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که  لتو نه به این عاست  کثیف ویژهبهی ی زمین نه به این علت است که انسان حیوانکره سازیدهآلو»

تولید ثروت اجتماعی این جامعه، در راه و روش ی انسانی است، . معضل در جامعهها بسیار زیادانسانتعداد 

توزیع و استفاده از آن و کار انسان برای استخراج منابع طبیعی این سیاره. اما فقط زمانی که آغازگاه 

ریزی اقدامات اجتماعی مناسب برای حل آن آغاز به طرح توانگاه میاجتماعی بحران شناخته شود، آن

 . «کرد

است. این واژگان  1791مونر در سال وحیط زیست آمریکایی بری کشناس و فعال ماین گفتاورد از زیست

 . هستند روز و هنوز از اولویت برخوردارپیش به از پنچ دهه بعد بیش

 داری فسیلیبازگشت و سرمایهعناصر بی

وساز سوخت در و عمیق داری فسیلی چنین گستردهچون سرمایهسیستم اجتماعی در تاریخ بشریت همهیچ 

نحوی که ما در بطن یک بحران برای موجودیت کل سیستم به ،طبیعی دخالت و آن را نابود نکرده است

 زمین قرار داریم.

  
های سال. دارد ی زمینبرای کره یوخیم که پیامدهایکند ها همواره کاهش پیدا میآن و قطر هستند های قطبی در حال ذوب شدنیخ

نقاط به  هنگامی کهدهند های علمی نشان میاما یافتهد. نگیرطور خطی انجام میبود که تغییرات اقلیمی به این و رایجمتمادی فرض مسلط 

 .دهندرخ میطور ناگهانی تغییرات اقلیمی بهبرسیم، این بازگشت اقلیمی اصطالح بیبه

اف شک»چه را مارکس آنی زمین ایجاد کرده است. هایی عمیق و باز بر کرهزخم ولع سرمایه به انباشتْ

بدل  ای تنگاتنگِ شکاف جهانیتوصیف کرد، به شبکه «وساز اجتماعیناپذیر در بافتارمندی سوختعالج

یر اقلیمی ناپذعناصر بازگشت»های پیرامون سیستم زمین این روند را تحت اصطالح پژوهششده است که 

 کنند. ناپذیر حرکت میی برگشتنقطه 11گران امروز از بیش از کنند. پژوهشخالصه می «سیستم زمینو 
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  فراگیر و بزرگی داشته باشند عواقبتوانند تغییرات کوچک می

زرگی ب پیامدهای توانندمی این نقاط در سیستم زمین حاوی یک چیز مشترک هستند: تغییرات کوچک

دائمی  ایهچالاقلیمی یخبا گرمایش  طور نمونه:شوند. بهخودی خود تشدید می که اغلب به داشته باشند

ان بقایای گیاهشود. مناطق یخبندان دائمی محسوب می حدود یک ششم کل سطح زمین ؛شوندذوب می

 شوند. صورت کنسرو حفظ میهای دائمی بهو حیوانات در بستر این یخبندان

  
به  ۲611ی ویز در دریای کارا قطب شمال. یک ایستگاه هواشناسی روسیه در سال های قطبی جزیرهامواج در حال ذوب شدن در یخچال

 دریا سقوط کرد.

 هانکربن و متان موجود در آاکسیددی کنند،میتجزیه  هامیکروارگانیسم رابا ذوب شدن مواد آلی، این مواد 

همین دلیل برخی  شود. بهای میی خود باعث افزایش اثر گازهای گلخانهنوبه شود که بهآزاد می

گراد ی سانتیدرجه ۲تا  ۵/1کنند که توقف گرمایش جهانی های اقلیمی از این فرض حرکت میپژوهش

 شد.ز آن است که تاکنون تصور میدر درازمدت حتی دشوارتر ا

 ی بحران اقلیمیدر بحبوحه

پیامدهای وخیم تغییرات  های آنهمهکه  اندشماری منتشر شدههای بیها و گزارشهشدر این میان پژو

بود و کم سالی،، خشکهای طوالنی گرمای شدیددورانها، ، سیالبهاکنند: طوفانتوصیف میاقلیمی را 

 آب حسط ترافزایش بیش ی اقلیمی،ها آواره و پناهنده،گرسنگی، میلیوننابودی محصوالت کشاورزی

این امر فقط تهدیدی برای تخریب محل طور خالصه: به؛ هاها و یخچالقطب ترسریع ذوب شدن ،هادریا
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ه ها پیش آغاز شدت که از مدتاس زیست میلیاردها انسان، انواع حیوانات و گیاهان نیست بلکه روندی

 است.

 توان این فاجعه را متوقف کرد؟ گونه میچه

ایدار حلی برای حفاظت پتواند راهداری میاقلیمی مطمئن هستند که خود سرمایهاما بخش بزرگی از جنبش 

بز شدن س بایستی ای است که بر اساس آننام طرح و ایده «داری سبزسرمایه» محیط ارائه کند.از زیست

روبرت  د.کندر آلمان حزب سبزها از این موضع دفاع می ی اجرا درآید.داری به مرحلهسیستم فسیلی سرمایه

حل صحیح سگ موادیاب راه نچوتوانند همبازارها می»هابک یکی از رهبران این حزب مطرح کرده است: 

  «.را پیدا کنند

رژی توانست دوران انها پیش میهای علمی و فناوری کنونی، بشر از مدتدر واقع براساس سطح پیشرفت

ای در واقع مجبور است اقدامات ضروری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ؛فسیلی را پشت سر بگذارد

ربن کاکسیدتوانند در مدت کوتاهی جایگزین منابع انرژی حامل دیهای تجدیدپذیر میانرژیانجام دهد. 

تشار نتوان امی ــونقل طور نمونه در بخش حملبهــ ی پایدار ریزی اجتماعی هوشمندانهشوند و با برنامه

بیش از نیمی از انتشار  ولونقل مسئشدت کاهش داد. صنعت انرژی و حملکربن را بهاکسیددی

 کربن در سراسر جهان هستند. اکسیددی

 رشد سبز: شکست بازار

در  177۲سی سال پیش در سال حدود « اجالس اقلیمی»اما عکس این روند اتفاق افتاد. از زمان نخستین 

بایستی یها مکه براساس آنالمللی در چندین کنفرانس بر اقداماتی تاکید کرد بینی جامعه ،ژانیروریودو

دانیم این طور که میکار گرفته شود. همانبه بومبرای حفاظت از زیست کنندهعنوان ابزاری تنظیمبازار به

مین ای در اتمسفر زگلخانهنرخ تمرکز گازهای  با رکورد جدیدی از ای نداشتند. هر سالاقدامات هیچ نتیجه

ها در رسد. نگاهی به فعالیتنظر مینادر و بدیع بهبر این اساس اعتماد به بازار امری رو هستیم. هروب

ر این د اکسیدکربنپیش دی از ونقل با سوخت فسیلی و انتشار بیشهای اقتصادی انرژی و حملبخش

 داری دارد. ی تا سبز کردن سرمایهی بسیار زیادفاصلهدهد که بازار نشان می هابخش

 داری فسیلیشکوفایی سرمایه

 Global Coal Plantزغال سنگ ] هاینیروگاه های ردیاب جهانیدر حال حاضر براساس بانک داده

Tracker نیروگاه  16۵۲عالوه بر این  کار هستند.سنگ در جهان مشغول به نیروگاه زغال 1166[ هنوز

شدن هستند. جای تعجب نیست که تجارت جهانی زغال  هاند یا در حال ساختمجوز ساخت دریافت کرده

میلیارد تُن و  1۱/۸بالغ بر  ۲617تولید جهانی زغال سنگ در سال در حال شکوفایی است.  کماکانسنگ 
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میلیون تُن زغال سنگ  169، ۲6۲6لمانی در سال های آکُنسرنتُن بود.  6۵/9ده سال قبل از آن بالغ بر 

نیروگاه زغال سنگ در حال  179تُن از آن صادر شد. در آلمان هنوز  ۱۱6.666ای استخراج کردند که قهوه

نیروگاه زغال سنگ را تعطیل  آخرین ۲6۱۸کار هستند. دولت آلمان تصمیم گرفته است که نخست در سال 

  کند.

 باالترین رکورد مصرف نفت

 رزبه م مصرف جهان نفت بار در تاریخ بشرچنین مصرف نفت پیوسته ادامه دارد: برای نخستینهم

این میزان نفت  لیتری در روز. 1۵7میلیون بشکه  166بشکه رسیده است. یعنی مصرف  166.666.666

پیوسته  همهی نفت بهامعادل یک قطار باربری با واگن کلیمار پورتری اینترنتی براساس گزارش نشریه

گذار از انرژی »ی شمالی ]نروژ[ است. حتی در آلمان نفت پس از دو دهه پس از از جنوب ایتالیا تا دماغه

 ترین منبع انرژی است. چنان مهمهم« تجدیدپذیر ای به انرژیهسته

 9/1۱ حدود ۲6۲6در سال امل به نفت فسیلی وابسته است. طور کبه ــها، آب و هوا در جاده ـونقل ـحمل

های برقی هستند که بدیل ها خودرودرصد از آن 19اند که فقط فروش رسیدهمیلیون خودروی جدید به

سوز ]احتراق داخلی[ نروی زمین را با موتورهای ددرصد از خودروها کماکان کره ۸۱اکولوژیک نیستند. 

ند به فعالیت توانچنان میمرتبط با آن هم یهاداری فسیلی و کُنسرنل نهایی سرمایهدر تحلیکنند. آلوده می

های ]کرانه مرزهای ظرفیت تحمل زمینناپذیر و خود بدون توجه به تغییرات اقلیمی، نقاط برگشت

 .ادامه دهند اکولوژیک[

 رشد سبز و حزب سبزها

ما در »بجا نیست. حزب سبزها پیرامون این موضوع نظر دیگری دارد:  بومزیستی در حوزهاعتماد به بازار 

رین و آفی اقلیمی، ارزشدار به سمت رفاه عادالنههایی را برای مسیری آیندهمان ایدهی انتخاباتیبرنامه

نگر از طریق های آیندهحلراه گیرد که در آناین کار از طریق بازار انجام می کنیم.نوآور تدوین می

نشانند. رفاه آتی ما بستگی به این دارد کرسی میهای صحیح خود را بههای هوشمندانه و انگیزهمحرک

« .یگر پیوند دهیمدبا یکخوبی  بهو اقتصاد را  بومبتوانیم زیستعنوان یک کشور صنعتی به تا چه میزان که

سرعت کاهش یافته است، بر حزب سبزها پوشیده های متأخر بهر سالاین واقعیت که اعتماد به بازارها د

ده که بایستی بینی شبومی توسط دولت پیشگذاری زیستی سرمایهمتناسب با این برداشت، برنامهنیست. 

داری رمایهسهای نئولیبرالی نیست. معنای گسست با ایده حال این بهمشاغل زیادی را ایجاد کند. با این

 است. « اکوکینزیسم»هایی از شده با رگهنیغهای بازار آزاد، کیبی متناقض از ایدهسبز تر
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 مرزهای رشد سبز

داری هسرمای»ی ایده معرفبازار را آزاد کرد، « بومیی زیستتوانایی بالقوه»که باید مانند اینمفاهیمی 

است:  توضیح داد که این توانایی به چه معنایی درستی. المار آلتواتر دانشمند علوم سیاسی بههستند« سبز

براین بایستی سودآور بشود. بناگذار داری سبز بایستی مقرون به صرفه باشد و برای سرمایهتردید سرمایهبی»

این امر بدون رشد غیرممکن است  .اخذ کرد را «گذاری سبزسرمایه» مازادی تولید شود که بتوان از آن سود

  «داری فسیلی سیاه به رشد وابسته است.داری نیز مانند سرمایههو بنابراین سرمای

 پیش مستعد بحران است از چنین سیستمی بیش

اس رقابت ها براسنیز صادق است: آن« سبز»شود. همین مساله برای کارفرمایان طبیعت به کاال تبدیل می

تی تری از طریق فروش کاالها دریافت کنند، این پول بایسگذاری کنند تا پول بیشمجبورند در تولید سرمایه

ی رقابتی وانایی کافی در این مبارزهای که از تمؤسسهگذاری شود. تر دوباره سرمایهبرای دریافت پول بیش

 پیش مستعد بحران است.  از شود. چنین سیستمی بیشبرخوردار نیست، ورشکست می

 بحران صنایع خورشیدی

های کاهش شدید یارانهاست.  ۲616ای از این امر بحران صنعت خورشیدی در آلمان از سال نمونه

، از جمله در ردهگستد سود، ورشکستگی و بیکارسازی توسط دولت آلمان منجر به کاهش شدیفتوولتائیک 

که در ر حالیدشد. های خورشیدی در جهان ترین تولیدکنندگان سلولبیترفلد ـ ولفن یکی از بزرگ شرکت

 ۲617های خورشیدی در آلمان وجود داشت، این نرخ در سال ی سلولتولیدکننده ۱۵6حدود  ۲611سال 

 1۵1.966در بخش صنایع خورشیدی از  ۲619تا  ۲611بود. شمار شاغلین از سال بالغ بر چند ده تولیدکننده 

نفر  ۱1.666تعداد شاغلین در فتوولتائیک در آلمان بالغ بر  ۲6۲6نفر کاهش پیدا کرد. در سال  2۲.۸66به 

 سال بود.  16درصدی طی  ۸6ـ کاهش 

 اهمیتکم بومیمنفعت زیست

هیوالی درصد است.  19( صرفًا PEVز کل مصرف انرژی اولیه )های بازیافتی در آلمان اسهم انرژی

ازیافتی های بای )که جزو انرژیسنگ( همراه با انرژی هستهاکسیدکربن )نفت معدنی، گازطبیعی و زغالدی

ی تولید انرژی است. این نسبت در مقایسهدرصد از  ۸۱چنان بالغ بر هم ۲6۲6شود( در سال محسوب نمی

درصد( و انرژی خورشیدی  1/۲1 ،۲617ی انرژی بادی )سابقهرغم نرخ رشد بیعلیجهانی بهتر نیست: 

بنابراین  درصد مصرف انرژی در جهان است. 11های تجدیدپذیر فقط سهم کل انرژی، درصد( ۸/۲۱)

ی نخست از پیشرفت ها در درجهحال آنبا این آورد.ن میارمغا را به« سبز»های اساس بازار قطعاً شرکت

. اگر این اهمیت استای و کمبومی بسیار حاشیهکنند. منفعت زیستفناوری برای کسب سود استفاده می

گر ویران با تبعات همآن کشند،گذاران پا پس میپاشد، سرمایهمی ی صنعتی سودآور نباشد، بازار فروشاخه
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رقابت و اقتصادی مبتنی بر پیش مبرم و ضروری.  از چرخش انرژی بیشن و هم برای شاغالـ هم برای 

تحقق م ی پایدار واقعیهمین دلیل نیز توسعه های فناوری استفاده کنند، بهتوانند از ظرفیتسود نمی

 شود. نمی

 حل فناوری بهتر است؟آیا راه

حل فناوری بهتر است. اما با ین باور را ایجاد کنند که راهخواهند در ما احال طرفداران رشد سبز میبا این

 شویم. داران فناوری سبز میطرفهای تر متوجه مخمصهنگاهی دقیق

 «سوخت کشاورزی»دروغ سبز: 

 ط اقلیمیبوم و شرایاست و نه سازگار با زیست نه پایدار« سوخت کشاورزی: »«یزیستسوخت»طور نمونه به

مناطق وسیعی از (. «داری پایدار وجود نداردسرمایه»: marx21ای در سایت )مراجعه شود به مقاله

های بارانی در آسیا، آمریکای جنوبی و آفریقا برای کشت مواد خام مانند روغن نخل، نیشکر و جنگل

ها و شود. تخریب جنگلاکسیدکربن آزاد میدیشوند. در این فرآیند مقدار زیادی های سویا قطع میدانه

ن در اکسیدکربی انتشار دیتولیدکنندهسنگ اندونزی را در برخی مواقع به سومین های نارس زغالخاک

، “یکارگان”سوخت جای به»گوید: ، کاترین هارتمن می«دروغ سبز»ی کتاب جهان تبدیل کرد. نویسنده

خودروها  اکسیدکربن در باکتر دیها و انتشار بیشبوم، تصرف زمینزیستآلودگی های آبی، نابودی جنگل

ی معضالت اجتماعی در سراسر جهان است. تشدیدکننده “اورزیسوخت کش”. رونق ریزیم ـ و گرسنگیمی

 زا استفاده شوند، پیامد این امر رقابت برهای کشاورزی برای کشت گیاهان انرژیاگر بخش زیادی از زمین

که در در صورتیتری است. های کشاورزی برای کشت مواد غذایی و بالطبع گرسنگی افراد بیشسرزمین

ی توانستند از تغذیهشدند، چهار میلیارد انسان دیگر میزا کشت نمیو گیاهان انرژیمزارع جهان علوفه 

 (. با کاترین هارتمن marx21ی کامل مصاحبه« )خوبی برخوردار شوند

 اجبار رشد

داری هم بخشی از معضل و هم داری سبز مبتنی بر این فرض است که سرمایهی اساسی سرمایهایده

بومی زیست« مادی»ی شود که رشد نیز یک جنبهحل است. اما این مساله نادیده گرفته میبخشی از راه

آالت، اشینکمکی، مام، تر مواد )خکاربست دائمی بیش بارشد سبز فقط داشتن برقرار و پایدار نگهمهم دارد. 

ها مام بنگاهکه تاما حتی در صورتی پذیر است.کارافزارها و دیگر وسائل برای کار( و انرژی برای تولید امکان

یعت بلعد. زیرا طبرا می [از این طریق] سود یرشد تمام بازدهتر استفاده کنند، منابع سنجیده از در جهان

ی وهفقط شیرسند. مصرف میتواند منابع را با همان سرعتی تأمین کند که تحت شرایط بازار بهنمی

دهد و این های اقتصادی را مورد مالحظه قرار میگی و سرعت چرخهپایدار است که ویژ ایاقتصادی

 داری وجود دارد. تناقض با اجبار رشد سرمایهاین امر اما در  چارچوب را ترک نکند.

https://www.marx21.de/keine-nachhaltigkeit-im-kapitalismus/
https://www.marx21.de/klimakrise-corona-interview-kathrin-hartmann/
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 داری سبز؟ سرمایه = رشد سبز

یافته و تکامل پیدا کرده است. کشورهای فقیر در مقابل هنگام توسعهطور ناموزون و ناهمداری بهسرمایه

بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، چهار پنجم تولید جهانی و دو سوم کشورهای ثروتمند قرار دارند. 

ای این رویکرد است که وسائل نتیجهاین عدم توازن کشور متمرکز شده است.  1۵فقط در تولید کشاورزی 

وسائل  جا مالکیت دولتی بردر این. شوندکنترل میخصوصی  طوربهتولید در خدمت کسب سود قرار دارند و 

« سبزسازی»ین شود. بنابرامنجر به اجبار برای رشد می رقابت جهانی نیز و دهدتولید چیزی را تغییر نمی

  آورد.همراه نمی ی بهداری تغییرسرمایه

 خورد؟داری سبز در نهایت شکست میچرا سرمایه

مزدها ست. دی صنعتی شکاف بین فقیر و ثروتمند در حال افزایش استچنین در کشورهای پیشرفتههم

مزدها، مشارکت محور هستند: میزان باالی دستهای زیستچنین یک عامل هزینه برای کُنسرنهم

یابی ازمانزند به سدر صورت کاهش سود، دست به بیکارسازی می« سبز»که آیا یک شرکت شاغلین و این

نیم حانه است اگر فرض کلوشان دارد. سادهکرسی نشاندن مطالبات به ها و توانایی کارگران برایاتحادیه

تر رفتار بانمهر« خود»ن نفسه با شاغالفیی سوالر ]برق خورشیدی[ کارفرمای یک شرکت تولیدکننده که

انی کرده جه ،چنین تخریب طبیعت را نظیر تولیدداری همسرمایه سنگ.کند تا کارفرمای شرکت زغالمی

ها و ی است. اما مانع ]اساسی[ تضاد بین شرکتضرورشده ریزیهمین دلیل کُنش جهانی برنامهاست. به

بومی و اجتماعی پایدار ی از لحاظ زیستابا یک جامعهدیگر است. رقابت و بازار های رقیب با یکدولت

 سازگار نیستند. 

 بومیزیستتغییر سیستم، نه تغییر 

ندارد که در آن تولید و  ای وجوددر نهایت هیچ راهی جز امحای اقتصاد بازار و جایگزینی آن با جامعه

ر این شود. فقط دن میریزی و تعییکراتیک برنامهوطور دمکنندگان بهمصرف توسط کارگران و مصرف

عیین های آتی تتحوالت دههپذیر است. های طبیعت امکانکرد چرخهی عملصورت مدنظر گرفتن پیگیرانه

امونر استنتاج بری ک باد یا نه. در این اثنا بسیاری توان نجات داخواهند کرد که آیا این سیاره را هنوز می

 موافقند که ما به تغییرات اساسی اجتماعی نیاز داریم. شناس و فعال محیط زیست آمریکاییزیست

 پذیر است؟بومی چگونه امکانآمیز زیستچرخش موفقیت

گران نشکُشود و چه کسانی بومی بستگی به این دارد که چه راهی پیش گرفته میموفقیت چرخش زیست

لید کنیم ای دیگر توگونهی زمین را نجات دهیم، بایستی کامالً بهخواهیم کرهاگر واقعاً می این روند هستند.

بعات این تا کنار بگذاریم. ونقل خصوصی رهای فسیلی، کشاورزی صنعتی کنونی و حملدرنگ سوختو بی

قابل تداری در سرمایه: آخرین فرصت تغییررویکرد چه خواهد بود؟ نائومی کالین، مؤلف کتاب 
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م که تغییر هرگز ا. من یاد گرفتهبسپاریممان را به بازار توانیم آیندهما نمی»نویسد: می با شرایط اقلیمی

صادی، ن ضدریاضت اقتی مشترک فعاالنقطهگیرد بلکه بایستی از پائین آغاز شود. از باال صورت نمی

تر ی عادالنهاجتماع نظامدیدگاهی جدید از یک محیطی پتانسیل واقعی برای جنبش کارگری و جنبش زیست

ی من لای صرفاً آرزویی خیابه بحران اقتصادی و اقلیمی پایان دهد. ضرورت تغییر ریشهتواند است که می

 «.ی رادیکال دیگری نداریمنیست بلکه یک واقعیت ساده است. ما گزینه

  ی سیاره به این مبارزه بستگی داردآینده

مدارن در طبقات فوقانی جامعه ی جدیدی بین رؤسا و سیاستداری سبز رابطهدر اغلب تعاریف از سرمایه

 عالمتکنند که در روزهای انتخابات عمدتاً این نقش را ایفاء میهای مردم شود. تودهمدنظر گرفته می

بازیگران سیاست و اقتصاد اعتماد بزنند و به  ی انتخاباتدر برگه آن« درست»جای ظاهراً  ضربدر را در

انرژی  هایتوان مقاومت و کندکاری کُنسرنآمیز نخواهد بود. زیرا از این طریق نمیامر موفقیتکنند. این 

ذ زیادی بر مند هستند و از نفوپیش قدرت از بیش برای این کار هاشکست. آنی و صنایع نفتی را درهمفسیل

متر پیشرفت اجتماعی برعلیه منافع سرمایه مبارزه کرد، طور که با هر میلیهمان برخوردارند.سیاست 

سیاره در  یدهآینکرسی نشانده شود. چنین بایستی حفاظت از طبیعت و اقلیم برعلیه صاحبان قدرت بههم

 این مبارزات نهفته است. 

 

 ?Klimaschutz: Ist grünes Wachstum die Lösungای است از ی حاضر ترجمه* مقاله
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