ای یسخختند که جعبهیای سخخیا
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آنیا مکگویند ه یزی به خطا رفته اسخخخت دراین کتا  ،مکخوایم ،به این امید که
بتوانیم ازاشخخختبایاب گذشخخختهی خود در مورد نقشخخخهی پرواز ،انت ا خدمهی پرواز ،و
رراحک یواپیمایک که سرنشین آن یستیم دوری کنیم ،داد یای بعضک از این جعبهیای
سخخیا را ب وانم » نویسخخند در این ب ش با آوردن نظراب فیلسخخوفان و مردمشخخناسخخان،
شخیو ی زندگک نیاکان ما را در دور یای م تلف کهن بررسک مککند و ،براساس شواید
و داد یا ،کارنامهای از تکامل انسخان و اختراعاب و ابزارسخازی و شکار و نحو ی زندگک و
عملکرد ت ریبک آنان را بیان مککند

«آزمونهای بزرگ»
در فصل دوم ،خطو کلک برآمدن و فروافتادن «انسان شکار ک» در دوران دیرینهسنگک
ترسیم مکشود رایت با توجه به آرا و نظریای پژویشگریا نشان مکدید عامل پیشرفت،
در تکامل جن افزار و فناورییا بود که مسختقیماً انسخان را به پایان دوران شخکار رساند
در پک آن رایت به بررسخخخک تمدنیایک که با اختراع کشخخخاورزی آغاز شخخخد مکپردازد او
سخخپس این پرسخخش بنیادی را رر مککند که آیا آغاز تمدن خود مکتواند تلهای دیگر،
تلهای بسیار بزرگتر باشد؟
او در این ب ش با تعری،ک که از تمدن به معنای تکنیکک و مردمشخخخناسخخخانهی آن و
بررسخخک آدا و رسخخوم ارائه مکدید معتقد اسخخت که تشخخکیل تمدنیا و ترکیب آن با
پیچید تر شخخدن فرین یا به یمرا فناوری« ،تلهی پیشخخرفت» بزرگتر و ت صخخصیای
پرزحمتک را آفرید «ت صخخصیایک که در را بر آسخخیبپذیری مکگشخخایند و در موارد
افرارک مرگآفرین مکشخخوند بمب اتم ،پیشخخرفت منطقک پس از تیر و کمان و گلوله ،به
ن سختین فناوری تبدیل شد که تمامک گونهیای روی زمین را تهدید به نابودی مککند
این یزی است که من آن را "تلهی پیشرفت" مکنامم »
او در مورد رفتار تمدنیای شخخکلگرفتهی گذشخخته و امروزین ادامه مکدید «مردم
متمدن از زمانیای باسخختان تاکنون ،بر این باور بود اند که آنان از بهااخخطال وحشخخیان
رفتار بهتری دارند و از آنان بهترند اما ارزشیای اخالاک پیوسخخته به تمدنیا فریبند اند
بسخخیار پیش مکآید که این ارزشیا در جهت توجیه حمله و اسخختیال بر دیگران ،یعنک بر
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جوامعک ضخخخعیفتر ،بخهکخخار رونخخد امپراتوری فرانسخخخه ،در اوق رون  ،بخخه «مخأموریخخت
متمدنسازی» خود باور داشت ،و امپراتوری بریتانیا به «مسئولیت س،یدپوستان» اعتقاد
داشت البته جن افزار خودکار اندام این مأموریت و رفع این مسئولیت را آسان مککرد
یمانگونه که ییلر بلو ،در سال  9111نوشت
«یر ه پیش آید،
ما ت،ن ماکسیم داریم،
آنان ت،ن ندارند »
این روزیا واشنگتن ادعا مککند که مکخواید «جهان متمدن» را ریبری و پاسداری
کند این ادعا ادامهی سخنتک از زبانبازی آمریکایک است که یمرا با ریشهکنک و نابودی
سخاکنان ن ستین آن کشور آغاز شد در ادامهی این ب ش نویسند با آوردن نمونهیایک
ازگذشخخته و حال سخخرشخخت تمدنیای کنونک را که در ت ریبگری دسخختکمک از اجداد
باسخخختانک و شخخخکار ک خود ندارند نین بیان مککند «اسخخختادیومیای باسخخختانک روم،
اربانککردن انسخان توسخس آزتکیا ،زند سوزانک دوران انگیزاسیون ،و اردوگا یای مرگ
نازی ،یمه بهوسخخیلهی جوامع بسخخیار متمدن اندام شخخد اند تنها در سخخد ی بیسخختم،
دستکم اد میلیون ن،ر ،اغلب غیرنظامک ،در جریان جن یا جان باختهاند »

«بهشت ابلهان»
در این فصخل ،رایت در مورد دو تله که از پیشخرفت سخر شمه گرفتند یاد مککند یکک
جزیر ی کو ک ایسخختر در اایانوس آرام و دیگری تمدن باسخختانک سخخومر در دشخختیای
عراخ او در این ب ش با تکیه بر علم باستانشناسک و ستایش آن که مکتواند از عملکرد
و کرداریای گذشتگان و تمدنیای فروافتاد رونمایک کند علت نابودی این یر دو تمدن
را بررسخک مککند رایت با توجه به مطالعاب و شخواید نشان مکدید که جزیر ی ایستر
ابل از ورود انسخان پرآ و سخرسخبز ،برخوردار از خا ،کشاورزی غنک ،درختان تنومند
بلو و انواع غذایای دریایک متنوع بود اسخخت تحقیقاب بعدی نشخخان مکدید که ازدیاد
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جمعیت در رک پنچ یا شخخش ارن ،جن بر سخخر منابع و موجودییای ادیمک ،خوردن
تمامک منابع غذایک ،خشخخکشخخدن دریا هیا ،روابس پدرسخخاالرانه ابیلهای و دودمانک و
روحانک ،اعتماد بیکران و تسخخلیمرلبانه به دین و آیین خود ،بریدن درختیای تنومند و
کهنسخال برای کشخیدن سن و ساختن پیکریای (مو آییا) بزرگ برای بزرگداشت سر
دودمخان یخا ریبران دینک خود و ت ریخب محیس زیسخخخت در نهخایخت مندر به فاجعهی
زیسختمحیطک شد درنتیده این رفتار سراندام فاجعهی فروپاشک و پایان این جزیر که
یمانا ناشک از کردار انسان بود بهواوع پیوست

پیکریای جزیر ی ایستر

رایت فروپاشخک ن سختین تمدن باسختانک و «پرشخکو » سخومر را نیز نین بررسخخک
مککند حضخور سخنگین جمعیت ،راابت برای تصخاحب زمین ،ت ریب محیس زیست،
جنگلزدایک گسخترد  ،سخیل ،فرسخایش خا ،کشاورزی ،آتش زدن بکایدوبند ،وجود
گلهیای بز و رای بیش از حد ،یدایت آ شور دریا به زمینیای بکآ وعلف وتب یر
آن و جایگذاری نمک بر زمین خشخخک ،وجود بنگا روحانک و دینک که با گسخخترش
مالکیت خصخواک فربه و استممارگر شد بودند ،وجود حکومتک ستمگر که خشونت و
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اهرآمیزی و به تازیانه بسخختن و شخخکندهی مردم ،اعدام زندانیان وفرسخختادن مردان به
میدان جن را ح ّ ویژ و اختصااک و الهک خود مکدانستند ،مدموعه عواملک بودند
که باعث سخقو تمدن سخومر شخد رایت مکنویسخد «امپراتوری کوتا عمر اور (سومر)
یمان رفتاری را از خود نشان مکدید که ما در جزیر ی ایستر دیدیم»

بااکماند ی تمدن سومر

«ترفندهای هرمی»
رایت در این فصخخل ابتدا ررحک کلک از دو مورد از مشخخهورترین فروپاشخخکیا از درون،
فروپاشخک امپراتوری روم در ارن هارم پس از میالد و فروپاشک تمدن کالسیک مایا در
ارن نهم پس از میالد را بیان مککند او توضخخیم مکدید تمدن جزیر ی ایسخختر و تمدن
سومر نان محیس زیست خود را بهاورب کامل ویران کردند و نان س ت فروافتادند،
که بهشخخکلک نمایان محو شخخدند اما تمدنیای روم و مایا توانسخختند پس از فروپاشخخک در
اشخکال سخاد شد ی «ارونوسطایک» به حیاب خویش ادامه دیند و بازماندگانک از خود
برجای گذارند که ب شک از جهان امروز را تشکیل مکدیند

پس از آن که آخرین درخت جان سپرد

نویسخخند اشخخار مککند ،عملکردِ امپراتوری روم و تمدن مایا نشخخان مکدید «آن
تمدنیا نیز بهسخخان سخخامانهیای فروش "یرمک" رفتار مککنند آنیا فروب را از یک
پیرامون در حال گسخخترش به مرکز منتقل مککنند این پیرامون مکتواند المرویای یک
امپراتوری سخیاسک یا تداری ،یا ربیعت استعمارشد با به کار گرفتن شدید منابع آن ،و
یا یر دو مورد باشد
ازاینرو ،نین تمدنک در اوق خود ،یعنک زمانک که به بیشترین میزان تقاضخخا از
زیسختبوم مکرسخد ،بیش از یمیشه آسیبپذیر است در نین شرایطک اگر این تمدن
نتواند به منابع جدیدی از فروب یا انرژی دسخخت یابد ،ییچ امکانک برای افزایش تولید یا
جذ شخو ،ناشخک از افتوخیزیای ربیعت ن واید داشت تنها را رو به جلو ،برکندن
وامیای جدید از ربیعت و انسان است »

تمدن مایا

در نین شرایس بحرانک ،رایت معتقد است «ارارداد اجتماعک گسسته مکشود افراد
ممکن اسخخت رنج و محنت را برای مدتک با بردباری تحمل کنند ،اما دیر یا زود بر آنان
آشخکار مکشخود که رابطهی حاکم با آسخمان دروغ یا تویمک بیش نیست آنگا معبدیا
غارب مکشخوند ،تندیسیا بهزیر افکند مکشخوند ،وحشیگری بدوی پذیرفته مکشود ،و
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آخرین باری که پادشخخا دید مکشخخود در حالک اسخخت که عریان از پندر پای به فرار
مکگذارد »
نویسخخخند در این ب ش نیز عاملیای فروپاشخخخک امپراتوری روم ،که در اوق خود بر
پندا میلیون ن،ر حکمرانک مککرد و شکست تمدن مایا را نین بر مکشمارد
«جنگلزدایک ،ازبینرفتن زمینیای کشخخخاورزی ،شخخخکاف فزایند بین فقیر و غنک،
فناورییای جدید که شکوفایک ساختمانسازی با مصرف زمین و و بیشتر را موجب
شخد ،شخکسخت ااخالحاب ،انتقال ادرب وااعک سنا به فرماند یای نظامک میدان جن ،
بیخابخانزایک ،نابودی سخخخرمایهیای ربیعک و بیماری راعون ازجمله عواملک بودند که به
فروپاشک و شکست امپراتوری اندامید »

«شورش ابزار»
نویسخخند در فصخخل پایانک کتا با یاد آوری فروپاشخخک تمدن سخخومر که تنها گریبان نیم
میلیون ن،ررا گرفت و فروپاشخخک امپراتوری روم که د میلیون ن،ر را تحت تأفیر ویرانگری
خود ارار داد ،یشخدار مکدید که یکک از خطراب «پیشرفت» این بود است «یر بار که
تاری تکرار مکشود ،یزینهی آن باالتر مکرود »
رایخت بخا اسخخخت،خاد از این تدربیخاب گرانبهخا ،نقخد خود را از تنگنخایایک که اید ی
«پیشخخخرفخت» بهممابه یک باور ایدئولوژیک و متعصخخخبانه ازدوران ویکتوریایک تا زمانهی
کنونک برای جهان آفرید اسخخت مکنویسخخد «در سخخطم ااتصخخادی تنها یک تمدن بزرگ
وجود دارد ،تمدنک که از تمامک سخخرمایهی ربیعک این سخخیار تغذیه مککند ما در یمه
جای این کر مشخخغول و بری ،ماییگیری ،آبیاری و سخخاختوسخخاز یسخختیم و ییچ
گوشخهای از زیسختکر را گریزی از جریان ریزش مداوم پسماند ما نیسخت بیست برابر
شخدن تدارب جهانک ،از دیهی ی،تاد ارن نوزدیم تا سال  ،4002به معنای آن است که
به سخ تک مکتوان جایک را یافت که خودک،ا باشخد یر سرزمین حاال یز و فروتمندی
غارب شخخد و یر بهشخخت زیبای زمینک یم اکنون به شخخعبه ای از زندیر ی یتلیای
«یالیدی این» مدهز اسخخت جوزف تینتر با توجه به این وابسخختگک ند سخخویه یشخخدار
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مکدید «فروپاشخک ،اگر فرا رسد و ینگامک که فرا مکرسد ،این بار جهانک خواید بود و
تمدن جهانک بهعنوان یک کل از یم مکپاشد »
رایت اگر ه در این فصخخل از کتا بهدرسخختک نقدی ریشخخهای از سخخیسخختم موجود
سخخرمایهداری دارد و عملکرد ت ریبک انحصخخاراب ،کارتلیا و شخخرکتیای سخخهامک و بازار
بورس بر ربیعخت و بیش از ی،خت میلیخارد جمعیخت کر ی زمین را فخاجعخهبخار ارزیابک
مککند ،اما او برای برونرفت از این بحران به را حلیایک ااالحک و نا کافک برای ترمیم
این سخیسختم بهگِلنشسته و بحرانک بسند مککند نویسند تا زمانک که جنبش اشغال
والاسخخختریخت در سخخخال  ،4099در خیخابخانیخای امریکا در جریان بود و خود شخخخاید
فزونکیافتن ت ریبگری این سخیستم بود یمچنان خوشبینانه بر این نظر پامکفشرد که
از رری اخانونگخذارییخای محخدودکننخد ای که دایر ی عمل سخخخرمایه را کنترل کند
مکتوان روند ت ریبک سیستم کنونک را متواف کرد!
رایت در مورد نظراب ااخالحک خویش مکنویسخد «ادعایک که کوشید ام برای لزوم
ااخخالحاب مطر کنم نه برمبنای نوعدوسخختک اسخخت و نه برای نداب ربیعت به خاطر
خود طبیعت استت از سخر ات،اخ ،باور دارم که نین نکاتک اواعدی اخالاک است ،اما
اینگونه اسخختداللیای اخالاک با تمنایای انسخخان سخخر سخخازگاری ندارند اویترین دلیل
برای ااخخال نظام جاری این اسخخت که این نظام بهن،ع ییچ کس نیسخخت این نظام یک
ماشخین خودکشخک اسخت یمهی ما یک بککنشخک دایناسوری در درون خود داریم ،اما
بهراسختک نمکدانم «دایناسوریای» کنشگر  -مردان و زنان سرس تِ پشت سرغولیای
ن،تک و راسخخت افرارک  -در مورد کار خود ه مکاندیشخخند آنان نیز فرزندان و نو یایک
دارند که نیازمند غذای سالم و یوا و آ پاکیز خوایند بود ،و ممکن است مشتاخ دیدن
اایانوسیا و جنگلیای زند باشخخند فروب در برابر آلودگک جانپنایک ارائه نمککند؛
آفتکشیایک که در ین بر مزارع پاشید مکشوند در ی چالیای ربیعک اطب جنو
و در آبگیریای کو یای راکک انباشته مکشوند فروب در برابر آشو سپر نمکشود »
نویسخخخند در ب ش پایانک کتابش با توجه به تدربهیایک که از فرو افتادن تمدنیای
باسختانک برشخمرد یشداریا و نتیده گیرییای مهم و درسیای فرین ساز نوینک را به
خوانند منتقل مککند «تمدنیا اغلب به اخخورب ناگهانک فرومکپاشخخند  -عامل خانهی
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پوشخخالک  -زیرا ینگامککه آنیا به اوق تقاضخخا از زیسخختبوم خود مکرسخخند ،در برابر
فرازوفرودیای ربیعت آسیبپذیر مکشوند فوریترین خطری که تغییراب االیمک ایداد
مککند ناپایداری یواسخت که سخبب یک رشخته بدمحصخولک در نواحک حاال یز جهان
مکشخود خشخکسخالکیا ،سیلیا ،آتشسوزییا و تندبادیای توفانک دریایک در تناو و
شخخدب خود افزایش مکیابند فزونشخخدن آلودگکیای ناشخخک از این عوامل و ناشخخک از
جن یا ،به گردا ت ریب مکافزایند کارشتتناستتان پزش ت ی نگران آناند که در
چنین شتراییی طبیعت ما را زیر ضتربا بیماریها بگیرد (مانند شرایس اس،نا،
کنونک که جهان با ویروس جهانگیر و کشخخخند ی کرونا ،کووید –  91تدربه مککند) او
اضخافه مککند در نین شخرایطک جمعیت انبو ند میلیاردی انسخان ،بسیاری از آنان
بیمار ،کمغذا ماند  ،و در تماس با یکدیگر از رری سخخ،ر یوایک ،غذایک آماد برای یک
میکرو زیر،اند آل،رد کرازبک به کنایه نوشخخت «مام ربیعت یموار به نداب جوامعک
که گرفتار ازدیاد جمعیت شخخد اند برمکخیزد و پرسخختاری او یرگز با مهر و محبت
نیست »

پس از آن که آخرین درخت جان سپرد
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