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آنها بخواهند کاری کنند جز اصالحات کوچک و دیرهنگام. در ایاالت متحده آمریکا و کانادا سیستم سیاسی تحت 

حاکمیت دو یا سه حزب (اغلب غیرمتمایز) قرار دارد و وضعیت محیط زیست، صرف ِ  نظر از این که کدام حزب قدرت را 

در دست داشته باشد، همواره روبه بدتر شدن بوده است. ما به عنوان اکوسوسیالیست اعتقاد داریم باید در چارچوبی 

خارج از احزاب  سرمایه داری فعالیت کنیم. 

٣.   آموزش، اخبار جریان اصلی و تبلیغات مصرف مسرفانه و افراطی، وطن پرستی و اعتقاد به بازار آزاد را تشویق .   آموزش، اخبار جریان اصلی و تبلیغات مصرف مسرفانه و افراطی، وطن پرستی و اعتقاد به بازار آزاد را تشویق   

می کنند.�مردم، مستقیم یا غیرمستقیم، می آموزند که این سیستم سیاسی/اقتصادی، ذاتاً دموکراتیک است و 

مشارکت سیاسی در آن یعنی رای دادن و شاید امضای درخواست ها (پتیشن ها) و نامه نوشتن به نمایندگان منتخب. 

به آن ها آموخته می شود موقعیت مردم در جامعه عمدتاً توسط توانایی ها و تالش های خودشان تعیین می شود نه 

شرایطی که در آن زندگی می کنند؛ آموخته می شوند که نژادپرستی و پدرساالری مدت زمانی است که از بین رفته یا 

موضوعی مربوط به گرایش های فردی است نه این که خود سیستم زمینه ساز و مروج آن است؛ آنها می آموزند که کرد 

و کار دولت به نمایندگی و از جانب همه شهروندان است نه از جانب و به نفع طبقه حاکم؛ که وفاداری و سرسپردگی و کار دولت به نمایندگی و از جانب همه شهروندان است نه از جانب و به نفع طبقه حاکم؛ که وفاداری و سرسپردگی 

به دولت از باالترین فضایل است. مردم در سایه تئوری "پایان تاریخ" می آموزند که هیچ جایگزین قابل اعتمادی برای 

سیستم موجود وجود ندارد. � اما منابع و ذخایر آلترناتیوی از دانش و اطالعات وجود دارد و  بخشی از وظیفه ی ما تبیین 

چگونگی گسترش و استفاده از آن ها برای بی اثر کردن آموزه ها و افسانه هایی است که برسر راه تغییر سیستم قرار 

گرفته اند. 

٤. امپریالیسم به حفظ سلطه نخبگان شمال جهان (با نام مستعار کشورهای توسعه یافته)، کنترل منابع مختلف، . امپریالیسم به حفظ سلطه نخبگان شمال جهان (با نام مستعار کشورهای توسعه یافته)، کنترل منابع مختلف،   

دسترسی به کارگر ارزان و رشد بازار برای کاالهای مصرفی یاری می رساند. به بیانی صریح تر، امپریالیسم مستلزم 

تهدید یا استفاده از  نیروی نظامی است، اما فراتر از آن، سلطه ی امپریالیسم از طریق موسسات بین المللی مانند 

سازمان ملل و بانک جهانی،  وابستگی اقتصادی از طریق کمک های خارجی و فعالیت های سازمان های غیردولتی و 

موافقت نامه های تجارت آزاد نیز اِعمال می شود. عالوه بر استثمار بی رحمانه ی کارگران در جهان جنوب، از نتایج این 

سیستم خرابی های گسترده محیط زیست در مناطقی است که کارخانه های کشاورزی و شیمیایی و معادن بدون هیچ

 گونه محدودیت به کار مشغول اند. درجهان شمال، تقویت نگرش نژادپرستی و پدرساالری یاری می رساند به حفظ وضع  گونه محدودیت به کار مشغول اند. درجهان شمال، تقویت نگرش نژادپرستی و پدرساالری یاری می رساند به حفظ وضع 

ص دشمن مشترک خویش در قالب طبقه ی سرمایه دار  موجود، به ایجاد شرایطی که طبقه ی کارگر قادر به تشخی

نیست. از سرزمین های بومیان بدون درنظر گرفتن و مالحظه ی مردمی  که هزاران سال در آن جا زیسته اند منابع 

استخراج، و زباله های سمی  در مجاورت شهرهایی با جمعیت رنگین پوست یا بومی  تخلیه می شود. مقاومت در برابر 

استثمار چه در جهان شمال و چه در جنوب درحال گسترش است و اکوسوسیالیست ها می بایست در اتحاد با این 

مبارزات استوار باشند و راهی بیابند برای تاثیرگذاری بیش تر بر آن ها. 





بیش تر، ما همه ی غذاها و لوازم مورد استفاده و ساختمان هایمان را با روش زندگی سبز منطبق می کنیم. اما تولیدات 

سبز نمی تواند واقعاً در اولویت اساسی ابرشرکت ها به ترجیح سوددهی و رشد به محیط  زیست اخالل ایجاد کند. مساله 

این شکلی است: اگر به طور مثال شرکت فورد بخواهد خودروهای هیبریدی تولید کند و سقف کارخانه هایش را با 

صفحه های خورشیدی بپوشاند، چه اتفاقی می افتد جز این که میلیون ها میلیون خودرو، گرم کننده های جدید، تولید 

شده است؟ برای نجات بشریت آن چه نیاز است نه خودوری هیبریدی و خودروی سبز که خودورهای بسیار کم تر است. 

آیا فورد برای نجات بشریت خود را نابود خواهد کرد؟ آیا واقعاً مهم است که شرکت اپل بزرگ ترین مزرعه ی خورشیدی 

را در مونتری کانتی برای تامین انرژی موردنیاز کارخانه ی خود در کالیفرنیا احداث کند وقتی هنوز میلیاردها گوشی های را در مونتری کانتی برای تامین انرژی موردنیاز کارخانه ی خود در کالیفرنیا احداث کند وقتی هنوز میلیاردها گوشی های 

به دردنخور ٤،٥،٦،٧ و مانند این ها تولید می کند و می فروشد؟ روند بی پایان تولید محصوالت الکترونیکی کم عمر و ... 

، موجب مصرف بی حد و حساب و ناپایدارِ منابع طبیعی شده است، از کنگو (برای استخراج ضروری معادن کلتان 

[مورداستفاده در لواز الکترونیک]) تا بولیوی (برای استخراج لیتیوم برای باتری ها) تا کانساس (استخراج نفت به شیوه 

فراکینگ [روشی مخرب برای محیط زیست به منظور استخراج نفت  غیرمتعارف] برای تولید محفظه های پالستیکی، 

سوخت کشتی، تولید انرژی و ... ) و در نهایت تولید آلودگی در همه جا.  نیاز ما به موبایل هنگامی پایدار است که آن

 ها یک بارمصرف با عمر کم نباشند. حال چگونه اپل می تواند در بازار بماند وقتی که از تولید چنین محصوالتی خودداری  ها یک بارمصرف با عمر کم نباشند. حال چگونه اپل می تواند در بازار بماند وقتی که از تولید چنین محصوالتی خودداری 

کند؟ آیا مهم است واقعاً که موادغذایی با شکر ارگانیک به فروش برسد وقتی که جنگل های آمازون هر روز کوچک تر 

می شوند تا جا برای کاشت نیشکر ارگانیک باز شود؟  و آیا واقعاً دردی دوا می کند که ما هزاران غذای ارگانیک استفاده 

کنیم وقتی که همین غذاها در ظروف پالستیکی یک بارمصرفی فروخته شوند که قرن ها در طبیعت باقی می ماند؟ سبز 

بودن به چه معناست؟ 

بعد از همه ی گفته ها و عملکرد مبتکران ایده ی زندگی سبز، هنوز تضادهای اکولوژیکی سرمایه داری باقی  است: بعد از همه ی گفته ها و عملکرد مبتکران ایده ی زندگی سبز، هنوز تضادهای اکولوژیکی سرمایه داری باقی  است: 

دستیابی به بیش ترین سود با نجات سیاره به طور ذاتی در تضاد است، این دو به لحاظ سیستمی  نمی توانند سازگار 

شوند حتی اگر لحظاتی این جا و آن جا بتوانند با هم کنار بیایند. مدیران عامل تا جایی می توانند محیط  زیست را در 

تصمیمات شان در نظر بگیرند که برایشان سوددهی داشته باشد. اما نجات زمین مستلزم این است که پیگیری سود به 

طور سیستماتیک پیرو مالحظات اکولوژیکی قرار بگیرد، و این چیزی است که آن ها قادر به انجام اش نیستند. برای 

نجات بشریت ما باید به طور اساسی و قاطعانه، مصرف سوخت فسیلی را قطع کنیم، تولید ذغال سنگ را متوقف کنیم، 

به سرعت از تولید نفت و گاز بکاهیم و هرگونه صنعت متکی به سوخت های فسیلی را، از اتوموبیل گرفته تا صنایع به سرعت از تولید نفت و گاز بکاهیم و هرگونه صنعت متکی به سوخت های فسیلی را، از اتوموبیل گرفته تا صنایع 

هوایی، از ساخت و ساز گرفته تا گردشگری، با محدودیت مواجه کنیم. ولی هیچ هیات مدیره ای حاضر به فناکردن 

داشته هایش نیست پس می ماند از دور خارج کردن آنها برای نجات انسان. سرمایه داری سبز، راه حل نیست فریب 

است. راه حلی سرمایه دارانه برای بحران زیست محیطی وجود ندارد. یا سرمایه داری یا بشریت، ما تنها می توانیم یکی 

را نجات دهیم. 










