
 
 

 
  

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 :ی اقلیمبارهی نادرست دریازده انگاره 

مبارزه با  هایی کهیازده پاسخ به انگاره

 کنندتغییر اقلیم را سد می

 

 لوویمیشل 

 محسن صفاریی ترجمه



  

 
 

 ی اقلیمی نادرست دربارهگارهانیازده  1

های شمار زیادی انگارهاقلیم و تغییر اقلیم ی دربارهها در بسیاری از سخنرانی

 ،شوندکرار میهای مختلف تهزاران بار با آهنگهایی که ، انگارهیابیمتکراری می

 لیپوشی از مشکالت اصچشم ،، خواسته یا ناخواستهی آنهانتیجه که نادرست یهایانگاره

های رانینجا به سخی من در ایناشاره 1.است ساختگی هایحلیا باور به راه

ی عاادکه  کنممی اشارهی هایسخنرانینیست بلکه به « ردکننده»یا « انکارکننده»

 رخیب های بسیار گوناگونی دارند:سخنان ماهیتاین دارند. « پایندگی» و« ییسبزگرا»

؛ برخی دیگر نیمی یا اندپوشیپردهیا  غاخبار ساختگی، درو، کاریفریب راستیبه

 -د خوبناز تمایل و نیت  آکندهگیرند. بسیاری از آنها را دربر می حقیقت ازچهارم یک

 .اندنمکن جهصافجادهدانیم که اما می

این  ، حتی اگرجاده قرار داریم آندر  وکار به روال جاری ادامه دهیمکسب اگر به

در موقعیتی بسیار در این صورت در مدت چند دهه خود را  .سبز خوانده شود وکارکسب

ازده ی .اندتوصیف شده دانته کمدی الهیهای جهنمی خواهیم یافت که در حلقهبدتر از 

 .که باید از آنها دوری جست ندفراگیرخطای ی زیر تنها چند نمونه

 

 ی زمین را نجات دهیمرهباید کُ. 1

 این شعار را همه جا می

در تابلوهای بزرگ  بینیم:

ها، هها، در مجل، در رسانهتبلیغاتی

رهبران سیاسی، و های در بیانیه

که این راست آندر جاهای دیگر. 

ی زمین کُرهمعنی است: شعار بی

تا  .کندرا هیچ خطری تهدید نمی

در هر شرایط ، ها سال بعدمیلیون

دور ی زمین بهکُره، اقلیمی

چه را آن .خورشید خواهد چرخید
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ز ، ااستدر این کُره  های گوناگون آنزندگی در شکل کندگرمایش جهانی تهدید می

 . هوموساپینی جمله زندگی ما: گونه

جایی  در مشکلکند که این برداشت دروغین را ایجاد می «ی زمیننجات کُره»

از مردم ما نیست.  راست در پیوند باسراز جایی دیگر است و ، قرار دارد از ما رونیب

شود خواسته می ، از آنانخود یا فرزندانشان باشند شود که نگران زندگیخواسته نمی

ر سیاسی تکم مردمِ واکنش . بیهوده نیست که«ی زمینکُره»نگران انتزاعی مبهم باشند، 

« ی زمینکُره»فراتر از آن است که نگران های زندگی شخصی من دشواریچنین است: 

 باشم.

 

 برای نجات زمین کاری انجام بده. 2

ین شعار ا شعار پیشین است. یدگرگونه بیان ،پایانبی، با تکرار فراگیراین اشتباه 

یاری کند تا از هر کس به سهم خود  ضروری استحقیقت را در خود دارد: نیمی از 

این کژپنداری هم هست که برای  یانتقال دهندهاما گیری شود. پیشفاجعه 

ها، ــ خاموش کردن چراغ «چکهای کوحرکت» جمع، گزینی از بدترین شرایطدوری

، ما ــ آگاهانه یا ناآگاهانه ــ به این ترتیب .کندکفایت میو غیره ــ  بستن شیر آب

دور بندی تولید و مصرف جاری را بهدر صورترات ساختاری ژرف ضرورت تغیی

ی انهبر معیار یگ که ،را دارینظام سرمایه های نخستینِپایهتغییراتی که ؛ افکنیممی

 د.نکشبه پرسش می، تکیه دارد سازی سودنهبیشی
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 خرس قطبی در خطر است. 3

همه جا پخش عکس این 

شود: شده و بارها بازپخش می

روی چاره بی خرس قطبی

 کند تاتالش می یخی شناورتکه

. خود را نجات دهد زندگی

ــ تردید زندگی خرس قطبی بی

های دیگر ی گونهو زندگی بسیار

تهدید قطبی ــ  اطقدر من

این تصویر ممکن است شود. می

های دردی برخی جانهم

، اما دست را برانگیزدگشاده

 بینند. مشکل و خود نمیارتباطی بین این بیشتر مردم 

، نیمی برایمدت در بلنددلیر بلکه تنها برای خرس قطبی نه های قطبیآب شدن یخ

، کنندساحل دریاها زندگی میکه در شهرهای بزرگ در  از جمعیت جهان بیشتر،اگر نه

تواند سطح میقطب جنوب پهناور گرینلند و های آب شدن یخچال تهدیدآمیز است.

 ،افزایش سطح آب دریاهابا این همه تنها چند متر . ببردها متر باال دهآب دریاها را 

ا رکنگ و هنگ ،انگهاینیویورک، ریودوژانیرو، شلندن، ونیز، آمستردام، چون  شهرهای

دانشمندان شاهد چنین رویدادی نخواهیم بود اما سال آینده  ماالبته برد. زیر آب می

سرعت گیری است. در حال شتابها آب شدن این یخچال آهنگ که کنندمشاهده می

رای ببسیاری از عوامل  کردن برآورد؛ پذیر نیستبینیآمدن چنین رویدادی پیشپیش

 ای دشوار است. چنین لحظه

واقعیت ترسناک را پنهان این در صحنه، نوا خرس قطبی بی پیش کشیدنبا ما، 

 ای هستیم.خود نگران چنین لحظهکه  کنیممی
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 زندآسیب زیادی به بنگالدش میتغییر اقلیم . 4

کشورهای فقیر طور عمده بر گرمایش هوا به: نیتیخوشاز  آکنده حقیقتینیمه

 اکسید کربن دارند.دیهای دادبرون درترین مسئولیت را که کم گذاردجنوب اثر می

توفندها، ، های اقلیمیفاجعهدرست است که این کشورها بیشترین آسیب را از 

 . اما درست نیست که کشورهایبینندکاهش منابع آب و چون آن میها، خشکسالی

های جنگلی سوزیآیا آتش: انندمدور میاز این خطرها  به میزان زیادی شمال

آیا امواج گرما قربانیان زیادی در  ؟ایموحشتناک در آمریکا، کانادا و استرالیا را ندیده

 زیادی آورد.های توان نمونهاروپا نداشته است؟ می

ی کشورهای جنوب تهدیدهای اقلیمی تنها متوجهمان این باشد که شتابرداگر 

این همه،  با ها را بسیج کنیم.انترناسیونالیستای از کمینه خواهیم توانست تنها، است

 برایضروری است  سابقه روبرو خواهد شد.های بیفاجعهی نوع بشر با همهدیر یا زود، 

، بسیار سرراست، گریبان آنها را نیز این تهدیدها مردم کشورهای شمال روشن کنیم که

 گیرد. می

 

 5/3یابد )درجه افزایش  5/3 تاممکن است دما ، 2122تا سال . 5

 دوران پیشاصنعتی(درجه باالتر از 

باور هب، نظری که شودمی یافتهاسناد جدی  از بسیاری، شوربختانه، در این نظریه

 من اشتباهی دوگانه است. 

تواند خطی نیست؛ این فرایند میدانیم تغییر اقلیم فرایندی می: علمی دیدگاهیاز 

گرمایش هوا  هایدامنهبسیاری از . های ناگهانی داشته باشدگیریو شتاب «هاجهش»

های سوزی: آتشبرای نمونه. ندناپذیربینیآمدهای آنها پیشپیبازخوردهایی دارند که 

بب سخود  ، گازی کهکنندکربن ایجاد می اکسیدبسیار زیادی گاز دی مقدار جنگلی

 واربنابراین بسیار دششود. می بیشتر جنگلی هایسوزیرو آتشگرمای بیشتر و ازاین

 در چنین شرایطیچهار یا پنج سال آینده چه روی خواهد داد. بینی کنیم در است پیش

  بینی کرد؟ی آینده را پیشیک سدهتوان چگونه می
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 هایمانمان و نوهی ما، فرزندان، همهدر پایان سدهسیاسی:  دیدگاهیاز 

یوند با که در پبرای پیمانی در آینده برانگیزیم مردم را  یمتوانمیچگونه ایم. درگذشته

ی هاندیشاین های آینده هستیم؟ آیا نگران نسل ؟دور یانزدیک  ایآیندهآنان نیست، 

در آن بحث تفصیل به 2،یونس سهان ،پدیدارشناس آلمانی فیلسوفکه  است یارجمند

ی ینهتنها کماما این بحث . اندهنوز زاده نشدهی اخالقی ما نسبت به آنان که وظیفه :کرد

، آنچه ی مردمان معمولینظر بیشینهاز کند. جلب می راان ارجمند کوچکی از مردم

 پیوند زیادی با آنان ندارد.رخ خواهد داد  0122سال 

 

 خواهیم شد 3خنثی کربن 2252تا سال . 6

 ی ازنه نیم اروپا و جاهای دیگرهای گوناگون در دولتی اروپا و ی اتحادیهاین وعده

 عریان ناب و پوشیپردهای که به دو دلیل وعده دالنه.ساده نیتیِنه خوش ،حقیقت است

 میعل یفوری که جامعه یتغییرات به درنگبیکنونی و  تعهد جایبهاست.  حقیقت

 ،استسال آینده  سه ـ چهاردر خواستار انجام آنها  (4«دولتی تغییر اقلیمگروه بین»)

آشکارا برای تغییر بسیار ، سالی که دهدحواله می 0202سال  ها ما را بهدولتی وعده

، چه ضمانتی هاهر چهار یا پنج سال دولت افزون بر آن، با توجه به تغییرِدیر است. 

عملی توجیه کردن بی در سی سال بعدی وجود دارد.برای انجام این تعهدات دروغین 

  .مناسبی نیستی شیوهی دور برای آینده ممبه ایبا وعدهامروز 

 های آالینده نیستدادبرونبه معنای کاهش شدید « کربن خنثی»افزون بر آن، 

ای گمراه کننده محاسبه« کربن خنثی» !است ی آنی زیادی باژگونهتا اندازه کهبل

کار خود در به الفشرکت  :«سازوکارهای جبران کردن»، ها استمندیتراز یپایهبر

کاری که ، کندکاری می، اما در اندونزی جنگلدهداکسید کربن ادامه میدی دادبرون

ـ اگر جنگل آتش نگیرد اکسید کربن را جذب کندهمان مقدار دی قرار است های سمن. ـ

ی کافی مردود اندازهبهها را ترازمندی دارِنمایش خندهپیش از این بومی زیست

ی دهندهنشاناما این خود  5کنم.بحث بیشتری نمی و من در این زمینه انددانسته

 است. « کربن خنثی»ی وعدهوکمال نهفته در پوشی تمامپرده
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را تأمین مالی  پذیر()تجدید پذیرهای نوگشتانرژیها بانک. 7

 بومی شرکت دارندرو در گذار زیستازاینکنند و می

ها و البته که بانک. گ و فریبکاری استننیز نیر 6شوییسبزی رایج هاین شیو

های پژوهشاما  کنند،گذاری میسرمایههم  پذیرهای نوگشتدر انرژیها چندملیتی

ها نشان دیگر سمنو  7«های مالی و یاری شهروندانتراکنشبر  مالیاتن انجم»دقیق 

 :آنها استعملیات مالی بسیار اندک ــ از  گاهبخشی کوچک ــ که این تنها  داده است

موضوع شود. گذاری میسنگ و گاز سرمایهنفت، زغالچنان در تر همبخش بزرگ

ـ « منطقی»های ی دولتهمهکسب سهم در بازار است. سادگی سودآوری و به نه مانند ـ

بومی و به گذار زیستکنند که سوگند یاد می ه هر زبانی،بــ  ترامپ، بولسونارو و شرکا

سیلی ف انرژیی مشکلی در عرضه پیدایشاما به محض متعهدند. پذیر های نوگشتانرژی

نها به آی روسیه ــ جویانهسیاست ستیزهعلت ی بنزین بهعرضهمشکل در تازگی، بهــ 

ت دسیا  کنندفعال میسنگ سوز را های زغالنیروگاه دوبارهبرند، سنگ پناه میزغال

ا افزایش ر خود کنند تا تولید نفتمی( سعودی دراز خاندان سلطنتی )لعنتیسوی دعا به

  دهد.

را پنهان  حقیقتی ناخوشایند« بومیگذار زیست»با در مورد زی هایرانیسخن

که نخست آن. بسنده نیستتنهایی پذیر بههای نوگشتی انرژیتوسعه :کنندمی

در  هالبت. …تابددر اروپای شمالی همواره نمیآفتاب  :اندپذیر فصلیهای نوگشتانرژی

ی توانند همهها نمیاین پیشرفتاما  ،دست آمدهای بههای فناورانهاین زمینه پیشرفت

نیازمند استخراج موادی معدنی پذیرها فراتر از هر چیز، نوگشتمشکل را حل کنند. 

(. مانند آنهاموادی های کمیاب و لیتیوم، خاکتمام شوند )ممکن است هستند که 

زینشی گ البته کاهشی که، کاسته شودمصرف جهانی انرژی از که ضرورت دارد  بنابراین

 . ناپذیر استداری تصورهایی که در چارچوب سرمایهگزینشاست: 
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ی ی اقلیمفاجعهاز ، ما گیری و فناوری جداسازیکربن یدر نتیجه. 8

 دوری خواهیم گزید

را در برخی توان آن میحتی و  ها استی دولتروزافزون مورد استفادهاین استدالل 

حل راه هماین شعار تو. («تغییر اقلیمدولتی نگروه بی»برای نمونه، جدی یافت ) اسناد

تولید بندی تغییر چیزی در صورت بدون نیاز به است آسای فناورانهمعجزه

ت واقعیاین است که  غمناک حقیقتافسوس،  بااما  .ی زندگی ماو شیوهداری( )سرمایه

 بسیار زمین از جوّگیری و جداسازی کربن کربنآسای های معجزهفناوری یافتن این

ا هایی چند نیز، اینجو پروژه هایی چند صورت گرفتهتردید تالشبی .از دسترسند دور

بخش و نتیجه این فناوری توانیم بگوییم که، اما در زمان کنونی نمیدر جریانند، و آنجا

ن آجداسازی گیری و کربنهای دشواری کنون نتوانستهتا این فناوری. است عملیاتی

چنان که هیچ همحل کند.  با مقاومت در برابر نشت(زمین  )ذخیره در مناطقی در زیرِ

 ی حل آن برآید.تضمینی وجود ندارد که در آینده از عهده

 

گازهای  دادبرونمیزان ، تولید خودروی برقیی در نتیجه. 9

  هیمدای را کاهش میگلخانه
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درست است که خودروهای برقی  حقیقت است:نیمه ازدیگری ی این هم نمونه

 آسیبرو اینو از کنندمی ایجاد بنزینی یا گازوئیلی( آلودگیتر از خودروهای حرارتی )کم

 ،تغییر اقلیم گاهنظربا این همه، از شود. وارد می بهداشت ساکنان شهرهابه  کمتری

کنند اما تری تولید میاکسید کربن کمآنها دیآمیز است. تناقضی آنها بیشتر سابقه

برق  های تولیدروگاهینشوند. در بیشتر کشورها نیروی برق میافزایش نیاز به سبب 

های دادبرونبه این ترتیب، کاهش . کنندمی مصرف یا نفت( سنگسوخت فسیلی )زغال

شتر ی مصرف بیها در نتیجهبا افزایش این آالیندهی خودروهای برقی به وسیله آالینده

د، شوتولید میهای اتمی ی نیروگاهفرانسه برق به وسیلهدر  شود.می« جبران»برق 

، است کالنهای ی سدعهدهبست است. در برزیل این کار بهراهی که پایان آن نیز بن

فرسایش ذب کربن را جرو ترازمندی ازاین و برندها را از بین میجنگل سدهایی که

 دهند. می

یم توان، میکاهش دهیم بسیاررا  ترابری شهریدر  های آالیندهدادبرون بخواهیماگر 

ترابری رایگان : دوری گزینیمدروهای خصوصی خوشد وآمد از امکانات بدیلترویج با 

ی برقی این خودروسواری. مسیرهای دوچرخهروی، برای پیاده مسیرهاییهمگانی، 

 ار گذشته و کنونی ترابریی شیوهکمک فناوری توانیم بهکند که میایجاد می توهم را

 ادامه دهیم. 

 

 هایدادبروندر کاهش توانیم میبا استفاده از سازوکارهای بازار . 12

 اکسید کربن موفق باشیمدی

 یک هازبان دولتدر  ، امایک توهم راستین باوراندرمیان محیط زیستاین شعار، 

ثابت ای بازار ناکارآمدی خود را در کاهش گازهای گلخانهسازوکارهای است.  ییزاابهام

گذار » یهزینه اند کههایی ضد اجتماعیسنجهتنها این سازوکارها نهاند. کرده

از  ناتوان، فراتر از هرچیز ،بلکه کنندهای کارگر تحمیل میطبقهبه  را« بومیزیست

 ودهای این ناتوانیبهترین نم اند.های آالیندهدادبرونمحدود کردن  درکمکی راستین 

ذاری گتو پایهوهای کینامهکه در موافقت« بازارهای کربن»در شکست فاحش  توانرا می

 .دید شدند
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و « نامستقیم»های با سنجهداری، ی منطق بازار سرمایهبر پایهتوانیم نمی

به مدت دو سده موتور محرک این نظام سوخت فسیلی را که قدرت مطلق ، «تشویقی»

 داری سلباز انحصارات انرژی سرمایه ضرورت دارد کار،برای آغاز  بوده است مهار کنیم.

چشمگیر کاهش که  وجود آوریمبهانرژی یک کارگزاری عمومی  و مالکیت کنیم

 .باشد آنآماج فسیلی  هایاز انرژی برداریبهره

 

 با آن سازگاریتوانیم اپذیر است، تنها مینتغییر اقلیم گریز. 11

 یابیم

صلی و در میان های جریان اتوان در رسانهرا می باورسرنوشتاین گونه ادعاهای 

ر دولت بومی دگذار زیستوزیر برای نمونه، آقای کریستف بچ،  یافت.سیاسی  «رهبران»

 تازگی اعالم کرد:، بهی امانوئل مکرونتازه
 ایدباز گرمایش جهانی پیشگیری کنیم، ست نخواهیم توان بکوشیم،اندازه  هر، از آنجا که ما

 بپردازیم.آمدهای آن پی کردنبه محدود  سازگاری با این پدیده ضمن بتوانیم

کشیدن از هر  دستتحرکی و عملی، بیبیای عالی برای توجیه نسخهاین اعالم 

وه گر»همه دانشمندان با این گزینی از بدترین شرایط است. دوری برای« کوششی»

آغاز شده  ترپیشگرچه گرمایش هوا اند توضیح دادهروشنی به «دولتی تغییر اقلیمبین

بر  شروطمــ  درجه دوری کرد 0/1از فرا رفتن دما از خط قرمز توان هنوز می، است

ای چشمگیر آغاز را در سنجه اکسید کربندیهای دادبروندرنگ کاستن از بیکه آن

 کنیم.

یر شود و رناپذااما اگر تغییر اقلیم مهدر سازگاری با شرایط بکوشیم.  البته که باید

 توان با دماهای باالترچگونه میبیش نیست.  هیگدام« سازگاری»گاه ، آنشتاب گیرد

 شد؟ «سازگار»گراد ی سانتیدرجه 02از 

رسند که اگر جه میی آنها به این نتیهمهها را چند برابر کنیم. توانیم نمونهمی

ل دیگری شکداری را تغییر دهیم و ، باید نظام سرمایهبخواهیم از تغییر اقلیم دوری کنیم



 ی محسن صفاریلووی، ترجمهمیشل  11 

 سمِسوسیالی»صرف را این شکل تولید و مما . جایگزین آن کنیم مصرف را واز تولید 

 ای دیگر است.خود موضوع نوشته، اما این خوانیممی 8«پابوم

   

 

Micheal Lowy 1 ،و داری فرانسهحزب نوین پادسرمایهشناس برزیلی تبار، عضو فیلسوف و جامعه 

، مارکسیسم چگواراتوان از های زیادی نوشته که از میان آنها میاست. او کتاب انترناسیونال چهارم

مذهب و سیاست در  جنگ خدایان:؟، و سرزمین پدری یا مادر زمینبخش، مارکسیسم و االهیات رهایی
مانیفست ( با عنوان Joel Kovelچنین کتاب مشترکی با جول کووِل )یاد کرد. او هم آمریکای التین
 الیستیی جهانی اکوسوسشبکهنوشته است. این مقاله نخست در وبسایت  المللبین اکوسوسیالیسم

 انتشار یافته است.
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