


چهار دیدگاِه متضاد
برای حفظ  زمین

شماره ی ۱9۱

مارتین امپسون



3

چهار دیدگاِه متضاد برای حفظ زمین

»چطور از یک فاجعه ی اقلیمی جلوگیری کنیم«

شود( طی  باید  که  راهی  و  داریم  که  )راه حل هایی 

بیل گیتس

انتشارات پنگوئن. ۲۰۲۱

»بیش از حد گرم شده«
)چطور رسمایه داری زمین را ویران کرده و چطور 

می شود علیه آن مبارزه کرد(

کیت آرونوف

انتشارات بولدتایپ بوکز. ۲۰۲۱

»زمین در آتش«

)مانیفستی برای دوره ی ویرانی محیط زیست(

متیو الرنس و لورا لی بورن-لنگتون

انتشارات ورسو. ۲۰۲۱

»جنگ اقلیمی جدید«

)جنگی برای پس گرفنت زمین مان(

مایکل ای.مان

انتشارات پابلیک افرز. ۲۰۲۱



4

چهار دیدگاِه متضاد برای حفظ زمین

چندان حرجی بر این خطا نیست اگر فکر کنیم تنها کتابی که درباره ی تغییرات آب وهوایی اخیر منترش شده 

کتاب به خود خدمت کن بیل گیتس با عنوان »چطور از یک فاجعه ی اقلیمی جلوگیری کنیم« است. کتاب گیتس 

گسرتده  تظاهرات  در  جوان  هزاران  که  زمانی  است.  آب وهوایی  تغییرات  پیرامون  بحث  در  سیاسی  مداخله ای 

خواهان تغییر سیستم می شوند، او و هم طبقه هایش مشوش می گردند. گیتس اما به جای تغییر سیستم، راه حل 

دیگری دارد. گیتس می گوید نیاز نیست سیستم را تغییر دهیم. او استدالل می کند که تغییرات آب وهوایی قابل 

حل است اگر بازار آزاد باشد. رشکت ها فناوری های نوینی درست می کنند و رسمایه دارانی چون او سودهای کالن 

می برند. برای گیتس نقش دولت این نیست که شغل ایجاد کند، بلکه این است که رسمایه گذاری های پرخطری 

انجام دهد که رسمایه داران از آن پرهیز می کنند. تحقیق و توسعه پرخرج است، پس هزینه ی آن باید با دولت 

باشد. اما نتایج آن باید در اختیار رشکت هایی از جمله رشکت هایی قرار گیرد که به بیل گیتس تعلق دارد.

حمله به راه حل گیتس با این استدالل که تنها به خودش سود می رساند، ساده است. او درباره ی انرژی هسته ای، 

سوخت های فسیلی و وسائل نقلیه ی الکرتونیکی حرف می زند و می شود عالیق مالی او را در رشکت های انرژی 

چیزی  آن   موزیانه ی  کمرت  بخش های  اینها  اما  کرد.  پیگیری  فسیلی  سوخت های  و  باتری  تحقیقات  و  هسته ای 

که او می فروشد. گیتس رسخوشانه به ما می گوید »من بیشرت شبیه یک مهندس فکر می کنم تا عامل سیاست، و 

راه حلی برای سیاست تغییرات آب وهوایی ندارم.« مسئله اینجاست که تغییرات آب وهوایی مشکلی فنی نیست، 

بلکه مشکلی است که نیاز به پاسخ های سیاسی دارد. پس گیتس برای میلیون ها انسانی که با فاجعه رودررویند 

حرف چندانی ندارد. او فن آوری را ستایش می کند، اما برای کسانی که میراث استعامر، امپریالیسم و رسمایه داری 

امروز به زندگی شان آسیب زده، چیزی ندارد. وی نه درک می کند که چگونه رسمایه داری باعث ایجاد فاجعه ی 

زیست محیطی می شود و نه چگونگی آمیخنت آن با ظلم و نابرابری را می فهمد. 
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کتاب او همچنین به شکل ناامیدکننده ای خالی از مسائل زیست محیطی گسرتده تری مانند از دست دادن تنوع 

زیستی است. بهرتین کارکرد کتاب گیتس بینشی است که در ذهنیت برخی از ثرومتندترین افراد کره ی زمین ایجاد 

می کند. اما می توان چندان ناامید نبود چرا که کتاب های دیگری هستند که سعی می کنند فاجعه ی محیط زیستی 

را به شکل معناداری توضیح دهند.

مکانیزم های بازار؟

مایکل ای.مان نویسنده و دانشمند برجسته ی محیط زیست است. اظهارات و کتاب های او سهم زیادی در درک ما 

از فاجعه داشته است. مشهورترین تحقیق او تولید گراف چوب هاکی بوده است. در ۱۹۹۹ این تصویر ساده منجر 

به درک حقیقت تغییرات آب وهوایی شد. در نتیجه منکران تغییرات اقلیمی تالش سیستامتیکی برای بی اعتبار 

کردن مان و همکارانش کرده اند. اما هامنطور که مان در کتاب تازه اش، »جنگ اقلیمی جدید«، توضیح می دهد 

این مدل انکار اتفاق تازه ای نیست. بلکه رصفاً آخرین مورد از مجموعه تالش ها برای تضعیف علوم زیست محیطی، 

سیاست ها و قوانینی است که ممکن است درآمد رشکت های سوخت فسیلی را متوقف کند.

کتاب مان در زمینه ی توضیح علوم اقلیمی و تاریخ منکران تغییرات اقلیمی، قوی ترین کتاب است. او همچنین به 

بحث اصلی دیگری می پردازد -مسئولیت فردی. و استدالل می کند که »تقصیر شام نیست«، مان می گوید متایل 

به رسزنش افراد به دلیل رفتارهای مخرب محیط زیست انحرافی از ]شناخت[ دشمن واقعی است. مان می گوید 

فردی  خلوص  به  گرایش  و  فردی،  رفتارهای  خواندن  گشنت، رشم آور  فردی  مقرص  »دنبال  به  منجر  انحراف  این 

است. همچنین باعث می شود تا مدافعان واقعی محیط زیست ریاکار نامیده شوند و به گفتامن محافظه کاران 

که می گویند اقدامات محیط زیستی موجب فداکاری های فردی و محدود کردن آزادی های شخصی است، مجال 

بروز بیشرتی می دهد.« مان نسبت به آینده خوش بین است و مطمنئ است که جهان بحران اقلیمی را پشت رس 

می گذارد. اما هشدار می دهد که انحرافات منجر به دور شدن از راه حل مطلوب او می شوند -»قیمت گذاری و 

قانون مند کردن کربن، حذف سوبسید سوخت های فسیلی، یا ایجاد مشوق هایی برای انرژی های پاک.«

برخالف گیتس، مان تغییرات اقلیمی را تنها مشکلی فنی منی داند. او معتقد است که راه حل ها مالی است و نیاز به 

رهربی دولت دارد، برای همین است که به »قیمت گذاری کربن« ارجاع می دهد. مان معتقد است این مکانیزم بازار 

باعث می شود که رشکت ها کمرت گازهای گلخانه ای تولید کنند چرا که سوخت های فسیلی بسیار گران خواهند بود.

اما مان در عین حال نگران مخالفت ها با چنین راه حلی است. او نگران »پیرشو هایی« است که قیمت گذاری کربن 
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را »به عنوان مکانیزم صوری اقتصادهای نولیربال که موجب تضعیف عدالت اجتامعی می شود« می بینند. او به 

خیزش جلیقه زردها در فرانسه ارجاع می دهد، زمانی که معرتضین علیه مالیات کربن ارائه شده توسط مکرون به 

خیابان ها آمدند. مشکل این استدالل این است که قیمت گذاری کربن واقعا مکانیزم اقتصادی نولیربالی است که 

در نهایت موجب تضعیف عدالت اجتامعی می شود. مان می خواهد خوانندگانش باور کنند که قیمت گذاری کربن 

و دیگر مکانیزم های بازار می توانند پیرشو باشند، اما او فراموش می کند که این اقدامات در بسرت رسمایه داری رخ 

می دهند. به همین دلیل است که مالیات کربن مکرون جلیقه زردها را به خیابان می آورد -دقیقا به این دلیل که 

به کارگران فرانسوی از لحاظ مالی آسیب می زند.

یک دلیل اینکه مان مشخصا مکانیزم های بازار به عنوان راه حل تغییرات اقلیمی خیلی پیگیری می کند، این است 

که او باور دارد این راه حل ها می تواند هر دو بال رسمایه داری آمریکایی را متحد کند. او می گوید از قضا طرح 

قیمت گذاری کربن را اولین بار جمهوری خواهان بیان و متام اعضای شورای مشاوران اقتصادی رییس جمهور از آن 

حامیت کردند. مان که خود یک دموکرات است می داند قیمت گذاری کربن از حامیت گسرتده در دیگر سوی 

سیاست آمریکایی نیز بهره مند است.

مان بسیار مشتاق حامیت هر دو حزب است. در واقع کتاب او تا حد زیادی جستجوی سیاست های اقلیمی ای 

ایده های  که  هنگامی  این رو،  از  باشد.  پذیرفتنی  و جمهوری خواهان  دموکرات ها  جریان  دو  هر  برای  که  است 

چنین  طرح  با  است  معتقد  که  چرا  نیست.  خوشحال  چندان  می شود  مطرح  اقلیمی  مسائل  پیرامون  رادیکال 

ایده هایی »اقتصاد سیاسی ای خواهیم ساخت که برای مصالحه بین دو حزب مانند زهر عمل می کند.«

مان می گوید: »برخی پیرشوها احساس می کنند که سیاست های فعلی به قدر کافی به ناعدالتی های اجتامعی 

رسیدگی منی کند... آنها استدالل می کنند هر طرحی که قرار است به تغییرات اقلیمی بپردازد باید به بی عدالتی های 

بحران  است.  اقلیمی  اقدامات  ذات  در  اجتامعی  عدالت  می گویم  برعکس  من  اما  بپردازد....  هم  اجتامعی 

بحران  ]حل[  در جهت  اقدام  پس  می زند...  دارند  کمرتی  ثروت  که  کسانی  به  بزرگرتی  محیط زیست... رضبه ی 

اقلیمی هم زمان اقدام در جهت رفع ناعدالتی های اجتامعی است.« این رویکرد ممکن است جمهوری خواهانی که 

مشکلی با نژادپرستی و فقر ندارند را راضی کند. اما برای کسانی که زندگی و خانه و مزرعه شان را به دلیل تغییرات 

اقلیمی از دست داده اند یا نابرابری و حقوق های کم را تجربه می کنند چیزی برای ارائه ندارد.

خوش بینی مان در راستای مدیریت تغییرات اقلیمی مبتنی بر این باور اوست که هامن کسانی که بیشرتین سهم 

را در ایجاد مشکالت دارند می توانند پروژه هایی برای حفظ جهان داشته باشند.
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زمین در آتش

خوشبختانه، دو کتاب تازه ی دیگر رویکردهای متفاوتی دارند. آنها مسئله ی عدالت اجتامعی، مبارزه با نژادپرستی 

و ضدیت با امپریالیسم را در قلب مبارزه با تغییرات اقلیمی می دانند. کتاب »زمین در آتش« نوشته متیو الرنس 

و لورا الی بورن-لنگتون مانیفستی برای نیودیل سبز )Green New Deal( محسوب می شود که عدالت اجتامعی 

و ایجاد شغل در محور آن قرار گرفته است.

برعکس خوش بینی مان، آنها می گویند: »اگر نگوییم هیچ منونه ای، منونه های اندکی در دست داریم که جوامع 

بنیادین موفقیت آمیزی داشته باشند.« آنها خیلی مستقیم و رصیح  اندکی چنین تحول  توانسته باشند در زمان 

درباره ی رسمایه داری صبحت می کنند و به نقل قول مشهور رزا لوکزامبورگ در دوره ی جنگ ارجاع می دهند که 

جامعه در دوراهی انتخاب بین بربریت و سوسیالیسم است. آنها می گویند: »رسمایه داری استخراج گر، سیستم های 

طبیعی ای را که همه ی زندگی به آنها وابسته است، از هم می پاشد و موجب ایجاد اختالل و خشونت ناشی از 

ویرانی می شود. ما در یک تقاطع نابودکننده قرار گرفته ایم.«

هدف آنها دستیابی به اقتصادی است که »جهت آن نسبت به تامین نیازهای اجتامعی و محیط زیستی تغییر کند، 

بی عدالتی جوامع فعلی و اقتصاد سیاسی استخراج گر و نوامپریالیستی را تغییر دهد؛ مشوق اشرتاکی بودن نعامت 

زندگی باشد در جوامعی باشد که در آن زیبایی و آسایش ]امری[ رزومره است؛ مالکیت جمعی و کنرتل اجتامعی 

گسرتش یابد؛ و دموکراسی و آزادی فزونی یافته و عمیق تر شود.«

از حد  »بیش  آرونوف  کیت  کتاب  می دهد.  پیشنهاد  مان  که  است  چیزی  از  فراتر  بسیار  سازوکار«  »تغییر  این 

گرم شده« هم از قضا چنین مضمونی دارد. هر دو کتاب توضیح می دهند که مبارزه با فاجعه ی محیط زیستی یعنی 

مبارزه با رسمایه داری و این دو را در مبارزه برای عدالت اجتامعی منی توان از هم جدا کرد.

آرونوف ریشه ی این ایده که رسمایه داری می تواند از طریق مکانیزم های بازار مانند قیمت گذاری کربن مشکل 

را حل کند، می زند. او معتقد است بسیاری »رفتارهای هیوالوار« وجود دارد که در رسمایه داری عقالنی است، و 

»قیمت هایی که قرار باشد اثرات جانبی نرش گازهای گلخانه ای متام و کامل کنرتل و برای تولید گازهای گلخانه ای 

از آلودگی  تا کم کم  به آلوده کنندگان تذکر داده شود  اینکه  نه  آنها خواهد بود  با منع  حد تعیین کند، مساوی 

بکاهند... طرح کسب وکار رشکت های سوخت فسیلی این است که تا حد امکان حفاری کنند و سوخت فسیلی 

بسوزانند، آن هم در رسیع ترین زمان ممکن و واقعا شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد آنها به زودی 

تغییر رویه خواهند داد.«
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محیط زیست گرایی ضدرسمایه داری

متیو  آرونوف و کتاب  این بحث ها مشارکت می کنند. کتاب کیت  جای خوشوقتی است که سوسیالیست ها در 

الرنس و لورا لی بورن-لنگتون با جزییات توضیح می دهند که یک جامعه ی پایدار چطور کار می کند.

در  دارد.  وجود  مشکلی  می دهند  ارائه  رسمایه داری  از  نویسنده  سه  این  که  تصویری  در  می کنم  فکر  من  اما 

از  که  آزاد  بازار  تشدیدشده ی  برنامه ی  یک  است.  نئولیربالیسم  که  رسمایه داری،  خود  نه  مشکل  کتاب  دو  هر 

اواخر دهه ی ۱۹۷۰ ظهور کرد و در قالب سیاست های تاچر و ریگان تجسم یافت. هامنطور که آرونوف نشان 

بازار  مکانیسم های  معرفی  و هم  زیست محیطی  نظام مند سیاست های  بردن  بین  از  نئولیربالیسم هم  می دهد، 

را به عنوان راه حل های ترجیحی برای مسائل زیست محیطی می داند. گرایشی وجود دارد که به جای اشاره به 

نحوه ی کارکرد رسمایه داری، نئولیربالیسم را به عنوان مشکل معرفی می کند. الرنس و لی بورن-لنگتون می نویسند: 

»تحول نهادی متاثر از نئولیربالیسم اساس کارکرد امروزی اقتصاد است... فراتر رفنت از نئولیربالیسم یعنی آموخنت از 

موفقیت هایش... ما باید نهادهای بنیادینی که اقتصاد را سامان می دهد و قدرت راتوزیع می کند، متحول کنیم.«

اما این دقیقا یعنی چه؟ برای الرنس و لی بورن-لنگتون این اظهارات بدین معنی است که باید سیستم های مالی 

را دموکراتیزه کنیم و از حضور کارگران در بدنه ی رشکت ها مطمنئ شویم. »تصور دوباره و رادیکال« آنها شامل 

دموکراتیزه کردن و مالکیت اجتامعی اقتصاد، خصوصا سیستم مالی است. بدیل آنها »که بر ضد قانون رسمایه 

است... به دنبال یک بازار دموکراتیک است که )امور( مالی تحت کنرتل اجتامعی باشد، سازمان های بزرگ در 

نقش نهادهای مولد باشند، و بر اساس مالکیت و کنرتل جمعی، اکوسیستمی متکرث پی ریزی شده باشد.« آنها به 

نقش »شوراهای کار« ۱در آملان اشاره می کنند که نقش اندکی در شنیدن صدای کارگران توسط اعضای هیئت مدیره 

داشته اند.

آرونوف نیز به همین شکل، امیدوار است بینش هایی که موجب تخریب نئولیربالی در رسارس جهان شده است، 

متحول شوند. او به ایجاد یک »برتون وودز جدید« ۲ دعوت می کند تا سیستم مالی بین املللی اصالح شود و بتواند 

به چالش تغییرات اقلیمی و دیگر مسائل اجتامعی پاسخ دهد.

۱- شوراهای کار در آملان به شکل بنیادین با شوراهای انقالبی تفاوت دارند. این شوراها در واقع شکلی از سازمان یابی کارگری در 

محیط های کار است که در شکل سازمان یابی با سندیکاها و اتحادیه ها متفاوت اما در کارکرد دارای هامن وظایف است. م

۲- نظام مدیریت پولی برتون وودز در اواخر جنگ جهانی دوم قوانین روابط مالی و بازرگانی میان کشورهای آمریکا، کانادا، اروپای 

غربی، اسرتالیا و ژاپن را مشخص کرد. نظام برتون وودز نخستین منونه از یک نظام پولی است که با هدف کنرتل روابط پولی میان 

دولت-ملت ها تأسیس شده است. در نظام برتون وودز هر کشور باید سیاست پولی خود را چنان اتخاذ کند که نرخ مبادله ی ارز 

خود را به طال گره زده و این نرخ را ثابت نگه دارد. م
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طبیعتا چشم اندازی قابل توجه اما توامان ایده آلیستی است. هر چقدر هم ما امیدوارم باشیم که کار در رسمایه داری 

دموکراتیزه و رسمایه داری پایدار و منصفانه شود، چیزی تغییر منی کند. رسمایه داری سیستمی است که استثامر 

اصلی ترین ویژگی آن محسوب می شود. ارزش اضافی از کار کارگران استخراج شده و مبنای انباشت سود را ایجاد 

می کند. تغییر این سیستم به چیزی خالف خودش ممکن نیست. تنها راهی که می توان سیستمی عاری از استثامر 

و انباشت داشت از نابودی رسمایه داری می گذرد، که یعنی پایان دادن به سطه ی امثال بیل گیتس بر جهان.

مشکل کسانی که با نیت خیر در پی اصالح رسمایه دای و بنای سوسیالیسم از درون رسمایه داری اند این است که 

سیستم طوری طراحی شده که از این تغییر جلوگیری می کند. حتی آرونوف هم این را تصدیق می کند و می نویسد: 

»نظم کنونی جهان به جای آنکه به کربن زدایی بیشرت کمک کند مانع آن است. قوانین سفت وسخت بین املللی 

می گویند که جاه طلبانه ترین برنامه های اقلیمی را در سطح ملی اجرا می کنند، و به رشکت ها و نیز به دولت ها به 

منایندگی از رشکت ها اجازه می دهند تا در برابر اصالحات دموکراتیک جانانه مقاومت کنند.«

دولت رسمایه داری، که با نهادهایی با ارزش های خنثی بسیار متفاوت است، به گونه ای سامان داده شده که منافع 

رسمایه تامین شود. رسمایه داری با انواع ابزارها از قوانین بین املللی تا پلیسی که معرتضین را دستگیر می کند و 

رسبازانی که به روی انقالبیون آتش می گشایند، از خودش در مقابل آن چیزی که مخل منافع شخصی اش باشد، 

دفاع می کند.

متاسفانه هیچ کدام از این نقدهای چپ به رسمایه داری و سابقه ی زیست محیطی اش به کارهای کارل مارکس رجوع 

نکرده اند. مشخصا قصوری رخ داده چرا که در دهه های گذشته شاهد شکوفایی نوشته هایی بوده ایم که مبتنی بر 

پیام اکولوژیکال کارهای مارکس بوده اند. در نظر مارکس رسمایه داری بسیار برای محیط زیست مخرب است چرا 

که رابطه ی تاریخی و پایدار بین جامعه ی انسانی و دنیای طبیعی را از بین می برد. خودپویی ذاتی رسمایه داری 

برای انباشت منجر به فرسایش منابع، آلودگی و رنج انسان ها می شود.

جمع بندی های انقالبی

الرنس و لی بورن-لنگتون به جای استفاده از این نکات، جمع بندی انقالبی منتج از کارهای مارکس را رد می کنند. 

آنها می گویند: »هیچ رویارویی نهایی ای با رسمایه داری وجود ندارد... هیچ موقعیت صفر و یکی نیست که بشود 

بر آن غلبه کرد« -اما این دیدگاه موجب ادامه ی رسمایه داری می شود نه تغییر آن. به سال ۱۸۸۰ فردریش انگلس 

در بحث علیه رویاهای سوسیالیست های تخیلی نوشت: »این سیستم های جدید اجتامعی به دلیل آرمانی بودنشان 
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محکوم به شکستند؛ هرچه بیشرت به جزئیات این سیستم ها پرداخته شده، بیشرت در فانتزی محض فرو رفته اند.«

می خوانیم،  »سبز«  رشکت های  به  لی بورن-لنگتون  و  الرنس  امید  از  وقتی  نکرد  انگلس  یاد  می شود  سختی  به 

رشکت هایی که: »از قوانین جدید استفاده می کنند... که این ]رشکت ها[ را از وسیله ای که به تعدادی اندک سود 

حداکرثی می رساند به نهادی اشرتاکی بدل کنند.«

اقتصاد  نیودیل سبز را »ریشه ی عدم تعادل عمیق قدرتی می داند که  چشم انداز آرونوف رادیکال تر است. وی 

مبتنی سوخت فسیلی را امکان پذیر کرده است.« اما منی تواند اسرتاتژی انضاممی ای برای دستیابی به این تعادل 

قدرت ارائه دهد.

سوسیالیست ها باید به این سوال طور دیگری نگاه کنند. ما برای بحران اکولوژیکی با خود رسمایه داری رشوع 

می کنیم و نه نئولیربالیسم. یک جامعه ی واقعا پایدار تنها با پایان سلطه ی رسمایه بر زمین میرس می شود. و این 

نیازمند انقالب است.

این بدین معنی نیست که ما اصالح را نامعترب می دانیم. سوسیالیست ها از رادیکال ترین نسخه های نیودیل سبز 

و برنامه ی ایجاد شغل های جدید در این قالب حامیت می کنند. به جای پایین آوردن تقاضاهایامن برای اینکه 

موجب تسکین خاطر حزب جمهوری خواه شود، ما مسائل محیط زیستی را به دیگر مسائل اجتامعی چون مسکن، 

حمل و نقل، نژادپرستی و نابرابری جنسیتی متصل می کنیم. ما می خواهیم با این تقاضاها جنبشی ایجاد کنیم که 

رسمایه داری را به چالش بکشد و عدالت اقلیمی ایجاد کند، جنبشی که کارگران در قلب آن قرار دارند.

چشم انداز ما از دنیای سوسیالیستی جایی است که نهاد رسمایه از بین رفته است. آنچه ما می خواهیم یک اقتصاد 

برنامه ریزی شده ی دموکراتیک است که در آن تولید به نفع مردم و کره ی زمین تنظیم می شود. و این تنها از یک 

انقالب توده ای منتج خواهد شد. از کمون پاریس تا شوراهای انقالب روسیه، از شوراهای کارگری انقالب آملان در 

۱۹۱۹ یا انقالب های مجارستان و پرتغال در سال های ۱۹۵۶ و ۱۹۷۴ همین بوده. این نهادهای قدرت کارگری اساس 

یک جامعه ی متاما نوین را شکل می دهند-جامعه ای که می تواند با سازماندهی تولید در جهت منافع همه ی ما به 

شکاف بین برشیت و طبیعت التیام دهد.

منبع: حزب کارگران سوسیالیست

http://https://swp.org.uk/debating-how-to-save-the-planet/
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