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٠٣/١٢/١٠  

   آب وھوا درھنگ کنگیمناسبت کنفرانس جھان

  سميالي توسعه وضرورت سوسی ھاتيدودمح  آب وھوا،راتييتغ

٢  
  

   :رات آب و ھوا و ضرورت برای سوسياليسمئيسياستھای تغ

اه مأنانه به مسيا نگارنده بدبيآ وآوریله نگ ار، ن د؟ ابتك ذی، سازگاری كن اچیه داري نظام سرمایري وانعطاف پ ز ي ن

ستربراون ي نظیطيست محي حركت زیان اصليشمرده شده است؟ سخن گو د B سنده طرحينو(ر ل ۀ سسؤر ميوم

ذاريس ایاست گ ور) ني زمی ھ ویو آم تاران سرما(س ي ل دافعان و دوس انتر از م اوكن و ھ ال ھ ا پ راه ب  یه داريھم

ول رھای منطقی ھای كنند تا مارا متقاعد سازند كه تكنولوژی مءتقال ) یعيطب د یئ و معق د آم .  بخش بوجود خواھن

ایانرژ بھرهآمد، ن خواھد ئي پایدي خورشیمت پانل ھايق شار گازھ د گشت، انت ر خواھ ه ی ده براب ر ي و سایئ گلخان

اال می به شكل انفجارید نا خالص داخليكه توليافت، در حاليطور موثر كاھش خواھند ه ھا بيآلودگ از نظر .  رودی ب

ا ب ا، م ود وانباشت، سرماه  بیه داريد سرماين توليآنھ اطر س وژ یداريستم پايك طرف و سيه از يخ  از یكي اكول

   . وجود نداردیگر تضاد اساسيطرف د

  :ن استي استدالل آنھا چنیخط اصل

ورد نی اغلب در دسترس می تكنولوژ تمداي توسط سیاسياز است، خواست سي باشد وآنچه م ه .  باشدین مرااس البت

ه یاع نم ارجی اجتماعیرات اساسيي و تغیسير دگردي نظیزي موضوع را به چیاسين خواست سيآنھا در ا  دھند، بلك

انونأ حل مسیبرا ورد اصطالحات ق ات بیله در م  ی صحبت میه داري در چارچوب نظام سرماین المللي و توافق

   .  مصرف ھستندیرات محدود در الگويين حالت، آنھا خواستارتغيدربھتر. كنند

االیطيست محي حركت زی خط اصلیتعلقات طبقات شار ب ه اق وط ب اً مرب ه ي نظام سرمایژوازرو خورده بی، اساس

سورھا  ھستندي و سایل گران مالين ھا، تحلين، تكنسي دانشگاه، مھندسستادانآنھا شامل ا.  باشدی میدار اگر . ر پروف
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د نمیه داريد سرماي از تولیاديچه آنھا نوعاٌ، به مقدار ز ره من رد مدی شوند ولی بھ  نظام یكي و تكنیتيري درعملك

   .  بر خوردارندی اساسی مادیت ھايسه با طبقه كارگر از مزي كرده ودر مقای بازی، رل و نقش مھمیه داريسرما

ا الب نظي وضعیري اوج گیدر زمانھ ه يت انق رعت رادی، برخ١٩۶٠ردھ ه س ا ب ف ي از آنھ واع مختل ه ان ال وب ك

ا.  شوندیل ميتبد"ماوراء چپ " م پی برخیت انقالبي افت وضعیدر زمانھ ه ھ ا ب م طبقي از آنھ ان مھ اكم در مان ه ح

ورژوا زی اقشار باال١٩٩٠ و ١٩٨٠ یدر دھه ھا.  شوندی مليورش به منافع طبقه زحمتكش تبدي ه ي ، پای خورده ب

 یه داريزم بودند وآنھا نقش قاطع در بازگرداندن نظام سرمايبرالي نئو لی از كشورھا برایلي مھم در خی اجتماعیھا

   . كردندین بازيشرق اروپا و چ ه،يدر روس

انیكي بحران اكولوژیتوق  االیلي شود، خی ژرفترمی جھ شار ب ورژوازی از اق شخی خورده ب  یص مي احساس و ت

د پای است و نمی وجدی اشكال اساسی موجود، دارایه داري سرمای زندگیدھند كه الگو دي توان ا . دار بمان وز آنھ ھن

د چیا نميستند و يقادر ن اورایزي خواھن ه امتی دارهيستم سرماي سی م سبي ك ادیاز ن سته است، ی م ه آن واب ا ب  آنھ

ه سرمایت ضمنيدن از حمايتصور كنند وھنوز حاضر به دست كش ا يشرا. ستنديه دار ني خود از طبق ه آنھ ط وتجرب

دا شده استي زیليخ را. اد از طبقه كارگر ج ا خیب دیلي آنھ ه درك كنن ا سازماندھ:  مشكل است ك  وحركت یفقط ب

اعیسيگردد دي امكارگر،گسترده طبقه  ورد نی اجتم وژیداري پایازبراي م د عملی میكي اكول جه يدر نت.  شودی توان

وژید وصول نشدنيا امي باور دي، بای خورده بورژوازی اقشار باالیطيست محيز ه معجزه تكنول ك ي را در ی خود ب

ه سرمايكه ام (یق اخالقيدست و قدرت تشو ه يدوارند طبق اره دارمتقاعد ب د شدی و اخالقی منطقرفت را در .)  خواھ

   .ندي نمایگر خود نگھداريدست د

اه ب ستقل از تم رديھر حال، م االی و خالف آرزوھایالت ف شار ب ورژوازی اق وانی خورده ب ه ين حركت سرماي، ق

رد خود در سیدار د دادیه داريستم سرماي به عملك ه خواھ ا وجدان، بای ھایطيست محيا زود، زير يد.  ادام  دي ب

ه سیا سر سپردگي ویكي اكولوژیداري به پایقعن تعھد وايماب ه سرماي ب ه و ظالمان تثمار گران  را یكي یه داريستم اس

وژه ب. انتخاب كنند انیكيھر حال با ژرفش بحران اكول ه ، ممكن است بیه داري نظام سرمای و بحران عمومی جھ

رایزود ا شرایه داريستم سرماي سی، ب ا خود را ب د ت شكل باش ان امتي م االیاز دھيط ھمزم شار ب ه اق   خورده ی ب

   .ديه باال، ھمساز نمايد سود و انباشت سرماي به تولدنيس و ریبورژواز

ع تكن ربن زدایادي زیكيھمانطور كه بحث شد، موان ی در ك رژي از سئ و. ا وجود داردي دنیستم ان راون ول س در يب

ه میكي تكنیل ھايپتانس دی مبالغ وژیحت.  كنن ون تكنول م اكن ر، ھ اال ی اگ رژیب تفاده از ان ذي تجدی ھای اس ر در يد پ

ر ھمراه خواھد يخأ با تی توسعه تكنولوژی به خاطر موانع ذاتیه داري سرمایدسترس باشند، كاربرد آنھا در كشورھا

ردم .  استیديت تجريك خاصيد ي جدیل سود، تكنولوژي بر تحصی مبتنیستم اقتصاديك سيدر . شد  ئیا كشورھايم

ودیري آن را ندارند، از بكار گی باالینه ھايزكه توان پرداخت ھ د نم اب خواھن ون ي امروز صدھا ملیحت.  آن اجتن

   دا كنند؟ي پی دسترسیدي خورشید تا به خودروھاي به برق ندارند، چقدر طول خواھد كشی در جھان دسترسانسان

ان جی در ساختاراقتصادی اساسیسي، مستلزم دگردی جھانیستم انرژي از سئیكربن زدا وم اساس.  استیھ  آن یمفھ

ائیعتر از نرخ استھالك داراي تواند سریده ال، نميط اي تحت شرای ، حتئی به كربن زدای آورین است كه رويا  ی ھ

ی زدابن مختلف كریوھايسنار. (اد باشديثابت با طول عمر ز اده خوشبئ وق الع ه ف شان داده ١و ٢نانه در جداول ي ك ن

وا اييم بحران تغي صرف، راه حل ساده تر و مستقیكياز نكته نظرتكن).  شده اند وراً رشد يرات  آب و ھ ه ف ن است ك

ائي پایقي به طری متوقف و مصرف مواد جھانیاقتصاد شار گازھ ه ین آورده شود تا انت ه یئ گلخان لك سطح قي ب  اب

ام.  باشدیر مي موجود امكان پذین كار با تكنولوژي كردن ایعمل.  برسدیقبول وژ پتایاگر تم ا تكنول سل ھ  موجود ین
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امی جارئیكربن زدا ه تم ر ب وز ظرفی ھر چه زودت ان ھن ال شود، جھ ان اعم اط جھ اديت تولي نق راید م ن يمأ تی ب

ا يت دني جمعی اساسیازھاين صاد كوچك را  دارا ميا ب ا شدیك اقت نار.  (  ب ا ١یوھا يس ه ) ٢( جدول ٣ت وط ب مرب

   .) باشند یم١٩۶٠ در دھه ی زندگی مادیاستاندارد ھا

زوده آن را تصاحب ميه دار توليكه سرماي، مادامیه داريستم سرمايط سيھر حال، تحت شراه ب د، ید و ارزش اف  كن

چ يه،ھي عدم انباشت سرمایبرا. ه دارديه دار كشش به استفاده از بخش اعظم ارزش افزوده جھت انباشت سرمايسرما

روت يع نابرابر شديبعالوه، با توز.  نداردوجود ارزش افزوده ی بجز تحت كنترل در آوردن اجتماعیراھ د در آمد وث

صاد سرمایه داريتحت نظام سرما ه اقت انیه داري، چگون دازه تی می جھ ه ان د ب اين نيمأ توان ردم، ی اساسیاز ھ  م

صاد. ديت نمايري را مدی شده اقتصادیزي برنامه ریكوچك ساز رایه داري سرمایرشد اقت اع آالم تضادی ب  ی اجتم

   . آن ضرورت داردیذات

   یال١٩٩٠د كربن خود را از سال ي اكسی، انتشار دی صنعتی دارد كه كشورھایوتو اعالم ميپروتكل ك

د% ۵تا ٢٠١٢ از د)١(شكل . كاھش دھن شار گ ربن، از سال ي اكسیانت ا ١٩٩٠د ك ا٢٠٠۵ ت صاد ھ زرگ یدر اقت  ب

االت يد كربن اي اكسیدرصد انتشار د.  كردیاء پروتكل خود داراالت متحده از امضيا. ]١۴[ دھد یجھان را نشان م

ان امضاء پروتك. دا نموديرشد پ٢٠٠۵تا ١٩٩٠از سال % ٢٢متحده  ن ل،از زم شار ژاپ ا از % ١۶ انت شار اروپ ،انت

از دریني گزیانتشار انگلستان بخاطر جا. ش نموديشروع به افزا١٩٩٠اواسط دھه   شمال در یاي سوخت زغال با گ

   . مانده استیروند ثابت باقك ي

اھش پی بطور اساس١٩٩٠ است كه انتشار آن از سال یه تنھا كشور بزرگ اقتصاديروس رده است ي ك  یدر ط. دا ك

م جمعید اقتصاديك دوره كه ھم تولي اھش یر نزوليت آن سي و ھ رخ ك ا ١٩٩٠ را از سال یدرصد٧/٢ داشته و ن ت

صادیعنيه را سه بار يربه روسا تجياگر اقتصاد دن. تجربه كرده است٢٠٠۵ زول اقت ان ن اھش ی چن ه تناسب آن ك  وب

اھش م٢٠۵٠ تجربه كند در آنصورت تا سال ١٩٩٠انتشار آنرا از سال  ا دو سوم ك ان ت ه دني ی انتشار جھ ه ب ا يابدك

داري اكسی دھد تمركز دیاجازه م ادل خود را در مق ربن مع انطور  PPM490 د ك د ،ھم ادل كن ه بحث شد یمتع  ك

   .از دارديا به آن ني است كه دنیزي به آن چكيمقدار باالھنوز نزد

   ) ون تنيليم( منتخب ید كربن، كشورھاي اكسیانتشار د): ١(شكل 

   ی تو سعه اقتصادیشاخص ھا  ،یبانگ جھان     :  منبع

ال    شار چ١٩٩٠از س تان بي، انت ده است و چين و ھندوس ر ش ريش از دو براب وان بزرگت ه عن ده ن ين ب شار دھن انت

شار ھندوستان ين در ده سال آين روند، انتشار چيباا. ردي گیكا سبقت مي، از آمریئ گلخانه یگازھا ر و انت ده دوبراب ن

ر از  د شد١۵در كمت ر خواھ اا. سال دو براب ا سال روپ د شده است ت شار خود را ٢٠٢٠ متعھ د% ٢٠انت اھش دھ . ك

ن اكنون در ھر ھفته يم ،چي عظیه داريبا توسعه سرما. ن معادل استيك سال رشد انتشار چين كاھش ھا، با ي ایتمام

اليدو ن ا سوخت زغ اه ب دازیروگ وم آن ای می راه ان د، مفھ ار سال چي كن ه درھرچھ ادل كلين است ك  وريه نين مع

ه وار سرماين روند انباشت ديبا ا.  خواھد داشتیروگاه زغاليكا، ني آمری سوخت زغالیگاھھا رايوان  یداري پایه، ب

   دار كند ؟ي را پایه دارين سرماي تواند ای میكي توان داشت؟ چه نوع منطق تكنو لوژی میدي، چه امئیآب و ھوا

 فرا یشركتھا.  شوند ی، منتفع نمیه داري سرماین روند سود آوري از ا ینيد اشاره كرد كه كار گران و دھقانان چيبا

تفاده سرشارين از اي چیه داريونخبگان سرما)  كنندی من را به عنوان بازار كار استفادهيكه چ (یتيمل د اس  ین رون

ورژوازی، اقشار باالی برند وبه مقدار كمتریم ز از خدمات و ي نیه داريشرفته سرماي پی در كشور ھای خورده ب

   . گردندی بھره مند میراموني پیر كشور ھاي و سای، ھندینيمت چي ارزان قیكاالھا
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رژ.  آب و ھوا واضح و روشن ھستندیداريا پی برایكي تكنیازھاين اني و ھمچنیساختار ان صاد جھ ه ي ،نین اقت از ب

اييتغ ر مبن اي انرژیر ب ذي تجدیھ شاورزيس. ر دارديد پ ول پادي بایستم ك ستگي از اص دم واب ن آالت ي ماشیدارع

ا مصرف یستم برقيسن محكم به ي تحت قواندي و نقل باملستم حيكل س.  كنندیروي پیلي فسی به سوختھایكشاورز  ب

ا بای كاھش عملی برایاس اقتصاد جھانيمق. د ساختار دھندير، تجديد پذي تجدیانرژ  ی كوچك سازیستي انتشار گازھ

   .رندي صورت پذیستيت جھان باي جمعی اساسیازھاين تحوالت با مد نظر قرار دادن ني ایتمام. شود

ا نم. ا راانجام دھدن كارھي تواند ای نمیه داريمبرھن است كه نظام سرما وژيم شراي خواھیاگر م ه یكيط اكول  را ك

ا یت عموميسم با مالكيالي بجز سوسیگريز ديم، در آنصورت چه چين ببريبقاء تمدن به آن وابسته است از ب راه ب  ھم

   . اھداف برساندني تواند مارا به ایك، ميد دمكراتي تولیطرحھا

ور. تواند راه حل مد نظر باشديد نم شویده مينام"  سم بازارياليسوس" آنچه كه م تئ اریھ ه ت م تجرب شان داده یخي ھ  ن

د ممكن است یتيالي سوسیكه با برنامه ھائيآنھا.  خواھد شدیه داريمنجر به سرما"سم بازارياليسوس"است كه   مخالفن

دي غیستيالي سوسی دھد كه برنامه ھای مان نشیخيزم تارياليند كه تجربه سوسيادعا نما ودر كار آم د ب          .  خواھ

ديزم آياليا سوسيال كه آؤن سيدر مقابل ا  ار آم ده از لحاظ ك صادین اريالي از سوسی و دموكراسی اقت ر یخيسم ت  بھت

.  شودی به موضوع بحث مربوط نمیله كار آمدأ فوق العاده حاد، مسیكيعمل خواھد كرد؟ با توجه به بحران اكولوژ

  :ن استي ایال اساسؤس

ادر اسياليا سوسي آ صتزم ق ذا، تح ه غ راي ك ت را ب امیالت و بھداش شر تی تم راد ب ه ي دانید؟ مين نمايمأ اف م ك

ستي سوسین كارھا موفق بوده و كوباي در انجام ایخيزم تارياليسوس ادیال ابع م ا من م ب وز ھ ار را ي محدود ای ھن ن ك

   . دھدیانجام م

وده ي حداقل ملی بھداشتیاقبتھاالت و مرين غذا، تحصيمأشه در تي، ھمیه دارينظام سرما  ا موفق ب ردم ن ا از م ون ھ

وژ. است و ل انیكياگر به بحران اك شود در آنصورت نظام سرمایشي چاره اندی جھ امیه داري ن شری تم ا ي ب ت را ب

   ست؟ي روشن نیكافا انتخاب راه به اندازه يآ. شكست مواجه خواھد ساخت
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