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تغییرات اقلیمی و ضرورت تغییر سیستم

مقدمه
بسیاری بر آناند که زیست و حیات بر روی کرهی زمین بر اثر تغییرات اقلیمی رو
به نابودی استتتا اما به ن ر میرستتد که وزوز این تغییرات را یدی نفرهتهایم .چراکه
«محیط زیستت سامم» به ومان اندازهی معیشت و کار و بهداشت و سلامت و خدمات
رهتاویا وزوز در زمرهی مطامبات یدی ما از دومتوا قرار نفرهته استتتت .واقعیت این
است پیامی که این روزوا به زبان آتشسوزیا سیلا خشکسامی و باما آمدن آب دریاوا
و انقراض بستتیاری از نونهوای نیاوی و یانوری به ما داده میشتتود زنگ خطر را به
صدا درآورده است.
استتررا معادنا بهرهبرداری از یزفلواا ستدستازیوای مرربا استررا مزابع
هستتیلیا ومه و ومه ملا وایی از بهرهبرداری وای بیرویه از طبیعت بهدستتت انستتان
برای پاست نویی به نیازوای سترمایه وستزد .به ن ر میرسد مازم است رابطهی انسان
با طبیعت به عزوان نیروی برتری که اختیار آن را داردا تغییر کزد.

نولیبرالیسم و تغییرات اقلیمی
تزها چیزی که ممکن است به نجات این کره و حیات روی آن مزجر شود تغییرات
رادیکا در ایتماع و ستتیاستتتف اریوای دومتمردان استتت .در چهار دوهی ن شتتته
ستیاست وای اقتاادی سرمایهداری اهسارنسیرته یا نومیبرامی و بحرانوای اقتاادی
ناشتی از آن رابطهی طبیعت و اقتاادی را بسیار بیش از ن شته تغییر دادها مشکلات
مویود را عمیقتر کرده و بر بیعدامتی وای ایتماعی مویود اهزودهاند .ن ام اقتاادی
مویود به روش وای مرتلف از یمله با نستتتترش شتتتهروا به ستتتمت طبیعت بکرا
خاتوصتیستازی املا عمومیا خاتوصتیسازی آبا انرژی و دیفر مزابع طبیعی به
اهزایش بیعتدامتیوای ایتماعی دامن زده استتتت .ن ام اقتاتتتادی مویود در یدا
دائمی با کرهی زمین و حیات روی آن استتت و خبر بد این که این ن ام در حا بردن
این یزگ به بهای ویرانی طبیعت و انسان و انواع نونهوای یانوری و نیاوی است.
مزطق و سیاستوای نومیبرامیسم در دوهوای اخیر بزرگترین سهم را در اهزایش
نتازوتای نلرتانهای داشتتتته و در عین حا بزرگترین مانع انجام هعامیتوایی برای
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احیای زیستبوم بوده است .ور کجا به بهانهی رشد اقتاادی مسایل محیط زیستی را
نادیده بفیریما سترمایهداری برنده میشتود .تزها راه نجاتا روایی اقتاتاد از وابستفی
کتامتل به مزابع تجدیدنشتتتدنیا نفاه غیرکامایی به طبیعت و توزیع عادمانهی ثروت و
درآمد استت .نکتهی یامب این استت که بیشترین انتشار نازوای نلرانهای مربوط به
اقلیتی است که بیشترین ثروت را دارند.
بر استتات تحقیقات اهزایش میزان ستتاعات کاری مستتاوی استتت با تومید بیشتتتر
نازوای نلرانهای .به ومین دمیلا معموماً کشتتوروایی با باماترین تومید ناخامد داخلی
بیشترین تومید نازوای نلرانهای را برعهده دارند.
در ومین چارچوبا مهار کردن ستتتبن زندنی ستتترمایهداری ماتتترهی به عزوان
راوکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی اومیت مییابد.

انرژی کثیف ،رفاه نسبی
میان نیروی کار ارزان و اهزایش انتشتتار نازوای نلرانهای نیز ارتباط مستتتقیمی
ویود دارد .بسیاری از بزفاهوای بزرگ هراملیتی با مارف سوختوای هسیلی و تومید
نازوای نلرانهای و به تبع آن آمودن محیط زیستا در دوهوای اخیر به دنبا نیروی
کتار ارزان از کرهی یزوبی بته چین و ستتتنگ بزفلادش و ویتزام روی آوردهاند .وقتی
صتحبت از اهزایش انتشار نازوای نلرانهای میشودا کشوروای صزعتی نو پیکان را
به ستمت کشتوروای در حا توسعهای مانزد چین و وزد مینیرند و این نکته نادیده
نرهته میشتود که مد ستازی این نوع از تومید در کشتوروایی مانزد ایامات متحده در
شما یهانی صورت نرهته است.
از ستوی دیفر به شهروندان کشوروای در حا توسعه قبومانده شده است که رهاه
نستبی شتما در نرو رشتد اقتاتادیِ حاصتل از ستوزاندن ستوختوای هسیلی است.
قربانیان اصلی این سیستم روستاییوای کشوروای در حا توسعه مانزد چین وستزد
که آب آشامیدنیشان به واسطهی هعامیت معدن زغا سزگ آموده میشودا یا طبقهی
متوستط شتهرنشتین در «پکن» که باید هرزندانشان را با ماسن بیرون بفرستزد و یا
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وادارشتتتان کززد در محیط ستتترپوشتتتیده بازی کززدا چون هکر میکززد که ن ران
زندنیشان وابسته به «رشد اقتاادی» مویود است.

فردگرایی ،ملیگرایی و مسئلهی محیط زیست
آمار نشتتان میدود که رابطهای مستتتقیم میان هردنرایی و بروز رهتاروای ضتتد
محیط زیستتی ویود دارد .یامب آن که بیشتر اهرادی که تغییرات آبوووایی را انکار
میکززدا به محاظ ستتیاستتی به «احزاب راستتتنرا» و هرقهوای بزیادنرا نرایش دارند.
نائومی کلاین نشتتتان میدود که بر استتتات آماروا ور اندازه اهراد تمایل بیشتتتتری به
ماتترفنراییا رستتیدن به قدرت و ثروت و عزوان داشتتته باشتتزدا تمایل بیشتتتری به
ماتتترف بی رویه و ناپایدار مزابع طبیعی و ترریب محیط زیستتتت دارند .علاوه بر آنا
ارتباط واضتتحی میان انکار تغییرات اقلیمی و برتری طبقاتی و اقتاتتادی ویود دارد.
براسات آمار اکلر کسانی که تغییرات اقلیمی را نادیده مینیرند «مردان سفیدپوست»
دارای درآمد باماتر از حد متوستط وستتزد .ومین مردان سفیدپوستا صاحبان قدرت
در سیستم اقتاادی کزونی وستزد .تویه به این نکته که تغییرات اقلیمی بیش از ور
چیزی ناشتی از اقتااد سرمایهداری صزعتی است که ومین مردان سفید پوست آن را
نمایزدنی میکززدا شاید به ههم بیشتر این موضوع کمن کزد که چرا آنان این مسئله
را انکار میکززد .واضتتا استتت که این اهراد به کشتتوروای یزوب یهانی و اثراتی که
تغییرات آبوووایی میتواند بر زندنی مردم این مزطقه به محاظ اقتاتتادیا سیاسی و
ایتماعی داشته باشد اومیتی نمیدوزد.
چزان که نفته شتد کشتوروای ثروتمزد و بهاصطلاح توسعهیاهته تا به اکزون سهم
بیشتتری در تومید نازوای نلرانهای و نرمایش زمین داشتتهاند .به ومین دمیل است
که این کشتتوروا باید به تطبیق کشتتوروای هقیر و در حا توستتعه با تغییرات اقلیمی
کمن کززد .بدین معزا که کشوروای توسعهیاهته برای دستیابی به این توسعهی هعلی
محیط زیستتت را آموده و نازوای نلرانهای تومید کردهاند .در طی ستتا وا کشتتوروای
بهاصتطلاح توستعهیاهته زبامهوای صتزعتی و آمایزدهی محیط زیستت را در کشوروای
هقیر ازیمله بستتتیاری از کشتتتوروای آهریقایی دهن کردهاند .زمینوای کشتتتاورزی
حاصتتلریز را به قیمت ارزان از کشتتاورزان محلی خریداری و با کشتتاورزی صتتزعتی و
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بهرهبرداری بیرویه خا را هرستتتوده کرده و زمین ممیزرع و غیر قابل استتتتفاده بریا
ن اشتتهاند .وماکزون پیامدوای این توستعها دامن تمامی کشورواا ازیمله کشوروای
هقیرا را در قامب تغییرات اقلیمی نرهته استتت .بزابراین مزاتتفانه آن استتت که برش
اصتلی وزیزهوای نرمایش زمین و تغییرات آبوووایی بر دوش کشوروای پیشرهتهی
سترمایهداری باشتد .به ن ر میرستد کشوروای بهاصطلاح توسعهیاهته باید وزیزهوای
نتاشتتتی از ترریتب محیط زیستتتت را در قامب حمایتوای مامی به این کشتتتوروای
درحا توسعه بازنردانزد.
ناسیونامیسم و میهنپرستی اهراطی نیز یکی دیفر از موانعِ یاهتن ین تواهق یمعی
برای مستتئلهی تغییرات آبوووایی استتت .در این میان کشتتوروا به یای پیدا کردن
راهحلی هرانیر در پی متهم کردن یکدیفر وستتتتزد .در نهایت هجایع محیط زیستتتتی
ممکن استت به آنیا برستد که نیرووای محاه هکار و اقتدارنرایان به اسم حفاظت و
بازیابی محیط زیستتت و مزابع طبیعی دستتت به کزتر بیشتتتر مرزوا و وضتتع قوانین
سرتنیرانهی ضد مهایرتی بزنزد.

مسئلهی محیط زیست بهمثابه امر جمعی
مستئلهی محیط زیستت مسئله ای یمعی است و پرداختن به آنا بدون مشارکت
ومتهی دومتتوتا امکتانپ یر نیستتتت .نرچه در نبود دومت وای کارآمد بار مبارزه با
تغییرات اقلیمی بر دوش هعامین محیط زیستت است .در کزار آنا مبارزهی ومهیانبه
با نابرابریوای ایتماعی در تمامی ستتتطوح باید بهعزوان استتتتراتای اصتتتلی مقابله با
تغییرات آبوووایی در ن ر نرهته شتتود .این مهم تزها با تغییر ستتیستتتم و به عبارتی
هشار یزبشوای ایتماعی برای تغییرات در باما امکانپ یر است.
در کزار تبلیغ صتترههیویی در انرژیا باید شتتیوهوای درستتت و امهامبرشتتی برای
یایفزینکردن ستتوخت وای هستتیلی نیز پیدا کرد .ستترمایهن اری بلزدمدت در یهت
تغییر بته ستتتمت انرژیوای تجدیدپ یر مانزد انرژی خورشتتتیدی و باد و آب یکی از
اصلیترین راوکاروا است.
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این روند بایستی با برنامهریزی بلزدمدت و قوانین سرتنیرانه در تجارت و مامیات
بیشتتر برای ثروتمزدان صتورت پ یرد .ستیاستی که در وزفام بحرانا قبل از اهزایش
مامیات بر ثروتمزدانا اقدام به کاوش خدمات بازنشتستفیا خدمات درمانی و آموزشی
می کزدا ومان ستتیاستتتی استتت که برای رستتیدن به آخرین قطرهوای ناز و نفت به
شکاف ویدرومیکی دست میزند.
در پایان میتوان به موارد دیفری که میتواند در بهبود بحران وای محیط زیستی
بهکار آید ههرستوار اشاره کرد:
 )۱اهزایش حملونقل عمومیا سیستم بازیاهت زبامهی شهری و طراحی شهری به
شتتکلی که تراهین کاوش پیدا کزد و دستتترستتی به دوچرخه در تمام ستتطا شتتهر
امکانپ یر باشد.
 )۲در ن ر نرهتن پوشتتش بیمهای برای هجایع طبیعی و اطمیزان از این موضتتوع
که کستی بی سرپزاه باقی نماند و ومهی اهراد امکان دسترسی به حداقل نیازمزدیوا
را داشته باشد.
 )۳ایجتاد زیرستتتاختتوای مازم برای مقابله با هجایع طبیعی ناشتتتی از تغییرات
آبوووایی مانزد توهانا باما آمدن آب دریاا آتشسوزی یزفلوا در بسیاری از کشوروا
موردنیاز استتت .ستتاختن دیوار در کزارهی دریاا انبار مواد غ اییا آب و دارو و پزاوفاه
ملا وایی از این دست وستزد.
اعتبارات مامی مورد نیاز برای ومهی این کاروا را باید از سلب مامکیت خاوصی از
اموا عمومیا اخ مامیات بیشتتتتر بر ثروتمزدانا کاوش بودیهوای ن امی و وضتتتع
مامیات بر تومید نازوای نلرانهای در کشتوروای بهاصطلاح توسعهیاهته تأمین کرد .در
وضتعیتی که مزابع یایفزین ستوختوای نلرانهای ویود داشته باشد میتوان کمن
دومتی یا یارانه از روی ستتوختوای هستتیلی برداشتتت .در شتترایط ایدهآ ا نباید بار
وزیزهوای زیستتمحیطی با پرداخت پو بیشتتر توستط مردم عادی بابت محاومات
ارنانین بر آنوا تحمیل شتتتود؛ بلکه این شتتترکتوای بزرگ و آمودهکززدهی محیط
زیست وستزد که باید مامیات بیشتری پرداخت کززد .واقعیت این است که نمیتوانیم
بدون ومراوی با کزشنرانی که با یزبهوای نونانون بهرهکشی بی رویه از طبیعت در
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حا مبارزهاند؛ ادعای رادیکامیستتتم داشتتتته باشتتتیم .به بیان دیفر در ایزجا ما نیاز به
رابطهای نزدینتر میان دانشفاویان و کزشفران حوزهی محیط زیست داریم .در ایزجا
تویه به عدامت محیط زیستی اومیت بسیاری پیدا میکزد .سیاستن اریوای یدید
باید برپایهی پرداختن به نیازوای نروهوای به حاشتتیه رانده شتتده و شتتزیده نشتتدهای
باشتد که بیشتترین آستیب را از تغییرات اقلیمی میبیززد .نروه وای در حاشیه مانزد
زنانا اهراد کوییرا اهراد هرودستتت به محاظ اقتاتتادی در ستتیاستتتن اریوای محیط
زیستتی باید در ن ر نرهته و توانمزد شتوند .چرا که ومانطور که پیشتر اشتتاره شدا
این نروهوا بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی میبیززد.
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