
: بیانیه اتحاد اکوسوسیالیست ها

 به سوی اکوسوسیالیسم  نه انقراض 

ترجمه : محمد رضا جعفری

 کنفرانس آب و هوای سازمان ملل که ،COP26 بیانیه ای از سوی اتحاد اکوسوسیالیست، برای توزیع در

محمدرضا جعفری در مقدمه خود به کاستی های بنیادی. اکتبر در گالسکو افتتاح شد، تهیه شده است 31در   

 این متن اشاره می کند و می افزاید که مطالبات باید به شکلی باشد که همراهی و همدلی مردم در طبقه ی

.متوسط و کارگر را جلب کند و از هراس  ناشی از تصور افزایش قیمت ها و کاهش سطح رفاه هم بکاهد

این بیانیه تحت امضای اکوسوسیالیست های جهانی که خود را وامدار سوسیالیسم و :مقدمه ی مترجم  

بخشی از. ادامه دهنده ی آن برآمده از منطق ذاتی نقد اقتصادسیاسی مارکس می دانند تا حدی دلسردکننده است  

 مطالبات آن در بسیاری از دستورکارها و برنامه های نهادهای غیردولتی و سازمان های دولتی لیبرال و نظام

تالش ها برای استفاده از فناوری های سبز و. وجود دارد ،Green New Deal های سرمایه داری، مانند  

 انرژی های تجدیدپذیر در کنار ترویج استفاده از حمل و نقل عمومی عمده راهکار طرفداران وضعیت

گذاری که در. می توان دید COP26 موجود است که نمونه های آن را در نشست های بین المللی مانند همین  

 این بیانیه بر آن تاکید شده، یک گذار درون سیستمی است که پیش از این در نقدهای مفصل افرادی چون

بدون تغییر بنیادین سیستم، خلع ید. جان بالمی فاستر و میشل لووی و … ناشدنی بودن آن برشمرده شده است  

 از ابرشرکت های سرمایه داری، کاهش مصرف و اولی به آن تغییر شیوه ی تولید، امکان مهار معضالت

در- مساله انرژی و تولید آن. فزاینده ی زیست محیطی، یکی همین گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، میسر نیست  

 شکل های مختلف که عوارض خاص خود را چه در معدن کاوی به دنبال عناصر شیمیایی مورد نیاز در

برای پاسخ دادن به- ساخت تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر و چه در شکل سوزاندن سوخت فسیلی دارد  

 نیازهای هر دم روبه رشد جهانی، مساله ی منابع مورد نیاز برای تولید کاالهای مصرفِی کم دوام و ناالزم که

 نیازهای ساختگی را برآورده می کنند، مساله ی زباله های فزونی یاب ناشی از همان کاالها، زمین های

 موردنیاز برای تولید جهانی غذا که معیارهای بازار بخش بزرگی از آن را به صورت دورریز درمی آورد و

 جنگل زدایِی ناشی از آن، مساله ی نظامی گری و امپریالیسم و هزینه های مادی و محیط زیستی آن، افزایش

 مالیات بر ثروتمندان، کربن و کاالهای تجملی که اکثریت از دسترسی به آنها محرومند و هزینه کرد عایدی



 آن در جبران هزینه های طبقات پایین که از گران شدن سوخت فسیلی ضرر می کنند، و در نهایت کنترل

این می تواند ناشی از. کارگری و اداره ی اجتماعی سیستم تولید کاال و توزیع منافع در این بیانیه غایبند  

در کنار. ناهمگونی طیف های دخیل در بین الملل اکوسوسیالیستی و نیاز به اجماع بر سر بندهای بیانیه باشد  

 این، مطالبات باید به شکلی باشد که همراهی و همدلی مردم در طبقه ی متوسط و کارگر را جلب کند و از

.هراس افکنی ناشی از تصور افزایش قیمت ها و کاهش سطح رفاه بکاهد

 به هر رو چنان چه در منابع اصلی تعریف اکوسوسیالیسم آمده راه های صرفاً تکنولوژیک، مانند فناوری های

 اخد و حبس کربن، و شکل محور، مانند حمل و نقل عمومی، یا راه هایی بی سرانجام و از لحاظ عملی

یادمان نرود بیش از. نشدنی اند و یا خود به کاالسازی و تجاری سازی بیشتر محیط زیست تبدیل خواهند شد  

  درصد گازهای گلخانه ای را اقلیتی تولید می کنند که از جت های شخصی، کشتی های مجلل و کاخ های۸۰

با این حال این توجه به این بیانیه، و واکنش های دیگر. عظیم  و ابرخودروهاشان دست نمی توانند کشید  

 نهادهای خارج از سیستم، هم به عنوان نوعی کنش آلترناتیو در مقایسه با جریان های اصلی محیط زیست،

 در آستانه ی اجالس جهانی تغییراقلیم در گالسکوی اسکاتلند و به قصد تاثیر گذاردن بر نتایج آن و هم به

 .عنوان بخشی از حرکت جریان اکوسوسیالیسم جهانی، و نقد آن، مفید خواهد بود

 بیانیه ای که در پی می آید از سوی اتحاد اکوسوسیالیست، ائتالف مستقر در بریتانیا که توسط چپ سبز،

 کنفرانس آب ،COP26 وحدت چپ و جریان مقاومت ضدسرمایه داری سازماندهی شده، برای توزیع در در

این بیانیه پس از بحث و. اکتبر در گالسکو افتتاح شد، تهیه شده است ۳۱ و هوای سازمان ملل که در  

 تصویب اصالحات پیشنهادی شبکه ی جهانی اکوسوسیالیست، توسط طیف وسیعی از افراد و گروه ها مورد

این بیانیه توزیع خواهد شد. تایید قرار گرفته است .

 

مرگ زیستگاه گیاهی و جانوری الی دیوارهای بتنی ترکیه  :همچنین بخوانید

COP 26 [کنفرانس اقلیمی سازمان ملل] ،پس از یک تابستان پر از موج های بی سابقه ی گرمایی 

 آتش سوزی ها و سیل های متعدد، در پس زمینه ای از به هم ریختگی روبه ازدیاد اقلیم و تخریب زیست محیطی

شبح تغییر اقلیم بر فراز سر ماست و ما با بحران های پرشمار، به هم پیوسته و جدایی ناپذیر آب. برپا می شود  

. وهوا، محیط زیست، انقراض، اقتصاد و بیماری های مشترک بین انسان و حیوان مواجه ایم

یک تحول عظیم] نیل به این هدف[ما به عنوان اکوسوسیالیست اعالم می کنیم جهان دیگری ممکن است، اما   

تنها پایان پی جویی. اجتماعی و سیاسی را می طلبد که مستلزم بسیج توده های کارگر در سراسر جهان است  

به عنوان[، و عطش سیراب ناپذیر برای رشد ]ِ منابع[-شرورانه ی سود خصوصی، اتالف بی پایان   

سرمایه داری می تواند راه حلی را نه تنها برای تغییر اقلیم، زوال محیط  زیست و انقراض] مشخصه های  

.جمعی، که برای فقر جهانی، گرسنگی و استثمار مفرط پیش نهد
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 مسائل بزرگ تغییر اقلیم در گالسکو مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما ورای هر آنچه بر آن توافق شود،

.سرمایه داری، در بهترین حالت تنها می تواند تغییر اقلیم را تعدیل کند نه این که باعث توقف آن شود  

اقلیم را نمی توان بر بنیان همان نظام بازاری بنا کرد که خود بانِی این] مواجهه با تغییر[راهکارهای حقیقی   

فقط زنان و مرداِن طبقه ی کارگِر سازمان یافته، روستاییان تحت ستم و ساکنان نخستین و. مشکل بوده است  

 اصلِی جهاِن جنوب قدرت پایان دادن به سرمایه داری را دارند، زیرا نیروی کار آنهاست که تمامِی ثروت ها

 را تولید می کند و اینانند که با تغییر نظام چیزی برای از دست دادن ندارند جز نابرابری، استثمار و منفعت

]سرمایه داران[خصوصِی  .

 

:همین حاال، برای باز ایستادن تغییرات اقلیمی، ما خواستار اقدامات زیریم

• گاز، زغال سنگ یا نفت جدید] استخراجِ [تمام سوخت های فسیلی باید در زمین بمانند – بدون  !

•  حرکتی سریع به سمت انرژی های تجدیدپذیر برای حمل ونقل، زیرساخت ها، صنعت، کشاورزی و

اماکن مسکونی

•  یک برنامه کالن جهانی شامل اقدامات همگانی برای سرمایه گذاری در مشاغل سبز و جایگزینی اشتغال

.در صنایع ناپایدار

•  تزریق جهانی و عادالنه ی منابع مالی به جهان جنوب برای توسعه فناوری ها و زیرساخت های پایدار

.موردنیاز آنان

• این. ۱۹۹۰ نسبت به سال ۲۰۳۰ درصدی در انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۷۰ کاهشی عظیم حداقل  

 اقدام می بایست فراگیر باشد و از جمله همه ی گازهای منتشره در صنایع نظامی، هوایی و کشتیرانی را

.در بر بگیرد و نیز شامل سازوکارهایی برای حسابرسی شفاف، ارزیابی و نظارت عمومی باشد

• ]م-تجارت کربن[پایان طرح های خرید و فروش آالینده ها  .

• ِ[-پایان فوری دست اندازی به قلمرو و تخریب سرزمین های مردم بومی از طریق طرح های استخراج   

، جنگل زدایی و تصاحب زمین]م-خارج از مرزها به قصد فروش در بازارهای جهانی .

 

پایداری و عدالت جهانی

با شدت بیش تری بر زنان،] طبیعی[بحران درازدامنه ی جهانی و اثرات بی واسطه ی حوادث فاجعه بار   

راهبرد اکوسوسیالیستی. کودکان، سالمندان، دگرباشان جنسی، افراد ناتوان و اقلیت های بومی تأثیر می گذارد  

.عدالت اجتماعی و مبارزات رهایی بخش ستمدیدگان را در مرکز توجه خود قرار می دهد



 مهاجرت اقلیمی و رشد آن در اثر تغییرات آب و هوایی، مناقشات و جنگ ها بر سر منابع طبیعی را موجب

اسکان و حمایت از حرکت آزادانه ی مردم باید یک سیاست اصلی و بخش ضروری برنامه ریزی. می شود  

.برای آینده باشد

 

 سال تالش بی سرانجام برای خروج زباله از جنگل های شمال۲۰  :همچنین بخوانید

:ما فراخوان می دهیم برای

•  لغو فوری بدهی های خارجی جهان جنوب

• های عظیم و کشاورزِی تجارِی تک محصولِی بزرگ مقیاس به سمت«کارخانه-»تغییر سریع از مزرعه  

 روش های کشاورزی دوستداِر محیط زیست و سرمایه گذاری در فناورِی کشاورزِی سبز در جهت

جایگزینی آن با شیوه های ارگانیک و] در نهایت[کاهش استفاده از کودهای مصنوعی و آفت کش ها و   

.حمایت از کشاورزان کوچک

•  کاهش قابل توجه در تولید و مصرف گوشت و لبنیات از طریق آموزش و ارائه و ترویج جایگزین های

.گیاهی با کیفیت باال و مقرون به صرفه

• و[حق بر غذا و حاکمیت غذایی، حقوق بشر با کنترل ] اصِل[ترویج سیستم های کشاورزی مبتنی بر   

محلی بر منابع طبیعی، بذر، زمین، آب، جنگل ها، دانش و فناوری برای پایان دادن به ناامنی] نظارت  

.غذایی و تغذیه در جهان جنوب

• جنوب قطب شمال و مناطق معتدل سرد[پایان  دادن به جنگل زدایی در جنگل های استوایی و شمالی   

از طریق کاهش تقاضا] م-شمالی موسوم به تایگا مشترک در قاره های اروپا، آسیا و آمریکای شمالی  

.برای واردات مواد غذایی، الوار و سوخت های زیستی

• استخراج برون مرزی برای فروش[پایان دادن به روند مخرب زیست محیطی و اجتماعی استخراج گرایی   

، به ویژه در سرزمین های مردم بومی واهالی نخستین] م-در بازارهای جهانی .

• .احترام به حقوق اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سرزمینی مردمان بومی و اهالی نخستین

• .افزایش گسترده مناطق حفاظت شده برای حفاظت از تنوع زیستی

•  پایان دادن به فقر سوخت از طریق تامین انرژی برای خانه ها و ساختمان های موجود به وسیله ی

.فناوری های پایدار و کارآمد

 

:ما خواستار یک گذار عادالنه ایم در

•  بازمهارت آموزی کارگران شاغل در صنایع مخرب محیط زیست در مشاغل جایگزین با دستمزد خوب

.در اقتصادی نوین
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•  مشارکت کامل و دموکراتیک کارگران برای به کارگیری انرژی و خالقیت طبقه ی کارگر در طراحی

.و اجرای فناوری های پایدار جدید و از رده خارج کردن فناوری های ناپایدار قدیمی

•  تخصیص منابع برای آموزش عمومی و مشارکت در انجام و ارتقای یک گذار عادالنه، با آموزش

.محیط زیستی که در همه ی سطوحِ دوره های آموزشی گنجانده شده است

•  توسعه ی فوری حمل ونقل عمومی پایدار، مقرون به صرفه و با کیفیت باال به همراه یک برنامه جامع و

.یکپارچه که نیازهای مردم را برآورده کرده و نیاز به استفاده از خودروی شخصی را کاهش  دهد

•  یک اقتصاد اکوسوسیالیستی برنامه ریزی شده که حذف ضایعات، دوباره کاری و اقدامات مضر [ ایجاد]

 برای محیط زیست را در ستورکار خود قرار دهد، به همراه کاهش هفته ی کاری و در همان حال

.افزایش اوقات فراغت

•  بازسازماندهی شیوه های کار با تاکید بر انعطاف پذیری منصفانه و کار نزدیک تر به خانه، با استفاده از

زیرساخت پهنای باند رایگان و سریع] توسعه ی[ .

 

 ما اکوسوسیالیست ها، با ترسیم چشم اندازی از یک جهان عادالنه و پایدار، از کنه وجودمان و با هر سلول

ما با سازمان دهی و. تن مان برای هر تغییر حتی کوچک، که چنین جهانی را ممکن  سازد، مبارزه می کنیم  

 ارائه ی کمک تالش خواهیم کرد سازمان های کارگری و اجتماعی در سطح بین المللی تا حد توان، چنین

.مطالباتی را از دولت ها بخواهند و ابرشرکت ها را به چالش کشند

 

۱۴۰۰ آبان

:منبع
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