انگیزه مالی میتوان به شــرکتهای انرژی داد هنگامی که مالک
تریلیونها دالر داراییهای سوختی فسیلی هستند و دلبستگی تام
به این سیستم دارند؟ اکسونموبیل اعالم کرده که همه داراییهای
سوخت فسیلیاش را که هنوز زیر زمین است ،استخراج خواهد کرد
و خواهد سوزاند زیرا صاحبشان است و میتواند از آنها سود بیرون
بکشد؛ حتی با دانســتن اینکه چنین کاری میتواند حکم اعدام
بشریت باشــد ،هیچ راهی وجود ندارد که تنها انگیزههای آنها را
تغییر دهند .تاکنون حتی یارانهها بر کاوش ســوخت فسیلی هم
برداشته نشده است.
مقرراتگذاری در این سیســتم جواب نخواهــد داد تا زمانی که
شــرکتها همیشــه فرایند مقرراتگذاری را تحت سیطره خود
ی اقتصادیسیاســی
دارند .برای ایجــاد تغییر در ماتریکس انرژ 
نیاز به تغییراتی در مالکیت بر ابزار تولید  -در این مورد ســوخت
فسیلی  -داریم .این به معنای انتقال مالکیت نیست بلکه به معنای
نابودی تریلیونها دالر از داراییهای مالی در ابعاد جهانی است ،تا
آنجایی که به این نکته برسیم که سوختهای فسیلی باید زیر زمین
باقی بمانند.
یکی دیگر از استداللهای طرفداران لیبرالیسم و اقتصاد
سرمایهداری این است که رقابت جهانی در نهایت چنین
نوآوریهای فناورانهای را به وجود خواهد آورد و با کاهش
هزینههای بعدی ،مشکالت اقلیمی را (از طریق خیاالتی
مانند استعمار دیگر سیارات و مانند آن) حل خواهد کرد.
فکر میکنید چنین استداللی ارزشی دارد؟

فکر نمیکنم چنین اســتداللی ارزش چندانی داشته باشد .هیچ
راهحل صرفا تکنولوژیکی برای تغییرات اقلیمی وجود ندارد؛ با وجود
ی هســتند .حرفو حدیث
آنکه نوآوریهای فناورانه کامال ضرور 
زیادی درباره کربنزدایی مطلق وجــود دارد .اگر راهحلی فناورانه
برای آن وجود داشــته باشــد ،میتوان آن را صرفا برای گسترش
ن همه ،صرف
بیشازپیش خود سرمایهداری به دســت آورد .با ای 
توسعه فناوریها و اثرگذاریشان نمیتوان به هدف بهصفر رساندن
کربن تا سال  ۲۰۵۰رسید .مساله در اینجا منطق ترجیح سود بر
مردمان و طبیعت است که مشکلزا است.
ما میتوانیم توان مهندسیمان را پیوسته برای صدها سال افزایش
دهیم ،آنهم در زمانی که برخوردهای انســانی نیز دارد به همان
گســتردگی افزایش مییابد .واقعیت پس پشت چنین وضعی را
میتوان از طریــق «پارادوکس جونز» 1همانطــور که «ویلیامز
ی سده نوزدهم آن را توضیح داد .او
استنلی جونز» اقتصاددان سیاس 
میگفت هرگاه یک موتور بخار بهبودیافته توسعه مییابد بهشکلی
که زغالسنگ را بهتر از مدل قبلی میسوزاند ،نتیجه چیزی نخواهد
بود جز سوزاندن زغالسنگ بیشتر .این ناشی از آن است که چرخ
سرمایهداری را رشد اقتصادی و انباشت میچرخاند ،نه گفتوگو.
همه کارایی بهدستآمده خرج حجیم شدن بیشتر میشود ،نه
خرج کاستن از مصرف انرژی و مصرف منابع طبیعی.
ما نیمقرنی است که از گر م شدن زمین آگاه هستیم و سیستم هم
دارد کار خودش را میکند و مشــکل هم روزبهروز بدتر میشود.
هیچ کربنزدایی مطلقی ،هیچ توقف انتشــار کربنی و هیچ توقف
رشد اقتصادیای وجود ندارد .در سال  ،2018انتشار جهانی کربن
در جهان  ۲/۷درصد افزایش یافته ،این رقم در ایاالت متحده ۳/۴
درصد است که با توجه به رشد اقتصادی و بودجه مرتبط باید تا یک
یا دو دهه آینده  ۳درصد از میزان تولید کربن کاسته شود .خالصه
اینکه اوضاع خیلی خراب است .هیچ فناوریای وجود ندارد که بتواند
راهحلی برای مشکل باشد؛ آنهم در شرایطی که دست از سوزاندن

سوختهای فسیلی برداشته نشده است.
گ زدن بــه فناوری به انباشــت
این فکر کــه میتوانیم بــا چن 
گســترشیابنده ادامه دهیم بــدون آنکه به تغییــر انرژی و نظم
اجتماعیمان بیندیشــیم ،هم با واقعیتهای اقتصادی در تضاد
است ،هم با واقعیتهای فیزیکی .تنها راه ما برای برونرفت از این
بحران فاجعهبار ،کاستن بیدرنگ از انتشار کربن است که به معنای
آن است که بگذاریم سوختهای فسیلی همان زیر زمین بمانند.
الزمه این کار ،رودررویی با سرمایه فسیلی است .راهی دیگری نیز
وجود ندارد.
مشخصا نیاز داریم که وسیعاً به سمت سوختهای خورشیدی و
بادی برویم .اما این به خودی خود کافی نیست .باید آنچه را تولید
میکنیم ،مصرف و آنچه را ایجاد میکنیم ،تغییر دهیم .هنر ما این
است که بتوانیم از نابرابریهای عظیم در جامعهمان بکاهیم و این
با انتخابهایی که در مقام جامعه انجام میدهیم صورت میپذیرد؛
ی ما
همچنین از طریق قدرت و روابــط اجتماعی .در جامعه کنون 
همه چیز در سطح کالن ،نه کارآمد و نه پایدار است .اما میتوانیم
آن را تغییر دهیم؛ اگر انتخاب درستی کنیم ،البته نه از طریق سود
شخصی.
به نظر شما ،سیاست زیســتمحیطی سوسیالیستی
چیســت؟ چگونه با فناوریهای پاک مواجه میشود؟
آيا بدیهی است كه لغو حرص و آز سرمايه و شیوه توليد
سرمايهداری بحران تغییرات اقلیمی را حل خواهد كرد؟

اگر ابتدا موانعی را که ســرمایهداری در جامعه قرار میدهد ،کنار
بزنیم  -که به یک انقالب طوالنی زیستمحیطی و ایجاد جامعهای
سوسیالیســتی و پایدار نیاز دارد – این احتمال وجود دارد که ما
بتوانیم مشکل تغییرات اقلیمی را حل کنیم .البته در این زمینه هیچ
تضمینی وجود ندارد .این به نوع ساختارهای اجتماعی ،موسسات و
سازمانهایی که ایجاد میکنیم ،مربوط است .همچنین به تغییرات
در جامعه .با این حال ،آنچه یک جامعه سوسیالیستی پایدار میتواند
ارائه دهد ،مجموعهای کامال متفاوت از پارامترها در نسبت با تولید
است؛ با ب ه کنترل خود درآوردن اینکه چگونه تولید میکنیم.
این میتواند تاکیدی باشــد بر نیازهای اساسی مشترک جمعیت،
کاهش زباله ،ســازماندهی فناوری حــول ارزش مصرف ،نه ارزش
مبادله .البته انواع بسیاری از انتخابهای فناورانه باید ایجاد شود .این
نیازمند برنامهریزی دموکراتیک در سطح محلی ،منطقهای ،ملی و
حتی جهانی است .اگرچه همه اینها زمانبرهستند؛ زمانی که از منطق
سرمایه پا بیرون بگذاریم ،انواع فرصتهای جدید با توجه به نیازهای
مشترک و در مسیر حفاظت از محیطزیست خود را نشان خواهند
داد .با این وجود ،در این روزها ،تولید ما بیشازپیش درگیر انباشت
سرمایه شــده و در این فرایند ما اقلیممان را از بین میبریم .ما باید
بتوانیم جامعه را به شیوههای عقالنی سازماندهی کنیم .اکنون موانع
اجتماعی و طبقاتی مانع از انجام این کارها میشوند .هر کس نشسته
و این را که با نابودی اقلیم ،تغییرات شــدیدی در همهجا به چشم
میآید ،تماشا میکند و تقریبا همه احساس درماندگی میکنند .چرا
مردم احساس درماندگی میکنند؟ به این دلیل که همه تصمیمات
بنا به سود تعیین میشوند و همه ما احساس میکنیم که در سیستم
گرفتار شدهایم و منطق آن در اقدامات روزمره ما حتی زمانی که با
آن مخالفت میکنیم ،بازتولید میشود .هیچیک از تصمیماتی که در
این روزها اتخاذ میشوند ،بر اساس اصول توسعه پایدار انسانی نیست
بلکه خیلی ساده بر این اساس گرفته میشوند که انباشت سرمایه
هم ه چیز است .با این وجود ،باید به یاد داشته باشیم که هرچند باید
بر قوانین طبیعی گردن نهاد ،اما قوانین اجتماعی ،محصول نظامهای
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

تنها راه ما برای
برونرفت از
بحران فاجعهبار
زیستمحیطی،
کاستن بیدرنگ از
انتشار کربن است
که به معنای آن
است که بگذاریم
سوختهای
فسیلی همان زیر
زمین بمانند.
الزمه این کار
رودررویی با
سرمایه فسیلی
است
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