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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  زيگدی زولتان: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ اپريل ٢٢
 

   و سوسياليسمبحران محيط زيستداری،  سرمايه
 ،فقر ميان در ھا آن. است پايدار ئیابتدا زندگی يک حتا فاقد جھان جمعيت از نفر ميلياردھا مصرف، جنون کنار در

 غيرانسانی و آور تأسف فالکت رفع مادی ابزارھای تا. مانند می زنده ندرت به ناکافی آب و غذا مسکن، بيماری،

 خوار دليل به آينده از ھا آن ۀسنگدالن ساختن محروم. باشد الزامی بايد رشد و پيشرفت نشده، مھيا انسان ميلياردھا

 کنند می محکوم را رشد و پيشرفت آسان چنين که انیکس. است خودخواھی و حقير ،ئیگرا مصرف–ابر شمردن

  .اند بسته ملی و نژادی طبقاتی، یھا نابرابری بر را خود چشم شرمانه بی

  
 سياسی ستراتيژی يک وجود در چپ ئینما چھره بر جملگی مضمون، در که يا تصريح به کنفرانس، اين گفتارھای«

 و خود ديروز با متمايز چپی ستراتيژی. داشتند تأکيد جھان و ايران چپ پيشين ھای ناکامی نيز و غنی تجارب بر متکی

 از دفاع و سوسياليستی انداز چشم با دمکراسی، اصول بر پايبندی آزادی، به باورمندی آن در که ئیژتراتيس در منعکس

   )»چپ وحدت «کنفرانس مباحث و ھا طرح از برداشت –سياسی ستراتيژی پيرامون(» .ابندي یم تجلی زيست محيط
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 ممکن شديم مطلع بار نخستين برای ما که آورد ياد به سالی ۀمثاب به را ٢٠١۴ سال است ممکن بشر ديگر، لسا صد

 سطح متری ٣ افزايش موجب و کرده متزلزل ناپذير برگشت طور به را جنوب قطب غرب در يخ بزرگ ۀالي است

  .باشيم شده بحارا

 و شده دچار سرنوشت ھمان به نيز جنوب قطب شرق پيکر غول يخچال شديم مطلع که زمانی ،٢٠١۵ سال حال، عين در

  .باشد قوز باال قوز تواند می بياورد، باالتر اندازه ھمان به را حرب سطح است ممکن

 از يخ عظيمی مقدار زمين کره تحتانی قسمت که زمانی بگيرند نظر در بايد ھا ئیامريکا ويژه به و شمالی کرۀ نيم ۀسکن

 کرده باقی از تر بيش جاذبه قانون علت به کنند می زندگی آن فوقانی بخش به تر نزديک که ام از کسانی دھد می دست

  ).٢٠١۵ چمار ١۶ پست، واشنگتن (ديد خواھند را حرب سطح آمدن باال زمين

 ار زيستی محيط ۀفاجع سوی به ديگر گام يک شد گزارش پست واشنگتن در که اقليمی اتتغيير درباره ھا يافته ترين تازه

 ۀکر ۀفزايند تخريب که کنند می درک مردم کنار، به نادانی گران تجليل ديگر و ھا الزمانی آخر ھا، فرھنگ بی. دھد می نشان

 محيط نمود، ظھور زمين ۀکر روی بر انسان که زمانی. آورد خواھد بار به فاجعه آن از فراتر و درد مدت کوتاه در زمين

. دادند می نشان بقاء برای را عبوری غيرقابل ًظاھرا موانع طبيعی جھان ھای یويژگ  ديگر و اقليمی، شرايط زيست،

 برای نوميدانه تالش و طبيعی بالھای برابر در مانع ايجاد برای ظريف ۀمبارز يک انسان ۀاولي تاريخ و تاريخ ماقبل

  .نمود می هئارا طبيعت که بود اندکی چيزھای از برداری بھره

 بشريت. است زده کامل دور يک شرايط) ساپينس ھومو (ورز انديشه انسان پيدايش از سپ سال ھزار دصدو نزديک

 انسانی ۀپروژ پايداری به کم بسيار توجه با اما ،)انسانی ۀشيو يک از دور بسيار گرچه (را طبيعت بر غلبه ابزارھای

  .است کرده پيدا

 نابخردانه خودکشی نوع يک کند؛ می تھديد خود ایبر شدن سکونت غيرقابل به را جھان قبسا پذير آسيب ۀگون امروز،

 خودکشی مسير اين از ھستند مصمم که ئیھا آن برای. است خرد دارای کند می ادعا درستیب که ای گونه تنھا سوی از

  .است عاجل ۀوظيف يک  حل ھای  راه يافتن و علت ساختن مشخص نمايند، اجتناب

  

  است؟ دشمن» رشد «و» پيشرفت «آيا

 به که اصطالحی -»پيشرفت «برای نشدنی ارضاء شھوت در را زيستی محيط بحران علت که است ُمد محافل برخی در

 بسياری ،»فرھنگ–ضد «عصر و ١٩۶٠ ۀدھ به گذشته، به نگاه با. دھند قرار –نادقيق که است موھوم اندازه ھمان

 ھای ارزش و ساده زندگی سبک يک سود به ھميشه برای تازه برای فتيش و ئیگرا مصرف که کنند می تصور را جھانی

  .است برانگيز تحسين بسيار خواستن مھار و ساده مصرف به تعھد اين. شود طرد ھنری معنوی، روشنفکرانه،

 ًمطمئنا،. است بينانه کوته ًشديدا اجتماعی سياست يک باشد، برانگيز تحسين قدر ھر شخصی ۀگزين يک ۀمثاب به اين اما

 وار ديوانه رقابت از خروج با توانند می] عدالت–ايران مانند پيشرفت حال در و [پيشرفته رھایکشو باالی متوسط اقشار

 بدون. کنند کمک زيست محيط به الکترونيک ھا بازی اسباب آخرين و تر تجملی خودروھای تر، بزرگ ھای خانه برای

  :اما. پايدار نه و است تحسين قابل نه بھتر و تر  بيش وار ديوانه طلب ترديد،

 از تر بيش چيزی رشد و پيشرفت رد در که باشيم داشته توجه بايد کنيم محکوم را رشد يا پيشرفت که آن از پيش ما

  .است ميان در باال طبقات مبتذل یرو زياده يا اروپا و متحده اياالت در حصر و حد بی ئیگرا مصرف

 فقر، ميان در ھا آن. است پايدار ئیابتدا زندگی يک حتا فاقد جھان جمعيت از نفر ميلياردھا مصرف، جنون کنار در

 غيرانسانی و آور تأسف فالکت رفع مادی ابزارھای تا. مانند می زنده ندرت به ناکافی آب و غذا مسکن، بيماری،
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 خوار دليل به آينده از ھا آن ۀسنگدالن ساختن محروم. باشد الزامی بايد رشد و پيشرفت نشده، مھيا انسان ميلياردھا

 کنند می محکوم را رشد و پيشرفت آسان چنين که کسانی. است خودخواھی و حقير ،ئیگرا مصرف–ابر شمردن

  .اند بسته ملی و نژادی طبقاتی، یھا نابرابری بر را خود چشم شرمانه بی

   

  : حل ھای  راه

 اين به ھستند، دفاع قابل و مفيد فردی  حل ھای  راه. شوند می مطرح گوناگون ھای رنگ و ھا شکل به آتی  حل ھای  راه

 ترھا مرفه زندگی ستانداردھای با متناسب و مناسب زندگی ستانداردھای به دستيابی فرصت از را محرومين که شرط

 ۀوسيل به غيرکارآمد ھای تکنولوژی با شده ساخته خانگی وسايل از استفاده عدم خواست مثال، عنوان به. نکنند محروم

 شرايط در برابر فداکاری. است ناعادالنه ھم و غيرمنطقی ھم ندارند دسترسی مدرن خانگی وسايل به که مردمی

 ھای طرح ديگر و دوباره، ۀاستفاد بازيافت،. باشد زيست محيط تخرب برای حلی راه تواند نمی گسترده اقتصادی نابرابری

 و فردی  حل ھای  راه. نمايند ستهآھ را منابع شدن تمام و جھانی گسترش نيستند قادر اما بوده، مفيد و الزم گرچه شخصی

  .نمايند خنثا را ھا دولت و ھا شرکت يعنی –زيست محيط تخريب اصلی منابع توانند نمی نيز شخصی

  .دارند قرار زيست محيط بحران بر نظارتی رويکردھای و بازار محوريت بر متداول  حل  ھای راه

 ھا آن. بينند می سياسی ۀاراد شکست ۀمثاب به را نظارتی اقدامات يا بازار محوريت شکست زيست محيط نفعاال اکثر

 اين. اند نبرده پی زيست محيط بحران گرفتن ناديده شوم آمدھای پی به ھنوز سياسی ھای جنبش و سياستمداران که معتقدند

 ھا آن ئیکارآ بودن غيرممکن و نظارتی و محور–بازار  حل   ھای راه شديد محدوديت اما باشد درست است ممکن گرچه

  .بينند نمی جھانی داری سرمايه اقتصاد در را

 ھا آن از و است داران سرمايه به متعلق سياسی نظام که است دليل اين به بلکه نيست، نادانی دليل به سياسی ۀاراد غيبت

 روني منفعت فقط و منفعت از –است داری سرمايه اقتصاد يک ًعمدتا که –جھانی اقتصاد عالوه، به. شود می تغذيه

 يک ۀمثاب به طبيعی، منابع. ابدي یم گسترش و ادامه کاال به غيرمادی و مادی چيز ھر ساختن مبدل با منفعت و گيرد می

  .ندارند ارزشی ھيچ شود می مرتبط ئیسودجو به که چه آن جز به کاال

 طبيعت از پيش را منفعت داری سرمايه و است منفعت آسياب گندم –طبيعت ثروت و کار –طبيعی منابع و انسان استثمار

 را نابودی و اتالف بودن ناگزير داری سرمايه گسترش و انباشت منطق ھم و تاريخ ھم. دھد می قرار مردم از پيش و

  .دھند می نشان

 پاسخ بحران به داری سرمايه نظام باشد منفعت گسترش و انباشت روند برابر در مانعی طبيعت تخريب که زمانی فقط

  .بود خواھد دير خيلی اين گويند می ما به زيست محيط نداندانشم گويد؛ می

 در داری سرمايه: دھد می تغيير را چيز ھمه اين «نام به خود ۀتاز کتاب در کالين نائومی که است ای نکته ًدقيقا اين و

 رد بين وده،ب مبھم ًنوعا که نرم،–چپ دمکراتيک، سوسيال گوناگون ھای روايت ديگر مانند ،»اقليمی اتتغيير برابر

 اما،. است گذاشته انگشت آن بر تری بيش جرأت با اما –کند می نوسان ناروشن چيزی و داری سرمايه نوليبرالی حلول

ّبراتر او کنونی تفکر  اما«: کند می تصديق او. دارد فاصله سوسياليسم از منسجم نگرش يک دئيتأ از ھنوز گرچه است، ُ

 فقط نه اکنون دھيم، کاھش داريم نياز آن به که آنقدر را گازھا پخش بايد اکنون و يم،ا کرده صبر ھمه اين که دليل اين به

 در شده نقل. (ير سؤال می بردز را رشد بودن ناگزير اين زيرا داريم، کشمکش داری سرمايه با بلکه نوليبرالسم، با

 که خود ليبرال خوانندگان ۀوسيل به ًوسيعا اين خاطر به» کالين«). ٢٠١۵ چمار تحريريه، اشتدياد ،»ريويو مانتلی«

  .گرفت قرار انتقاد مورد اند، چسبده داری سرمايه به وفادارانه ھنوز
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 از انتقاد در ًمطمئنا،. است انکارناپذير اينجا کالين بحث «که کند می اشاره بينانه نکته» ريويو مانتلی «ۀتحريري

 آيا که موضوع اين از زبردستی با او اقليمی، اتتغيير با برخورد برای الزم ھای ابزار برچيدن برای نوليبراليسم

  )ھمانجا(» .نمايد می اجتناب دھد، تخفيف را مشکل جدی طور به تواند می ھرگز نظام يک مثابه به اری سرمايه

  

  دھد تخفيف را مشکل تواند نمی سرمايه

  :نمايد می استدالل کننده متقاعد طور هب» ريويو مانتلی «ۀتحريري

 او آمادگی با ھمراه او، جانب از ضرورت اين شناختن رسمت به که است راديکال و بين واقع کافی ۀندازا به کالين«

 يک ۀمثاب به سرمايه با کشکمش در کند می نمايندگی او که را چپ زيست محيط جنبش کل و او آن، برای عمل برای

 دو بحث «يک اين گويد می او که طور انھم. دھد می قرار آن نوليبرالی شکل ترين زھرآگين با فقط نه و –نظام

 داشته تمدن نجات برای منطقی شانس يک ما است قرار اگر. داريم قرار دوم ۀمرحل در اکنون ما و است،» یئ مرحله

  )ھمانجا(» .شود زده کنار بايد سرمايه انباشت منطق که کرد فرار توان نمی فاکت اين از باشيم

 رد نظارت، محور،–بازار ھای پاسخ فردی، حل  ھای راه از فراتر» چپ زيست محيط جنبش کل «که اين برای

  است؟ کدام ھدف آن. بپذيرد و کند تعريف را ديگری ھدف بايد جنبش برود، داری سرمايه حتا و نوليبراليسم،

 تنھا. ددھ پاسخ پرسش به تواند می بگيرد را» ھمه از پيش–منفعت «منطق جای بشريت وسيع منافع آن در که نظامی تنھا

 تنھا. آيد شمار به پاسخ يک تواند می نمايد کن ريشه ملی ريزی برنامه با را توزيع و توليد ومرج ھرج بتواند که نظامی

 تنھا و نمايد مقابله بحران با تواند می بگيرد را فردی مدت کوتاه منافع جای نگر آينده عمومی مالکيت با بتواند که نظامی

 برای ما نياز به تواند می بردارد ميان از را امپرياليسم و داری سرمايه با ھمراه موجود فراطیا ھای نابرابری که نظامی

  .بخشد تحقق محرومين برای اجتماعی عدالت آوردن

  .سوسياليسم: است ساده بسيار پاسخ کلمه، آوردن زبان به از چپ ۀعمد بخش ترديد رغم علی 

  

  اتاق در  ناديده فيل

 به زدن دامن در امپرياليسم نقش است غايب» چپ زيست محيط جنبش «جمله از زيست، محيط جنبش از که چيزی

 ترين بزرگ از يکی ئیتنھا به متحده اياالت دفاع وزارت«: ديايپ ويکی ۀگفت به. است زيست محيط بحران

 داشته ٢٠٠٧ سال در را متحده اياالت سوخت مصرف کل درصد ٩٣ و است، جھان در انرژی کنندگان مصرف

 رلاد ميليارد ٢٫٢ ًتقريبا قيمت به برق، ساعت گيگاوات ھزا ٣٠ ًتقريبا دفاع وزارت ،٢٠٠۶ مالی سال در… ستا

 در. کند تأمين را ئیامريکا ۀخان ميليون ٢٫۶ از بيش برای کافی برق تواند می دفاع وزارت مصرفی برق. کرد مصرف

 قرار ۵٨ رده در سوريه از تر بيش و نمارکد از تر کم مصرفی اندک با بود، کشور يک اگر دفاع وزارت برق، مصرف

 طور به سوخت، لنيگ ميليون  ۶٠٠ و ميليارد ۴ ساالنه دفاع وزارت). ٢٠٠۶ ،»سيا «جھان فاکت کتاب (گرفت می

  ».کند می مصرف روز، در ئیامريکا لنيگ ھزار ۶٩٩ و ميليون ١٢ متوسط

 پيوسته که متخاصمانی چنين ھم و چين خلق جمھوری روسيه، ،اپانج ناتو، باقی مصرف مورد سوخت و برق کل اين به

 و طبيعی منابع غيرالزم اجتماعی نظر از و حساب بی اتالف ميزان شما و کنيد اضافه را ھستد جنگ در امپرياليسم با

  .داريد دست در را بوم زيست نابودی

 در کنند می جنگ صرف زيست محيط از فاظتح جای به را منابع که را امپرياليسم ھای قرارگاه –نظامی پايگاه صدھا

  .بگيريد نظر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ۀاستفاد با که را غيره و آب و زمين آلودگی انسان، ساخت ساختارھای و طبيعت نابودی پايان، بی آلودگی کل اين به

  .کنيد اضافه است، ھمراه مخرب ھای سالح از پايان بی

  .گنجد ینم تصور در امپرياليستی تجاوز و گری نظامی کامل تأثيرات

 تريليون چھارم سه حدود به ،٣۵–اف تسليحاتی، ھای ستگاه د از يکی تنھا داری نگه و توليد که زند می تخمين پنتاگون

  .زيست محيط برای مانده ناگفته عظيم ۀھزين يک –است يافته کاھش رلاد

 عظيمی خطر تا ھستند نگران طمحي در زباله ريختن از ناشی آسيب به تر بيش زيست محيط نفعاال از بسياری متأسفانه،

 مبارزه ضدجنگ، و ضدامپرياليستی جنبش به پيوستن. دارد زيست محيط برای پايان بی جنگ و امپرياليستی طرح که

 جنبش در بحث بر حاضر حال در که دمکراتيکی سوسيال و ليبرالی نوشداروھای کل از امپرياليسم، به دادن پايان برای

 ساخت برقی خودرو [پريوس –است زيست محيط ھای زخم التيام برای مؤثرتر ۀشيو يک هبالقو است غالب زيست محيط

  .نه شکارکننده، پھپادھای آری،] تويوتا

 عليه ثابت عزم با بايد زيست محيط جنبش. بپذيرد را سوسياليستی ۀگزين بايد خود، بلوغ روند در زيست، محيط جنبش

 نابودی سوی به» تمدن «مارش جلوی تواند نمی ديگری موضع ھيچ. دبايست زيست محيط برای آن خطر و امپرياليسم

  .آيد می امپرياليسم عليه و سوسياليسم برای مشارکت با زيست محيط از اصيل ۀرزمند جانبداری. بگيرد را خود
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