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 چکیده 

  سم یال یدر مورد اکوسوس  سیوال  کتور یو  سبز  -خ  رانقالب س

سبه ضرور  است.  استی عنوان  اصالحات  مدت کوتاه  ی او 

را در چالش بلندمدت    های در مورد فناور  ژهیوبه   ، یستیال یاکوسوس

بحث   مورد  ی دارهیسرما  دیتول  ی وه یانقالب در ش  جادیا   ی الزم برا

  ی ست یال یاکوسوس ی سازمان بالقوه   کی  یاسیاو خط س  .دهدیقرار م

و آن را   کندی م  می ترس  یطبقات  ی عنوان امرجنبش به   کیرا درون  

فراساخت مواضع  )از  (،  hyper-constructivistگرا 

 رغمی عل  .کندی م  زیمتما  (نترسکشنالیا گرا )تقاطع باور و  فاجعهضد 

غ ا  انکاررقابل یمحاسن  ن   نیآن،  نظر  ازیاستدالل   ی پرداز هیبه 

 دارد. ی شتریب ی اقتصاد - یاجتماع

  ی کی  توانی را م  ،ی برکل  یق یدر کالج موس  های فرهنگیرشته استاد    س،یوال  کتوریو

س متفکران  اکوسوس   شرویپ  یاسیاز  جهان    یستی الیجنبش  نظر  ی سیانگلدر  در  زبان 

بالم  -گرفت   جان  مانند  بِ  یدرست  پل  و  کلفاستر  افراد  و   یاجتماع  ی دیرکت، 

ا  ی اقتصاد  پردازانهینظر فاستر  2006،  1999  رکتبِ)  نه یزم  نیدر  و 2000؛  فاستر  ؛ 

ماهر   دانخیتار   کی  که  مالم  اسی(، و آندر2010  ورکی ؛ فاستر، کالرک و  2016رکت  بِ

ا  (.2016است )مالم     ن یا  ی کیالکتیو با تفکر د  کیشدت شماتبه   ی بنددسته  ن یالبته 

و   خیتار  ،یاجتماع  یه یدر نظر  مهمیها سهم  آن   یهمگ  پژوهشگران در تناقض است. 

ا  اند.داشته   استیس م  ز یتما  نیاما  وال  کندیکمک  کتاب  که  شود  مشخص    س،یتا 

منتشر شده در    ی امجموعه مقاالت  اساساً درباره  20از    ن ی ا  .ستیچ  ی سال گذشته، 

  استیعنوان سبه  سمی الیکامالً آگاهانه در مورد اکوسوس  یشکلبه  ی کتاب از لحاظ نظر

  یاجتماع  ی به توسعه  یاس یعلم س  ی از جنبه   سندهینو  کردیرو  است.  یغرب  ی مکرهیدر ن

  نقاط ضعف است.   ینقاط قوت آشکار و برخ   ی دارا  ی دار هیسرما  رانگریو  یِشناخت و بوم

 . میبا نقاط قوت شروع کن  دیاجازه ده
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 سیاست اکوسیالیسم 
جوئل      دارند، تا اصطالح  یها دشمن مشترکو انسان  عتیمعتقد است که طب  سیوال

را   ی دار ه یکه سرما  ی درگذشته است، کس  راًیکه اخرا   ی دارهیسرماشناس ضد کوول، بوم 

، Kovel 2002به    دیانتخاب و گسترش دهد )نگاه کن   کند، ی م  فیتوص  عت یدشمن طب

معاصر   ی در جامعه  عت یطب  بیها و تخردر مقاالت مختلف، استثمار انسان   س یوال  (.1

انباشت و کاال   ی برا  ی دار هیسرما  ی جوورا حاصل جست  ف یتوص  ی سازییسود، رشد، 

  مکد یخاک و کارگر را م  -تمام ثروت    یع اصلمناب   ی ره یقول مارکس، ش که به   کندی م

 یدار ه یسرما  دیتول  یوه یش  ی امروزه توسعه  سو،کیاز    (.508،  1996[  1867)مارکس ] 

  یاز انقراض احتمال  ی حاک  کندی م  ی ادآوریبارها به خوانندگان    سیهمان طور که وال

 شودی م  یشناختمبو  بیاز تخر  ی اشکال متعدد  جادیباعث ا  گر،ید  ی از سو  نوع بشر است.

مشکالت   نیاو بدیل    پاسخ  س،یوال  ی گفته به   است.  یمیاقل  راتییفراتر از تغ  اریکه بس

چن  است.  «یشناختبوم  یستیال یسوس  ی»جامعه  ی جد را  آن  :  کندیم  فیتعر  نیاو 

با بق وجود ندارد و انسان  یطبقات  می تقس   چیکه در آن ه  ی ا»جامعه  یهی ها در تعادل 

 ی نهیرا بدون اعمال هز  ی ماد  ی ازهای (، و ن21،  2018  سی)وال  کنند«یم   یزندگ  عتیطب

 یدی جد   یاجتماع  ی ر یگشکل   نیچن  ی سنگ بنا  .کندیبرآورده م  ستیز  ط یبر مح   شتریب

  یبرا  (. 193،  2018  سیخواهد بود )وال  «ی و »فرهنگ همکار  از«یبر ن  ی»اقتصاد مبتن

رفت  عنوان »تنها راه برونبه   «یابعاد انقالب  رییتغ  از »  سیوال  ،ی اجامعه  نیساختن چن 

در   سیوال  (.31،  2018  سی)وال  کندی دفاع م  «یطیمحستیو ز  دکنندهیبحران نااماز  

بر   یو مبتن   کیو دموکرات  یست یالیسوس   دیبا  ندیافر  ن یکه ا  کند یسراسر کتاب تکرار م

»به   دیبا  کندیم  تیحما  یکه از روند انقالب  یاما جنبش  باشد.  یمردم  ی گسترده  تیحما

  سیوال  ن،یعالوه بر ا  (.34،  2018  سیشود« )وال  لیتبد  کارآمد  پادهژمونیکسازمان    کی

ا  ی اپروژه که  با  نیرا  »واگردان  ی کیعنوان  به   دی سازمان  موارد  و   ی اقتصاد  «یاز 

مفهوم  جیترو  یطیمحستیز ،  111،  66،  28،  2،  2018  سی)وال  کندیم  ی سازکند، 

 یواگردان  ی پروژه  کی تمرکز بر    نیا ،یست یالی اکوسوس  یعمل  استیبا توجه به س  (.197

(conversion ارزش باال )بلندمدت را با اصالحات   یانقالب  ی استراتژ  کی   رایدارد ز  یی

 . کندی روزمره مرتبط م  یعمل ی هااست یبا س ی نظر ی هانش یمدتِ ممکن و بکوتاه 
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 ی برا  -  یسازمان   ی و تجربه  یها، دانش علمدستگاه   ی معنابه  -  ی فناور  س،یوال  ی برا

  یمسئلهاو در سه فصل از نه فصل، موضوع و    دارد.  ی دی کل  ینقش  یواگردان  ندیافر  نیچن

کتاب به   گرید  ی هامورد بحث قرار داده و در بخش  قیطور عمرا به  شرفتیمربوط به پ

 یکیکه آن را »  پردازدی فناورانه« م  یطرفیب  ی در آغاز، او به »ادعا  آن پرداخته است.

قو او   (.37،  2018  س،ی)وال  پنداردیم  ه«یسرما  کیدئولوژیا  ی هاپشتوانه   نیتر ی از 

ابه ن   نیاشتباه  مارکس  کارل  به  را  م  زیادعا  از   سیوال  .دهدی نسبت  انتقاد  به  سپس 

  از یسود و ن  جادیا  ی برا  ی از فناور  انهیورانه و ابزارگرابهره  ی استفاده   یعن ی  ،ی دارهیسرما

 امانی ب ی امدهایدر پ ندیبیکه او م ی مشکالت .پردازدیم یدائم یمرتبط با آن به نوآور

اجتماع  یشناختبوم  آناستف  یِو  از  است.اده  نهفته  همچن  ها  اشاره    یبه خطرات  نی او 

حاکم    ی که توسط طبقه   -(  188،  2018  سی)وال  یکردن« فعل   ی اانهیکه »را  کندی م

 یدر پ  ستیزط یکارگران و مح  ی برا  -  شودی استفاده م   ی دارهیکاهش بحران سرما  ی برا

»شکست آن در   لیدلبه   ی مدل شورو  هیخود را عل  ی ادعا  س یوال  ن،یعالوه بر ا  دارد.

  (.43،  2018  س،ی)وال  کندی مولد« مطرح م  تشکیالت اقتصادی   ی نقض ساختار اقتدارگرا

اهداف   شبردیآن در پ ییو توانا ی با »سازگار  یستیالی سوس ی در مقابل، از نظر او، فناور

 شود ی م  نییتع  «یطی محستیو »سالمت ز  «یاجتماع  ی »برابر  یعنی  سم«،یالی سوس  یکل

بحث   نیدر ا  سیوال  ی انضمام  یاس ی(. تفکر س47،  2018  س،یباشد )وال  گونهنیا  دیو با

م پ  .شودیآشکار  م  ی ادیز  دیمف  ی شنهادهایاو  به  نیا  .کندی ارائه  مورد   ژهیوامر  در 

 یر یگم یتصم  ،یاجتماع  تی که شامل مالک  های کردن استفاده و دانش فناور  زهیدموکرات

بازنگر  ،یاجتماع کارا  ی مفهوم  از  طب  ییشده  از  حفاظت  با  تعر  عتیکه  انسان   فی و 

عموم  شود،ی م آموزش  بهتر  ی توانمندساز  یبرا  یو  به  برا  نیهمه    تی ریمد  ی حالت 

حداقل   سنده، ینو  ی گفته به   ،فناورانه  رییتغ  ی الزم برا  ی هابخش   .کند یم صدق    های فناور

 ند یافر   سیاما وال  است.  یصنعت، اطالعات، ارتش و بهداشت عموم  ،ی شامل کشاورز

  یداره یسرما  دیتول  ی وه یمتحول کردن ش   ی را که برا  ی شناختو بوم   ی اقتصاد  یواگردان

فناور  ی ضرور به  به   .دهدی نم  ل یتقل  های است،  ا  یخوباو  است که   تیواقع  نیاز  آگاه 

اکوسوس  کیعوامل   بابه   ،یستیال یانقالب  مثال،  م  دیعنوان   سم یالامپریو    سمیتاریل یبا 

ز کنند،  مح  یانسان  ریتأث  نیبارترفاجعه  گانهی»  رایمقابله   افزارهایجنگ   ست،یزط یبر 
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،  2018  سی)وال  «یمردم   ی»تحول فرهنگ  ی اجرا   (.194،  2018  سی)وال «  مدرن است

 .شودی م یتلق ی ضرور زی( ن 109

 

 یطبقات یجنبش
و   یبا موضوعات علم  سیاست که وال  ییهاکتاب آن  ی هابخش   نیترمتقاعدکننده 

 یاجنبش توده  کیخط    سیهمان طور که وال  .شودیم  ریدرگ  ی زتریبرانگبحث   یاس یس

مختلف   ی هاشیو معوق از گرا  ی متعهد به انتقادات جد  کند،یسبز را مشخص م  -سرخ  

از   مانع  که  هرچیز  .شودی م  ی ستیال یاکوسوس  ی برنامه  کیاست  از  انواع قبل  او   ،

برا  ی دارانههیسرما  ی راهبردها و سبزشو  سمیشیفت  ،یتکنوکراس  ی سبز  رد   ییبازار  را 

،  2018  سیسنگ پاک« )وال»زغال  ی دهیکه ا  دهدیعنوان مثال، او نشان مبه   .کندی م

نه 119-120 منافع طبقه(  با  کامالً   ی تنها  ز   حاکم  است،  در   ی کاهش  چیه  رایسازگار 

تنها قصد جذب   نشده،شیو آزما  دیجد  ی های فناوروجود ندارد، بلکه با    CO2انتشار  

 ی رشد اقتصاد   یعنی،  رییو بدون تغ  عمولروال م  ن یرا دارد،   همچن  CO2  ی و جداساز

 . کند یم جیترو ،را عتیطب  ی و نابود معدود ی انفع عده به

وال قانع به   سیدوم،  تأث  یاکننده طور  تز    ت ی اسم  ل ین  عت«یطب  دی»تول  رگذاریاز 

م  کالی راد   دانیجغراف دل  .کندی انتقاد  به  را  آن  و   انهیگرافراساخت   کردیرو  لیاو 

را   عت یطب   جانبهکی   یشکلبه   تیاسم  .کندی رد م  عتی آن نسبت به طب   ی انه یدگرایتولنو

 ک ی و جامعه از    عتیطب   انیم  یفیک  ی ها او تفاوت  .داندیانسان م  دیتول  ی جهیصرفاً نت 

 یاز سو  سمیال یو سوس  ی دار هیدر سرما  بیبه ترت  عتیبا طب  یاجتماع  ی رابطه   انیسو و م

  سی )وال  تیاسم  «یستیالدهی»ا  فرضش ی بر اساس پ  ن، یبنابرا  .ردیگیم   دهیرا ناد  گرید

اساس،   نیو بر ا  ی دارهیسرما  کیاکولوژ  ی رانگریو  ی برا  یچالش واقع  چی (، ه 102،  2018

 وجود ندارد. سم یالیبه سوس یذات ی ازین

 ی گفته به   (.154،  2018  سی« است )وال"باورانفاجعه"»ضد    هیاستدالل سوم عل 

»س  نیا  ندگانینما  س،یوال اصطالح به   فِیضع  ی طیمحستیز  یهااست یموضع 

  ن،ی( و بنابرا154،  2018  سی)وال  کنندی را سرزنش م   «یکیاکولوژ  چپ  ی باورانهفاجعه

)وال"معتدل"خواستار »اقدامات   ا  سیوال  (.155،  2018  سی« هستند  به رد    نی قادر 
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و مناسبات   ی اسی س  گراییکه انکار   کندی استدالل م  ی ا طور متقاعدکننده او به   اتهام است. 

متحده   االتیدر ا  یط یمحستیز  ی هااست یفقدان س  ی واقع  لیت، دال طبقا   نی قدرت ب

باالتر    یطیمحستیز  بیاز تخر   یمانند آلمان که در آن آگاه  ی موارد  ن،یعالوه بر ا  است.

متحده، نه    االتیبا ا  سهیاست )در مقا  ترافتهیتوسعه  یستیزط یمح  یرسم  ی هااست یو س

واقع مشکالت  با  رابطه  میکیاکولوژ  یدر  نشان  ضد  دهدی!(  استدالل  باوران  فاجعهکه 

غالب    ییدر جا  یشناختبوم  ی هااست یس  نیتری که قو  دهندیها نشان مآن  اشتباه است.

  ن، یعالوه بر ا  حد خود است.  نیدر باالتر  یواقع  یشناختبوم  ی از فاجعه  یاست که آگاه

وال نظر  رفاجعهضد   س،یاز  »درک  پوشاندن  با  بحران«    ی دارانههیسرما  ی هاشهیباوران 

مانع هدف  س  یتراششان  عمل  )وال  یاسیدر  تاک155،  2018  سیاست  اصل(.  دی؛   در 

را از موضع راست    ی طیمحستیز  یآشکار آگاه   انِی»انکارگرا  رد،یگی م  جه یاو نت  ن،یبنابرا

افاجعهضد   کنند،ی م  فیتضع م  نیباوران  انجام  از موضع چپ  را    سی)وال  دهند«یکار 

2018  ،155 .) 

را مورد انتقاد   کالیچپ راد  برالیل  ی های ریگاز موضع   گرید  یکی  سیوال  ت،یدر نها

 داندیروز مبه   یرا مفهوم  یافتگیتقاطع او    (.یت ینترسکشنالی)ا  یافتگی تقاطع:  دهدیقرار م

 . شودی استفاده م  دیجد  یاجتماع  ی ها اصطالح جنبش به   یِ که توسط روشنفکران سازمان

را    نیا  سیوال نمرو  آنازمفهوم  پ  که  کندیرد   ی هاحوزه   یمبارزات مترق  وند یهدفش 

است. صر  مختلف  او  کالس   شنهادیپ  حاًی برعکس،  جنبش  آوردن  هم   ک ی گرد 

 یمنظور، او حت   نیا  ی برا  . کندی م  دییرا تأ  دیجد  یاجتماع  ی هاو جنبش   یستیال یسوس

را در   یافتگی تقاطع   ی کردهایرو  تیکه اکثر   بخشییرها   -  ییبورژوا  کردیاز انتقاد از رو

ها آن  هیعل   زین  ی گریمالحظات موجه د  سیاما وال  . کندی داده است، اجتناب م   ی خود جا

جدا   .دهندیتراز هم قرار مها اشکال مختلف ظلم را برابر و همعنوان مثال، آنبه  دارد.

مسئله اختصاص داده    نیفصل کامل را به ا  کیمورد، او    نیمکرر در ا  ی از اظهارنظرها

کارگر، زنان،   ی اشکال مختلف سرکوب طبقه   نی ب  یمهم  ی هاتفاوت  س،یاز نظر وال  است.

تار  رهیو غ   پوستاناه یس به رشد    کندی تالش م  سیوال   ها وجود دارد.آن  یخیبا توجه 

طبقات اختالف  »آنچه  اواًل،  که  دهد  غ  ینشان  اختالف  نوع  هر  از   ز یمتما  یرطبقاتیرا 

 یطبقه  چیه   .مربوط به سلطه است  ی ذاتاً موضوع  یتفاوت طبقاتاست که    نیا  . . .کندی م

 در اصل(.  دی؛ تأک177،  2018  سیسلطه وجود ندارد« )وال بدون موضوع تحت  یحاکم
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»به  انحصارطبقه  مجموعه  ی طور  توسط  قدرت  اعمال  د   یابرحسب  بر  افراد   گران یاز 

و  زوجی  چیکه »ه  یدر حال  شود« ی م  فی تعر   ی فرهنگ  ای  شناختی زیست  ی هایژگیاز 

 ی (. دوم، ستم طبقات177،  2018  سی)وال  ست«یسلطه ن  ی مستلزم رابطه  خود ی خودبه

د ز  گریبا  است،  متفاوت  ستم  م  ییهاگروه  رایاشکال  بر  در  را  مردم  در   ردیگی از  که 

عنوان ها به آن  ی: تمامرندیگیستم قرار متحت   یاجتماع  ی هامختلفِ تفاوت  ی هاجنبه 

 وجه چیه»به  نیا  کند،ی م   دیتاک   سیطور که والهمان  . شوندی استثمار م   ی کارگران مزد

اهم  تواندینم جنبه   تیاز  ستمگر  ی هاتمام  نت  بکاهد.«  ی خاص  او   رد،یگی م  جهیاما، 

آن  ی هاوه یش  یافتگی تقاطع» راهبردسلطه،  نظر  از  را  نم  ی ها    سی )وال  سازد«یمعادل 

»اولو  نیبنابرا  (. 180،  2018 از  )وال  یاسیس  تیاو  در  160،  2018  سیطبقه«   ک ی( 

اگر نه   ،یکارگر تجسم ضمن  ی : »طبقه دیگوی م  سیوال  .کندی مشترک دفاع م  ی مبارزه 

 (. 141، 2018 سیاست« )وال ی شناختبوم  تی عقالن ح،یصر

مرزبند  سیوال د  ی در  اکوسوس  م یمفاه  گریبا  به    ی انقالب  یست یالی موضوعات  که 

که موضوعِ   کندی م  دیوضوح تأکبه  دهند،یم  ژهیو   ازاتیامت  دیجد  یاجتماع  ی هاجنبش 

 ورکی  چاردیفاستر، برت کالرک و ر  یمشابه مفهوم جان بالم   کارگر است.  ی طبقه   رییتغ

 ی شهیر  سی(، وال398،  2010  ورکی )فاستر، کالرک و    «یطیمحستی ز   ی ایاز »پرولتار

پ   ییکارگران روستا  ی هاانقالب را در جنبش   ،ی داره یسرما  یجهان  ستمیس  رامونیدر 

 یحال مثال نخست   ن یبا ا  .داندی م  یسنت   ی و جنبش کارگر  دیجد  یاجتماع  ی هاجنبش 

و   قرار دارند  یجهان  رامونیهستند که در پ  ی بوم ی هاجنبش  کندی مطرح م  سیکه وال

از    یبا تصور کل انقالب  ک یاو  ن  یمبتن  یموضوع  اگرچه   .ست یبر طبقات بدون تناقض 

م  ما  بوم  میتوانیبدون شک  مورد خودسازمان  یاز جوامع  نحوه   یدهدر  با    ی و  رفتار 

ها،  کردن آن  کیاز رمانت   دیکه با  کنم ی من استدالل م  م،یاموزیب  ی ادیز  ی زهایچ  عت یطب

رو ازآن سیانتقاد، وال نیا رغمی عل .م یکن ی ها خوددار آن ی شناختو بوم  یروابط اجتماع

  ی ستیال یجنبش اکوسوس  گونهاینبودن    یدر مورد عمل  ی اکننده که به خواننده نکات قانع 

الهام پربار مختلف   نیا  ی برا  است.  ریتقد  ی ستهیشا  دهدی ارائه م را   ی منظور، او منابع 

است.   ی گردآور  سازمان  ی امبارزهجمله  از  کرده  توسط  که   ، یا هیاتحاد   ی دهنده است 

  1960  ی هامتحده در دهه   االتیا  یو اتم  ییایمیاز کارگران نفت، مواد ش  ی مازوک  ی آنتون
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آن، چه در   ی هاجلوه  نیتری و فور  نی تردر بالفاصله   یط یمحستی»خطر ز  هیعل   1970و  

 یگفتهبه   (.143،  2018  سی)وال  شودیم  ی داخل و چه در خارج از محل کار« رهبر

( در جنبش  143،  2018  سی)وال  کال«یراد  ی گرابوم ستیز   نی»نخست  یمازوچ  س،یوال

کارگر سابق صنعت چوب و   ،ی بار  یبه جود  نیاو همچن  متحده بود.  االتیا  ی کارگر

 ی ، او برا 1980 ی دهه انیدر پا .کندی ر شمال اشاره م!« دا یفرنی کال نِیکنشگر »اول زم

س در  کارگران  منافع  گرفت.    کالی راد  یکیاکولوژ  یمردم  ی هااست یگنجاندن    موضع 

  ی عیطب   ریذخا  نیاول  ،یخیتار  کیزاپووِدن  ی شده حفاظت   ی به منطقه   سیوال  ن، یعالوه بر ا

 ره، یجز  نیدر ا  .کند یشد، و به کوبا  اشاره م   سیجوان تأس  ی شورو  ریکه در اتحاد جماه

جنگل    ی ایاح  ی و برنامه   ک«یارگان  ی کشاورز   ی هاکمال به روشو»دولت بازگشت تمام

را    مانده ی باق  ستگاهی تنها ز»اقدام    نی ا  در نوع خود« است.  ییکرد که »الگو  جیرا ترو

باغ   کایآمر  ی قاره  ی ری گرمس  ی هااز گونه   ی اریبس  ی برا کاشته شده در   ی شهر   ی هاو 

 (.112، 2018 سی)وال دهد«ی بزرگ ارائه م  اسیمق

 

  استی س یاقتصاد _  یاجتماع  یپرداز هینظر  قیتعم

 ی ستی الیاکوسوس 
وال کتاب  ضعف  نقاط  قوت،  نقاط  رو  زین  سی همانند  حد  کردیاز    یتا 

 -   یاجتماع  ی پرداز هیبه نظر من، فاقد نظر  .ردیگی او سرچشمه م  ی انه«یگرااست ی»س

به مشکالت  نیا  است.   ی بعد  ی اقتصاد وال  ی امر منجر  استدالل  در   نی و همچن  سی در 

 کنم. سه نمونه را مطرح می  .شودی او م یاس یس ی هایابیارز

از   اً یموافق هستم و قو  یافتگی تقاطع  ی کردها یدر نقد رو  سیاواًل، اگرچه من با وال

مبن او  مبارزه   ینظر  طبقات  ی بر  ساختارها  هیسرما  ه یعل  یمتحد    یاجتماع  ی و 

  گاه نظرقدرت از    مناسباتعنوان  اما مفهوم طبقه عمدتاً به  کنم،یم  تیحما   یدارهیسرما

 کی اول    ی در وهله  هیسرما  ی که رابطه   دهدی نشان م  هیمارکس در سرما  .شودی خارج م

استثمار است که   یاجتماع   -  ی اقتصاد  ی رابطه  کیبلکه    ست،یقدرت ن  یاسیس  ی رابطه

روابط    نیا  شده است.  لیتشک  ی دیروابط تول  نیو همچن  یخیبازار خاص تار  ی از رابطه

توسط    ریکارگران مزدبگ  ی همه  ی بر استثمار اقتصاد  ی لزوماً مبتن  ی اقتصاد  -  یاجتماع
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حفظ    توانستینم  ی روابط استثمار   نی ها، اآن  یاس یو احراز س  دییبدون تأ  است.  هیسرما

شود.   ی سود  چیو ه ن  ی رابطه  کیآشکارا    هیسرما  ی رابطه   ن،یبنابرا  حاصل   ز ی قدرت 

س   هست. ن   یاصل  ی زه یانگ  استیاما  ا  . ستیآن  بر  تبصرف  ن، یعالوه  از   ی هان یینظر 

  کند، ی م   انیب  رهیو غ  پوستاناه یستم بر زنان، س  ی درباره  سیکه وال  یگوناگون   یخیتار

مآن متفاوت  را  ش  .دانمیها  رآن  ، یواقع  یدارهیسرما  دیتول  ی وه یدر  در   شهی ها 

خاص وابسته به    یدر مبارزات طبقات   نیو همچن  هیتوسط سرما   ی استثمار اقتصادفوق

 هی به مبارزه عل  دیما با  کهن یا  لیاساس، دل  نیبر ا  دارند.  یکیولوژیو ب   یفرهنگ   ی هاتفاوت

اشکال ستمگر  هیسرما تمام  تک  ی و   یاتیاست که شاهرگ ح   نیا  می کن  هیبر طبقات 

کار    ی رویندارند و مجبورند ن   دیاست که ابزار تول  یکسان  ی در گرو استثمار همه   هیسرما

  هیعل  یطبقات  ی و مبارزه  ی دئولوژیاز جمله نقد ا  ، ی داره یسرما  یسرنگون  خود را بفروشند.

رها  یگانه   ،ی تمگرس استفاده  ییفرصت  تفاوت  ی از  از  و   یفرهنگ  ی هاظالمانه 

     .کندی را فراهم م شناختیزیست

 یاست که مبارزه   سیآن بحث کنم، استدالل وال  ی درباره  خواهمیکه م   یمثال دوم

بالقوه  ل،یتحل  نیدر آخر  ،یشناختبوم    نی ها استوار است و بنابراگونه   ی بقا  ی بر خطر 

 یو از نظر علم   یواقع  دیاست که تهد  یه یبد  . کندی فراهم م  یکنش جمع  ی را برا  نهیزم

 د، یگوی م  ی شناس سوئدمالم، بوم   اسیهمان طور که آندر  ن،یاثبات شده است و بنابرا

  یسا یاز کنش س   یبه سطح متناسب  می کنیاز ما احساس م  ی اریرا که بس  ی»هراس  دیما با

  لیتحل   کیبا    توانیرا م  کردیرو  نیا  کنم ی اما فکر م   (.Malm 2018)  م«ی کن  تیهدا

نوع بشر در خطر   ی بقا  کهنیقبل از ا  کرد.  ترقیعم  زین  ی اقتصاد  -  ی اجتماع  یِطبقات

وجود    یانقراض طبقات  یستیالیشکل امپراین  وجود دارد،    ی دارهیکه سرما  یباشد، تا زمان

کارگر و افراد   ی آشکار است، طبقه  ی همان طور که به خوب  داشته، دارد و خواهد داشت.

اول  رامونیپ  نینشه یجاش حاضر  حال  و   عت یطب  یشناختبوم  بیتخر  انی قربان  نیدر 

قادرند   هیسرما  ی اسیو س   ی اقتصاد  ندگانینما  ن،یبا وجود ا  اند.بوده  ی جانور  ی هاگونه 

طبقات   ن،یبنابرا  خود دور نگه دارند.  ی را از دژها  رامونیپ  ی ایولتاربسازند تا پر  ییوارها ید

 یبقا   ی برا  ستندیاول مجبور ن  ی رانده شده در وهله  هیاستثمار شده و مردم به حاش
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عگونه  حامالن  اگرچه  برا  نیا  ینیها،  بلکه  هستند،  به  ی بقا  ی پروژه    ک یعنوان  خود 

 مبارزه کنند.  نییاز پا  یستیونالیانترناس یطبقات ی پروژه

آخر  نی سوم برا  نی و  فا  ی مثال  دادن  نظر  ی دهینشان   -   یاجتماع  ی هیگنجاندن 

به نظر من    است.   یاصرار او بر کاهش مصرف انسان  س،ی وال  یاس یدر گفتمان س  ی اقتصاد

  کند، یم  زیمتما  ی او دو شکل از مصرف را که مارکس در شکل مصرف مولد و مصرف فرد

به نظر   شود.  یاسیس   دیبا  زیموافقم که مصرف ن   سیمن با نظر وال  .کندی با هم مخلوط م

کالن  نیا  رسدی م در  زمبه  ،یستیالیامپر  ی شهرهاامر  در  مثال،  و   دیتول  ی نهیعنوان 

و استفاده از سالح، مناسب و حداقل   د یتول  ایو خوردن گوشت    دیاستفاده از خودرو، تول

 یاصل  ی هابخش   یبررس  ی برا  ی مصرف مولد و فرد  نیب  زیوجود، تما  نیبا ا  ممکن باشد. 

 یطبقات   ی مبارزه   کیاستراتژ  ی هاکانون   ییشناسا  ، یطیمحستیز  بیتخر

کننده که فقط بر مصرف  مصرف   استیروشن در برابر س   یموضع  جادیو ا  یستیال یاکوسوس

کننده  گمراه  یاس یاز نظر س  ی تمرکز بر مصرف فرد  است.  ی است، ضرور  متمرکز  ی فرد

و  شودی بدتر است، منحرف م اریبس عتیانسان و طب  ی از مصرف مولد که برا  رایاست ز

سبز را   ی دارهیاست که سرما  هیسرما  ی هاجناح   ی های از استراتژ  یکی که    لی دل  نیبه ا

 یسازنه ی بازخورد بازار و به  سمیمکان   کیمقاومت را در    ل یامر پتانس  نیا  .کنند یم  جیترو

 ن،یو بنابرا  کندی م  زهی کانال کند،ی مرتبط م  یاخالق  ی ها را با ارزش  دیخر   ماتیکه تصم

سرما دست  هیگردش  مرا  نگه  حال  داردی نخورده  تع  یدر  اقدام   یبرا  کنندهن ییکه 

 شکستن آن است.  سمیال یاکوسوس

  ن ی ا  ژه،یوبه  .شودیم  هیشدت توصبه  سیوال  کتوریها، کتاب ومخالفت   نیبا وجود ا 

 خ ی در تار  رییتغ  جادیا  ی برا  یست یالیاکوسوس  ی هااست یتوسعه س  ی برا  سنده یبه تالش نو

م  و    ماًیمعاصر که مستق   ی ده یچیپ  طیکه تحت شرا  شود،ی مربوط  مواجه  آن  از   ایبا 

 گذشته منتقل شده است، مبارزه کرده است. 
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برا  نیبهتر مورخ مح  ی راه  بر کتاب  نهادن  مهندس    ی ترو  یستیزطی ارج  و  وتسه 

 یها در مورد چگونگ خاص آن  ی ابرنامه  ی هادهیدرو پندرگراس، تمرکز بر ا  یستیزط یمح

بحران   - _   م یصراحت آن را اضافه کن الزم است به   -و    ی کنون  یکیبرخورد با بحران اکولوژ

مقا  نیا  است.  ی داره یسرما  یوانیح است که در  فزا  سهیجنبه   ات یادب  ی ندهیبا حجم 

 ی ست یال یاکوسوس  ی شنهاد یپ  ی هابرعکس، ادغام طرح  . شودی برجسته م  ی ستیال یاکوسوس

 اتفاق بهب یقر  تیکتاب را در رابطه با اکثر  نیا  سم، یالیسوس   ی تحت لوا  واناتیو حقوق ح

 ی شکلصرفاً به   سمیال یاگر سوس  یحت  کند،یخاص م  زین  وانیح  -انسان    یمطالعات  اتیادب

 (. 130، 111 فحاتشده باشد )ص  فیتعر فیضع
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  ی میاول، ن  کننده هستند:ارائه شده در فصل دوم ساده اما قانع   یاصل   ی شنهادهایپ

 ی عیطب   ی هاچاهه  د،یرا دوباره پرورش ده  یستیتا تنوع ز  دی کن  یرا دوباره وحش  ارهیاز س

 وانات یو به ح دیمقابله کن  یانقراض جمع نی و با ششم د، یکن جادیا CO2انتشار  ی برا

 ی وهیاز ش  یعنوان اصلبه   سمیوگن  یو معرف  یوانیصنعت ح  دنیدوم، برچ  .دی پناه بده

 وعی کاهش احتمال ش   وانات،یدادن به کشتار ح  انیپا  ی برا  دیجد  یستی الی سوس  یزندگ

مقاد  ییجوصرفه  د،یجد  ریگهمه  ی های ماریب زم  ی ادیز   ریدر  محصوالت    نیاز  و 

 یی غذا میرژ کی ی وسعهت ، یستیو نقاط حساس تنوع ز هاستگاه یگسترش ز ،ی کشاورز

  دیتول  ینیگزیسوم، جا  .ی اگلخانه  ی از انتشار گازها  یتوجه فوران قابل   ی ه یسالم و تخل

کارآمد و مؤثر با    ی مبارزه   ی برا  ییهاهیسهم  ی و اجرا   ری دپذیتجد  ی با انرژ  یلیفس  ی انرژ

 ن ی پندرگراس و وتسه ا  .واناتیها و حانسان  ی برا  یعیطب  ی ایبال  ریو سا  ی جهان  شیگرما

»حافظان   انیکه در م  ا«یاتوپمه یرا با »سه ن  یکیبحران اکولوژ  ی ممکن برا  ی هاحلراه

انرژکنندی م   سهی( مقا60حاکم است )ص.    «یاصل  انیجر  ستیزط یمح با    ی ستیز  ی : 

ذخ و  انرژ  ی سازرهیجذب  روا  ی اهسته  ی کربن،   یبرنامه  ی کارانه محافظه  ی هاتیو 

م  یخوببه ها  آن  .نیزم  ی مه ین ا  کنندی استدالل  چرا    یبرا  یحلراه   شنهادهایپ  نیکه 

اجتماع تا حد  ستند،ی ن  یکیاکولوژ  -  یبحران  واقع  م  ی در  بدتر  را  و چرا    کنند،ی آن 

 دارد.   ازین  سمیال یبه سوس شانیهات یشدن ظرف یعمل ی ها برا اقدامات آن

مجددِ   یِدهعنوان سازمانخود را به  سمیال یکه پندرگراس و وتسه اکوسوس  ییاز آنجا

  یِاجتماع  ی زیربرنامه   ی در این راهچالش اصل  کی  کنند،ی م  ی سازشمول مفهومجهان

  « یجهان  یعی»اقتصاد طب  ی زیرها برنامه در فصل سوم، آن  است.  ی اقتصاد  ی هات یفعال

ا  یدهسازمان  دیتول  یعنی(،  114)ص   در  واحدها شده  واکاو  یعیطب  ی متداد   ی را 

بر    شتر یاست و ب  کیو دموکرات  یاجتماع  ی ندهایافرتر بر  تمرکز بحث آنها کم   . کنندی م

  یی شهرگرابا کمک »آرمان  یچند سطح  یاقتصاد جهان  کی  تیریمد  ی بالقوه  ی ایمزا

دارد.  ی سازمدل   ی های فناور  یعنی(،  98)ص    «یعلم مراحل  آن  قرار   یهاکیتکنها 

در اتحاد   1940  ی ( در دهه90)ص    «"یخط ی زیربرنامه"  تمیالگور»مانند    ی زیربرنامه 

 ی لی ( در ش121)ص    ن«ی برسیسا  ی (، »پروژه114)ص    ک«یبرنتی»سا  ،ی شورو  ریجماه

 یابیرا ارز   یشورو  ری( در اتحاد جماه126)ص    ن«یزم  ستمیس  ی ها»مدل   نیآلنده و اول
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و احتمااًل    یعلم  ی سازابزار مدل  کیاست که    نیا  سندگانینو  یاصل  ی ده یا  .کنندی م

  ت یبه »حاکم  تواندینشده است، م   یکنترل طراح  ی بزرگ که برا   اسی در مق  یتالیجید

)ص  یانقالب  اپس مصالحه 107«  تا  کند  کمک  تصاحب به   انیم  ی ا(  رساندن  حداقل 

 .ابد یانسان ب ی ازهایو رفع ن  عت یطب

 یبرا  یفن  ی و ابزارها  یاحتمال  یاس یبه بحث ارزشمند اصالحات سمتأسفانه کتاب  

ح   یاجتماع  سم یمتابول  یمنطق  یدهسازمان  طب   واناتیبا  نم  عتیو    .شودی محدود 

فلسفه در فصل اول    ی ایمورد اح  نیاول   .شودی م  فیاستدالل آن با دو مشکل عمده تضع

پندرگراس   حل آن است.  ی برا  یراه  افتن یو    یکیاکولوژ  -  یبحران اجتماع ن ییتب  ی برا

معرفت به  وتسه  بازم  انیپا  یِشناسو  هجدهم   ک ی  یفلسف  ی هاهیپا»تا    گردندی قرن 

 ی ها هگل و مفهوم »انسان طور خالصه، آنبه   (.18)ص    «را بنا کنند  دیجد  سمیال یاکوسوس

 ی عنی  ،گراییمتهپرو  ی که راه را برا  یعنوان شروران( را به28او )ص.    عت«یکردن طب

طب بر  آگاهانه   عتیتسلط  کار  م  ی انسان  ی توسط  م  کنند،ی هموار    . کنندی سرزنش 

سنت منتسب    نیمارکس را به ا  ف،یضع   ی هااشتباه و با استدالل به   ن یهمچن  سندگانینو

را   عتیها به جامعه و طبآن دیجد کردیو رو ییبورژوا  ی فلسفه ازو گسست او  کنندی م

 مورد  تیجمع  ی هینظر   لیدلمالتوس را به  ن یها همچنآن   .رندیگی م   دهینادپنهان کرده و  

 « یط یمحستیز  تی ها، اما، ادوارد جنر است با »شکاکقهرمان آن  .دهندی انتقاد قرار م

است    عتیکه همراه با تسلط بر طب  یواکسن آبله به خطرات   ی سازنده   رای ( ز27خود )ص  

 یریناپذکه »شناخت   رندیگی م   جهیها نت آن  از آن بحث کرد.   ی نینشاشاره و در مورد عقب 

 ن یها اآن  ن،یبنابرا  (.21-20است )ص    سم«یال یاکوسوس  یفلسف  ی دی»اصل کل  عت«یطب

 که  می کن  «یانسانری را »غ  عتیطببه این دلیل    میتوانی که ما فقط م  رندیگیم  دهیرا ناد

 دیفهم است و ما با که قابل   لیدل  نی طور کامل، و به اهر چند نه به   م،یشناس یرا م  آن

 . می آن را متحول کن 

حل آن  و راه  یکیاکولوژ  _   یدرک بحران اجتماع  دیاست که کل  نیتر از آن، ا مهم 

پراکس  یخیتار  ی ماد  لیتحل  کی بلکه    ست ین  عت یطب  ی فلسفه   _   یاجتماع  سیاز 

آن را    سندگانیمتاسفانه نو  .دهدیخود را نشان م  ی دارهیسرما  نجایدر ا  است.  ی اقتصاد

ناخودآگاه    ییرویرا با بازار و بازار را با »ن  هیو سرما  ی سازمفهوم   یگردش  ی شکل موضوع به

 یرا زندان  دار«هی( که »هم کارگر و هم سرما39)ص    کنندی م  ی ابیتیو قدرقدرت« هو
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  نیو به ا  ،یکیاکولوژ  ی هابیه تخراست ک  نیاعتراض من ا  ن یاول  (.41)ص    کندیخود م

کردن   ی اهیاز »سرما  یاول ناش  ی در درجه  ایاقتصاد، تنها    ی ز یرضرورت برنامه   بیترت

ن51)صفحه    عت«یطب  ی مالحظهی ب بازار  ب   -  ستی( توسط  نه  نه    فکرانهیکه  و  است 

م انجام  بازار  ا  -  شودی توسط  از  نه  طب  یان»انس  ی دئولوژیو   یهایرانیو  . عت«یکردن 

 باًیاز تصاحب تقر   یو ناش  شودی ممکن م  ی دارهیسرما  تیتوسط روابط مالک  یکیاکولوژ

اعتراض دوم   است.  دار هیسرما  ی توسط طبقه   دیدر روند تول  عتیطب  گانینامحدود و را

  یاجتماع  سیبا توجه به پراکس  عت یبودن طب  ریناپذشناخت  ی است که مسئله   نیمن ا

است.پژوهاندانش   ی مسئله  کی متابول   یدهسازمان  ه   کیدر    یاجتماع  سم یمجدد 

به ما اجازه   عتیکار خواهد کرد که طب  یبالقوه تنها زمان  یستیالیسوس  دیتول  ی وه یش

تا از   میدار  ازین   عتیدانش موجود در مورد طب  نیمنظور، ما به بهتر  نیا  ی دهد و برا

 . می انتقام آن از خود اجتناب کن

  کرد یعنوان روبه  ییایاتوپ  سمیالیبه سوس   سندگانی بازگشت نو  ،یمشکل اصل  نیدوم

  یشهربه آرمان  خودخودبه  اشاره دارد و نه  ییایاتوپ  اتینقد من نه به ادب  هاست.آن  یکل

را در فصل چهارم   ندهیآ  یاز جامعه  سندگانینو  ی وارهکامل طرح  تیروا  لمیمن ما  بودن.

از تفکر   ن،یعالوه بر ا  بخوانم.  یفرهنگ  یطبقات  ی در مبارزه  یعنوان سهمشان به کتاب

با    چه نوع، اما با نقد دفاع شود. ستی مهم ن  ،ی دار هیسرما سمیدر برابر رئال دیبا ییایاتوپ

 ی متقابل برا  یجابیاز ااندچشم  ی »ارائه  ،یاسیو س  ی نظر  کردیرو  کیعنوان  حال، به  نیا

 ییایاتوپ  ی هاسم یالی سوس  یبرخ  تیمحدودو عدم   ی( و اشاره به گشودگ12)ص    نده«یآ

آنچه   ی برا  دهیواقعاً کمبود ا  ،یاس یاز نظر س  .ست ین  یکاف   عتیو طب  واناتینسبت به ح

بوده  ییایاتوپ ی از سنگرها یکی یطی محستیانجام داد وجود ندارد و جنبش ز توانی م

از نظر   ها است.آن  یاجرا   ی برا  ی است، قدرت سازمان  ازیحال، آنچه مورد ن   نیبا ا  است.

 یی ابداع ابزارها  ی برا  ی اسیس  ی روهایو ن  ی دارهیسرما  نیتکو  ی انضمام  لیتحل  ک،یتئور

ب   ی ناقدس  ی طبقات  ی مبارزه   ی برا ا  است.  تری ضرور  کمیوست یقرن  حال،    نیبا 

  ی م  یابیاز حد ارز   شیها را بآن  ی هادهیکه نقش روشنفکران و ا  یدر حال  سندگان،ینو

 یو برخ  کنند، ی سکوت م  یجهاننیمسائل ا  گریمسائل و د  نیوضوح در مورد اکنند، به 
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 یی ایاتوپ  ی هاست یال یکه مارکس و انگلس قبالً سوس  کنندی م  دیرا بازتول  یاز اشتباهات

 ها مورد انتقاد قرار داده بودند. آن خاطرهرا ب ی فرانسو
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