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کارگاه دیالکتیک:

بحران اقلیمی و سیاسیشدن طبیعت
مانیابهروزی

 .۱بحران اقلیمی و انکشاف بُعد تازهای در سوژهگی ضدسرمایهداری
استثمارانسانوطبیعتدرنظامسرمایهداریبهمرزهایتازهایرسیدهاست.درکنارتشسسدیدوگسسسترش
ستمهاوفجایعیکهاستثمارمستقیمنیرویکاروخسسود-بیگانهسسسازیفزآینسسدهیآنتوسسسطسسسرمایهدر
سراسرجهانبهبارمیآورد،طبیعتنیزبههیچروازتشدیدوگسترشدسسستاندازیهایسسسرمایهدرامسسان
نبودهاست.بهعکس«،خاموش»بودنطبیعت(یامتفاوتبودنزبانشبازبانانسانها)وانگارههاینادرست
دربارهی«الیزال»بودنشموجبشدهاندتاسرمایهبهمیانجیصسساحبانوپاسسسدارانانسسسانیاشاینمنبسسع
یگانهیزیستیراتاسرحدنابودیاستثماروتخریبکند.وبازبههمیندالیسسل،مسسدتهاییمدیسسداهمیت
دیدن
عظیمطبیعتدرتداومچرخههایجهانیانباشتسرمایهدرحاشیهماندهاست.مسسسالهیدرحاشسسیه ِ
طبیعتهمچنینشاملحالمخالفانبنیادینظامسرمایهداری،بهویژهمارکسیستها،هممیشسود؛چراکه
کراتبراهمیتبنیادیطبیعتدرسازوکارهایاقتصادینظامسسسرمایهداریویسسابسسراسسستثمار
ِ
مارکسبه
میالدیدرپی
توامانانسانوطبیعتازسویایننظامتأکیدکردهبود.بااینکهکمابیشازدههی ۱۹۶۰
ِ
محیطیاندیشسسمندانمارکسیسسستهمنظریهپسسردازی
شکلگیریورشدجنبشهاوگفتمانهسسایزیس ست
ْ
مقسسولهیطسسبیعت(ومحیسسطزیسسست)راجسسدیگرفتنسسدوخصوصسسادردهههسسایاخسسیرآثسسارپژوهشسسیو
روشنگرانهیزیادیدراینزمینهخلسسقکردنسسد،امسسابایسسداذعسسانکسسردکسسهدرعمس ْ
سلگفتمسسانسیاسسسی
مارکسیستیوصورتبندیهایآندرمبارزاتطبقاتی(کهعمدتاحولبرابریوعدالتاجتمسساعیسسسامان
یافتهاند)هنوزبهقدرالزممسالهیطبیعتوضرورتمبارزاتزیس ستمحیطیرادرونینسسساختهاند.بسسااین
حال،طبیعتزمانشراباماتنظیمنمیکند،بلکهازحدودنیمقرنپیشمحدودیتهایناگزیرخویشرا
باصدایبلنداعالمکسسردهاسسست.مسسسالهیگرمسسایشزمینبیگمسسانمهمتسسرینوحسسادترینسسسویهیاین
یخطرناکیراپیشرویبشروموجوداتزنسسده
ِ
محدودیتهاستکهپیامدهایبالفعلوبالقوهیآنآینده
قراردادهوبهطورکلیبنیانهایتداومزیستسیارهایرامتزلزلساختهاست.
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طیدههیگذشته،بهموازاتگسترشمبارزاتزیستمحیطیوتمرکزهرچسسهبیشسسترآنهسسابسسرمسسسالهی
گیریوظهورتدریجینوعدیگریازسوژهگیسیاسیبسسودهایمکسسهمسسستقیمًا
گرمایشزمین،شاهدشکل
ِ
نظامجهانیسرمایهداریراآماجخویشقرارمیدهد(گیریمعموماباادبیاتیمتفاوتازمبارزاتمتعسسارف
ضدسرمایهدارانه،واغلببارویکردهاییمتناقضوبعضاحتیمتوهمانه).بنیسسانیتریندلیسسلپیسسدایشاین
سوژهگیجدید، 1درسرشتارگانیسسک،درهمتنیسسدهوسسسیارهای(جهسسانروای)خسسودطسسبیعتریشسسهدارد.
درنتیجه،گرمایشزمینبهعنوانروندیعاموجهانیظاهرشدهاسسستکسسهخسسواهبهدلیسسلخاسسستگاههای
ایآنوخواهبهواسسسطهیپیامسسدهایجهسسانیوهمگسسانیاش،
بشری()anthropogenicفرامحلیوفرامنطقه ِ
ِ
دهدوهمزمان عامترینسازوکارهایزیستاجتماعیبشربسسراینسسسیاره
همهیجهانرامخاطبقرارمی
ْ
(بهویژهاقتصادسرمایهداری)راموردپرسشقرارمیدهد.بههمینخاطراستکهشعار«سیستمراتغیسسیر
دهید،نهاقلیمرا!»2یکیازشعارهایثابتومحبوبپیکارهایمختلفعلیهگرمسسایشزمینوبیتفسساوتی
دولتهاوسیاستمداراننسبتبهآنبودهاست.بنابراین،بهنظرمیرسدکهبامشارکتمستقیم«زمین»،
یابهواسطهیگسلمادیعظیمیکه-دراثرگرمایشجهانی-دربازتولیدوضعموجسسوددهسسانگشسسوده
است، 3پتانسیلتازهایبرایبسطوتعمیقمبارزاتضدسرمایهداریآزادشدهاست.
اهمیتتاریخیاینپتانسیلدرایناستکسسه :الف)پسازچنسسددهسسهسسسیطرهیایسسدئولوژینولیسسبرالی
ًسپهراقتصادسیاسسسی
دربارهیبدیهیبودنبازارآزادومناسباتاقتصادیسرمایهدارانه،باردیگرمستقیما
ِ
نظممسلطرابهپرسشمیگیرد؛ب)پسازچنددههسیاست ُزداییازعرصسسهیعمسسومیبسساپسزمینهی
رشدجهاننگریفردگرایانهوتقلیلسیاستورزیبهعرصهیکنشگریفردیحولامرخُسس ردوشخصسسی
(میکروپولتیک)،باردیگرنوعیازسیاستبامحوریتامرجمعیوجهانشمولرادرافققراردادهاست؛و
خویشازمرزهایتنگدلبستگیهایملیفراتسسرمیرود
بنابهسرشتموضوعمحوری
ِ
سرانجاماینکهج)
ْ
ومستقیماًبرواقعیتهمسرنوشتیبشروضرورتوامکانهمبستگیجهانیبرایتغیسسیروضسسعیتحسساکم
تکیهمیکندودرنتیجهدرعصرگسترشنفسسوذدولتملتهسساوناسیونالیسسسمدرسسسپهرسیاسسستمحلیو
جهانی،باردیگرضرورتمبارزاتانترناسیونالیستیرابرجستهمیسازد.بااینحال،مسلماًاینتمامماجرا
هایرادیکالاینپتانسیلاجتماعیرهاشده،تالشهاینظاممنسسدیاز
ِ
نیست،بلکهدرستبهدلیلبالقوهگی
سویاصحابقدرتبرایجذبوادغامآننیزدرکاربودهاست،کسسهبهمسسوازاتگسسسترشاینجنبشهسسا
هرچهبیشتراعمالشدهوخواهدشد.اینتالشهادرساحتنظری،4معطوفبهپرورشومفهسسومپردازی
 . 1قطع ًا دالیل انضمامیتری برای پیدایش و گسترش این سوژهگی وجود دارد؛ ازجمله مشاهدهی ملممموس پیامممدهای
زیستی مستقیم تغییرات اقلیمی؛ یا تأثیرات گسترش جهانی فرهنگ گیاهخواری و توجه به طبعیت و جممانوران؛ و یمما
تأثیرات رشد ارتباطات دیجیتالی در رشد امکانات روشنگری عمومی ،و غیره.
!2. Change the System, not the Climate

 .3برای مثال« :گزارش آخر متخصصان اقلیمی سازمان ملل متحد دربمماره تغیممیرات آبوهمموایی جهممان هراسممناکتر از
گذشته است .در این گزارش آمده است که عواقب فوری تغییرات اقلیمی بسیار زودتر از آنچه تصور میشممد ،یعممنی تمما
 2۰۴۰رخ خواهد داد».
نگاه کنید به« :آیا آخرالزمان محیط زیستی تا  2۰۴۰سر خواهد رسید؟»؛ رادیو زمانه 1۶ ،مهر .13۹۷
 . ۴بهموازت چندین دهه تالش سازمانیافته برای انکار «علمی» نقش عامل انسانی در گرمشدن زمین ،کممه سممرانجام در
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راهکارهایمبتنیبر«سرمایهداریسبز»«،توسعهيپایدار»یا«رشدسبز»5؛ودرسسساحتسیاسیعمسسدتا
معطوفبهراهاندازیکارزارهسساییظسساهراً«مردمبنیسساد»وگفتمسسانیدولتمحسسوردرجهتنرمالیزهسسسازیو
پذیرشوضعیتجدید(جهانروبهگرمشدن)ووفقیسسابیبسساپیامسسدهایتغیسسیراتاقلیمیدرچسسارچوب
ِ
بندیانتشارگازکربنیکبراساستوانخریدکاالییآن)بسسوده
مناسباتسرمایهدارانه(نظیرراهکارسهمیه
ِ
است.6درساحتفرهنگی نیزبربسترفراگیربودنایدئولوژیبورژوازی،تالشمیشودمبارزهعلیهتغییرات
کالنآنمنتزعشدهوبهحوزهیرفتارمصرفیفردیوسسسبکزنسسدگیتقلیسسلداده
اقلیمیازدالیلعلی ِ
ِ
یادغامی یادآورِفرآیندیاستکهبسسهجسسذبوادغاممسسوجاولجنبشزیس ستمحیطی(در
شود.7اینرویه
ْ
دهههای۸۰و۹۰میالدی)درساختارهایسیاسینظممسلطمنجرگردید؛ویاتالشهاینظاممندیکه

درجهتمهارسویههایرادیکالموجدومفمینیسم،ازطریقپرورشوگسترشفمینیسسسمیهمخسسوانبسسا
سرمایهداریانجامگرفت.
درچنینبستریاستکهابتکارعملدانشآموزاندرراهاندازیجنبشیسراسریوفراملیعلیهبیتفسساوتی
دولتهاوقدرتهایجهانینسبتبهتغییراتاقلیمیاهمیتویژهایمییابد؛طبعسسانهبهخسساطرآنچسسهاین
جنبشاینکبهطوربالفعل«هست»،بلکسسهبهخسساطرامکانسساتیکسسهمیگشسسایدوآنچسسه«میتوانسسدبشسسود».
شسسکلگیریاینجنبش(ازحسسدوددهمسساهپیش)بیگمسسانبسسانسسامگرتسساتونسسبرگ،دانشآمسسوزوفعسسال
زیستمحیطیسوئدیپیوندیافتهاست؛دخترآگسساهودلسسیریکسسهبهواسسسطهیسسسخنرانیانتقسسادیاشدر
نشستاقلیمیلهستان(آگوست)۲۰۱۸محبوبیسستیجهسسانییسسافت.امسسابسسافاصسسلهگرفتنازبازنماییهسسای
سداز
میناستریمدرمییسسابیمکسسهنقشنمسسادینویصسسرفاًدقیقهایالهسسامبخشدرپویاییهسساییسسکفرآینس ِ
پیشموجسسودبسسود.بهواقسسع،زمینههسسایمسسادیبحسسراناقلیمیونارضسسایتیهایاجتمسساعیموجسسود،بهویسسژه
سسرخوردگیوسسسیعفعسسالینجنبشهسسایزیسستمحیطیازنتسسایجهمسسایشاقلیمیپسساریس(،)۲۰۱۵بسسه
رادیکالیزهشدنروندتحرکاتجنبشزیستمحیطی8طیدو-سهسالگذشتهمنجرشدوچسسنینبسسستری
بهسسهمخسویشبسهسسازمانیابیتحرکساتدانشآمسوزیسسرعتوگسسترشبخشسید.دانشآمسوزان،کسهیحتمسلاز
مشاورهوهمکاریاکتیویستهایسابقهداریاازدانشوتجربهیهمکاریدرسسسازمانهایزیس ستمحیطی
چند سال اخیر در اثر تشدید پیامدهای عینی بحران اقلیمی و افزایش شممواهد تجممربی ملممموس و نممیز موضممعگیریهای
مستقیمتر دانشمندان و نهادهای علمی ،بیاعتباری آن عیان گشت.
 . 5برای نمونه ،متن زیر مرور فشردهای بر دیدگاههای انتقادی نسبت به سرمایهداری پایدار یا «رشد سبز» ارائه میکند:
دیوید شوارتزمن« :مارکسیسم و بومشناسی» ،ترجمهی مانیا بهروزی ،نقد اقتصاد سیاسی ،آذر .13۹2
 . ۶در بخشی از گزارش تحلیلی زیر ،رویکرد زیستمحیطی دولت آلمان (بهعنوان نمونهی شاخصی از دولتهای مممدعی
سیاست «سبز») مورد واکاوی قرار گرفته وگوشهای از تناقضهای ناگزیر بهاصممطالح «سممرمایهداری سممبز» در سمماحت
انضمامی نشان داده میشود:
امین حصوری« :بیزن ِس باید بچرخد :سیاست رسمی در عصر ناسیونالدموکراسی»؛ کارگاه دیالکتیک ،بهمن .13۹۷
 . ۷نقد الگوهای مسلط فرهنگی در خصوص نحوهی مواجهه با بحمران زیسمتمحیطی و بحمران اقلیمی ،مسملما بهمعنمای
نادیدهگرفتن نقش ساحت مصرف فردی یا بهطور کلی پایبندی فردی به «اخالق زیستمحیطی» نیست.
 . 8برای مثال ،در آلمان رادیکالیزهشدن مبارزات زیستمحیطی چندی پیش در اعتراضات  Ende Geländeنمایان شد،
که سرکوب وحشیانهی آن به مرگ یک اکتیویست منجر شد .در بریتانیا نیز اخیرا شکل و ابعمماد اعتراضممات «شممورش
انقراض» ( ) Extinction Rebellionبه روند نابودسازی طبیعت ،گامی رادیکال درتحول جنبش زیستمحیطی این کشور
بود ،که با دستیگری بیش از هزار اکتیویست و پروندهسازیهای قضایی همراه بود.

۴

برخورداربودند،کارزاریفراگیرراهاندازیکردندکسسهآنرااعتصسساباتاقلیمی(strikes

)climateنامیدنسسد،

بدینترتیبکههرجمعهدستکمبرایچندساعتمدرسهراترککردهتسسااکسسسیونهاییاعتراضسسیرادر
خیابانسازمانبدهند.اینحرکتبهزودیتحتعنسسوان«جمعههسسابسسرایآینسسده»(for Future

)Fridays

بهشهرهایمختلفاروپاومناطقدیگریازجهانگسترشیافتوبهجنبشیفراملیوروبهرشدبدلشد.
سدراسسسسازمانیافتهبسسر
سازیفضایخمودهیمس ِ
اینجنبشتاکنوندرکشورهایمتعددی،ضمنسیاسی ِ
مدارارزشهاینولیبرالی،سهمموثریدربرجستهسازیمداوممسالهی«بحراناقلیمی»درفضایعمومی
مدارانغسسربیدرچرخشسسیمحسسسوس
ورسانهایداشتهاست.طوریکهاینکبسیاریازاحزابوسیاست
ْ
خودرامجبورمیبینندکهبرپایبندیخویشبهاهمیتبحراناقلیمی(گیریمعمدتادرسطحرتوریسسک)
تاکیدکنند؛چوننفیعلنیاولویتاینمساله،یحتملکاهشمحبوبیتعمومیآنهاوافولمسسیزانآرای
انتخاباتیآنانرابههمراهخواهدداشت(همچنانکهدرانتخاباتاخیرپارلماناروپانمایانشد).
 .۲بحران اقلیمی در ایران :چالشها و گشایشها
امابحراناقلیمیچهربطیبهوضعیتمردمایراندارد؟طرحاینپرسشدستکمپسازوقوعسسسیلهای
ویرانگرافروردینماهوسیلهایمکرربعدیبیموردمینماید،چراکهپیوندوقوعاینسسسیلهابسساتغیسسیرات
اقلیمیبارهادررسانههامطرحشدهاست.امسساپسسرداختنبسسهاینپرسسسشازآنرواهمیتداردکسسهبهرغم
محیطیدرایرانسالهایاخیر،هنوزهمعدهایازنیروهسسسایچپو
ِ
پیشرفتهایچشمگیرجنبشزیست
تحولخواهبهرسمسابقمقولهیمحیطزیست(بهطورعسسام)وازجملسسهبحسسراناقلیمی(بهطسسورخسساص)را
مسالهایجانبییافاقداولویتسیاسیتلقیمیکنند.9حتیبسیاریازآنهاییکهدرکالمبهاهمیتاین
موضوعاذعاندارند،درعملهنوزگامملموسسسیبسسرایگنجانسسدنمبسسارزاتزیس ستمحیطیدراسسستراتژی
مبارزاتسیاسیخویشبرنداشتهاند.بیگمانگنجاندنامسسرزیس ستمحیطیدردرکمتعسسارفچپازامسسر
یطبقاتیدشواریهایینظریوراهسسبردیدارد؛بهخصسسوصبسسا
سیاسیوسیاستورزیبامحوریتمبارزه
ْ
نظربهاینکهحتیدرجوامعیکهنیروهسسایچپازمسسوقعیتسیاسسسیوحیسساتفکسسریبهمسسراتبپویسساتری
برخوردارندنیزمسالهیسوژهگیتغییرومفصلبندیمبارزاتسوژههایمرتبطباحوزههایمختلفسسستم
(وتضادمندیاجتماعی)هنوزپرسشیگشودهومعضلیاساسیدرراهجوییهایاسسستراتژیکچپگرایسسان
بودنطبیعتهنوزچنسسان
است.بااینحال،بایداذعانکردکهدرفضایفکریچپایرانمسالهیسیاسی ِ
درکنشدهاستکهنیروهایچپاینجغرافیایسیاسینیزدراینپرس سشگریوراهجسسوبیاسسستراتژیک
ِ
سهیمشوند.تاجاییکهبهسیرتاریخیتحرکاتفعالینزیستمحیطیایرانمربوطمیشود،اینتردیسسدو
تعللازجانبچپ،غلبهیگفتمسسان(نسسو)لیسسبرالیبسسرفسسازاولیهیپیسسدایشورشسسدتحرکسساتوجریانسسات
زیستمحیطیراتسهیلکرد.درنتیجه،دراینفازاولیه(حدوداًدهههای۷۰و۸۰شمسی)،صدایغسسالب
 . ۹زمانی نهچندان دور ،دغدغههای زیستمحیطی دغدغههایی لوکس تلقی میشدند و تصور بر این بود که این مسممایل
تناسبی با عمق مشکالت زیستی محرومان اجتماعی  -خصوصا مردمان ستمدیدهی جوامع جهانسوم  .دنرادن – ندارند.
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برگفتمانزیستمحیطیایسسران(بسساچشمپوشسسیازمسسواردخسساص)عمسسدتابسسرغیرسیاس سیبودنمقسسولهی
محیطزیستتأکیدمیورزید؛امانهصرفابهدالیلپراتیکیوبرایگریزازصدماتماشسسینسسسرکوب،بلکسسه
بیشازهرچیزبدیندلیلکهشالودهیرویکردفوقاساساًدردرکیرمانتیسسکازطسسبیعتریشسسهداشسستو
بههمینساندرکیمبتنیبراخالق/رفتارفردیراپشتوانهیروشسسنگریهاوتحرکسساتاجتمسساعیمحسسدود
خویشقرارمیداد. 10البتهایننوعجهتگیریبانظربهبسترتاریخیظهورورشدگفتمانزیستمحیطی
درایراننبایدجایشگفتیباشد،چراکهدهههای۷۰و۸۰شمسیمقارنبودباپیدایشونفسسوذسسسریع
آندورهی
یایدئولوژیکمسلط«عصرسازندگی»ومتعس ِ
ِ
سانمؤلفه
آموزههایفرهنگینولیبرالیسم(به ِ
ساقب ْ
یمدنی.11روشناستکهحذفسنتهایفکریوفسسرهنگیچپازفضسسای
«اصالحات»)درسپهرجامعه ٍ
عمومیجامعهوغیابتحمیلیالگوهایانتقادیوبدیلاندیشیدنبهامرجمعیموجبشدتااینپسسویش
ِ
ایدئولوژیکهدایتشدهباکمترینمقاومتفرهنگی-اجتماعیروبروشود.12
شایدبتوانگفتتحرکاتزیستمحیطیانجامشده(دردهههای۷۰و)۸۰بهخاطرروشنگریهایعمومی
دربارهیجایگاهطبیعتواهمیتزیستیآن،ونسسیزبهدلیسسلافشسساگریهاواعتراضسساتنسسسبتبسسهبسسرخی
مصداقهایقانونشکنیودستاندازیبهحریمطبیعت،درمجموععملکردینسبتاًمترقیدرفضایبسته
وخفقانزدهیجامعهیایرانداشتهاند.امابیدرنگبایداضافهکردکسسهاینجریانسساتبنسسابسسهخاسسستگاهو
سرشترویکردفکریغالببرآنها(ودربسترتاریخیِمهاروسرکوبپویاییهایسیاسیوفکریجامعه)
آشکاراناتوانازپرورشسیاستیبودهاندکهبرایمواجهسسهبسساتضسسادیکسسههسسردمبسسرعمسسقوگسسسترهی
زایآنافزودهمیشد،متناسبباشد.بلکهبهجاینشاندنامسسرزیسسستمحیطیدربافتسسارمناسسسبات
بحران ِ
کالناقتصادی-سیاسسی،عمومادیسدگاههاورفتارهایفردیناسسازگارباطبیعتیازیسستپایسدار،ونیزبرخی
سیاستهایدولتیمخربوغیرکارشناسیراآماجفعالیتهایانتقادیواعتراضیخویشقرارمیدادندو
(دراینحوزهیدوم)پیونداینسیاستهاباسازوکارهایفسادورانتخسسواریوقسسانونگریزیرابرجسسسته
میساختند.بدینترتیب،برآیندتحرکاتزیستمحیطیدرایرانقادرنبودهاستنقدزیس ستمحیطیرابسسا
نقدیهمهجانبهبرکلیتسسساختاراجتمسساعیپیونسسددهسسدتسساشسسالودهیمحکمتسسریبسسرایسیاس ستورزی
زیستمحیطیفراهمسازد.بهبیاندیگر،اینتحرکاتبنابهآموزههایفکریودیدگاههایسیاسیمسسسلط
 .1۰فرآیند روشنگری برآمده از رویکرد رومانتیک به طبیعت مسلم ًا تممأثیرات و دسممتاوردهای فممرهنگی مثبممتی داشممته
است ،از جمله رشدنسبی توجه و حساسیتهای عمومی به حقوق حیوانات و یا نیالودن طبیعت .و در همین راستا میتوان
رشد نسبی گرایش به تغذیهی غیرگوشتی و گیاهی را نیز بخشا متأثر از این فرهنگسازی تلقی کرد .با این حممال ،اینهمما
خودبهخود مقدمات شکلگیری یک جنبش زیستمحیطی را فراهم نمیآورند .برپایی جنبش زیسممتمحیطی بهویممژه در
شرایط بحرانی حاضر به گامهای بلند متفاوتی نیاز دارد.
 . 11فارغ از اینکه چارچوب کالن اقتصاد سیاسی ایران را با مناسبات نولیبرالی توضممیح دهیم یمما نممه ،تصممور میکنم این
فاکت تاریخی نباید محل تردید و مناقشه باشد که کمابیش از اوایل دههی  ۷۰شمسی آموزههای فممرهنگی نولیبرالیسممم
بهطرز وسیعی در فضای فکممری جممامعهی ایممران بسممط و رواج یممافت؛ بهخصمموص بعممد از تصممدی نهمماد دولت توسممط
اصالحطلبان و بازنمایی نولیبرالیسم از سوی آنان بهمثابهی بدیل استبداد و خفقان سیاسی (در شرایطی کممه  -بهویممژه -
نسلهای جوانتر جامعه مشتاق یافتن میانبری برای عبور از سد استبداد بودند).
 .12رد و نشممان پیامممدهای مخممرب دو دهه نولیبرالیزهسممازی فضممای فکممری و فممرهنگی جامعممه (بممر بسممتر سیاسممی
«اصالحطلبی) ،در اکثر جهتگیریهای سیاسی غالب بر «جامعهی مدنی» ایران در یک دههی گذشته مشهود است.
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اجتماعینقدیزیستمحیطیکهتوامانضدسرمایهدارانهباشد
برآنها،طبعاگرایشیبهپرورشوگسترش
ِ
ِ
نداشتهاند(بااینکهمسلماًبهادبیاتسیاسسسیوسسسنتهایزیس ستمحیطیکشسسورهایپیشسسرودسترسسسی
داشتهاند)؛والبتهروشناستکهچنینوظیفهایچارچوبنظریوپلتفرمسیاسیدیگریمیطلبید.این
همانفقدانیاستکهمیتوانآنرابخشابهمنزلهیپیامدیازتعللوتردیدیادستکمتاخیرچپایران
دیدنطبیعتوامرزیستمحیطیتفسیرکرد.13وماباچنینپسزمینهوتوشسسهایوارددههی
درسیاسی ِ
ایکهدرآنانباشتاثراتوپیامدهایسسسهدهسسهسیاس ستهاورویههسسایمخسسرب
۹۰شمسیشدیم؛دهه
ْ
زیستمحیطی،درقالبپیدایشزنجیرهایازمعضالتحادزیسسستییسسابحرانهسسایفزآینسسدهياجتمسساعی
نمایانگردید.بااینحال،تضادزیستمحیطیدرایرانطیدودههیگذشتهبسساچنسسانسسسرعتیابعسسادی
بحرانیبهخودگرفتکهالجرممبارزاتزیستمحیطیوگفتمانهایهمبستهیآنهانسسیزنمیتوانسسستند
برکنارازپویاییهایدرونیبمانند.بهواقع،تشدیدمعضالتزیستمحیطیوبحرانیشدنمسالهیطسسبیعت
ومحیطزیستدرسالهایاخیرِایران،14باگسترشابعادودامنهیتحرکاتزیستمحیطیهمسسراهبسسوده
استکهنتیجتاًحدیازرشدکیفیاینحرکتهارادرپیداشتهاست(برایمثال،مواجههیمسسسستقیمتر
باامرسیاسییاشکلگیریتدریجیخویشفهمییاخودآگاهینسساظربسسرمبسسارزهایسیاسسسی).طوریکسسه
بهجراتمیتوانگفتامروزهبسترهاوبالقوهگیهایمادیشکلگیرییکجنبشتمامعیارزیستمحیطی
ْ
طوربالفعل(خواهبهلحاظمبانیفکری-نظریوخسسواه
درجامعهیایرانمهیاست،گرچهمبارزاتموجودبه
بهلحاظسازمانیابی)همچنانبهشیوهایپراکندهونامنسجموعمدتادراَشکالیواکنشیومقطعیدنبال
میشوند.
برچنینبسترمادیواجتماعیپرتنشی،کهفعالینزیستمحیطیرابهاتخسساذسمتوسسسوییپیگسسیرترو
ِ
ترسوقدادهوهمزمانتوسلهرچهبیشترحاکمیتبهسرکوبمسسستقیمرادرپیداشسستهاسسست،
سیاسی
ْ
هاتوامسسانهم
تنشهایدرونیجنبشپراکندهیزیستمحیطینیزآشکاراافزایشیافتهاند.بروزاینتنش
ْ
نشانهایازدورانزایشوتغییرکیفیاست،وهممقاومتوایستادگیدربرابرآن.برایمثال،اینسسکبسسار
 . 13برای ارزیابی عینیتری نقش تاریخی (غیاب) نیروهای چپ ایران در نحموهی شمکلگیری گفتممان زیسمتمحیطی و
سمتو سوی جریانات و تحرکات برآمده از آن ،به باور من میتمموان این فراینممد را در تمموازی بمما شممکلگیری گفتمممان
فمینیستی و ظهور دوبارهی جنبش زنان در دهههای  ۷۰و  8۰شمسی قرار داد و بهمیانجی آن تمماثیرات نمموع مواجهممه و
میزان دخالتگری چپ در هر دو حوزه را مقایسه کرد (پایهی اعتباری این مقایسه آن است که پویش هر دو فرآینممد در
فضای تاریخیای انجام گرفت که آموزههای نولیبرالی و گفتمان سیاسی اصالحطلبی وزن مسمملطی در آن داشممتند و نممیز
نسل جوان سهم بزرگی در پیشبرد هر دو فرایند داشت) .در اینجا میتمموان بممه این اشممارهی کوتمماه بسممنده کممرد کممه
مشارکت و مداخلهگری فعال نیروهای چپ (عمدتا زنان چپگممرا) در برامممدن جنبش برابریخممواهی زنممان (در مقطممع
یادشده) موجب گردید که  -بههمان میزان  -رد و نشممان آموزههممای چپ در سمتوسمموی جنبش فمینیسممتی ایممران و
مضمون گفتمانی آن مشهودتر باشد؛ حالآنکه بهرغم مشابهت شرایط عینی و تاریخی ،چممنین رد و نشممانی بممر گفتمممان
زیستمحیطی و خردهجنبشهای مرتبط با آن مشهود نیست.
 .1۴نظیر بحران آب ،بحران آلودگی هوا ،بحرانفرسایش خاک و بیابانزایی ،بحران ریزگردها ،بحران دریاچهی ارومیه و
نابودی بسیاری از دریاچهها و تاالبها ،بحران جنگلزدایی و فرسایش خاک ،بحران دفع زبالهها و پسماندهای صنعتی و
شهری و غیره.
میتوان نشان داد که وقوع یا تشدید همهی این بحرانها پیوند مستقیمی با سیاستگذاریهای بلندمدت دولتی و منممافع
اقتصادی ویژهی پیشران این سیاستها داشته است .برای نمونه ،در مورد زمینههای شکلگیری و تشدید بحمران ممزمن
آلودگی هوا نگاه کنید به این مطلب:
«اقتصاد سیاسی آلودگی هوا :چرا در ایران هیچ دولتی در کاهش آلودگی هوا موفق نیست؟» .رادیو زمانه 22 ،خرداد .13۹8
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دیگرصدای«سیاستزدایی»درسپهرگفتمانیمبارزاتزیستمحیطیطنینانداختسسهاسسست؛صسسداییکه
اینبارنهمتکیبردرکیرمانتیکازاینعرصه،بلکهمتکیبسسرانگسسارهیمرعوبکننسسدهیضسسرورت«نگسساه
علمیوکارشناسی»یا«کارشناسمحوری»است.بازتابهاوواکنشهایمربسسوطبسسهسسسیلهایفاجعهبسسار
اخیر،نمونهیعینیمناسبیبرایرصدکردنایننوعصداهاستکسسهبخشسسابسسرخیچالشهسسایمبسسارزات
زیستمحیطیدرجامعهيایرانرانیزبازتابمیدهند:
 .۳سیلهای ویرانگر :همدستی طبیعت با تاریخ
دراینبارهاتفاقنظروجودداردکهوقوعسیلهایاخیردربازهایچنسسدهفتهایدربسسسیاریازاسسستانهاو
مناطقکشورناشیازشدتنامتعارفبارندگیبودهاستکهخودازپیامدهایتغییراتاقلیمیاسسست،کسسه
بهصورترفتارهایاقلیمیاکستریم(«سختاراقلیمی»)نمودمییابنسسد؛واینکسسهسسسرزمینایسسرانبهلحسساظ
مسسوقعیتجغرافیسسایی-اقلیمیدریکیازمنسساطقی(خاورمیانسسهوشسسمالآفریقسسا)جسسایداردکسسهمطسسابق
الگوپردازیهایدانشاقلیمیازپیامدهایتغیسسیراتاقلیمییسسا«سسسختارهایاقلیمی»بهشسسدتتاثیرپسسذیر
است.طرحمؤکداینشواهدوتوضسسیحاتعلمیدررسسسانههایمختلف15ازسسسویبسسرخیازکارشناسسسان
شاخصزیستمحیطیعمدتادرمواجههبادیدگاههایعامیانهایبودکهبخشا(بنابهبرخیسوابقمشسسابه
وبربسترنارضایتیهایعمومی)علتوقوعاینسیلهابهپیامدهایسیاستهایدولتینسبتمیدادند .16
ایندستواکنشهایکارشناسینسبتبهناآگاهیتخصصیعموممسسردم،17اغلببهقسسدریپیشمیرفت
کهصریحاًازمردمخواستهمیشد«همهچیزراسیاسینبینند».
بااینحال،اگرچهبرخیازاینکارشناسانبهدرستیبرلزومتمایزگسسذاریبیندلیسسلوقسسوعاینسسسیلهاو
دالیلگستردگیوشدتپیامدهایآنتأکیدنهادند،ولیدرعملبهواسطهیتاکیسسدیکسسسویهبسسرلسسزوم
برخوردعلمیبامساله(باانگیزهیخرافه ُزداییازعرصهیعمومی)،دومیراتحتالشعاعاولیقراردادنسسد؛
کهناخواستهبهتقویتگفتماندولتی«بالیایطبیعی»درمسسوردسسسیلهایاخسسیریسساریرسسساندند
طوری
ِ
هاهرچندنسساگزیریطسسبیعی
(خواهیمدیدکهمسالهفقطبهاینجاختمنمیشود).چراکهتحلیلعلمیآن
ِ
عنوانیک«سختاراقلمی»نوپدید)راتوضیحمیداد،امابدونپژوهشهای
فروریزشسیلآسایبارانها(به
ِ
پردامنهیفاکتمحورومحاسباتفنیدقیققادرنبودتعیینکندکهابعادسیلهاواثراتتخریسسبیآنهسسا
درغیابپیامدهایانباشتهیچنددههسیاستهایمخربزیستمحیطیوناکارآمدیهایدولتیچگونسسسه
میتوانستباشد.ودرستبهدلیلدشواریوفقداناینارزیابیهایفنی-محاسباتی،آنهاعمدتابااشاراتی
 .15برای نمونه :ناصر کرمی« :چه شد و چه خواهد شد؟  2۰گزاره اقلیمی در باره سیالب ایران» 28 .مارس ،2۰1۹
دویچه وله.
 .1۶برای نمونه :ناصر کرمی« :سیل گلستان در چنبرهی تقلیل و سادهسازی» ،بیبیسی فارسی 3 ،فروردین .13۹8
دولتی مربوط به بارآوری ابرها
ِ
 . 1۷یک مثال اکستریم از اینگونه باورها ،طرح برخی گمانهزنیها دربارهی تأثیر اقدامات
در وقوع بارندگیهای نامعمول اخیر بوده است .با این حممال ،تقلیممل درک عمممومی از مسممالهی علت وقمموع سممیلها بممه
اینگونه نمونههای اکستریم ،سادهسازی صورت مساله است که بخشا در بماور نخبهگرایمانهای ریشمه دارد کمه «نمادانی
عوام» را علتالعلل مشکالت جامعه قلمداد میکند.
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کوتاهازکناراینمسسسالهردشسسدهوبسسهعامسسلنامتعسسارفبودنبارنسسدگیها(واجتنابناپسسذیریسسسیلها)و
روشنگریهایمعطوفبهخرافه ُزداییبازمیگشتند.حالآنکه،آنچهبرایمردممحنتزدهوپریشاناهمیت
داشت،دالیلگستردگیابعادسیلهاوابعادویرانگریهایسسسیلهابسسود،نسسهمنشسساءنسسزولبارنسسدگیهای
نامتعارف.مردمسیلزدهبنابهتجربهیزیستیخودعلتاینویرانگریهاینامتعارفرابه«عاملانسسسانی»
(ناکارآمدیدولتیوسیاستهایمخربآن)نسبتمیدادند؛درحالیکهکارشناسانمابهواسطهیآگسساهی
ازاینکهارزیابیقطعیاینمسالهنیازبهپژوهشهایپسسردامنهیعلمی-تجسسربیدارد،ازاظهسسارنظرقطعی
دراینبارهخودداریمیکردند.اینتفاوتدرنوعبینشهانزدمردمعادیوایندستکارشناسانمسالهی
نمایآموزههایپوزیتیویستی
مهمیاستکهدرخورتأملاست:نگاهکارشناسی،متأثرازسیطرهیبدیهی ِ
برفضایدانشگاهی،اظهارنظردربارهیچیزیکهباابزارعلمیبررسسسیوآزمسسودهنشسسدهاسسسترارفتسساری
غیرعلمیو«عوامانه»میداند؛درحالیکهنگاهمردمعادیمجموعهیدانستههاوتجاربزیستیخویشرا
دستمایهیگمانهزنیبرایعلتیابیوتحلیلپدیدهیمورددغدغهیخویشقرارمیدهد(ومنتظرپاسخ
قطعیوثابتشدهنمیماند).علتاساسیاینتفاوتنگاهدرآناستکهنگسساهمسسسلطکارشناسسسی(حسستی
کارشناسانمستقلومنتقسسددولت)بسسردنیسسایفاکتهسسایمجسسزاوتفکیسسکوسواسسسیحوزههسسایظسساهراً
«نامربوط»استواراست؛درحالیکهنگاه«عامیانه»،برایفهمعلتیکپدیدهیمشخصمعموالکلیسستیاز
واقعیتزیستهوتجربهشدهرانقطهیعسسزیمتخسسویشقسسرارمیدهسسدوبهقسسدروسسسعخسسویشمیکوشسسد
پیوندهایمیانحوزههایظاهراًمجزایا«نسسامربوط»راردیسسابیکنسسد؛پیونسسدهاییکسسهرونسسدتکسسوینآنهسسا
پیوستاریازگذشتهتاحالراشاملمیشود.رویکردکارشناسیمتعسسارفدراثسسرغفلت«آگاهانسسه»از(یسسا
انکسسارِ)همینمسسسالهیظسساهراًسسساده(کلیتهستیشسسناختیوپیوسسستگیتسساریخی)اسسستکسسهمعمسسو ًال
غیررئالیستیوغیرسیاسیمیماند(نهصرفاًبهدلیلپایبندیبهانگارهیفرضیبیطرفیعلمی)؛ورویکرد
دومبهواسطهیپایبندی«عامیانه»بهاینشیوهیتفکراستکهدرخطوطکلیاشرئالیسسستیمیمانسسدو
لذابهطوربالقوهسیاسیوانتقادیاست.چراکهنقدیادیدمبتنیبررئالیسمانتقادیبسسرتالشبسسرایفهم
پیوندهایامرجزییباکلیت(امرکلی)دربسترالیهمندیهایجهسساناجتمسساعی-تسساریخیوسسسازوکارهای
علیتیاستواراست.روشناستکهمردمعسسادییحتمسسلدرارزیابیهسسایخسسویشگزارههسساینسسادقیقیسسا
جمعبندیهایاغراقآمیزیمطرحمیکنند،اماآنهاعلیاالصولدرمسیردرسسستیبسسرایعلتیسسابیقسسرار
سانمتسسأثرازآموزههسسای
دارند(شایدادعایعجیبیجلسسوهکنسسد،امسساآنسسانبهمسسراتبهگلیتسسرازکارشناسس ِ
پوزیتیویستیمیاندیشند).امابگذاریدقدریبهسراغفاکتهاواستداللهابرویمتاانتقادطرحشدهنسبت
بهنگاهنابکارشناسی،اتهامیایدئولوژیکقلمدادنشود.دراینمسیرهمچنینروشنمیگرددکهمسسسردم
عادیبهچهاعتباردرسیاسیارزیابیکردنسیلهامحقبودند:
خاستگاهسیلهایفراگیرفروردینبیگمانحجمنامتعارفبارندگیها(درکوتاهمدت)بسسودودراینمعنسسا
گریزیازآنهانبود.اماابعاداینسیلهاودامنهیویرانگریهاوصدماتجانیومادیآنهالزومامعسسادل
میزانوشدتبارندگیهانبود.بهبیاندیگر،سیلهامیتوانستندابعادیمحدودتروویرانگریهایبهمراتب
۹

کمتریداشتهباشند :الف)اگرباوجودنقشههایجویجهانیکهتوزیعبارندگیهایاکستریمدرمنسساطق
جغرافیاییمختلفرادربازههایکوتاهمدتپیشبینیمیکنند،هشدارهایالزموتدارکاتایمنیحداقلی
الزمبرایمواجههبابارندگیهای«سیلآسا»وازسوینهادهسسایدولسستیانجسساممیشسسدونسسیزتمهیسسدات
امدادرسانیبهطورپیشینیمهیامیگشت18ب) اگربستررودخانههسسادراثسسرپیامسسدهایبیشازدودهسسه
تحمیلپروژههایویرانگرسدسازی(انباشترانتیثروتباسدسازی)کارکردهسسایطسسبیعیخسسویشرادر
هدایتآبهایجسساریازدسسستنمیدادنسسد؛ج)اگسسرپهنهیخسساکیجغرافیسسایایسسراندراثسسرپیامسسدهای
سیاستهایمخربزیستمحیطی(تخریبگستردهومستمرمراتعوجنگلهاوپوششگیاهی-کمابیش
درتمامینواحیغیربیابانیکشور)-مقامنخستجهانیدرنسسرخفرسسسایشخسساکراکسسسبنمیکسسرد.در
اینصورتپوششگیاهیوالیههایسطحیخاکتوانبهمراتببیشتریبرایمهسساروجسسذبدرصسسدیاز
آبهایسطحیوکُندکردنضرباهنگوحجمآبهایروانرامیداشتندودرنتیجه،شستشویخاکهای
سطحیکهباافزایشچگالیسیالبهبرقدرتتخریبیسیلمیافزایندبانرخومسسیزانکمسستریرخمیداد؛
د) اگراقتصادوسیاسترانتیوفاسدبهحریمرودخانههاوآبراهههایطبیعیحسسوزهیآبریسسزرودخانههسسا
تعرضنمیکردوزمینهاییراکهبهکارکردهایضروریسازوکارهایطبیعتتعلقدارنسسد،واردچسسرخهی
کاالییسازیطبیعتدرجهتسودآوریاقتصادینمیکرد؛ه) اگرطیدهههایگذشتهسیاسسستهایکلی
حاکمبرشهرسازیوساختوسازهایمسکونیوطرحهسسایعمسسرانیازحسسادترینالگوهسسای«سسسودمحورِ»
تجاریسازیشهر/مسکنقسسدریفاصسسلهمیداشسستودرچسسارچوبیحسسداقلیازبرنامههسساواسسستانداردهای
کارشناسی«انسانمحور»(یا«زیستمحور»)انجاممیگرفت19واگربهعنسسوانپشسستوانهایتضسسمینکننده،
ِ
ردوکالنعمرانیباحداقلیازنظارتهایفنیوقانونمنسسدنهادهسسای
هایخ
مراحلساختواجرایطرح
ُ
ْ
دولتیهمراهمیبود(بهجایسپردنتامسرنوشتساختوسازکشور-وبعضاحتیوظسسایفنظسسارتی-بسسه

سودجوییپیمانکاران)؛وسرانجام:و)اگررشدبیامانفقروشکافطبقاتیومحرومیتهسسایاجتمسساعی،
ِ
فرودستانجامعهرااجبارابدینسمتسوقنمیدادکهنیازهایفوریخویش(مثلمسکنوسرپناه)رابسسا
بهشیوههاییبسشکنندهوناپایدارپاسخبگویندتابهقمیتامسسنیتوحیسساتخسسویشوفرزندانشسسانبسسه
سازوکارهایسودمحوروفاسددولتی(درحوزهیساختوساز)تنبدهندوآنهاراتداومبخشند؛[…].
 .18بگذریم که خود فرآیند امدادرسانی در خالل وقوع سیلها و پس از آن ،چیزی کمتر از اصل فاجعه نبود .اینکه
ابعاد و کیفیت بسیار نازل امدادرسانیها هیچ تناسبی با ابعاد و شدت ویرانگریهای سیلها نداشت ،توامان با ناکارآمدی
ساختاری حاکمیت و عدم پایبندی آن به جان و زیست شهروندان پیوند دارد.
 . 1۹میتوان بهسادگی و با قافیهی همیشگی «ازماست که برماست» گفت که مشممکل از جممانب خممود مممردم و «ضممعف
فرهنگی و ناآگاهی جامعه» است که در نواحی غیرمجاز ساختوساز انجام دادند؛ اممما این ارزیممابی نهفقممط غیرمسممئوالنه
است ،بلکه تبهکارانه است (درمعنای همسویی با تحریفات قدرت حاکم برای سلب مسئولیت از خویش)؛ نهفقممط بممه این
دلیل کلی که فرهنگسازی و گسترش آگاهی ازطریق آموزشهای عمممومی مسممتمر و نظاممنممد جممزو وظممایف بنیممادی
دولتهاست ،بلکه همچنین با این استدالل که نظام سیاسیای که برای کوچکترین زوایای زیستی و فممرهنگی و سیاسممی
مردم برنامه و رهنمود و آییننامهی اجرایی و تنبیهی و جممزایی دارد ،چطممور قممادر بممه کنممترل و منممع ساختوسممازهای
غیرمجاز نبوده است .توضیح واقعبینانهتر اما آن است که مسالهی «ساختوسازهای غیرمجاز» در وجه قممانونی آن بیش
سازی دستاندازی به طممبیعت پیونممد
ِ
از هرچیز با نقش ساختاری نهادهای قانونگذاری و اجرایی قدرت حاکم در رسمی
دارد؛ چراکه فرآیند ثروتاندوزی از طریق کاالییسازی طبیعت همواره بخشی از عملکرد ساختاری نظام حاکم بر ایممران
بوده است؛ وجه غیرقانونی این مساله (شامل واگذاریهای غیرمجاز و اغماض در نظارت و پنهانسازی تخلفات) نممیز بممه
فساد ساختاری حاکم بر دستگاه دولت و بوروکراسی اجرایی و نظارتی آن بازمیگردد.

1۰

یابیابعسسادوشسسدت
مسلماًهمانطورکهگفتهشدبررسیدقیقسهمهریسسکازاینعوامسسلدرگسسسترش ِ
سیلهاوویرانگریهایآنهانیازمنسسدپژوهشهسسایعلمیوبرآوردهسسایفسسنیجداگانسسهاسسست؛امسسانبسسو ِد
نقد»چنینپژوهشهاوبرآوردهاییصرفاًمیتوانداظهارنظرکمی[عسسددی]رادشسسوارسسسازد،نسسه
«دستبه ِ
اینکهوزنکلیاینعواملرابهحاشیهیمحاقببرد،طوریکهنهایتاًابعادویرانگسسریسسسیلها-درامتسسداد
گفتاردولتی"مستقیماًبهابعادنامتعارفبارندگیهامنتسبگسسردد.بسسرایناسسساس،داعیهیاینمتنآن
سهاغلبکسسسانیکسسهصسسرفاًبسسر
ِ
دیدنفجایعسیلهابرحقبودند،درحالیکس
استکهمردمعادیدرسیاسی ِ
ضرورتبرخورد«کارشناسی»بامسالهتأکیسسدمیکردنسسد،درسسستبهدلیسسلجسسامعنبودنشسسیوهینگسسرش
کارشناسیشان(بخشابنابرخاستگاههایپوزیتیویستیآن)،خواستهیاناخواستهبهسیاسسسست ُزداییازاین
مسالهیتماماًسیاسییاریرساندند.
 .۴ویرانگری سیلها و وجه سیاسی بحران اقلیمی
کسسردنآن
ِ
امابهراستیچراوقوعسیلهایاخیرایرانیکمسالهیسیاسیاستواصالًچراسیاسسسیتلقی
اهمیتدارد؟نشانمیدهیمکهوقوعاینسیلهاخواهبانظربهخاستگاهظسساهراً«طسسبیعی»آنبهعنسسوان
پیامدیازیک«سختاراقلیمی»وخواهبانظربهبسترتشدیدویرانگریهایفاجعهبارآنبهعنوانپیامسسدی
ازیکنظماجتماعی-تاریخیبحسسرانزاوفاجعهسسسازتمام ساًامسسریسیاسسسیاسسست.طبعسساتلقیاینمتناز
ِ
«سیاست»ووجهسیاسیامرزیستمحیطیبادرک«متعارف»کارشناسی(کهمسلماًهمهیکارشناسسسان
رادربرنمیگیرد)وحتیبادرکغالببربخشمیناستریمجنبشزیستمحیطیمتفاوتاسسست:ازنظسسر
اینطیف،آماجاصلیسیاسسستزیس ستمحیطی،تزریسسقشسسناختعلمیوآگسساهیفسسنیبسسهنهسساددولتو
مجهزسازیآنبهنگاهکارشناسیاست،کهرایجترینابسسزاردسسستیافتنیدراینجهت،ارایهیمشسساورهی
کارشناسیبهسیاستمداران،ورودسیاستمداران-کارشناسانبهبدنهیدولت،ویادستکمبرخورداریاز
تریبونهایرسمیبرایتاثیرگذاریبرگفتماندولتوسیاس ستهایدولسستیاسسست.فسسرضنهفتسسهدراین
رویکردآناستکهمشکلاصلیبحرانزیستمحیطی،کمبودآگاهیهسسایفسسنیوکارشناسسسیدرسسسطح
ِ
تصمیمسازیهاوسیاستگذاریهاوکارکردهاینهادهایقانونگذاری،اجسسراییونظارتیسسست.وبههمین
دلیلاستکهاینرویکردنگاهیروبهباالدارد.امامتنحاضربرایندرکمتکیاستکهریشهیاصسسلی
ْ
بندیساختارینهاددولت(حتیباوجوددسترسیبهشسسناختبسسسندهیعلمی)بسسه
ِ
اینبحران،عدمپای
ملزوماتزیستمحیطیاست،کهاینامرخودناشیازدرهمتنیدگیشسسالودهیسسسرمایهداریبسسااسسستثمار
طبیعتاست؛وروشناستکهدرجوامعپیرامونیکهسرمایهدارینوپامستقیماًبریکسسساختارسیاسسسی
استبدادیاستواراست،دامنهوابعادایناستثماروپیامدهایانسانیواکولوژیکیآنبهمراتببیشتراست.
محیطینقدوپیکارزیستمحیطیرادربستر(یادرپیوندبا)رویسسارویی
بدیلزیست
ازاینمنظر،سیاست ِ
ْ

باکلیتنظماقتصادی-سیاسیمسلطقرارمیدهد،چراکهسازوکارهایبازتولیدکنندهیایننظممسسستلزم

تخریبنظاممندعرصهیزیستمحیطیاست.وبههمیندلیلاستکهسیاستبدیلزیستمحیطیبرای
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گسترشمؤثرپیکارهایخویش،نگاهیروبهپاییندارد،یعنیمخاطباناصلیخویشرادربطنجامعسسسه
میجوید.
دادنبحسسرانفراگسسیرِبرآمسسدهازسسسیلهاازطریسسق
درواقعاصرارپروپاگاندایحاکمیتدرغیرسیاسیجلسسوه ِ
هایرسمی(گفتاریکهتوسطهوادارانیاعذرتراشان-apologizer-دستگاهحاکمدررسسسسانههای
ِ
تریبون
غیررسمیوشبکههاییاجتماعینیزمکرراًبازتابمییافت)،خودبهتریندلیلبرایجدیگرفتنپرسسسش
دربارهیوجهسیاسیسیلهاست.بگذریمکسسهتوسسسلسسسریعدسسستگاهحسساکمبسسهبرخوردهسسایامنیسستیو
سرکوبگرانهدرمناطقسیلزده،کهپیشازهرچیزشکلگیریتشکلهایخودانگیختهیهمیاریمردمی
راهدفقرارمیدادوبادستگیریدههاتنازامدادرسانانمستقلومردمی(بهویژهدرخوزسسستان)همسسراه
بودنوضعیتبود.
بود،خودبهتنهاییابطالکنندهیداعیهیحاکمیتدرغیرسیاسی ِ
وجهسیاسیسیلهایفاجعهبارصرفاًدراینواقعیتخالصهنمیشودکهزندگیصدهاهزارنفسسرازمسسردم
(عمدتافرودستترینها)مستقیماًازویرانگریسیلهاتأثیرگرفت20وحتیتبسساهشسسدودرنتیجسسهدامنهی
نارضایتیهایعمومی(بهویژهنزدآسیبدیدگان)ازناکارآمدینهسساددولت،خسسواهبهواسسسطهینقشآندر
ایجادزمینههایگسترشیابیبحرانوخواهبهدلیلفرآیندموهنونارسسسایامدادرسسسانی،افسسزایشیافتسسه
است؛واینکهبازسازیحداقلیتخریبهایبهبارآمدهدرحوزهیبرخیزیرساختهایعمومی(مانندپلها
وجادههایوساختمانهایدولتینظیرمدارسوبیمارستانهاوغیره)ویسساکمسسکحسسداقلیبسسهجسسبران
خسارتهایمستقیمواردآمدهبهزیستومعیشتمردمهزینههایگزافیمیطلبد21کهتأمینآنهسسابسسر
شدتریاضتهایاقتصادیموجودمیافزایدومحرومیتهرچهبیشتریرابسسرتمسسامیفرودسسستانجامعسسه
تحمیلمیکند.وجهسیاسیسیلهایاخیرحتیدراینگزارهیناتمامهمخالصهنمیشودکه«دستگاه
حاکمبهلحاظعدمآمادهسازیجامعهبرایرویاروییباپیامدهایسسسختارهایاقلیمیبهشسسدتقابسسلنقسسد
است»(نقلبهمضمونازناصرکرمی).بلکهوجهسیاسیوقوعسیلهاپیشازهرچیزدرپیونسسدمسسستقیم
آنباامکاناتسوژهگیفرودستانوستمدیدگاننهفتهاست:خواهدرساحتذهنیوتسسأثیراتمسسواجههی
عینیتروروشنترستمدیدگانباسازوکارهایکالنیکهفالکتهاومصسسایبزیسسستیآنهسسارابازتولیسسدو
تشدیدمیکنند(دیدنپیوندهایامرجزییباامرکلی)؛وخواهدرساحتعملیرویاروییبسسافاجعسسه،کسسه
درقالبشکلگیریفضاهایهمبستگیوهمیاریجمعیبرایرویسساروییبسسامعضسسلیمشسسترک(تمسسرین
خوداتکاییوتوانمندسازیجمعی)نمودیافت.
 -۴الف) درساحتنخستیاساحتذهنیبااینواقعیتمواجهیمکهتغییراتاقلیمیبهعنوانخاسسستگاه
بارندگیهاینامتعارف،کهعمدتاهمچونعلت«طبیعی»سیلهامعرفیمیشود،درواقسسعخسسودناشسسیاز
« .2۰سیل ابتدای سال حدود  1۰میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داد و نیم میلیون تن را آواره کممرد کممه نیمی از آنهمما را
کودکان تشکیل میدادند( ».تشدید فزاینده بحران زیستمحیطی غممرب آسممیا تمما  2۰3۰ممم فقممرا بیشممترین آسممیب را
میبینند).
 .21خسارتهای سیل حدود چهار میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر برآورد میشود که یکسمموم آن بممه صممنعت کشمماورزی
وارد شده است( .همان منبع)
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دستکاریماحصلتسلطشیوهی
کهاینفرایند
ِ
دستکاریبلندمدتانسانیدرروندهایطبیعیاستواین
ْ

تولیدسرمایهداریبرتولیدوبازتولیدمناسباتمادیزندگیبشسسریاسسست.درنتیجسسهنفسرویسساروییبسسا
معنا،صسسرف
ِ
چنینپیامدهایمخربی،رویاروییباپیامدهاییکنظامجهانیمعیوبوبحرانزاست.دراین
«روشنگری»دربارهیاینکهوقوعسیلبسساتغیسسیراتاقلیمیپیونسسددارد،برخسسوردیناتمسساموتحریفآمسسیز
خواهدبود،اگردرامتدادِآنبرسازوکارهایبرسسسازندهیتغیسسیراتاقلیمیونقشنظاممنسسدسیاس ستهاو

مناسباتجهانیوملیدرایجادوتشدیدآنتأکیدنشود.22درواقسسع،پیونسسدمسسستقیمتغیسسیراتاقلیمیبسسا
سازوکارهایکالنسرمایهداریبهطوربالقوهمجرایجدیدیبرایمواجههیانتقادیمردمباسسسرمایهداری
(بهسانیکابرساختارجهانی)میگشاید؛درنتیجه،درموقعیتتاریخیجدیدیکسسهبسساظهسسورپیامسسدهای
عمومیگرمایشزمینپدیدارشدهاست،روشنگرینسبتبهسرشتوکارکردسازوکارهایضدبشسسریو
ضدطبیعتسرمایهداری،کمترینگامبرایابرازتعهدیتوامانبهسرنوشتفرودسسستانواکولسسوژیزمین
ِ
است.
درچندسالاخیرتشدیدبحرانآبورشدمشهوددامنهیپیامدهایاجتماعیوسیاسیآنزمینهیطرح
مسالهیتغییراتاقلیمیدرفضایرسانهایجامعهیایرانراگشود.اماوقوعسیلهایاخسسیروپیامسسدهای
فاجعهبارآنهاموجبگردیسسدتسسااینمسسسالهوزنوبازتسساببیشسستریدرفضسسایعمسسومیبیابسسدوسسسطح
حساسسیتهاودغدغهمنسدینسسبتبسهاینموضسوعافسزایشیابسد،طوریکسهامسروزدرفضسایرسسانهایایسرانهم
میتواناینپدیدهرابهطورکمابیشملموسیبانامواقعیآنیعنی«بحراناقلیمی»نامید.بسسااینحسسال،
«روشنگری»هایانجامشسسدهدراینخصسسوصاغلببهجسسایبهچسسالشگرفتنعلتهسسایبحسسراناقلیمی،بسسر
مسالهیضرورتهاودشواریهایسازگاریباوضسسعیتتغییریسسافتهیجهسسانتأکیسسدمیورزند23ومصسسالح
انتقادیخویشراازچنینمنظریبرمیگیرند.24بهبیاندیگر،چنیندیدگاههاییمسالهیگرمسسایشزمین
رابهعنوانواقعیتیتلخمیپذیرندتاهرچهبیشتربرمسالهیانطباقباآنمتمرکزشسسوندو«سسسازگاریبسسا
 . 22در همینراستا باید تاکید کرد که نوع زندگی اقتصادی-صنعتی حاکم بر ایران بهشممیوهای چنممان بیمارگونممه سممامان
یافته است که ایران دهمین کشور جهان بهلحاظ میزان انتشار گازهای گلخانهای است ،که نرخ انتشممار کنممونی آنهمما بممه
حفظ و تشدید روند گرمشدن زمین منجر میشود.
 .23برای مثال ،ناصر کرمی که پیرامون سیلهای اخیر روشنگریهای علمی ارزشمندی در فضای رسانهای کمرده اسممت،
در رویارویی با رویکردهای سطحی و «سیاستزده» چنین مینویسد:
«تعدد وقوع سختارهای اقلیمی قاعدتا باید ما را به اینجا برساند که این سرنوشتی تازه است و باید خود را مهیای انطباق بما
آن کنیم .به ندرت ممکن است انسان بتواند مانع وقوع یک سختار اقلمی شود .سالهاست چرخنممدهای اقیانوسممی سممواحل
شرق آمریکا را در هم میکوبند و هر بار میلیاردها دالر خسارت به جا میگذارند امما آمریکما نتواسمته حمتی یمک درصمد
باعث تضعیف یکی از این چرخندها شود .اما انسان میتواند سبک زندگی و زیر ساختها رفاهی خممود را بمما این سممختارها
منطبق کند».

ناصر کرمی« :سیل گلستان در چنبرهی تقلیل و سادهسازی» ،بیبیسی فارسی 3 ،فروردین .13۹8
 .2۴این نقد ،نهتنها بهمعنای انکار ضرورت رویارویی با پیامدهای بحران اقلیمی یا ضرورت تدارک بسترهای الزم بممرای
کاهش اثرات مخرب آن نیست ،بلکه نقطهی عزیمت آن ،جدی تلقیکردن این پیامدهاست .اما در همین راسممتا مسمماله
این است که :الف ) برجستهسازی این ضرورت عموما به بهای چشمپوشممی از رویمماروی بمما خاسممتگاههای بحممران (وجممه
سیاسی بحران) انجام میشود؛ و ب) درست بههمین دلیل ،نیروی اجتماعی مؤثر بمرای تمأمین آن ضمرورت نمیز فمراهم
نمیشود؛ چون تجربیات تاریخی متعدد (ازجمله و بهویژه در حوزهی سیاسممتهای زیسممتمحیطی) نشممان میدهنممد کممه
بدون فشار نیروی مردمی از پایین ،حتی در «دموکرات»ترین کشورهای جهان نیز قدرتهای حاکمه ترجیح میدهند (یا
بهواقع ،ناچارند) منافع سرمایهی «ملی» را بر منافع جهانشمول بشری/سیارهای مقدم بدارند.
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سدیبحسسرانگرمسسایشزمینولسسذا
بحران»رابهپروبلماتیسسکخسسویشبسسدلکننسسد.بسسدینترتیب،تاریخمنس ِ
درونمسایهیبهشسدتسیاسسیآننادیسدهمانسدهیساکمرنسگمیشسود؛حالآنکسهالگوهسایعلمیتوضسیحدهندهی
گرمایشزمینخودبنابهماهیتموضوعسیرتکوینتاریخیاینپدیدهرابرجستهمیسازند25ودرنتیجسسه
ْ
نقشعاملانسانیکارگزارتاریخراپروبلماتیزهمیکنند.26ازآنجاکهاینتاریخ ُزداییتلسسویحیازپدیسسدهی
ِ
گرمایشزمین،خواهناخواهبهبازنماییهایمعطوفبه«طبیعیانگاری»آندامنمیزند،الجرمگرایشبسسه
انگاری)آنرانیزتقویتمیکندوبدینترتیب،خواهناخواهازپدیدهایکهدربنیان
ِ
«ازلیانگاری»(یابدیهی
خودبهشدتسیاسیاست،سیاست ُزداییمیکند(مشابهآنچهاقتصاددانانسیاسیکالسسسیکبسسامقسسوالت
اقتصادیمیکردند).درنتیجه،کامالً«طبیعی»استکهدیدگاههاییکهبدینسمتوسسسوگسسرایشدارنسسد،
برایجلبوتأمینامکاناتسازگاریباپیامدهایتهدیدآمیزگرمسسایشجهسسانیبسسهسیاسسستمدارانامیسسد
ببندندوفعالیتکارشناسیرامهمتسسرینعرص سهیمواجهسسهبسسااینبحسسرانتلقیکننسسد،چسسونپیشسساپیش
(بهواسطهیسیاستزداییازبحران)پهنهیواقعیسیاستراترکیادستکماهمیتآنانکسسارکردهانسسد.
اماپیدایشچنینرویکردیدرفضایایراندرشرایطیرخمیدهدکسسهجریانسساتوسسسنتهایقدرتمنسسد
زیستمحیطیدرفضایسیاسیغرب(بهرغمبرخورداریازپشتوانهیمردمی)بیشازسهدههروایتهای
مختلفهمینرویکردرادرقالبسیاستهایزیستمحیطی«پایدار»،توسعهیسبزیسساتوسسسعهیپایسسدار،
سانگرمشسسده»
مصرفسسسبز«،سسسرمایهداریسسسبز»وحسستیسسسازگاریوهمزیسسستیعملگرایانسسهبسسا«جهس ِ
آزمودهاند 27ودرنهایتباناکامیوبنبستمواجهشسسدهاند.ودرسسستازدلگسسسترشهمینناکامیهسساو
 . 25بنا به اهمیت حیاتی مسالهی بحران اقلیمی و بهدلیل خصلت جهانشمممول این بحممران و پیونممد آن بما کلیت حیمات
سمیارهای (در تممامی سمطوح و سمازوکارهای متنموع آن) اممروزه دانش اقلیمشناسمی بمه حموزهای پویما از دانشهمای
میانرشتهای (متشکل از شاخههای مختلف علوم طبیعی و علوم اجتماعی) بدل شممده اسممت .دانش اقلیمشناسممی بنمما بممه
سرشت جستارمایهی خویش نهفقط شکافهای متعارف میان علوم را پل میزنمد ،بلکمه پراکنمدگیهای موضموعی را در
چارچوب هدف و دغدغهای بنیادی و مشترک سامان میدهد .پس ماهیت رادیکال این دانش در آن اسممت کممه :الللف)
حیات بشر را بهمثابهی یک کل درنظر میآورد؛ ب) ملزومات حیات بشر را در ذیل ملزومممات حیممات سممیارهای قممرار
میدهد؛ ج) بر سازوکارهای طبیعی کالن ولی «نوپدیدِ » تهدیدکننممدهی حیممات سممیارهای متمرکممز میشممود؛ د) توضممیح
شکلگیری این سازوکارهای طبیعی «نوپدیدِ » را در سیر تاریخی تمدن مدرن و یا سازوکارهای اقتصادی سممرمایهداری و
تحوالت تاریخی آن میجوید (برای اینکه بتواند راهکارهای علمی موثری برای مواجهه بما بحممران ارایممه کنمد ،ضمرورت ًا
نیازمند نگاهی انتقادی به سیر تاریخی تمدن بشری است تا ازاینطریق بتوانممد نحمموهی تکمموین رونممد گرمممایش زمین و
راههای مهار آن را توضیح بدهد) .از این منظر ،در عصر کاالییشدن فزآیندهی علم و نیز پارهپارهشدنِ آن در چممارچوب
رهیافتهای پوزیتویستی ،دانش اقلیمشناسی (درمعنای وسیع و میانرشتهای آن) بار دیگر به بالقوهگیهممای رهمماییبخش
علم ارجاع میدهد ،که پیش از هرچیز (بهتعبیر روی باسکار) وابسته به خصلت توضیحدهندهی آن اسممت ،مشممروط بممر
آنکه تولید اجتماعی علم بتواند از سیطرهی قدرت خالصی یافته و در خدمت اهداف اجتماعی و جهانشمول قرار گیرد.
 .2۶برای مثال ناصر کرمی در متن یادشده («سیل گلستان در چنبرهی تقلیل و سادهسازی») چنین مینویسد:
«پیشفرضهای رسانهای مذکور از دو جهت باید نقمد شموند :نخسمت اینکمه دچمار یمک عارضمه هممه گمیر علمی یعمنی
سادهسازی و تقلیل هستند .همهی سیلها ناشی از مولفه انسانی نیستند و هرگز با هیچ نموع ممدیریت محیطی نمه میتمموان
کامال مانع از وقوع سیل شد و نه عوارض و پیامدهای آن را بهطور کامل مهار کرد( ».تأکیدات از مولف متن حاضر)

درحالیکه خود وی با گنجاندن دو قید «کام ً
ال » و «بهطور کامل» در گزارهی فوق ،درواقع دسممت بممه نمموعی سادهسممازی
میزند .چون از قضا مسالهی اساسی ابداً تأیید این داعیه نیست که وقوع سیلها خاستگاهی تماما انسانی داشتهاند .بلکممه
چالش اصلی بر سر نقش عامل انسانی در کلیت فرآیند بحرانیشممدن پدیممدههای اقلیمی و نممیز نقش عامممل انسممانی در
چرایی هر دوی اینهاست .سادهسازیای که در صورتبندی کممرمی از مسمماله
ِ
تشدید پیامدهای سختارهای اقلیمی و نیز
رخ میدهد ،مختومهکردن تحلیل انتقادی بحران ،برای تمرکز هرچهسریعتر بر مولفهی سازگاری با پیامدهای بحممران در
عصر «پسانرمال اقلیمی» است .حالآنکه بدون رشد درک همگانی از ریشههای یک بحممران ،شممکلگیری هیچ سیاسممت
بنیادیای برای مقابله با آن بحران قابل تصور نیست (مگر آنکه سیاستهای الیتیستی را راهگشا بدانیم!).
 . 2۷برای مثال ،مقالهی زیر که بهسهم خود اطالعممات ارزشمممندی دربممارهی آسممیبپذیری مسممتقیم فقممرا و محرومممان
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محیطیجوامعغسسربیبهلحسساظ
سرخوردگیهابودکهدرسالهایاخیربخشقابلتوجهیازجنبشزیست
ِ
بینشهاینظریوروشهایعملیخویشمسیرهایرادیکالتریرادرپیشگرفتهاستواینکفرآینسسد
چرخشیازبرجستهسازیمعلولهسساوپدیسسدارهابسسهسسسمترویسساروییبسساعلتهسساوسسسازوکارهاراازسسسر
میگذراند،کهتوامانچرخشیستازسیاستمدارانوجایگاه«کارشناسسسی»بسسهسسسمتتسسودهیمسسردمو
آموزی«جمعههابرایآینده»28نیزدرچنینبسترتسسساریخیایزاده
جایگاهمبارزهیسیاسی.جنبشدانش ِ
ویژهشدتمضاعفپیامدهای«سختار»یآنبسسرای
ِ
شد.بنابراین،بانظربهعمقبحرانگرمایشزمینوبه
مناطقینظیرایران،تأخیرفازآشکارنخبگانزیستمحیطیایران(یاگفتمانمسلطدراینحوزه)نسسسبت
بهمسیرهایتاریخی آزمودهشده،پیامدهایجبرانناپذیریبرایفرآینسسدآتیزیسسستجمعیدرجسسامعهی
ِ
ایرانخواهدداشت؛چراکهبهجایکمکبسسهشسسکوفاییبالقوهگیهسسایسسسوژهگیسیاسسسیدراینحسسوزهو
پیوندزدنآنباسایرروندهایشکلگیریوانکشافسوژهگیجمعی،بهروندتضسسعیفیسساخاموشسسسازی
آنهاخدمتمیکند(همچنیناستتأخیرفازنیروهایچپدرپرداختنمنسجمبهاینموضوع،بهسسسسان
بخشیازاستراتژیمبارزهبرایتغییر).
همهیاینهادرحالیاستکه«:کشورایرانبهرغمامضایمعاهدهیاقلیمیپاریس،همچنسسسانیکیازده
کشوراصلیگسیلکنندهيگازهایگلخانهایست؛یکیازکشورهاییکهاگرسایرکشورهایجهسانالگسوی
سیاستگذاریاقلیمیآنهارادنبالکنند،دمایسیارهتاپایانقرنبیشاز۵درجهیسسسانتیگرادافسسزایش
خواهدیافت.بااینکهایران(همچونعربستانسعودی)بهعنوانیککشسسورصسسادرکنندهوتولیدکننسسدهی
عمدهنفتدرمیانآالیندهترینکشورهاقراردارد،بااینهمهنیروهایمسسؤثردرسسساختارسیاسسسیحسساکم،
معاهداتاقلیمیرایکفریباستعماریتوصیفمیکنند.حتیرئیسسسسازمانحفسساظتمحیسسطزیسسست
ایران(عیسیکالنتری،معاونرئیسجمهوری)نیزاعالمکردهکهاگرقوانینمحیطزیستیدرایسسراناجسسرا
شوند۸۰،درصدازصنایعکشورتعطیلخواهندشد»29.ودرکناراینهابافعالیتهایاقتصسسادیرانسستیو
اجتماعی از پیامدهای بحران اقلیمی (یا نسبت بحران اقلیمی و شکاف طبقاتی) عرضه میکنممد ،بهرغم جهتگممیری علیممه
مناسبات برسازندهی ستم و شکاف طبقاتی ،در نهایت سویهی سیاسی مساله را به حوزهی مواجهممه بمما پیامممدهی بحممران
اقلیمی محدود میسازد .در همین راستا ،نویسندهی مقاله در چارچوب رویکرد کلی «سازگاری با بحران اقلیمی» ،راهکممار
بدیل را مسئولیتپذیری دولتها برای کاهش فقر و محرومیت و شکاف طبقاتی معرفی میکند:
در حوزه آسیبپذیری اجتماعی ،مهم شناسایی افرادِ در معرض خطر و تخمین صدمههای وارده احتمممالی بممه آنممان اسممت.
آسیبپذیری را میتوان معادل «شکنندگی» دانست .همانطور که هر جسمی هرچه شکنندهتر باشممد آسممیبپذیرتر اسممت،
جوامع نیز چنیناند .با توجه به توصیف ذکر شده راهحل مقابلممه بمما آسممیبپذیری طبیعتمما نمیتوانممد چمیزی جممز افمزایش
«انعطافپذیری» یا به عبارتی «سازگاری» باشد .منظور از انعطافپمذیری کمه «تمابآوری» نمیز خوانمده میشمود «ممیزان
توانمندی و ظرفیتی است که افراد،گروهها ،سیستمها و مکانها از آن برخوردارند تا خود را با حادثه یا خطر سازگار کنند».
[ ]...اما آن رویکردی که به نظر میتواند بخش قابل توجهی از سیاستهای افزایش قممدرت انعطافپممذیری را ریلگممذاری
کند ،متغیرهای اقتصادی هستند .آنچه یک سیاستگذار با دغدغه کاهش پیامدهای تغیمیر اقلیم بمر جواممع انسمانی و حمتی
غیرانسانی باید بداند در یک جمله خالصه میشود« :تغییر اقلیم ،شکارچی فقراست» ]...[ .در چنین شمرایطی تنهما دولتهما
هستند که میتوانند آسیبهای اجتماعی را به حداقل برسانند .همانطور که در هنگام هجوم یک کشور خممارجی و «تغیممیر
یافتن» چرخه اقتصادی جامعه تنها اتخاذ سیاسیهای رفاهی است که مانع سقوط افراد جامعه به پرتگاه اقتصممادی میشممود،
در هنگام «تغییر یافتن» اقلیم نیز دولتها وظیفه تضمین دسترسی همه طبقات جامعه بمه رفماه و خمیر عممومی را برعهمده
خواهند داشت ،چنانکه عدهای ،دولتهای در معرض تغییر اقلیم را «دولتهای تضمینگرا» میخوانند.

ایمان معمار« :تغییر اقلیم؛ شکارچی فقرا»؛ وبسایت میدان 11 ،خرداد .13۹8
 .28نگاه کنید به دو متن پایانی همین مجموعه.
 .2۹این گزارهها برگرفته و تلخیصی است از این منبع:
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تامعرصههایطبیعیرادرجهتمطامعسودجویانهی
ِ
مافیایی
ِ
اصحابقدرتمواجهیم،کهباآزادیعمل ْ
خویشدرمعرضنابودیقراردادهاند.درنتیجه،عجیبنیستکهمقرراتزیستمحیطیکماکاندرایران

اجرایینمیشوند.درعوض،باآشکارترشدنپیامدهایحسسادرونسسدهایتخریسسبی،فعسساالنعرص سهیمحیسسط
زیستباشدتهرچهبیشتریتحتفشارقرارمیگیرند.30
 - ۴ب) درتوضیحوجهسیاسیبحراناقلیمی،بهامکاناتوبالقوهگیهایسوژهگیاشسسارهکسسردیمکسسهاز
مواجههباپیامدهایاینبحرانبرمیآیند؛ونیزبرایظهوروبالیدناینبالقوهگیها،دوسسساحتذهسسنیو
عملیبرشمردیم.اینسسکبهعنسسوانپایسسانبخشاینیادداشسست،بهجاسسستکسسهانسسدکیهمبسسهسسساحتدو ِم
یجمعیپیامدهایبحراناقلیمیبپردازیم.
بالقوهگیهایسوژهگیدربطنتجربه
ِ
طیسهدههیگذشتهبسیاریازماشاهدراهکارهایمتعارفحاکمیتایسسراندرمواجهسسهبسسابحرانهسسای
«طبیعی»بودهایموشایدبسسرخیازآنهسساراازنزدیسسکلمسکسسردهایم.بهرغمتغیسسیرعرص سهوابعسساداین
بحرانهای«طبیعی»وخودویژهگیهایهرمسسوردمشسسخص،خطسسوطکلیاینراهکارهسساکمسسابیشثسسابت
دادنوقسسوع
ماندهاندکهمیتوانآنهارابهصورتمواردهمبستهیزیرخالصهکسسرد:الف)طسسبیعیجلسسوه ِ
بحرانوتقلیلسهمعاملساختاریانسانی(عمدتانقشسیاستهاوعملکردهایدولتی)ازطریسسقبسسسط
ِ
انگارهی«بالیسسایطسسبیعی»؛ب) بازنمسساییتحریفآمسسیزِابعسسادواقعیبحسسرانو-تاجسسایممکن-کوچسسک
جلوهدادنابعادفجایعزیستیوانسانی؛ ج) بازنماییاغراقآمیزِرونسسدوکیفیتامدادرسسسانیهایدولسستیو
خدماتضروریپسازآن؛د)دورنگهداشتنگروههایامدادمستقل(مردمی)ازصحنهیوقسسوعفجسسایعو
توسلبهبرخوردهایامنیتیباآنان؛ونهایتا:ه) حذفصورتمسالهازسسسطحرسسسانههایرسسسمی(بسسستن
پرونده)وزمینهسازیبرایرهاکردنمردمآسیبدیدهبهحالخویش.بنسسابراین،مجمسسوعاینراهکارهسسارا
میتسسوان«مسسدیریتبحسسرانبسسرپسسایهیسسسرکوب»نامیسسدکسسههسسدفاصسسلیآنپنهانسسسازیاقتسسدارآمیز
ناکارآمدیهایبنیادینهاددولتدرهردوحوزهیوقوع/تشدیدبحرانومواجههیموثربسساپیامسسدهایآن
است.
طیسهدههیاخیرکاربستاینراهکارهایسرکوبگرانهیمدیریتبحراندربسیاریازفجایعاصسسطالحا
«طبیعی»نمودآشکاریداشتهاست(گیریمباوزنهایمتفاوت)؛ازجملهدر:زلسسزلهیرودبسسارومنجیسسل(
،)۱۳۶۹زلزلهیبم(،)۱۳۸۲سیلهایویرانگرمتعددِکمابیشساالنه(دردودههیاخیر)درمازنسسسدرانو
« تغییرات اقلیمی :دولتها تعهد ناچیزی به مبارزه با گرمایش زمین دارند»؛ رادیو زمانه 25 ،آبان .۹۷
 . 3۰درخصوص تشدید فشارها بر فعالین زیستمحیطی ذکر مثالهای متعدد فراتر از گنجایش این متن میرود .موضوع
مهم شایانِ ذکر در این زمینه ،امنیتیسازی فعالیتهای زیستمحیطی از جممانب حمماکمیت اسممت کممه در پی حادشممدن
تضادهای زیستمحیطی در سالهای اخیر در دستور کار دستگاه سرکوب قرار گرفته است .دسمتگیری جمعی از فعمماالن
زیستمحیطی در زمستان  ۹۶به اتهام جاسوسی و مرگ مشکوک یکی از آنان (کاووس سیدامامی) در زنممدان ،نمممونهی
بارز و سنخنمای این رویهی سرکوبهای امنیتی است که بنا به دالیلی بازتاب رسانهای بسیاری داشته است .اما در کنار
آن ،بهخصوص پس از حادشدنِ پیامدهای بحران اب و بحران ریزگردهما ،انمواع برخوردهممای سممرکوبآمیز بما فعممالین
زیستمحیطی در ابعاد و اشکال مختلف جریان داشته است ،که بازتابهممای کمممتری داشممتهاند؛ از جملممه دسممتگیری و
سرکوب مستمر فعاالن زیستمحیطی در خوزستان و کردستان.
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گلستانوگیالن،زلزلهیاستانکرمانشاهوسرپلذهاب( )۱۳۹۶ونهایتاًسیلهایفراگیرامسال.درمورد
مشیفوقبهروشنیقابسسسل
نحوهیمواجههیدولت(حاکمیت)باسیلهایاخیرنیزهمهیفاکتورهایخط ِ
مشاهدهوشناساییاست؛بااینحالوبهرغماینتشابهکلی،تفاوتهایمهمیهموجودداردکهنحوهی
مواجههیحاکمانباسیلهایاخیرراتاحدزیادیازمواردپیشینمتمایزمیسازد :الف)همزمانینسبی
یوسیعسرزمینی(۲۵استان)وابعادکمسابقهیتخسسریبوویرانگسسریآنهسسا؛ودر
وقوعسیلهادرگستره
ِ
همینراستا:ب) درگیرشدنمستقیمبخشبزرگیازجمعیتکشسسوربسسابحسسرانودرنتیجسسه،بازتابهسسای
بهمراتبوسیعترآندرفضایعمومی(مستقلازبازتسسابدولسستی)؛ج)آسسسیبپذیریمسسستقیمترمنسساطق
محروموحاشیهایکشور(ترکمنصحرا،خوزستان،لرستان،بلوچستان)کهعمسسدتامکانهندسسسیزیسسست
ملتهایتحتستمایراناند؛ د)اعتراضاتمتعددبسسهنقشسیاس ستهایدولسستیدرتشسسدیدبحسسرانویسسا
نحوهیمداخلهگریدولتدرامدادرسانی؛ه)ظهورابتکاراتمتعسسددهمیاریهسسایمسسردمیوحرکتهسسای
جمعیخودانگیخته،خواهدراثرنیازهایفوریبرآمدهازشدتبحرانوخسسواهدراثسسرتعلسسلوناکارآمسسدی
هایدولتیدرامدادرسانی(وآگاهینسبیمردمارتجاربمشابهقبلی).ترکیباینعواملخسساص
ِ
دستگاه
باراهکارهایمعمول«مدیریتسرکوبگرانهیبحران»،منجربدانشدکهدامنهیبرخوردامنیسسستیدولت
درمواجههباسیلهایاخیربهمراتببیشسسترازگذشسستهباشسسد.مهمتسسریننمسسوداینمسسساله،شناسسساییو
دستگیریامدادرسانانمسسستقلومنسسعوپیگسسردابتکسساراتهمیسساریمسسردمی(نظسسیرمسسسیرهایمسسستقل
جمعآوریوانتقالکمکهایمردمی)،وبهخصوصسرکوبسازمانیابیخسسودانگیختهیگروههسسایمحلی
بود.درهمینراستا،حضورنمایشیشبهنظامیانحشدالشعبیدرخوزستانومیدانداریسسسپاهپاسسسداران
برایمدیریتبحران(کههرتحتعنوانامدادرسانیانجامگرفت)،نمونهیبارزیبودازتوسسسلحسساکمیت
بهابزارهایارعابوسرکوب.تشدیدبرخوردهایامنیتیحاکمیتدرمواجههبابحرانسیلها،معطوفبه
آنبودکهبتواندامکانمدیریتانحصاریبحرانرابسسراسسساسخطمشسسیپیشگفتسسهحفسسظکنسسد؛امکسسان
خبررسانیهایمستقلازوضعیتمناطقبحرانزدهراکاهشدهد؛ازشکلگیریمجراهایطسسبیعیبسسرای
تمرینتشکلیابیمردموکنشگریجمعیآنانجلوگیریکند؛بسترهایتجربهاندوزیجمعیمعطوفبه
خودسازماندهیوخود-توانمندسازیگروههایتحتستمرانابودسازد؛وامکانانتقالچسسنینتجسساربیرا
طورخالصه،اینبرخوردهامعطوفبهمهارمازادهایسیاسسسسیاین
بهنواحیدیگرایرانمسدودسازد.یابه
ِ
بحرانبود.
تمرکزبررویکردسرکوبگرانهیحاکمیتدرخصوصسیلهایاخسسیربهتنهسساییکسسافیاسسستتسسادریسسابیم
بحرانهایناگزیرِبرآمدهازگرمایشزمینوتغییراتاقلیمی،منسساطقینظسسیرخاورمیانسسهسسسهمبهمسسراتب
بیشتریازپیامدهایآنمیبرند(نظیرخشکسالییاکمبودآب،بارشهایسسسهمگینغیرمسسترقبهووقسسوع
سیل)،الجرمحاملمازادهاییبرایرشدسوژهگیسیاسسسیسسستمدیدگانومحرومسساناجتمسساعیهسسستند.
بهویژهآنکهبهمیانجیوضعیتبحرانزدهیجامعه،شدتوابعادآسیبهاوویرانگریهایناشیازبحران
اقلیمیافزایشمییابد.درنتیجه،رنجوفشاربرآمسسدهازاینبحرانهسسابسسربسساررنجهسساوفشسسارهایازپیش
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ساعیحسسادموجسسود31راتسساآسسستانهی
موجودافزودهمیشود،کهاینامرمیتوانسسددامنهیتضسسادهایاجتمس ِ
شکلگیریکنشگریهایاعتراضیجمعیوحتیخیزشهایاجتماعیافزایشدهد.
میدانیمکهپیامدهایبحراناقلیمیبههیچرورفتارتوزیعیهمگنیندارند:نهازنظرتوزیعجغرافیاییدر
سطحسیارهای،ونهبهلحاظتوزیعاجتماعیدریکسرزمینمعین.درسطحجهسسانی،کشسسورهاومنسساطق
نزدیکبهمداراستوایی(کهبهطورمعمولنیزباکمبودمنسسابعآبشسسیرینومیسسانگیندمسسایبسساالروبسسرو
هستند)بیشترینآسیبهاراازپیامدهایبحراناقلیمیخواهنددید؛وازمیانآنهاغربآسیاومنسساطق
شمالیآفریقاوضسسعیتبحرانیتسسریخواهنسسدداشت.32درسسسطحسسسیارهای،بهطسسورکلیتغیسسیراتاقلیمی
نابرابریاقتصادیشمالوجنوبجهانراافزایشمیدهد.33بهلحاظتوزیعاجتماعینیزپیامدهایبحسسران
اقلیمیبیشازهمهگریبانگیرمحروماناجتماعیوطبقاتوالیههایپسسایینیجامعسسهخواهسسدشسسدواز
میانآنهابهویژهفشسسارمضسساعفیبسسرزنسسانوکودکسسانواردمیسسسازد.روسسستاییانوکشسساورزانفقسسیر،و
حاشیهنشینانکالنشهرهاوساکنینشهرهایکوچک،وبهطورکلیکسانیکهبنیهیمالیناچیزیبرای
مقاومتدربرابرروندتغییراتمهیبپیشرودارند،باازدستدادنامکاناتناچیزمعیشتیخویشدچسسار
ِ
سلبمالکیتیمضاعفمیشوندوعمدتامهاجرتهایاجباریوبیخانمانیراتجربهمیکنند.
امادرجامعهیایرانتوزیعپیامدهایبحراناقلیمیهمچنینبهطورویژهایبانحسسوهیتوزیسسعجغرافیسسایی
محرومیتوستموازجملهستمملیتناسبدارد.بحرانآبوکشاکشبرسسسردسترسسسیبسسهرودخانههسسا
بهمثسابهیپیشدرآمسدیازبحسراناقلیمی،تاکنوننیزبخشیازمحروماناجتماعیرارویارویقدرتحساکم
قراردادهاست.اینکشاکشها،کهدرترکیببابرخیتضادهایازپیشموجود،بهسرعتابعادیسیاسسسی
یافتندوباسرکوبهایپلیسی-امنیتیمواجهشدند،ازیکسونشاندادندکهمنافعکسانیکسسهازبحسسران
آبآسیبدیدهاندعمدتادرتضادبامنافعالیههاینخبگانوقدرتمندانیقسسرارداردکسسهسدسسسازیرابسسه
مجرایانباشتثروترانتیبدلکردهاند،وازسویدیگرتضسسادهایبرآمسسدهازشسسکاففزآینسسدهیمرکسسز-
پیرامونراآشکارساختند.
هایزیسسستیبخشبسسزرگیاز
جانکالماینکه(،پیامدهای)بحراناقلیمیوپیوندهایمستقیمآنبابنیان
ِ
فرودستاناجتماعی(بهویژهدرجوامعومناطقینظیرایسسرانوخاورمیانسسهکسسههرچسسهبیشسستردرمعسسرض
آسیبپذیریازاینپیامدهاقراردارند)،دامنهیتضادهایاجتماعیمرتبطباطبیعتومحیسسطزیسسسترا
،بحراناقلیمیسویههاودرونمایههسسایسیاسسسیبرآمسسدهاز
بهطورچشمگیریافزایشدادهاست.درنتیجه
ْ
تضادهایزیستمحیطیراهرچهبیشترتقویتکردهوخواهدکرد:همچونگرایشیمادیکهدرمقاطعی

نظیرسیلهایاخیرایرانفعلیتوعینیتآشکاریمییابد.ازآنجاکهاینروندتسساریخی-طسسبیعیبنسسابسسه
 .31برای مثال ،خیزشهای فراگیر دیماه  13۹۶نقطهی عطفی بود برآمده از تجمیع و حادشدگی و انفجار این تضادها:
«فعال شدن گسلهای اجتماعی در ایران»  هامید ،کیتکلاید هاگراک یهیریرحت | تحریریهی کارگاه دیالکتیک ،دیماه .13۹۶
 .32برای مثال نگاه کنید به:
«تشدید فزاینده بحران زیستمحیطی غرب آسیا تا  2۰3۰م فقرا بیشترین آسیب را میبینند»؛ زمانه 22 ،خرداد .13۹8
 « .33تغییرات اقلیمی نابرابری اقتصادی شمال و جنوب جهان را افزایش میدهد» .رادیو زمانه 3 ،اردیبهشت .13۹8
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مجموعشرایطوقراینموجود(درهردوسسسطحجهسسانیوملی)رونسسدیفراگسسیروادامهدارودرعینحسسال
حادشوندهخواهدبود،رشدیاتقویتمؤثرمبارزاترهاییبخش،درکناردیگرملزوماتش،همچنینمنسسوط
بهپرورشبالقوهگیهایسوژهگیتغیسسیردرحسسوزهیزیس ستمحیطیاسسست.معنسسایمشسسخصاینامسسردر
جامعهیایرانبازتدویناستراتژیمبسسارزهیسیاسسسیبسسرمبنسسایبازشناسسسیاهمیتایننسسوعسسسوژهگیو
مفصلبندیآنباسایرحوزههایسوژهگیسیاسیاست.درهمینراسسستا،یکیازچالشهسسایمهمبسسرای
سازیاینآموزهاستکه«:برخورداریاززیستپایدارحقمسسسلم
پیشبرداجتماعیایناستراتژی،عمومی ِ
ماست».نحوهیبازتدوینچنیناستراتژیایمسلماًپرسشیبازبهروینیروهایمترقیاست،کهچالشسسی
تواماننظریوپراتیکخواهدبود.

م.ب/.خرداد۱۳۹۸

* * *

1۹

2۰

کارگاه دیالکتیک:

ما به همگان نیاز داریم:

گرتا تونبرگ بزرگساالن را به پیوستن به اعتصابات اقلیمی فرا میخواند

توضیح :متنپیشروترجمهیگزارشکوتاهیاستکهدرروزنامهیگاردیندربارهیفراخوانجنبش«جمعهها
برایآینده»بهتظاهراتسراسریدانشآمسسوزیدرروزجمعسسه ۲۴مسساهمسسهمنتشسسرشسسدهاسسست.دراینگسسزارش
همچنینبهفراخواناینجنبشبرایپیوسسستنبسسه«هفتهیاعتصسسابهمگسسانیاقلیمی»درمسساهسسسپتامبراشسساره
یمتنفراخواندوم،درادامهیاینگزارشمیآید/.م.ب.
ِ
میشود.ترجمه

***
دهندگاننوجوانجنبشاقداماقلیمیدرسراسرجهان،برایپیوستنبزرگسسساالن
ِ
گرتاتونبرگ وسازمان
بهاینجنب شوبرگزارییکاعتصابعمومیجهانیدربیستمسسسپتامبرفراخسسواندادهانسسد.آنسسانبسسراین
باورندکهایناعتصابعمومی(strike

)generalمیتواندنقطهیعطفیتاریخیباشد.آنهاشسسهروندانرا

فرامیخوانندکهپیشازبرگزارینشستحیاتیسازمانمللدر۲۳سپتامبردربارهیتغییراتاقلیمی(که
درآنازهمهیدولتهاخواستهمیشوداقداماتبهمراتبمسسوثرتریبسسرایمهسساربحسسراناقلیمیدرپیش
بگیرند)،ازرفتنبهمحلکارشانخودداریکنندوبهخیابانهابیایند.
ابتکارصدوراینفراخوان زمانیشکلگرفتکهفعالیننوجوانجنبش«جمعههابرایآینده»درتسسدارک
ْ
برگزاریتظاهراتسراسریدانشآموزیبرایروزجمعه۲۴ماهمسسهبودنسسد،کهبسسهگفتهیوبسسسایتاین
جنبش انتظارمیرودبزرگتریناعتصابدانشآموزیعلیسسهبحسسراناقلیمی(اززمسسانبرپسساییاینجنبش)

باشد:اعتراضاتواکسیونهایخیابانیبامشارکتدانشآموزاناز۱۵۹۴شهردر۱۱۸کشورجهان.گرتا
تونبرگنوجوانسویدی(کهاعتراضفردیاشدرماهآگوست ۲۰۱۸جرقهیبرپاییاینجنبشجهانیرا
ایجادکرد)بههمراه۴۶نفردیگرازفعالیناعتصاباتدانشآموزیازنقاطمختلفجهان،اینفراخوانبسسسه
مقالهایدرروزنامهگسساردین
اعتصابعمومی(درماهسپتامبر)راصادرکردهودرروز۲۳مهآنرادرقالب 
منتشرساختند.هدف فراخوانبهاعتصابجهانیاقلیمیآناستکههفتهایرابرایکنشاعتراضیعلیه
وضعیتاقلیمیدرسراسرجهانسازماندهیکند«:ماازبزرگساالنمیخواهیمکههمسسراهبسسامسسا[دراین
اعتراضات]گامبردارند…مسالهایناستکههرکسدرهرجاییکهمیتواند،بهپاخیزد».
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دانشآموزانومعترضاننوجوانخواهانآنهستندکهدولتهابیدرنگراهیمطمینبرایباقیماندندر
زیرمرزافزایشدمایمیانگینیکونیمدرجهیسانتیگرادعرضهکنند.مجامعمختلفدانشسسمنداناقلیمی
اعالمکردهاندکهبرایاینکهتاسال۲۰۳۰بتوانکاهشی ۵۰درصدیدرنرخگرمایشجهانیایجادکسسرد،
وازاینطریقازتشدیدخشکسالیها،سیلهایگسترده،موجهایشسسدیدوناگهسسانیگرمسسا،وفقسسرصسسدها
میلیوننفرازمردمجهانجلوگیریکرد،ضروریاستکههرچهزودترمسسیزانانتشسسارگازکربنیکبهطسسور
میزانانتشارگازهایگلخانهایهمچنانروبهافزایشاست.

چشمگیریکاهشبیابد.حالآنکه،
همچنین،حیاتوحشنیزدرفعالیتهایبشریروبهنسسابودیمیرود:مسسیزانجمعیتجسسانوریازسسسال
زارشتعیینکنندهیدیگریکهاوایلماهمه

۱۹۷۰تاکنونبهاندازه ۶۰درصدکاهشیافتهاست.بنابهگ
منتشرگردید،طیدهههایاخیرنیمیاززیستبومهایطبیعیتخریبیانابودشدهاندوهماینکحدود
یکمیلیونگونهیجانوریدرمعرضانقراضقسسراردارنسسد.درنتیجسسه،جامعسسهبشسسریبهواسسسطهیافسسول
زیستبومهایپشتیبانحیاتنیزدرمعرضتهدیدقرارگرفتهاست.
برخیازبزرگساالنهماینکبهاعتصاباتنوجوانانملحقشدهاند،ازجملهدرسراسربلژیکهزارانکارگر
درماهمارسدرهمبستگیبااینجنبشراهپیماییکردند،بههمسسراهنماینسسدگانیازفدراسسسیوناروپسسایی
اتحادیههایخدماتعمومی.برخیازبزرگساالننیزدربریتانیاودرسراسراروپارشتهاعتراضاتیرابرای
پشتیبانیازاینجنبشآغازکردهاند.

منبع:گاردین(۲۳ماهمی:)۲۰۱۹
We need everyone: Greta Thunberg calls on adults to join climate strikes

* * *
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کارگاه دیالکتیک:

تاکنون نوجوانان هدایتگر تظاهرات تغییرات اقلیمی بودهاند؛

اینک ما نیازمند پیوستن بزرگساالن به این جنبش هستیم

آموزی«جمعههابرایآینده»
نویسنده:گرتاتونبرگو۴۶نفرازفعالینجنبشدانش ِ
گاردین،پنجشنبه۲۳ماهمی۲۰۱۹

بیشازایننمیتوانیمازروندگرمسسایشجهسسانیطفسسرهبسسرویم.روزبیسسستمسسسپتامبردرکنسساریکسسدگیر
میتوانیممقاومتیتودهایرابرایرویاروییباآنراهاندازیکنیم.

فرداباردیگرتعدادبیشماریازدانشآموزاندربیشاز ۱۵۰کشوربهخیابانهاخواهندآمدودربیشاز
۴۰۰۰اکسیونمحلی/شهریاینمطالبهراطرحخواهندکردکهدولتهابایدبیدرنگراهیمطمینبرای
باقیماندندرچارچوبتوافقیکونیمدرجهیسانتیگرادگرمایشجهانیعرضهکنند.ماهفتههاوماههسسا
برایتدارکاینروزوقتصرفکردیم؛ساعتهایبیشماریرابرایسازماندهیوبسیجعمسسومیحسسول
اینرویدادصرفکردهایم،زمانیکهمیتوانستیمآنرابهتفریحبسسادوسسستانمانویسساآمادهسسسازیدروس
مدرسهبگذرانیم.
ماتصورنمیکنیمکهانتخابدیگریوجودداشتهباشد:سالهابحثوگفتگووجلساتبیشسسماررایسسزنی،
صرفاًبهتوافقنامههاییپوچوتوخالیبرسرتغیسسیراتاقلیمیمنجسسرشسسدهاند؛حسسالآنکسسهدراینمسسدت
کمپانیهایسوختفسیلیاینامکانراداشتهاندکهبافراغبسسالالیههسسایزی سرِزمینراحفسساریکننسسدو
آیندهیماررابرایکسبسودهایبیشتربسوزانند.سیاستمدارانازچنددههپیشتسسرنسسسبتبسسهوقسسوع
تغییراتاقلیمیآگاهبودهاند،ولیبااینحالمسیولیتخویشنسبتبسسهآینسسدهیمسسارابسسهسسسودجویانی
واگذارکردندکهبرایکسبسودهایفوری،بنیادهایهستیمارابهخطرانداختهاند.
مایادگرفتهایمکهاگرخودمانبراینجاتآیندهیخویشبرنخیزیم،هیچکسدیگریگسسامنخسسسترادر
اینجهتبرنخواهدداشت.ماهمانکسانیهستیمکهازمدتهایمدیدبهظهورآنها[درجاییبسسیرون
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ازخودمان]امیدبستهبودیم.فرداباردیگرصداهایماندرخیابانهاشنیدهخواهسسدشسسد،ولی[حسسل]این
موضوعفقطدردستمانیست.مااحساسمیکنیمکهبسیاریازبزرگساالنهنوزکامالدرنیافتهاندکه
مانوجوانانخطربحراناقلیمیرافقطازخودمسساندورنخسسواهیمکسسردوبهتنهسساییهمقسسادربسسهاینکسسار
نخواهیمبود.متاسفیماگراینامربرایشماناخوشایندبهنظرمیرسد؛ولیاینوظیفهاینیستکهتنهابر
دوشیکنسلباشد،بلکهوظیفهیتمامیبشریتاست.مانوجوانان[صرفا]میتوانیمدرپیکاریبزرگتر
مشارکتکنیموتنهاچنینپیکاریاستکهمیتواندتفاوتعظیمیایجادکند.
پس،ایندعوتیاستازسویما.ازروزجمعهبیستمسپتامبربهمدتیکهفتهکسسارزاریعلیسسهتغیسسیرات
اقلیمیراآغازمیکنیم:هفتهیاقدامبرایشرایطاقلیمی،کهدرسراسرجهسسانبسسااعتصسساببسسرایبهبسسود
وضعیتاقلیمیهمراهخواهدبود.ماازبزرگساالندرخواستمیکنیمکهبههمراهمابرایاینهدفگسسام
بردارند.طرحهایبسیارمختلفومتنوعیدربخشهسسایمختلسسفجهسساندردسسستکسساراسسستتسساشسسما
بزرگسساالنبتوانیسددراینهفتسهگسردهمبیاییسدوبابیرونآمسدنازمحسدودهیعادتهساوآسسایشخسویش،در
کنارمابرایبهبودوضعیتاقلیمیگامبردارید.ازشمامیخواهیمکههمگیبهیکدیگرملحقشوید،وبسسا
همسایگان،همکاران،دوستان،واعضایخانوادهتانبهخیابانهابیاییدتابتوانیدصسسدایتانرابسساصسسالبت
بلندکنیدواینپیکاررابهنقطهیعطفیتاریخیبرسانید.
مسالهبرسرتالقیراههاوهمپوشانیتالشهاست؛یعنیاقدامبهخیزشواعتراضدرهرجاییکهبتسسسوان
برخاستواعتراضکرد.موضوع-چنانکهبسیاریازشمامیگویید-ایننیستکه«آنچهبچههسساانجسسام
میدهنسدعسالیاسست؛اگسرجوانبسودم،قطعساًبسهآنهساملحسقمیشسدم».چسنینبرخوردیهیچکمکینمیکنسد،
ولیهرکسمیتواندومیبایسسدبسسهسسسهمخسسودشکمسسککنسسد.طیانقالبفرانسسسهمادرهسسابسسهخسساطر
کودکانشانراهیخیابانهاشدند؛امروزمسساکودکسسانبسسرایخودمسسانمیجنگیم،درحالیکسسهبسسسیاریاز
والدینمانمشغولبحثدراینبارههستندکهآیانمراتمانخوباست،ویادربارهیرژیمغسسذاییجدیسسد
یاآنچهدرقسمتپایانیسریال«تاجوتخت»رویدادهبحثمیکنند.
اینلحظهیتعیینکنندهبایدرخبدهد.سالگذشته،گزارشویژهیپنلتغییراتاقلیمیسسسازمانملسسل(
)IPCCدربارهیگرمایشجهسسانی،خطسسراتبیسسسابقهیعبسسورازمسسرزافسسزایشدمسساییکونیمدرجهی
سانتیگراد[درمقایسهبادمایمیانگیندرمقطعانقالبصنعتی]رابهروشنیبیانکردوهشسسداردادکسسه
انتشارگازهایگلخانهایبایدهرچهزودترکاهشبیابد.بنابراین،زمانیکهمابهمیانهیسساپایسساندههی۲۰
عمرمانبرسیم،درجهانتماماًتغییریافتهایزندگیخواهیمکرد.
ِ
امابرایاینکههمهچیزرابتوانیمتغییردهیم،بههمراهیهمگاننیازداریم.برایهمهیمازمانآنفسسسرا
رسیدهاستکهمقاومتیتودهایبرایچنینهدفیبرپاکنیم.مانشاندادهایمکهکنشجمعیامکانپذیر
است[جوابمیدهد].مانیازمندآنیمکهفشار[سیاسی]رابهطوربیسابقهایافزایشدهیم،تااطمینسسان
حاصلکنیمکه«تغییر»اتفاقمیافتدومامیبایدبهیاریهمدیگرفشسسارراتشسسدیدکسسنیم[بسسهمرزهسسای
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جدیدیبرسانیم].
پس،اینتنهاشانسماست.دراعتصاباقلیمیمسساهسسسپتامبربسسهمسساملحسسقشسسوید.مسسردمازپیشبهپسسا
خاستهاندتااقداماتموثریرادرجهتتغییر[وضعیتاقلیمی]مطالبهکننسسد.مسساتنهسسادرصسسورتیکهدر
شماریبهقدرکافیبزرگاینپیکارراپیبگیریم،شانسیبرایموفقیتخواهیمداشت.اگرعمیقابسسهاین
موضوعتوجهنماییم،میبایدبیشازآنچهکهانجامشراوعدهمیدهیم،انجامدهیم.مابایداقسسدامکسسنیم.
اینمسلماًآخرینروزینخواهدبودکهنیازداریمبهخیابانهابیاییم،اماشروعجدیدیخواهسسدبسسود.مسسا
رویشماحسابمیکنیم.

منبع:گاردین(۲۳مه:)۲۰۱۹
Young people have led the climate strikes. Now we need adults to join us too

* * *

kaargaah.net
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