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 چکیده
 محیطی به بحرانهای زیستجهت واکاوی انتقادی سیاسِت سبز که مبنای رویکرد انجمنپژوهش حاضر تالشی است در 

یرد. گبوم است. این تالش با اتکا به مقولۀ فرهنگ مصرفی و نقش جهانی آن در تخریب محیط زیست انجام میزیست

و ارایۀ راهکارهای مقابله با بوم های بحرانِ زیستمحیطی در تحلیل ریشههای زیستاستدالل اصلی این است که انجمن

ورزند و با تمرکز بر عوامل جزییِ محلی به دام نوعی کیش داری غفلت میآن از نقش سازوکارهای جهانشمولِ سرمایه

افتند. از منظر این پژوهش، تخریب طبیعت در جهان کنونی چیزی جدا از مناسبات اجتماعی و سیاسی گرایی میحاشیه

وان این پیوند تهای کنشگران مربوطه میها و فعالیتنشانگانِ متون و اسناد و نیز با تحلیل نگرش نیست و فقط با تأمل در

در شهر مریوان  چیاطور مشخص انجمن سبز محیطی کردستان و بههای زیسترا آشکار ساخت. میدان مطالعه انجمن

انجمن تولید و منتشر کرده است و مصاحبه با اعضای اند: متون و اسنادی که این ها در دو سطح گردآوری شدهاست. داده

-های نوع اول از طریق روش خوانش نشانهها در قبال محیط زیست. دادهها و رفتارهای آنفعال این انجمن دربارۀ نگرش

-نگهها از طریق روش تحلیل مضمونی. نتایج بیانگر آن است که فرهای حاصل از مصاحبهاند و دادهگرایانه تحلیل شده

رین تزیستی، زاگرس، زریبار، جمعیت، خشونت، کمپین، مدیریت، حقوق بشر، نوستالوژی و اکوتوریسم محوریسازی، ساده

ین ترگرایی عمدهطلبی و واقعگرایی، هویتهای مورد استفادۀ این انجمن در اسناد نوشتاری است. همچنین قانوننشانه

 ها حاکی از آن است که تمهیداتهستند. به طورِ کلی تأملِ انتقادی بر داده چیامضامین مرتبط با سیاستِ سبز در انجمن 

ن کلیت کردی آن نامرئیبندی شده که نتیجهزیست ذیل سیاست پدیدار مفصلدر جهت بازنمایی محیط چیانشانگانی 
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  مقدمه و طرح مسئله

شروع به فعالیت  1۸۳1محیطی است که از سال در مریوان یک ان.جی.او زیست چیاانجمن سبز   

های این انجمن از بدو ی فعالیتمجوز رسمی شده است. عمده موفق به اخذ1۸۳۱نموده و در سال 

 ی این انجمن از طریقتأسیس تاکنون در قالب راهبردِ کلی سیاست سبز انجام گرفته است. بودجه

شود و هدفِ اصلی آن، طبق اساسنامه، فعالیت در های دولتی تأمین میحق عضویت اعضا و کمک

محیطی در مریوان کردن رفتارهای مثبتِ زیستنهادینه زیست و آموزش وجهت حفاظت از محیط

های آن در کشورهای مختلف، پاسخی است به مانند دیگر نمونهگیری این انجمن، بهاست. شکل

داریِ مصرفی که اینک وضعیتی اضطراری را محیطیِ برآمده از سرمایهشمولِ زیستهای جهانبحران

تبع آن افزایش دمای ای و بهاند. تراکم گازهای گلخانهزده ی خاکی رقمبرای بقای بشر و حیات کره

زایی، فرسایش خاک، آلودگی هوا، زدایی، بیابانهای فسیلی، جنگلی زمین، افزایش مصرف سوختکره

محیطی نمودهای این بحران زیستاند. کاهش ذخایر زیرمینی آب و غیره نمودهای بارز این بحران

های داخلی نیز دایمًا مورد بحث است: ِی جهانی بلکه حتی در رسانهفقط در سطح جامعۀ مصرفنه

کند؛ گراد افزایش پیدا میی سانتیهر سال حداقل یک درجه 0202تا  0202که دمای هوا از سال این

 10، 0202های مختلف ماهیان منقرض شوند )تسنیم، درصد از گونه ۱2سال آینده  ۳2که تا این

هکتار  1۳۱02سوزی در سطح فقره اطفاء آتش 1۱۳1ماهه نخست سال جاری، جوالی(؛ نیز در چهار 

(. بنابراین نیازی به 1۸11مرداد  02از اراضی جنگلی و مرتعی کشور به وقوع پیوسته است )تسنیم، 

 محیط نیست. اقامۀ ادله و ذکر عالیم برای اثبات وجود بحران زیست

رفت از این بحران کارهای عملیِ برونایۀ راههای سیستمیک و ارچه مهم است تحلیل ریشهآن

ر، )فاست« زیست را نه در طبیعت که در جامعه باید جستریشۀ بحران جهانی محیط»رو، است. از این

محیطی واجد علل و پیامدهای متکثراند و (. در فرهنگ مصرفیِ معاصر، مخاطرات زیست121:1۸1۱

کند. فا میزیست ایی محیطسابقه در تخریب گستردهنظم گفتمانی مسلط بر جامعۀ مصرفی نقشی بی

، اندهای انسانی و اجتماعیمحیطی، ارزشهای زیستکه بخش اعظم ارزشنظر به این»ترتیب، بدین

(. این جنبش که 11: 1110، 1)بورکت« جنبش دفاع از محیط زیست عمالً جنبشی اجتماعی است

های خاصی را پیگیری ها و فعالیتر سراسر جهان ایدهها دها و تشکلامروزه در قالب انواع انجمن

های ی فعالیتهای نوینِ اجتماعی در غرب، واردِ عرصه، در تداومِ رشدِ جنبش11۱2ی کند، از دههمی

 ی متقابلِ انسان و طبیعت، و بازتابِکارِ اصلیِ این جنبش آموزشِ همگانی نسبت به رابطه»مدنی شد. 

 های بیشتریالمتیِ انسان، سازماندهیِ داوطلبان و توزیعِ آگاهی و تجربهزیست در ستخریبِ محیط

 (. ۳: 1۸1۳)علمداری، « محیطی استنسبت به مشکالتِ زیست

                                                           
1 - Burkett 
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وجود آمدند. در این سال پنج سازمان در ایران به 1۸11محیطی از سال های زیستتشکل

محیطی به زیستهای تشکل تعداد 1۸۳2محیطی در کشور تشکیل شد و تا سال غیردولتیِ زیست

ها، فعالیت اکثر این سازمان»سازمان رسید.  1222و در آغازِ دهۀ نود این رقم به حدودِ  ۸12عدد 

حال در بعضی زیست شهری است، اما درعینسازی و آموزش شهروندان در زمینۀ مسائل محیطآگاه

یت زدایی و حفاظت از جنگل، فعالبیابان ی روستایی،های دیگر نیز، مانند پرورش حیوانات، توسعهزمینه

چهره در بههای آموزشی، آموزش چهرهها شامل برگزاری کالس و کارگاهکنند. روش فعالیت آنمی

های علمی و آموزشی، انتشارات، دادن بیانیه، برگزاری نمایشگاه و ها، برگزاری سمینار و همایشمحله

ند. گیری هستهای باالی تصمیمها در حال نفوذ به ردهضی از آنشود. اخیراً نیز بعبازار سبز و غیره می

تگو ی توسعه، برگزاری جلسات گفی پنج سالهی برنامهی پیشنهاد به کارشناسانِ تهیهبرای مثال ارائه

های ی پیشنهاد برای وضع قوانین از جمله فعالیتبا نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و ارائه

های کالن انجام منظور اثرگذاردن در برنامهمحیطی است که به.جی.اوهای زیستی انشدهانجام

 (.1۸۳2زاده و رفیعی: )شکری، اسماعیل« شودمی

های گیری و نوع فعالیتهای تصمیممشی، رویهی محوری پژوهش حاضر تحلیل خطمسئله  

که اعضای آن عمدتاً قالب  در شهر مریوان است چیامحیطی با تأکید بر انجمن سبز زیست هایجنبش

محیطی و درک زیست کنند. هدف اصلی فهم سرشت جنبشان.جی.او را برای فعالیت انتخاب می

ی مصرفیِ متأخر است. مبنای عنوان پاسخی به پیامدها و مخاطرات جامعهماهیت سیاست سبز به

ی سبز است که ی مرتبط با آن اندیشهمحیطی و ان.جی.او.هاهای زیستاصلی فعالیت در جنبش

ی انسان در طبیعت است. طبق این اندیشه، زیست همانا مداخلهگوید عامل محوری تخریب محیطمی

ر ای، و تغییر دهای یارانههای فنی، مثل مالیات سبز و طرحی پایدار از طریق ترکیبی از روشتوسعه

ت همراه با مصرف محصوالت سالم از نظر اکولوژیکی(، ها و رفتارهای فردی )مثاًل ترویج بازیافارزش

 شودکند، حاصل میای که مردم را با شرایط تولیدشان متصل میبدون تغییر در روابط اجتماعی

محیطی از جمله انجمن سبز های زیستمبنای اصلی فعالیت انجمن (. این اندیشه1۳: 1110)بورکت، 

، به پیروی از چیاضر درصدد نقد آن است. انجمن سبز است و همان چیزی است که پژوهش حا چیا

سازی چون کاشت بذر بلوط، کمپین زاگرسانه، پاکهایی همی سبز، در سطح محلی با فعالیتاندیشه

ی دغدغه در و غیرهبههای گوناگون تبر سبز، روستاتکانی، سیزدهنگری، کمپین، پرندهزریبارهای زباله

د. کنمحیطی مقاومت میگیرد و بدین طرق در برابر بحران زیستمی زیست را پیحفاظت از محیط

چون برحذر داشتن افراد از ریختن زباله در اماکن هایی این انجمن درمقام نهادی مدنی با توصیه

داند روشِ درستِ برخورد با طبیعت را ی آب، خود را موظف میها یا مصرف بهینهعمومی و تفرجگاه

محیطی، های برآمده از جنبش زیستمانند سایر انجمندهد و در یک کالم، به به شهروندان آموزش

ژوهش کند. کوشش پرفت از بحران موجود تلقی میکار برونترین راهتغییر سبک زندگی افراد را اصلی
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-از رهگذر به چیامحیطی انجمن های زیستحاضر واکاوی انتقادی سبکِ ان.جی.اوییِ فعالیت

 کوشد به این پرسش پاسخ دهد کهدیگر، این تحقیق میبیانسبز است. به ستگرفتن سیاپرسش

ایه ی بالمنازع مناسبات سرمتواند، در عصر سیطرههای مبتنی بر آن چگونه میسیاست سبز و فعالیت

 زیست را در عمل به نتیجه برساند. ی حفاظت از محیطهو فرهنگ مصرفی، پروژ

 فعالیت بشری و محیط زیست

جام واسطه انصورت بیوتصرف در طبیعت است بهمینِ نیازهای اساسِی بشر که مستلزم دخلتأ

میانجی کار متعین انسان به»است. « کار»مند است. این میانجی همان ای میانجیگیرد و تجربهنمی

 ه جهتِشدهای دیگر در چارچوب کار مجردِ اجتماعاً تعیینتبع آن با انسانروابطی را با طبیعت و به

دیگر نیز فقط بر طبیعت بلکه بر یکها هنگام تولید، نهسازد. انسانساختنِ نیازهایش برقرار میبرآورده

ادله های خود را مبای متقابل فعالیتگونهای معین و بهشیوهدیگر بهگذارند و در همکاری با یکاثر می

سازند و اسبات مشخصی با یکدیگر برقرار میکه تولید کنند، پیوندها و منها برای آنکنند. انسانمی

 «دهدها بر طبیعت و نیز تولید رخ میدر چارچوب این پیوندها و روابط اجتماعی است که کنش آن

(. به این اعتبار انسان از طریقِ کار خود در طبیعت به امرِ تولیدِ مایحتاجِ زندگی ۸1: 1۸11)مارکس، 

کی یابد.کار صرفاً ابزاری مکانیهگذرِ تولید به تاریخِ انسان راه میکند و در نتیجه طبیعت از راقدام می

بشر  1شیِبختحقق-ی آن نیازهایش را ارضا کند بلکه در واقع، کار فرایندِ خودوسیلهنیست که انسان به

ساختن نیازهایش به در تمام ادوارِ تاریخی است. بنابراین مواد و مصالحی را که انسان جهتِ برآورده

ا را هشوند بلکه شرایط طبیعی و اجتماعی آنی فردیِ او انتخاب نمیبندد صرفًا بر طبق ارادهمی کار

ی چون دو پدیدهی انسانی نه همکند. از این منظر دیالکتیکی، جهانِ طبیعی و جامعهبر وی عرضه می

یک از یچه»نگرش،  شود. طبق اینی اجزای یک کُلِ دیالکتیکی در نظر گرفته میمثابهمجزا بلکه به

توان یکی را به دیگری فروکاست. لذا توان مستقل از یکدیگر فهمید و نیز نمیاین دو ساحت را نمی

رو جوهرهایی مستقل نیستند. مادام که هیچتاریخ دو جنبه دارد: تاریخِ طبیعت و تاریخِ انسان، که به

 (.  ۸11: 1۸۳0)فاستر، « انداشتهانسان وجود داشته است طبیعت و انسان بر یک دیگر تأثیر گذ

ا دیگر شرایطِ طبیعیِ تولیدِ خود ر»داری دیگر خودپاینده نیست، یعنی کشاورزی در عصر سرمایه

آید و خودانگیخته و در دسترس نیست بلکه همۀ طور طبیعی حاصل نمییابد و بهدر درون خود نمی

 0(. این را در اصطالح گسستِ متابولیک0۳۸: 1۸۳۸)فاستر، « صورتی مستقل از او وجود دارندها بهاین

ادِ گیری تضنامند که همچنین اشاره دارد به اختالل در فرایندِ بازآوریِ طبیعت که منجر به شکلمی

س، باور مارکناپذیر در متابولیسمِ میاِن انسان و طبیعت شده است. بهشهر و روستا و شکافی مرمّت

طور تنگاتنگی خیزیِ خاک کیفیتی کامالً طبیعی نیست بلکه بهحاصل ای سراپا طبیعی مثلحتی پدیده

                                                           
1. self-realization 

2. metabolic rift 
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اش این است که در بسیاری ی مشخص تاریخی گره خورده است. مثال سادهبا روابطِ اجتماعیِ یک دوره

طور مستقیم در تولیدِ کشاورزی موردِ استفاده قرار داری، حیواناتِ مزرعه بهاز جوامعِ پیشاسرمایه

عنوانِ کود ها دوباره بهشدند و کودِ غنی از موادِ مغذّیِ آنها از غالتِ مزرعه تغذیه میآنگرفتند. می

ی اول غذا و الیاِف کردند در درجهی شهرها زندگی میشد. افرادی که در حومهبه خاک افزوده می

مواد مغذی ی شان نیز در چرخهکردند. در نتیجه ضایعاتخود را در همان حوالی تولید و مصرف می

ی نظری (. نتیجه0202کرد )فاستر و کالرک، خیزیِ خاک کمک میشد و به حفظِ حاصلادغام می

شود. بنیاد نهاده می 0ی متابولیسمِ جهانیِ طبیعتبر پایه 1این است که نزد مارکس متابولیسمِ اجتماعی

محیطی است که تحتِ زیستهای ی مادی میانِ نظامبدین معنا که خودِ فرایندِ کار، شاملِ مبادله

 یابد. های اقتصادی و نهادهایِ اجتماعی، یا همان متابولیسمِ اجتماعی، تعین میتسلطِ نظام

 فرهنگ مصرفی و کاالیی شدِن طبیعت 

فرایندی طبیعت قابل توضیح است،  ۸سازیی مدرن با مفهوم کاالییبوم در دورهتخریبِ زیست

. گیرندشوند یا شکلِ ارزش مبادله را به خود میکاالها مستحیل میهای مصرفی در که طی آن ارزش

در نظمِ اجتماعیِ معاصر فرایندِ تحققِ نیازهایِ انسانی مشروط به عبور از صافِی فرهنگ مصرفی است. 

داری، کاالیی است که برای بازار عمالً هر چیزی در سرمایه»یابد. ی بازار تحقق میواسطهاین فرایند به

سازیِ نیازهاِی داری از خاللِ کاالیی(. بنابراین، در نظامِ سرمایه111: 1۸12)سینزوود، « شودید میتول

ل است شوند. به همین دلیمنظورِ برآوردنِ نیازها بلکه برای تحصیلِ سود تولید میانسانی، کاالها نه به

میلیاردها متر مکعب الوار را  ته جایِ جنگل، درخت و به جایِ درخسرمایه طبقِ منطقِ سود ب»که 

جایِ توان همین منطق را تعمیم داد و ادعا کرد که سرمایه به(. می۱۱: 1۸۳1)فاستر، « بیندمی

هاِی مصرفی عمومًا به صورتِ کاال در بیند. هنگامی که ارزشحیوانات گوشت، چرم، پشم و ... را می

کند شها را در هم مییتِ ویژه و آغازینِ آنکنند که شیئآیند، عینیت و شیئیتِ جدیدی کسب میمی

به این ترتیب، ی تصادفی وجود نداشت. ی مبادلهسازد. این شیئیتِ جدید در دورهو محو می

ا هبرداری سودمحورانه از آن، بدون توجه به محدودیتشدنِ طبیعت، به معنی رواجِ عمومی بهرهکاالیی

ی محیطهای زیستشدنِ طبیعت است که جنبشکاالییهای آن، است. در واکنش به همین و ظرفیت

رِ گها ساختارهای تخریبمشیِ این جنبشاند. اما باید پرسید که آیا که فعالیت و خطشکل گرفته

 ند. مانبوم باقی میگیرهای اخالقی در رابطه با زیستکشند یا در حدِ موضعطبیعت را به چالش می

ی زندگی سیاسی و اجتماعی به بعد در اداره 1112ژمونِ مدرن از دهه های هروایتافولِ انواعِ کالن  

مدرنیسم به مفاهیم حقیقت، پست»زمان بود. مدرن همهای پستشهروندان عمومأ با ظهورِ جنبش

ها یا همان روایتهای منفرد و کالنعقل، هویت، عینیت، پیشرفت یا رهاییِ همگانی، چارچوب

                                                           
1. social metabolism 

2. universal metabolism of nature 

3. commodification 
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ها هنگای از فربُنیاد، ناپایدار، نامعلوم و مجموعهست و جهان را تصادفی، بیهای تبیین بدگمان ابنیان

ها بودنِ ماهیتداند که موجبِ تردید در عینیتِ حقیقت، تاریخ و معیارها، معینیا تفسیرهای مجزا می

مدرنیستی در سطح ترجمانِ سیاستِ خُردِ پست (.11: 1۸11)ایگلتون، « شودها میو انسجامِ هویت

این »محیطی است که بدین معناست های زیستعملی همانا انجام اقداماتِ محلی توسط جنبش

نِ عدمِ وجودِ انگاشتفرضتوانند بر معضلِ کانونیِ وضعیت فعلی انگشت بگذارند و با پیشها نمیجنبش

های انجمن(. از این دید، ۸0: 1۸1۱)ایگلتون، « افتندگرایی میکلیت و مرکزیت به دامِ کیشِ حاشیه

شوند عماًل نقِش تکمیلی و یا محیطی حتی اگر در مقامِ منتقدانِ وضعیتِ اجتماعی ظاهر میزیست

ورزی در چارچوبِ ان.جی.او کنش 1کنند. آرواندتی رویی مناسباتِ نئولیبرالی را ایفا میگرانهتسهیل

ختم « یزه کردنِ امرِ سیاسیان.جی.اوئ»نامد که در نهایت به می« ان.جی.اوئیزه کردنِ مقاومت»را 

« رهمذاک »به « تقابل »کند که به موجبِ آن ای تعیین میی کاریشود. در این معنا سرمایه برنامهمی

 (. 0212شود )روی، می« زداییسیاست»بدل گشته و از مقاومت 

محیطی سرانجام دامِن هر بحرانِ زیست»محیطی آن است که های زیستموضعِ کلیِ جنبش 

« گیردجا سرچشمه میی زمین خواهد گرفت و قدرتِ جنبش سبز در جهان از همینی را در کرهکس

هایِ هایِ سبز بعضاً خسارت(. اما از نظر منتقدان، بسیاری از برنامه0۸0: 1۸11)دابسون، 

ر محیطی، عوضِ تجدیدنظاند. ما هنگامِ بروزِ مشکالتِ زیستناپذیری به محیط زیست وارد کردهجبران

ها که حاللِ مشکالتمان باشند، سوختهایی مثلِ کشتدارو و فناوریدر کُلِ سیستم، دنباِل نوش

هایِ ها و دستگاهکاررفته در یخچالکه مشخص شد موادِ شیمیایی بهگردیم. برای نمونه پس از اینمی

ها هیدروفلروکربن ی نودشوند، در دههی اوزون میشدنِ الیههایِ فومی موجبِ نازکتهویه و عایق

ی اوزون کمک ها به ترمیمِ الیهHFCگزینی برای موادِ قبلی واردِ بازار شدند. استفاده از عنوانِ جایبه

ای هخاناکسیدِکربن خاصیت گلتر از دیکرد، ولی بعداً معلوم شد که این مواد چهار هزار برابر بیش

ها کرده از یخچالهای نشتHFCآورد شده که تجمعِ شوند. برشدنِ زمین میدارند و به شدتِ باعثِ گرم

به میزانی معادلِ شش سال تولیِد  0222ی اسقاطی در جوِ زمین تا ساِل های تهویهو دستگاه

ته شان درختِ پالمِ روغنی کاششوند که به جایکربن برسد. درختانِ جنگلِ استوایی قطع میاکسیددی

هایِ آشپزی و لوازمِ آرایش( ها )و در کنارش تولیدِ روغنسوختتشود تا روغنِ الزم در تولیدِ زیسمی

ها هایِ منطقه شده، و در نهایت، به دلیلِ سوزاندنِ درخترا تأمین کند. این کار باعثِ نقلِ مکانِ بومی

نِ بردشود. از بینکربن نیز منجر میاکسیدِزدنِ تعادلِ خاکِ منطقه، به تولیدِ انبوهی از دیو برهم

وجبِ در نهایت م« سبز »های سوختها و تولیدشان به مکانی برای تولیدِ روغنِ پالم برای زیستنگلج

های کربنی خواهد شد، حتی با گذشتِ زمانِ نسبتاً طوالنی. برآورد شده که برای جبرانِ افزایشِ آالینده

                                                           
1 - Arundhati Roy 
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باید چهارصد سال از این  شود،هایِ پالِم روغنی تولید میسازی و کاشتِ درختکربنی که موقعِ آماده

 (.1۸11ها سوخت تولید کنیم )مگداف و فاستر: درخت

 های پیشینمحیط در پژوهشفرهنگ و زیست

کرد. سطح اول شامل تحقیقاتی توان در دو سطح بررسیی پژوهشی تحقیقِ حاضر را میپیشینه

ی هایاند و دوم، پژوهشپرداخته« محیطیهای زیستبحران»هایِ شود که به بررسیِ اجتماعیِ ریشهمی

اند. در این بخش از را موردِ مطالعه قرار داده« محیطیهای زیستهایِ سبز در انجمنسیاست»که 

. شودهای مشابه تنها به دو مورد از تحقیقات مشابه داخلی و یک نمونه خارجی اشاره میمیان پژوهش

محیطی در تحلیل گفتمانِ فرهنگِ زیستان ( در تحقیقی باعنو1۸11انور محمدی و قاسم زائری )
اند. در این پژوهش محیطی را بررسی کردههایِ زیستزیست و جنبشی تخریبِ محیط، مسئلهایران

های ی سیاستهای حاکم بر عرصهبا استفاده از روشِ تحلیل گفتمانِ الکالئو و موفه گفتمان

ب و های بعد از انقالگفتمانِ حاکِم تمامِی دولت گرایی، به عنوانِمحیطیِ، یعنی گفتمانِ توسعهزیست

گرایی به زیستشده و در مقابِل آن گفتمان محیط زیست در ایران معرفیعلتِ بُنیادِی تباهیِ محیط

( 0212زیست در نظر گرفته شده است. محمد مالجو )ی گفتمانِ مقاومت در برابر ِ تخریبِ محیطمثابه

های با تمرکز بر سومین حلقه از حلقه سازیِ طبیعت در دولتِ یازدهماالییکدر پژوهشی تجربی باعنوان 

تا  های مصوب تالش کردهنامهی سرمایه در ایران و با تکیه بر لوایح قانونی و آیینی زنجیرهگانههفت

 سازیِ طبیعتگذرِ استمرارِ کاالییزیست از رههای محیطی یازدهم چگونه ظرفیتنشان دهد طی دوره

های اقتصادیِ بخشِ خصوصی و بخشِ عمومی قرار خواهد گرفت. مالجو نخست در در خدمتِ فعالیت

حِ پردازد و سپس در سطسازیِ طبیعت میسطحِ تحلیلِ  تجریدی به بررسیِ نظری و مفهومیِ کاالیی

ی هسازیِ طبیعت به منظورِ تحققِ پروژی کاالییمحیطی در ایران را نتیجهانضمامی بحران زیست

 داند.ی اقتصادی میتوسعه

معتقد است که  0222 تا 0202، وضعیت اورژانسی سیارهجان بالمی فاستر در تحقیقی باعنوان      

ی انحصاری پا گذاشته است. بنابراین، ما ی رقابتی را پشت سر نهاده و به مرحلهداری مرحلهسرمایه

 داری انحصاری با توجه به تمرکزی که سرمایههستیم. طورزیست شاهد اشکال نوینی از تخریب محیط

ی فروش انبوهی از ضایعات تولیدی را به بار آورده است. به زعم فاستر اگرچه در بیش از حد در حوزه

داری انحصاری با ایجاد بازارهای داری رقابتی نیز تولید ضایعات امری مرسوم بود اما در سرمایهسرمایه

حصاری ی انداری در مرحلهکند که سرمایهاو بیان میبه خود گرفته است.  جدید این امر شتابی فزاینده

وری نیروی کار به دلیل اشباع بازارها و کمبود مجراهای سودآور برای خود با سطح باالیی از بهره

رو گذاری تولیدی، به طور مداوم مستعدِ انباشت بیش از حد و متاقباً رکود اقتصادی است. از اینسرمایه

سودِ انحصاری خود تحت این شرایط  ی حیات و کسب حاشیهداری انحصاری[ به منظور ادامه]سرمایه
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 ی اکولوژیکی بدل شدهی اقتصادی و هم از جنبهبه یک اقتصاد متکی بر ضایعات داخلی هم از جنبه

 است.

 پژوهش روش

انجام شده است.  1گرایانهشناسی کیفی و مشخصاً روش خوانش نشانهپژوهش حاضر با اتکا به روش 

ید ها تأکها در بطنِ زندگِی اجتماعی و سرشتِ اختیاری آنی حیات نشانهشناسی بر مطالعهدر نشانه

گیرد و رابطۀ بینِ آن دو قراردادی است. هر نشانه شود. نشانه از ترکیِب دال و مدلول شکل میمی

ه سرشتِ قراردادیِ نشانه آن را از نظرِ اجتماعی شود. البتها فهم میمیانجی تفاوتش با دیگر نشانهبه

ه طورِ پیشینی اختیاری است اما بنشانه به»تعبیر اشتروس، سازد. بهخنثی یا از نظر مادی شفاف نمی

غییر طورِ اختیاری تکه نشانه وجودِ تاریخی پیدا کرد، دیگر بهطورِ پسینی چنین نیست. بعد از این

گرایانه مبتنی بر این فرض است هر متنی دارای یک (. خوانشِ نشانه۳1: 1۸۳۳)چندلر، « کندنمی

حال متضمن تحقق آن وعده در ناخودآگاِه متن است. شده و درعینشده در قالبِ امر بیانی ارائهوعده

لذا فهِم متن همانا درِک ناخودآگاهِ متن است. از این دید، برای بیانِ هر مطلبی، برخی مطالِب دیگر 

ر متن ها دها و سکوتی دلیل یا دالیل این غیابگفته بمانند. کارِ منتقدِ ادبی تفحص دربارهباید نا

یا « شکاف»چه در اثر اهمیت دارد، دقیقًا همین امِر مسکوت است. در هر متنی یک است. آن

 برای»گوید، وجود دارد. چه متن عمالً میخواهد بگوید و آنچه متن میبین آن« گذاری درونیفاصله»

خواهد چه را میتبیین متن، منتقد باید از این شکاف فراتر رود تا دریابد متن چه باید بگوید تا بتواند آن

گیرد. نیز در ضمیر ناخودآگاه متن بگوید بیان کند. ضمیرِ ناخودآگاِه متن در همین شکاف شکل می

ضد  هایشود. گفتمانآشکار می ی آن متن با اوضاعِ ایدئولوژیک و تاریخیِ موجودیتشاست که رابطه

« شودجاست که متن به تاریخ مرتبط میاند و در همینو نقیض، درون این شکاف را تهی کرده

توان ها و تناقاضاتِ مشخصی است نمیجا که متن حامِل شکافسان از آن(. بدین۱: 1۸۳1)استوری، 

توان در آن به دنبالِ پیاِم واحد نی نمیپارچه و منسجم در نظر گرفت، یعی وحدتی یکمثابهآن را به

ها، که واهی، فریبنده و دروغین های ادبی نباید از دیدگاهِ وحدتِ آنتولیدات و فرآورده»یا نهایی گشت. 

ها، موردِ بررسی قرار گیرند. شخص نباید است، بلکه باید از دریچۀ ناهمخوانی و تفاوتِ مادِی میان آن

د ها را به وجوبخش نظر کند، بلکه باید متوجه تضادهایی باشد که آندتهای وحبه تأثیرات و جلوه

رسند ای فیصله یافته، در متن به نظر میطورِ نابرابر و غیرمنصانههایی که بهی تفاوتمثابهآورده و به

 .(2۱1: 1۸1۳، 0)ماشری و بالیبار

طور مشخص دستان و بهمحیطی در استان کرهای زیستی پژوهش حاضر انجمنمیدانِ مطالعه 

ی اسناد شوند: نخست مطالعهها در دو سطح گردآوری میدر شهر مریوان است. داده چیاانجمن سبز 

                                                           
1 - symptomatic reading 
2.Balibar 
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های رسمی اعضا با سایر ی انجمن، مصاحبهو متونی که توسطِ انجمن تولید شده است، مانند نشریه

های رسمی از مقامات واستنگاری به نهادهای رسمی و درخهای عمومی، نامهمطبوعات، سخنرانی

لِ شود که در شککار گرفته مییافته بهساختی نیمه. در سطحِ دوم، مصاحبهدولتی )تحلیل اسناد(

های ها از تعاملتواند به معانی و تفسیرهایِ موردِ نظرِ کنشگران اجتماعی، و تعابیرِ آنژرفِ آن می

-گیری، چه از متون و چه از افراد، بهنمونه (.۸22: 1۸12اجتماعیِ خودشان، نزدیک شود )بلیکی، 

ی هایشوند مستلزم دستکاریهایی که بدین طریق گردآوری میشود. دادهمند انجام میای هدفشیوه

هستند تا به شکل و شمایلی درآیند که مناسبِ تحلیل باشد. برای این کار که به آن فنون تقلیل 

ی ترین مضامینترتیب که محوریین استفاده خواهد شد. بدینگویند از روشِ پروراندن مضامها میداده

شده استنتاج های گردآوریاست از داده چیاها، عملکردها و گفتارهای انجمن سبز که مبنای سیاست

ند. این شوبندی میشده با استفاده از تحلیل تماتیک طبقهخواهد شد. سپس این مضامینِ استنتاج

 گرایانه تحلیل خواند شد. وش خوانش نشانهشده به ربندیمضامین طبقه

 هاتحلیل یافته

 1۳های موجود در اسناد منتشره از سوی انجمن سبز چیا که شامل در این بخش نخست نشانه     

های چنین محتوای تولیدشده در کانال تلگرامی و سپس تمنامه و همنامه و دوهفتهشماره در قالب ماه

انجمن مورد های های اجرایی یا پراتیکاستخراج شده در طیِ مصاحبه با اعضای انجمن بر اساس روش

 گیرد.بررسی قرار می

 کردنِ امرِ سیاسیفرهنگی

داند، یعنی اگر های ناآگاه میهای مخرب انسانمحیطی را کنشهای زیستعلت اصلی بحران چیا     

 زنند. این انجمنزیست نمیمحیطی داشته باشند دست به تخریب محیطگران آگاهی زیستکنش

رسالت اصلی خود را آموزش شهروندان در راستای ارتقای آگاهی آنان  دقیقاً با اتکا به همین استدالل

محیطی شکل بگیرد و ساختارهای اجتماعی در راستای صیانت داند، تا یدسن طریق فرهنگی زیستمی

 زیست دگرگون شوند: از محیط

سازی، آموزش و ترین بالی خود او و طبیعت است. پس فرهنگناآگاهی انسان بزرگ»    

زیستی است. های محیطای سطح آگاهی مردم بهترین راه ممکن جهت رهایی از بحرانارتق

سازند. پس تغییر ساختارها این تفکرات اعضای یک جامعه است که ساختارهای آن را می

بخشی به شهروندان رو چیا در راستای آگاهینیازمند تغییر تفکرات افراد جامعه است. از این

زیست در انجمن، مدارس، مساجد و غیره برگزار ی تعامل با محیطههایی را در زمیندوره

 (. 1۸12)قادری: « کندمی

ناسبات گرفتن مسازند به نادیدهها ساختارها را میسویۀ این نگرش بر این مفرضه که انسانتأکید یک

ار یت و ساختای مکانیکی میاِن عاملو در نهایت تأیید رابطه پیچیدۀ اجتماعی و سازوکارهای سلطه
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ها است مغفول واقع شود عماًل انجامد. اگر این واقعیت که جامعه چیزی ورای آگاهی و کنش انسانمی

ها و طبقاتِ اجتماعی خود نهادهای جامعۀ مدنی، یعنی خانواده و گروه»مانند این است که انکار کنیم به

، )مارکس« صرف شکل خواهند گرفتبا مراحل مشخصی از تکامل در تولید، تجارت و مو غیره مطابق 

ای همانند دیگر انجمن، با اتکا بر همین نگرش، و درست بهچیاجهت نیست که انجمن . بی(۱2: 1۸۳2

کند. بدین معنا که اگر فرهنگ مردم در سازی تأکید میمحیطی، بر مکانیسمی به اسم فرهنگزیست

ق خواهد شد. اما اگر این واقعیت را مدنظر مواجهه با محیط زیست اصالح شود، صیانت از آن نیز محق

دهی به فرهنگی معمولی مردم مناسبات سرمایه و نهادهای دولتی نقشی کلیدی قرار دهیم که در شکل

 ای از آموزشگاه تناقض نهفته در این رویکرد هویدا خواهد شد. فرهنگ صرفاً دقیقهکنند، آنایفا می

دارانه است. تخریب محیط زیست های نظم سرمایهی یا سوژههای مردمدهِی تودهایدئولوژیک و شکل

های بشری است و فرهنگ در این دوران نگر، پیامد سیطرۀ مناسبات سرمایه بر کنشدر یک نگاه کل

ر تنامد تنزل پیدا کرده است. مهممی« دانشِ فنی انجامِ کار»اش را چه آلتوسر اسمبه چیزی در حد آن

أمین های تکاری، نابودیِ تمامِی شبکهکنونی مشکالت عاجلِ فقر و بیر شکلسازی دفرهنگ»از این، 

سازی به سبکِ باندبازی و اتالف منابع طبیعی و همچنین کنترل سیاست توسط اجتماعی، خصوصی

کند و در باوری را الپوشانی میی فرهنگ عامه یا چندفرهنگداران بزرگ در پشتِ صحنهسرمایه

 (.    0221)گرلجا و وسیک، « ی اجتماعی معاصر نقشی کلیدی داردسازی تضادهاطبیعی

 گرایی داوطلبانهاخالق

خود ما هم در مصرف آب باید هوشیار باشیم تا منابع آب شیرین را آلوده نکرده و آن را »  

شستن و تمیزکردن حیاط خانه زدن، ماشینکردن، مسواکاسراف نکرده باشیم. هنگام حمام

بها را از دست ندهیم، مثال به جای آب، با جارو ی گرانو کوچه مراقب باشیم تا آب، این ماده

: )امینی« ترها هم بگوییم که نباید آب را هدر بدهندچه را تمیز کنیم و به بزرگحیاط و کو

1۸1۱ .) 

بوم دال بر تصوری فردانگارانه از جامعه است، بر اقدامات فردی برای حفاظت از زیست چیاتأکید    

وان تاه میگزیست رعایت کند آنی خود موازینِ اخالقی را در بابِ محیطکه اگر هر کس به نوبهطوری

ای از کند که با اتخاذ مجموعهتری برای جامعه بود. چیا پیشنهاد مینسبت سالمزیستِ بهشاهد محیط

گرفتن تری مصرف کنیم. همین تأکید بر اقدامات شخصی منجر به نادیدهاقدامات، آب شرب کم

 اهش مصرف آبشود. توصیه به کسازی آب میهای غیرشخصی از جانب دولت، یعنی کاالییسیاست

درصد، شرب  12شرب در حالی است که در کشور ایران سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در حدود 

که مصرف (. بر این اساس با فرض این1۸11درصد است )خبرگزاری ایرنا:  0درصد و صنعت و معدن  ۳

ود باقی ی کشاورزی به قوت خآب شرب به بیش از نصف آن کاهش یابد، باز هم معضل آب در حوزه

 عبارتیماند. عالوه بر این تمرکز چیا تنها بر مصرف مقدار آبی است که قابل مشاهده است. به می

ی ما پنهان است. به عنوان نمونه کنیم از دیدهی خود مصرف میقسمت اعظم آبی که در زندگی روزانه
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برای تولید یک شلوار لیتر و  ۳11یک لیتر آب، برای تولید هر کفش چرم  A4برای تولید هر برگه 

 (.1۸1۱گویند )عرفانی: های پنهان میشود که اصطالحاً به این پدیده آبجین هزار لیتر آب مصرف می
ی آموزش انجمن چیا محیطی مختص به مدارس که توسط کمیتهی آموزش زیستنامهویژه»

تواند میای است که یک کودک در مواجهه با مصرف انرژی مهیا شده شامل کارهای ساده

ی نایلونی، شناخت کردن المپ اضافی، استفاده از سبد به جای کیسهانجام دهد مثل خاموش

ها در سطل و...، این موضوعات همراه با تأکید بر مهربانی با جانوران انواع زباله و انداختن آن

 (. 1۸1۱)فتحی: « باشدهای آموزشی به کودکان ابتدایی میاز اهمِ سرفصل

که چه رو است اعم از اینزیستیِ داوطلبانه با تناقضات دیگری روبهاخالقی مبنی بر ساده یتوصیه  

سازی ی کاالییداری آب نیز وارد گردونهی سرمایهتر مصرف کند؟ به هر تقدیر، در جامعهکسی باید کم

سانی ی بسازند و کشود. کسانی توانایی دارند استخر خانگشده و در هیأتِ کاال به افراد جامعه عرضه می

اند. به عنوان نمونه مصرف آب روزانه در استخرهای خانگیِ باغ کشی محرومهم از دسترسی به آب لوله

 222تا  ۸22ی گورکات در شهرستان تنگستان از توابع استان بوشهر چیزی بیش از ویالها در منطقه

متر مکعب است )مشرق  12ا ت ۱2شان متر مکعب است در حالی که روستاهای مجاور مصرف روزانه

 (. 1۸1۳نیوز: 

 

 کردن رخدادهای جمعی روانشناسانه

های بلوط اقدام برخی از سودجویان روستایی و برخی از شهرنشینان، با حضور در جنگل»   

ی زدن بر سرمایهگیری کرده و با آتشهای زغالها در چالهبه قطع درختان و گذاشتن آن

گیری از درختان بلوط یکی دیگر گذارند. زغالبرای زاگرس ردپای می گذربلوطستان، از این ره

های مریوان است که این روزها نه از روی تأمین سوخت مورد های نابودی در جنگلاز فاجعه

کاری برای نیل به اهداف مادی دست به کاری و طمعنیاز زندگی روزمره، بلکه از روی ندانم

 (. 1۸1۱ی آموزش انجمن سبز چیا: )کمیته« زنندچنین اشتباهی می

اندازی کمپین زاگرسانه کرده که طی آن افراد نهال و بذر در پاسخ به این معضل اقدام به راه چیا  

منظور گسترش مساحت ها بهکارند. سوزاندن جنگلدیده میدرختِ بلوط را عمدتًا در مناطق آسیب

 های مریوانیگری هستند که سبب تخریب جنگلکشاورزی از جانب مالکان و ساختن ویالها عوامل د

ی محیطترین معضالت زیستزدایی امروزه در سطح جهانی یکی از مهمشود. در شرایطی که جنگلمی

کار، متجاوز و ...( افرادی در نظر کار، ندانم)طمعتوان علت آن را صرفاً خصایص شخصیتی ، نمی1است

                                                           
ی قاچاق الوار و چوب هستند و در کنار صید های آمازون و آفریقای مرکزی، مراکز عمدههای استوایی جنوبِ شرقی آسیا، جنگل. برای نمونه، جنگ 1

های در حال ها در کشورهای غیرقانونی از از معادن، قطع غیرقانونی درختان هم از عواملی است که بر منابع درآمدی دولتغیرقانونی ماهی و استفاده

درصد از کل مبادالت شامل الوار در اقتصاد  ۸2تا  12شود معدل گذارد. الواری که به صورت غیرقانونی در اقتصاد جهان مبادله میتوسعه اثرات منفی می

 (.122: 1۸11جهانی است )سیف، 
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ترِ نیادیتر و بهای کالنشناسانه به مسئله، ریشهنگرش روانزنند. این گرفت که دست به این عمل می

جا که اکثر مردم شهرستان مریوان با مشکالت معیشتی کند. از آناجتماعیِ این معضل را پنهان می

آورند تا از فروش آن به شکل زغال کنند ناگزیر به سوختن درختان بلوط روی میوپنجه نرم میدست

شود که از این طریق به سودهای ی مافیاهایی هم پیدا میر این میان سر و کلهارتزاق کنند، البته د

یابند. اما این پدیده فقط مختص به مریوان یا ایران نیست بلکه دارای ابعادی جهانی کالنی دست می

میلیون  ۸۳2تا  ۸۱2طور غیرقانونی تولیدشده بین است. برای نمونه، در سومالی، ارزش متوسط زغالِ به

ی اقتصاد رقابتی (. از طرف دیگر، تحت سیطره12۱: 1۸11دالر در سال متغیر است )سیف، 

کند برای گسترش امالک داران را مجبور میهای کشاورزی زمینداری، باالرفتن قیمت زمینسرمایه

 دربرند. ز این رقابت جان سالم بهخود مراتع مجاور را بسوازنند تا ا
های کشاورزی اطرافشان بس ها به زمینسازی و اضافه نمودن آنها برای ویالتخریب جنگل»

ی نبود، نمایندگان ملت! در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس، با ارائه

های به اند تا با راهای تحت عنوان قانون حفظ اراضی کشور آستین همت باال زدهمصوبه

 ی متصرفان و متجاوزانیر کاربری و سوءاستفادهی تغیکارگیری ظاهراً قانونی دیگری، دامنه

های طبیعی های طبیعی و ملی را گسترش دهند و با این مصوبه به متجاوزان عرصهدر عرصه

 (.1۸12)رشیدی: « ها داده خواهد شدو ملی لوح سپاس به خاطر تجاوزشان به جنگل

توانند منابع تان در کنار هم میها و قطع درخها با سوزاندن جنگلدهقانانِ بدون زمین و شرکت  

گونه که در برزیل، اندونزی، و چند جنگلی را در سطح وسیع و در مدت کوتاهی نابود کنند، همان

های جنگلی در سوزیدر اندونزی آتش 1111-۳که در اوج بحران مالی کشور آفریقایی روی داد. این

کاری فزاینده در رفته، بیهمروی(. 022و  022: 1۸12سوماترا رخ داد امری اتفاقی نبود )هاروی، 

های نئولیبرالی و مالکیت خصوصی بر زمین موجبات داللی و متعاقباً تخریب ی سیاستنتیجه

رو کمپین زاگروسانه که آورد. از اینتر فراهم میهای کشاورزی را در راستای کسب سود بیشزمین

ی ی مالکیت خصوصدم است و نسبت به مسئلهعاری از هرگونه پاسخ عملی به مشکالت معیشتی مر

 شود.حلی سترون عرضه میچون راهبر زمین اعتنایی ندارد، هم

 مندیِ بحرانگرفتن تاریخنادیده

، برداشت زریبارآوری شده در تاالب های اعضای انجمن چیا و اطالعات جمعطی فعالیت»   

ها، کودهای کشی تاالب، ورود آفتحوضههای غیرمجاز در های زیرزمینی از چاهی آبرویهبی

شیمیایی، چرای دام و ورود فضوالت دامی و افزایش مواد مغذی در تاالب به عنوان عوامل 

سازی، باغداری و افزایش باغتهدیدکننده مربوط به کشاورزی و دامداری هستند. ویالها و خانه

له عوامل تهدیدکننده مربوط های دولتی از جموسازهای سازمانهای کشاورزی، ساختزمین

های اطراف هستند. سدسازی در خروجی تاالب، به تغییر کاربری اراضی و تخریب زمین

ها، افزایش زباله، زدن نیزارها، قطع نیهای اطراف تاالب، آتشهای عمدی جنگلسوزیآتش
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در حریم سازی شکار غیرمجاز پرندگان، ورود فاضالب خانگی، معرفی ماهیان غیربومی، جاده

و عدم  شناسینشده از عوامل تهدیدکننده مربوط به نقض قوانین بومتاالب و توریسم کنترل

آگاهی عمومی هستند. با توجه به تهدیدهای شناسایی شده، مطالعات اساسی در مورد هر 

یک از این تهدیدها ضروری است: ا. مطالعه جهت تخریب سد خاکیِ ساخته شده در محل 

ی تاالب توسط سازمان محیط زیست برای های حاشیه. خرید زمین0 سرریز آب تاالب

ی درست از منابع و سرزمین ی استفاده. آموزش مردم محلی در مورد نحوه۸مدیریت مؤثرتر 

کردن مردم در حفاظت از تاالب و تنوع . همراه2ها با مفهوم حفاظت از تاالب . آشناکردن آن2

. تغییر 1های غیرمجاز . مسدودکردن چاه۱ای آب زیرزمینی ه. نظارت بر برداشت2زیستی آن. 

روز کردنِ مدیریت تاالب بر طبق پایش و . سازگار و به۳ریز ی آبالگوی کشت در حوضه

)تیم « برداری از تنوع زیستی. برقراری تعادل بین حفاظت و بهره1اطالعات جدید علمی 

 (. 1۸12پژوهشی انجمن سبز چیا: -تحقیقاتی

ی کشت یکی از عواملی که موجبات تخریب زریبار را فراهم آورده الگوی نحوه چیاطبق گزارش     

ی ها، پسماند حیوانکُششود کود، آفتی این تاالب است. الگوی کشتی که باعث میهای حاشیهزمین

طق ه این منکنند بلکو غیره به درون زریبار راه یابد. اما الگوی کشت را صاحبان زمین انتخاب نمی

داری، کشاورزی به کند چه چیزی و چگونه کشت شود. در اقتصاد سرمایهسود است که تعیین می

استحاله یافته است و استعمال کود در آن ناگزیر است.  1دارانه یا کشاورزی تجاریکشاورزی سرمایه

 ب کشاورزی در سطحبندیِ جان بالمی فاستر در طول تاریخ شاهد سه انقالدر این راستا پیروِ صورت

دهد. انقالبِ ها را شکل میجهانی هستیم که استعمال کود شیمیایی جزء الینفک هر کدام از آن

ها و مرکزیت پذیرد، و با حصارکشینخست فرایندی تدریجی است که طی چندین سده انجام می

شی و کت تناوبی، زههای فنی شامل بهبودهایی در کوددهی، کشی بازار پیوند دارد؛ دگرگونیفزاینده

( انجام 1۳۸2-1۳۳2تری )ی کوتاهشود. برعکس انقالب کشاورزی دوم در دورهمدیریت چارپایان می

یبیگ ویژه با کار یوستوس فون لپذیرفت و با رشد صنعت کود شیمیایی و پیشرفت شیمی خاک که به

بیستم انجام پذیرفت و ی شد. انقالب کشاورزی سوم باز هم بعدتر در سدهپیوند داشت مشخص می

جای کشش حیوانی نیروی کشش ماشین را در مزرعه نشاند و در پِی آن تمرکز حیوانات در به

های محدودتری 0کشتکاری ژنتیکی در گیاهان )که تکهای بسیار بزرگ آمد که با دستپرواربندی

ها کُشی شیمیایی و آفتچون کودهاهم-دادهای شیمیاییتر درونکند( و به کارگیری فشردهتولید می

 ها در متن تاریخ قرار داد. ها باید آن(. لذا در تحلیل این واقعیت011و  012: 1۸۳0همراه بود )فاستر، 

 

 

                                                           
1  . agribusiness  

2  . monoculture 
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 هاکمپین تشکیل

های مختلفی مثل ی سرزمین بدون زباله، کمپینانداز پنج سالهمنظور تحقق چشمبه چیا    

 ها به راه انداخته است.کتاب و کاغذ باطله را طی این سال آوریروستاتکانی، فریاد زریبار و جمع
در این چند سال اهالی روستاهای این منطقه در حرکتی جمعی و با مشارکت همگانی اعم »

نمودن فضای کلی  ها پاک کرده و با آماداز زن و مرد، پیر و جوان، محیط روستا را از زباله

 (. 1۸12ن سبز چیا: )انجم« روندواز بهار میروستا به پیش

های جدیِ های شهری، درمقام یکی از بحرانای گرفته تا زبالههای هستهی زباله، از زبالهمسئله  

محیطی، معضلی ساختاری است، یعنی تولید زباله درون سازمانِ تولید اجتماعی تعبیه شده زیست

طی با این معضل ساختاری چه محیهای زیسترو باید پرسید که شیوۀ برخورد انجمناست. از این

ها ناخواسته در نقش اندازه مفید و راهگشا است. آیا در شرایط سیطرۀ قواعد دولتی، این کمپین

 که انجمنشوند. با توجه به اینپوشانند ظاهر نمیای که خأل موجود میان دولت و جامعه را میمیانجی

های بدون دوچرخه، شنبهزاگرسانه، سه»چون های دیگری آوری زباله، کمپینغیر از کمپین جمع چیا

لذا الزم است کند، و غیره را نیز برگزار می« ی کودکان است، حمایت از قربانیان مینبازی حق همه

تر مورد مداقه قرار گیرد. واقعیت این است نسبت بین تشکیل کمپین با ایدئولوژی در سطحی کالن

دن به وضعیت بحرانیِ موجود احساسِ سوژگیِ خاصی به ها برای سروسامان داکه مشارکت در کمپین

 «ترین کارکرد ایدئولوژی تبدیل افراد انضمامی به سوژه استاصلی»جا که بخشد. از آنافراد می

کردن ها مثالً اقدام به خاموشهای کمپین(، لذا افرادی که در چارچوب فعالیت۱1: 1۸12)آلتوسر، 

ند. پندارکنشِ خود را مقاومتی واقعی در برابر تخریب  طبیعت می کنند،آوری زباله میآتش یا جمع

واسطۀ ایدئولوزی خاصی هدایت شود اگاه ها ممکن است بهکه کنش آنها هیچگاه از ایناین سوژه

های ایدئولوژی، طردِ عملیِ خصلتِ ایدئولوژیکِ خود است: ایدئولوژی یکی از جلوه»شوند، چراکه نمی

عنوان موجودی آزاد مورد (. در کمپین فرد به10)همان: « ایدئولوژیک هستم گوید منهرگز نمی

 شدهتعبیههای ازپیشگیرد، اما نادانسته با پذیرش جایگاه سوژگی و انجام کنشخطاب قرار می

 پذیرد. ایدئولوژی سیاست سبز را می

 اکوتوریسم

محیطی و اقتصادی در های زیستنرفت از بحرای راه برونمنزلهاکوتوریسم را به چیا انجمن   

 کند: شهرستان مریوان معرفی می
فرد طبیعی چون زریبار و های منحصربهترین پتانسیل این مناطق، مناظر بکر و جاذبهمهم»

ترین توان مهمگری را میی گردشگری و توسعهباشد که بحث گردشورامان میمناطق هه

گران و های الزم برای ورود گردش. ایجاد زیرساختی توسعه برای این مناطق ذکر کردنسخه

 «گشا باشدتواند در رفع معضل بیکاری و فقر مردمان این مناطق راهماندگارشدن آنان می

 (. 1۸12)استوار: 
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ی بدیلی مثابهبه چیای پایدار که از سوی همانی آن با توسعهکردن مریوان و اینتالش برای توریستی   

 های سبزشود، همانا تالش برای برپایی اجتماعمحیطی معرفی میهای زیستبحرانبرای خالصی از 

ی چنین راهبردی در خودِ شهر مریوان نشان داده که از جانب سبزگرایان است. در حالی که تجربه

د. زیرا این روراحتی تحلیل میشده بهحلی پیشاپیش کاالییعنوان راهکردن مریوان بهراهبرد توریستی

شدن شهرستان مریوان فرهنگ بومی شود، طوری که با توریستیشدن فرهنگ میبرد باعث کاالییاهر

هایی از فرهنگ جمعی تواند جنبهشود. یک جامعه میها عرضه میسان کاالیی به توریستمردم به

ر دو ق همحلی خود را به هر توریستی که حاضر است مبلغی را برای آن بپردازد، بفروشد و از این طری

سوی مبادله به منافع مطلوب خود دست یابند. به این ترتیب، فرهنگ به کاالیی برای مبادالت پولی 

چون زریبار، کوه (. از طرف دیگر فضاهای جغرافیایی هم11: 1۸12شود )امینی و زیدی، تبدیل می

ی عنوان کاالیرا به رو، توریسم طبیعتشوند. از اینشده میایمام و غیره مبدل به فضاهایی کاالیی

ازتولید ی فرهنگی و بشدن تجربهخود منجر به کاالییینوبهکند و این بهها عرضه میلوکس به توریست

تری چنین در صورت تحقق این امر امکانات بیششدن طبیعت درون مناسبات پولی است. همکاالیی

 باید، در نتیجهشهری تشدید میشدن امکانات گردد و کاالییدر نقاط توریستی شهر متمرکز می

ران شود مسافشدن مریوان باعث میآورد. توریستیتر شدن شهر را فراهم میتوریسم موجبات طبقاتی

تواند ی خود میزیادی از اقصی نقاط کشور و خارج از کشور به این شهرستان بیایند و این نیز به نوبه

به مراکز توریستی در اثر مصرف مسافران به محیط باعث آلودگی هوا، آلودگی صوتی و خسارات دیگری 

 زیست وارد آید. 

شده انجمن چیا هستند که در رابطه ها در اسناِد بررسیترین نشانهای از اصلیجدول زیر خالصه

  اند.بوم مطرح شدهبا بحرانِ زیست

 گرایانهبر اساس قرائت نشانه چیا: بررسی نشانگان اسناد نوشتاری  0جدول 

 امر مسکوت شدهامر بیان نهنشا

 

 

 سازیفرهنگ

حل محیطی راهکسب فرهنگ زیست

 زیسترهایی از بحران محیط

ی ی رابطهبینش مکانیکی درباره

عاملیت و ساختار، نگرش 

کردن امر رفتارگرایانه، فرهنگی

ی سواد سیاسی، فرهنگ به مثابه

نئولیبرالی برای تربیت سوژه تحت 

انجام فرهنگ مسلط )دانش فنی 

 کار(

 هنجارالگوی مصرف به زیستیساده
سازی بازتولید سلطه: شخصی

 ی اجتماعیمسئله
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 زاگرس
شناختی: عدم آگاهی، خصایص روان

 کاریکاری و طمعندانم

سازی کاهش مشاعات: خصوصی

های ثروت اجتماعی ذیل سیاست

 نئولیبرالی

 دارانهکشاورزی سرمایه الگوی کشت نامناسب زریبار

 جمعیت
ی زیست نتیجهتخریب محیط

 افزایش جمعیت

بوم: زدایی از بحران زیستطبقه

سازی نقش طبقات اجتماعی سانیک

 بومدر تخریب زیست

 خشونت
گرانه، حقوق واقعیت: خشونت کنش

 طبیعی

امر واقع: خشونت سیستمی، حق 

فرهنگی -برساخت ساختار اقتصادی

 جامعه

 کمپین
فوری برای مقاومت راستین: اقدامی 

 حل بحران
 فراخوان ایدئولوژی

 ناکارآمد مدیریت
زدایی از انباشت نئولیبرال: موانع

 سرمایه

 

 حقوق بشر

ی پایدار ضامن توسعه

بخشی به محیطی، مشروعیتزیست

 تنوع فرهنگی

برابری حقوقی بدون برابری 

بخشی به اجتماعی، مشروعیت

مالکیت خصوصی بر زمین، توجیه 

امپریالیستی، تنزّل امر مداخالت 

 سیاسی به امری اخالقی

 

 نوستالژی

ی الگوبرداری از پیشینیان به مثابه

 زیستحافظان محیط

داری رمانتیک، ضد سرمایه

کردن طبیعت گذشته، وارهبت

 دُورزدن تناقضات مدرنیته

 

 اکوتوریسم

حل کاری، راهبدیل: کاهش فقر و بی

 محیطیهای زیستبحران

شدن نظم حاکم، کاالییادغام در 

شدن ی فرهنگی، کاالییتجربه

 طبیعت

. پردازیمشده با اعضای این انجمن میهای انجاماکنون به بخشِ دوم تحلیل، یعنی تحلیلِ مصاحبه

 شوندگان در جدول زیر آمده است. ای مصاحبههای زمینهویژگی
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 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعیت: ویژگی5جدول 

 تحصیالت شغل سن جنسیت ردیف

 دیپلم کشاورز ۱2 مرد 0

 لیسانس کارمند 2۸ مرد 0

 لیسانسفوق دارمغازه ۸۱ مرد ۸

 دیپلم آزاد 02 مرد 2

 دیپلم آزاد 22 مرد 2

 لیسانسفوق معلم 22 مرد ۱

 لیسانس دفتربیمه ۸1 مرد 1

 لیسانس رستورانصاحب 22 مرد ۳

 لیسانس سوپرمارکت ۸2 مرد 1

 لیسانس دانشجو 02 زن 12

 لیسانس دانشجو 0۸ زن 11

 لیسانسفوق دانشجو 0۳ مرد 10

 لیسانس دانشجو 0۱ زن 1۸

 لیسانس معلم 01 زن 12

 لیسانسفوق راننده 01 مرد 12

  چیامضامین اصلی سیاست سبز 

اده استفمیانجی تکنیک مصاحبه، از تحلیل مضمونی شده بههای گردآوریدر بخش تحلیل داده     

ها چه های محوری با هدف کشف این مهم که دادهیابی و شناسایی تمشده است، یعنی از رویۀ مفهوم



411 بوممحیطی به بحران زیستهای زیستفرهنگ مصرفی و تخریب طبیعت: رویکرد انجمن....  
  

ترین مقوالت مرتبط با سیاست سبز که از دل (. بر این اساس، عمده۱۱: 1۸12گویند )محمدپور، می

 اند به ترتیب زیر هستند:ها استخراج شدهمصاحبه

 چیات سبزِ : مضامین محوری سیاس3جدول 

مقوالت 

سیاست سبز 

در انجمن سبز 

 چیا

 

 هایها و مکانیزمزمینه

 گیری سیاست سبزشکل

 

 پیامدها

 

 هانشانه

 

 

 گراییقانون

 

نشدن افرادی که مجازات

 زیستاقدام به تخریب محیط

 کنندمی

تأکید بر فرد متخلف و 

انگاشتن علل و نادیده

پیامدهای اجتماعی جرم، 

 حقوقیوارگی بُت

 

ناامیدی از دخالت مؤثر 

 ربطهای دولتی ذیارگان

 

 

 

 طلبیهویت

 

تبعیض قومیتی، تخریب 

ی مانور ها در نتیجهجنگل

اعتمادی به نظامی، بی

 های دولتیارگان

واکنشی رمانتیک نسبت به 

آمیز وضعیت مخاطره

مدرنیته: جست و جوی 

ی پایدار نژادی در سوژه

ی متزلزل، تقلیل مدرنیته

محیطی به های زیستبحران

 ای نژادیمسئله

 

معرفی زریبار و زاگرس به 

عنوان ایماژهای هویتی، 

تغییر نام کمپین جنگالنه به 

 زاگرسانه

 

 

 پوزیتیویسم

 

 

نگرانه به بینش جزئی

 زیستی محیطمسئله

های فنی و تأکید بر جنبه

مدیریتی مسائل 

محیطی و زیست

انگاشتن کلیت روابط نادیده

 ماعیاجت

محوری: تأکید بیش از فاکت

حد بر آمار و ارقام در رابطه با 

محیطی؛ های زیستبحران

ی نظریِ بالواسطه یا مواجهه

ی بدون میانجیِ نظریه

ی اجتماعی با مسئله

 زیستمحیط

 

با ادارات دولتی ، مثالً، منابع طبیعی جلساتی داشتیم، ولی خیلی واضح میگم که به ما دروغ »

ی دروغ دادن، همین! ما بهشون گفتیم که فقط شکایت از افراد متخلف سری وعده گفتن، یه

های بیشتری  انجام بشه، مثال ًمن به عنوان یک سازی کافی نیست، باید پیگیرییا پرونده
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کنم اگر این فرد مشخص بعد از دو سال نرفت زندان من میرم شخص از یک نفر شکایت می

 (.۸۱)مرد. « ی دادگاهیش چی شد؟چرا نگرفتنش، نتیجه دادگاه پیگیری میکنم ببینم

های تمامی ی چیا است که به نحوی از انحا در گفتهاین جمالت بخشی از روایت عضو هیئت مدیره  

ی تخلفات گیری دولت در زمینهها سختشد. بنا بر این گفتهشونده تکرار میافراد مصاحبه

ر تواند مؤثهای کشاورزی میا مراتع به منظور افزایش زمینها یزدن جنگلچون آتشمحیطی همزیست

کند و به این ترتیب ما شاهد افزایش واقع شود اما بالعکس دولت با این افراد خاطی مدارا می

کالم چیا این است که این افراد طبق قانون حق ندارند های از سوی این افراد هستیم. جانکاریخراب

در  زنند و دولترا تخریب کنند، در واقع آنان به عملی غیرقانونی دست می های بومی یا زریبارجنگل

کند به عنوان اهرمِ فشاری کند. در این میان، چیا تالش میها برخورد نمیآن این میان طبق قانون با

د ای قانون با افرهای دولتی باشد تا به وظایف قانونی خود عمل کنند. در حالی که مواجههبرای  ارگان

ی طبقِ قانون، تقلیل مسئله تر برخورد با افراد متخلفهای حقوقی یا به بیان دقیقدر مقام سوژه

حقوقی است طوری که در این حالت صرفاً بر شخص تمرکز -شناختیی رواناجتماعی به یک مسئله

 .شودشود و علل اجتماعی جرم و پیامدهای اجتماعی آن نادیده گرفته میمی
ان.جی.او )ان.جی.اوی زیست محیطی پاوه،  22با همکاری  11زاگرسانه در سال کمپین »

سقز، سبزاندیشان مهاباد، کرمانشاه، ایالم، پیرانشهر،لرستان، قروه، بیجار و ... با کاشتن بلوط 

 (.22)مرد. « و بادام( برگزار شده

 چونداده تا همنان را شکلنشیبه این ترتیب چیا در همکاری با سایر ان.جی.اوها گفتمان زاگرس   

سپری دفاعی در مقابل تعرضات فرهنگی از جانب گفتمان فرادست عمل کند و در نتیجه هویت و 

مبتنی »اصالت زاگرس از آسیب مصون بماند. به تعبیر استوارت هال، منطق گفتارهای ما در باب هویت 

جهان ناپایدار نوعی حس امنیت و ، که به ما در این «ای پایداراست بر وجود از پیش مفروض سوژه

چنین، (. هال، هم21و  2۳: 1۸1۸در دان،  Hall: 1991بخشد )، می«تضمین بنیادی»تداوم، یک جور 

ی از ی یکی هویت را به منزلهدرباره« اصیل»یا « حقیقی»های مبتنی بر وجود خویشتنی ضفرپیش

ه بنیان و دلیل غایی هستیِ ما و شهود پندارد. هویت از آن حیث کهای ثبات و یقین میسرچشمه

ی از هم پاشیدن است رسد جهان در آستانهایِ ما از تصور مکان در جهان است، هرگاه به نظر میپایه

 یابد.کننده مینیرویی قاطع و تعیین

 های فنیِ مسئله بودهزیست در مریوان تنها معطوف به جنبههای محیطنگاه اعضای انجمن به بحران   

ن ای به سطح کالن  یا به زبابوم دارند و هیچ اشارهی زیستنگر به مسئلهه عبارتی دیدگاهی جزئیب

ب انگاشتن کلیتِ اجتماعی موجرو تأکید بر جزء و نادیدهکنند. از اینشناسی روابط اجتماعی نمیجامعه

 شان نیز از این محدوده عدول نکند.های پیشنهادیحلشده راه
زمان ممکن سد رو تخریب کنن تا زریبار به وضعیت قبلیش برگرده، مرز  تریندر سریع»

روبیِ زریبار رو انجام بدن، ، با زریبار رو مشخص کنن تا جلوی آبشویی مزارع رو بگیره، الی
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 2022توان  هزار نفر و تأمین کرد، می12سال شغلِ  02برداشت رسوبات زریبار میتوان  

 (.۱2)مرد.« نی شکوفایی اقتصادی منطقهاین یع میلیارد تومن درآمد کسب کرد،

چون افزایش محیطی همهای زیستتوان به وجود بحراناگرچه بدون توسل به علوم طبیعی نمی     

بُرد اما بدون پیوند مسائل مذکور با مناسبات ی اوزون و نظایر آن پیشدن الیهی زمین، نازکدمای کره

کردِ پوزیتیویستی به مسائل اجتماعی است. مارکس در این رابطه ویاجتماعی، حاصل کار اتخاذ نوعی ر

کرده  رشد را گردآوریکند علوم طبیعی با کوشش و فعالیتی عظیم، انبوهی مواد و مصالح روبهبیان می

اند. ها نسبت به فلسفه بیگانه ماندهطور که آنها بیگانه مانده است، هماناست اما فلسفه نسبت به آن

ها صرفاً توهمی خیالی بود... علوم طبیعی از طریق صنعت، در زندگی انسان دخالت ای آنظهوحدت لح

کرده و آن را به لحاظ عملی دگرگون ساخته و شرایط رهایی انسان را فراهم آورده است، هر چند اثر 

ی جانبه(. نگاه فنی و یک111: 1۸1۸زدایی است )مارکس، ی آن تکمیل فرایند انسانواسطهبی

بوم جهانی در پیوند با تاریخِ تحوالت سیاسی و گفتمان سبزِ چیا به طبیعت، در حالی است که زیست

ی آن یعنی آب، خاک و هوا جریانی های زندهوارهای که میان اندامچون مجموعهاجتماعی است و هم

کره ای از زیستاز داد و ستد و کنشی مداوم برقرار است و گسست در اجزای این مجموعه در هر نقطه

 تواند عواقب و پیامدهایی برای نقاط دیگری در سطح جهانی داشته باشد.می

 گیریبحث و نتیجه

های موجود در سخنان اعضای آن جداگانه و تم چیاجا که هر یک از نشانگان نوشتاریِ اسناد از آن

ضروری است عنصر  گوییمنظور پرهیز از دوبارهجا بهو به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، در این

های از بحران چیای آن بازنمایی ها را بیرون کشید و به واسطهبخش میانِ نشانهمشترک وحدت

زیستی، زاگرس، سازی، سادهتر ترسیم نمود. نشانگان فرهنگمحیطی را در تصویری کلیزیست

بوم منجر به برساخت زیست در حل بحرانجمعیت، خشونت و کمپین با تأکید بر عاملیت فردی 

ی خودبسنده و منتهی به خلق تصویری اتمیزه از جامعه یا ساختارزدایی از وضعیت اجتماعی سوژه

با توسل به  چیازعم و مدیریت با ناکارآمدی دولتی مواجهیم که به زریبارشود. در نشانگان می

توان دولت را مکلف به انجام وظیفه نمود. در المللی ذیل گفتمان حقوق بشری میهای بینسازمان

گذشته  شناسانه اززیست به بازنمایی زیباییی محیطکردن مسئلهبا رمانتیزه چیانهایت، نوستالژی 

کند. به این ترتیب منطق حاکم بر کلیت نظام زند و بازیابیِ آن را در اکوتوریسم جستجو میدست می

حاکی از این امر است  ، ناکارآمدی مدیریتی و تأکید بر محلیتی فردمحوریمایهنشانگانی با درون

ه کند. دلیل این امر نی نمودِ روابط ساختاری تبیین نمیمنزلهمحیطی را بههای زیستبحران چیاکه 

های شای است که جنبناشی از نبودِ آگاهیِ کافی یا انتخاب استراتژی اشتباه، بلکه آن بسترِ تاریخی

 اند.از بطن آن زاده شده اجتماعی نوین
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سازد که پیروِ آن نهادهای مدنی برای حل ی مدنی را برمیجامعه-ی دولت، دوگانهچیاگونه بدین 

معضالت اجتماعی باید دستگاه دولتی را به چالش بطلبند. این دیدگاه دولت را از مناسبات اجتماعی 

عنوان تجلی سیاسِی که دولت نه به دهد، طوریکند و آن را بر فراز جامعه قرار میمنتزع می

ی گیرد. در نتیجهچون دشمنی اهریمنی مقابل جامعه قرار میی حاکم بلکه همهای طبقهآرزومندی

هم رفته، بررسی ماند. رویی اجتماعیِ کارگزار آن نامشهود میاین امر نقش مناسبات سرمایه و طبقه

ها و علل است که امکان مواجهه با ریشه« یدارسیاست پد»گر اتخاذ ، نشانچیاهای متون نشانه

 هاست.گذارد مبارزه با نتایج یا معلولچه بر جای میمحیطی را مسدود کرده و آنهای زیستبحران
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 زیستدر جهت بازنمایی محیط چیاتمهیدات نشانگان 

گیری نهایی باید بر این نکته تأکید کنیم که در مقابل سیاست پدیدار باید رسم نتیجهبه  

سیاست کلیت برخالف سیاست پدیدار که صرفاً پژواک امور جزئیِ را در پیش گرفت. « سیاست کلیت»

های امر کلی در تمامی رویدادهای اجتماعی است. سیاست کلیت ازهم است در پیِ یافتن نشانهمنفک

ی زند و درمقام سیاستشمول پیوند میزیست، امر محلی را به امر جهانی محیطکردن مسئلهبا تاریخی

 یپندارد و ارائهدر چارچوب وضع موجود را بازتولید ایدئولوژی مسلط می رادیکال جستجوی بدیل

به  داند. نیازیداری را ناممکن میبرنامه در این زمینه بدون رویارویی مستقیم با نظام سرمایه هرگونه

ساختن بحران نوستالژیا و اکوتوریسم: محلی

محیطیزیست  

زیستی، زاگرس، جمعیت، سازی، سادهفرهنگ

ی خشونت و کمپین: برساخت سوژه

ی تصویری اتمیزه از جامعه، خودبسنده، ارائه

از وضعیت اجتماعی ساختارزدایی  

مدیریت: اصالح سبک مدیریتیِ ناکارآمد 

دولت از طریق بسیج مردمی و توسل به 

سیاست پدیدار:   گفتمان حقوق بشر

کردن نامرئی

 کلیت اجتماعی

دولت: ی مدنی و ی جامعهبرساخت دوگانه

ساختن دولت از مناسبات اجتماعیمنتزع  
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داری نیست. روشن است که نظم موجود زیست در تاریخ چند قرن اخیر سرمایهمحیط ذکر آمارِ ویرانی

های پیشین چه بر سر طبیعت آورده، بنابراین یگانه طریق راهگشا حرکت در ر مقایسه با تمامی نظامد

جز تعامل انسان جا که تاریخ جوامع بشری چیزی بهبومی است. از آنجهت تحقق یک انقالب زیست

د. مطالعۀ طلبمی ای مناسبات اجتماعی راکردن ریشهبوم، زیروزِبَربا طبیعت نیست، لذا انقالب در زیست

هایی که ها و هزینهها با وجود مبارزات، تالشگوید که این انجمنمحیطی به ما میهای زیستانجمن

-می 1گراییِشوند، اما بعضاً به دام نوعی کیش حاشیهگران محیط زیست متحمل میدر تقابل تخریب

 گزیر بر حواشی متمرکز شده وثقل وضعیت موجود ناجای پرداختن به نقطهافتند که مطابق آن بهمی

اری دها و ساختارهای بنیانی سرمایهتوانند مکانیسمشوند و نمیتهی می 0گری باژگوناز هر گونه سویه

 مصرفی را که عامل اصلی تخریب طبیعت هستند به چالش بکشند.  

 منابع

 .1۸12 تیر ،1 یشماره اجتماعی،-فرهنگی ینامهماه بومی، هایانگاره یپایه بر توسعه (.1۸12عدنان. ) استوار،

 یشماره سوم، سال اجتماعی،-فرهنگی ینامهماه بدانیم، را قدرش حیات، یمایه آب (.1۸1۱سیوان. ) امینی،

 .1۸1۱ دی ،01

 .1۸12 اسفند ،2 یشماره یکم، سال اجتماعی،-فرهنگی ینامهماه تکانی، روستا (.1۸12چیا.) سبز انجمن

 اسفند ،2 یشماره یکم، سال اجتماعی،-فرهنگی ینامهماه شکارچی،بی سرزمین (. 1۸12چیا. ) سبز انجمن

1۸12. 

-فرهنگی ینامهماه مریوان، در باطله کاغذ تن ۱ از بیش آوریجمع نیست؛ زباله کاغذ(. 1۸1۱چیا. ) سبز انجمن

 .1۸1۱ مرداد ،00 ش اجتماعی،

 سایت میدان. اسب زباله شد،شهرداری چگونه ک(. 1۸11ایثاری، مریم. )

 های فرهنگ.بان، تهران: نشر پژوهشی مسعود کلبهترجمه مدرنیسم،توهمات پست(. 1۸11ایگلتون، تری. )

ی نقد، ی پرویز صداقت، در پسامدرنیسم در بوتهترجمه ها،خاستگاه پسامدرنیست(. 1۸1۱ایگلتون، تری. )

 ی انتشارات آگاه.گزینش و ویرایش: خسرو پارسا، تهران: مؤسسه

ی روزبه صدرآرا، تهران: نشر ترجمه های ایدئولوژیک دولت،ایدئولوژی و سازوبرگ(. 1۸۳۱آلتوسر، لویی. )

 چشمه.

 .1۸12 مهر ،10 یشماره اجتماعی،-فرهنگی ینامهماه ،زیستمحیط و فرهنگ هویت، (.1۸12امید. ) باتو،

ی کیوان ابوذر، سایت ، ترجمهپذیر است؟داری سبز امکانآیا سرمایه(. 1۸11فاستر، جان و مگداف، فرد. )بالمی

 میدان.

                                                           
1. cult of marginality 

2. subversive 
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ی علی اکبر معصوم بیگی، تهران: ترجمه اکولوژی مارکس؛ ماتریالیسم و طبیعت،(. 1۸۳0فاستر، جان. )بالمی

 نشر دیگر.

ی ترجمه یست،زداری و محیطمحیطی، در سرمایهشکست اصالحات جهانی زیست(. 1۸۳1فاستر، جان. )بالمی

 برزو نابت، تهران: نشر دیگر.

ی نقد، ی محمود متحد، در پسامدرنیسم در بوتهترجمه زیست،مارکس و محیط(. 1۸1۱) فاستر، جان.بالمی

 ی انتشارات آگاه.گزینش و ویرایش خسرو پارسا، تهران: مؤسسه

ی رضا میرزا ابراهیمی، سایت نقد ترجمه شناسی اقتصاد سیاسی مارکسی،بوم(. 1۸11فاستر، جان. )بالمی

 اقتصاد سیاسی.

ی روزبه آقاجری و شیرین کریمی، سایت ترجمه پرداز غذا،ظریهمارکس در مقام ن(. 1۸1۳فاستر، جان. )بالمی

 پروبلماتیکا.

 ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.، ترجمههای اجتماعیطراحی پژوهش(. 1۸12بلیکی، نورمن. )

 به انکردست آزاد سد آب انتقال خبر خصوص در کردستان، استان محیطیزیست هایانجمن یشبکه یبیانیه

 .1۸1۱ مرداد ،00 یشماره دوم، سال اجتماعی،-فرهنگی ینامهماه همدان،

 برگرفته کردستان، در مدنی هایاسطوره عصر آغاز باجور؛ شریف مرگ .(021۳) .پورامین فرهاد و خالد توکلی،

 (. t.me/ chya_ngo) چیا سبز انجمن تلگرامی کانال از

 ینامهماه آن، حفاظتی کارهایراه و تهدید عوامل زریبار؛ تاالب چیا، سبز انجمن پژوهشی-تحقیقاتی تیم

 .1۸12 دی ،۸ یشماره یکم، سال اجتماعی،-فرهنگی

 ،0۳ یشماره سوم، سال ،اجتماعی-فرهنگی ینامهماه ،است مداوم اصالح اعتراض، (.1۸1۱افراسیاب.) جمالی،

 .1۸1۱ بهمن

 یکم، سال ،اجتماعی-فرهنگی ینامهماه کاذب، آگاهی و خشونت زیست،محیط (. 1۸12عدنان.) حسینی،

 .1۸12 آبان ،1 یشماره

-فرهنگی ینامهماه زیست،محیط از حفاظت راه در ناپذیرخستگی تالش سال 11 (.1۸12عرفان.) حسینی،

 1۸12 اردیبهشت ،1 یشماره یکم، سال اجتماعی،

 دوم، سال ،اجتماعی-فرهنگی ینامهماه آب، یناشکرانه مدیریت و ناسپاس انسان (. 1۸1۱طالب. ) حیدری،

 .1۸1۱ مرداد ،00 یشماره

 ی محسن ثالثی، تهران: نشر آگه.، ترجمهی سیاسی سبزهافلسفه و اندیشه(. 1۸11دابسون، اندرو. )
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Abstract 

This research is an attempt to analyze critically the green politics as the basis of the 

approach of environmental associations to the ecosystem. This attempt is done through 

relying on the concept of consumer culture and its role in destructing ecosystem in 

contemporary world. The main argument is that environmental associations neglect the 

role of global capitalistic mechanisms when analyzing the causes of environmental crises 

and its solutions. Hence, they fall into the trap of a marginalist cult due to concentrating 

on particular and contextual phenomena. From the viewpoint of this research, the 

destruction of nature in contemporary era is something deeply related to social and 

political conditions, and this relation can only be explained through analyzing texts, 

documents, attitudes and activities of activists of environmental associations. The field of 

study is Chya Green Organization in Mariwan. The data are gathered in two levels: texts 

and documents produced by Chya and interviews with active members of this association 

about their attitudes and behaviors towards environment. The first data are analyzed by 

way of symptomatic reading and the second data through thematic analysis. The findings 

show that culturalization, violence, management, human rights, nostalgia, ecotourism, 

Zagros, Zaribar and campaign are among the most prevalent signs in texts and documents 

produced by this association. Also, constitutionalism, identification and realism are the 

central themes as to the green politics of Chya.    
 

Key words: environmental associations,environmental crises, green politics, symptomatic 

reading, Chya Green Organization.   
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