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کنفرانس اقلیمی سااااا مان ملح متحد سر سسااااامذر ساااااد دوااااته به مد

س .افته بر اار وااااد این کنفرانس با

واارکح ود.س  ۲۰۰کشااور جنان قرار بوس سسااتور کاری برای بنتر  .اجرایی کرسن مفاس اندنامه ساااد  ۲۰۱۵پاریس
جنح منار افاایش سمای کرۀ مین سر محد.سۀ ۱/۵سرجه سااانتی راس ینیه  .ییااوید کند اما به میاادا سااا ی
که نکوسااح ا بنارپ پیداسااح این کنفرانس سر واانر کووی کتو.یتاا سر کشااور نسااتان بر اار وااد زنا یلآ ن
که نساااتان  ۸سر صاااد ا انرمی مورس نیا
نگاد سن

وس را ا ساااو ح نگاد سااان

سر جنان اسح میسانیم که نگادسن

ینیه میکند  .ننمین یو یدکنندۀ بارگ

وسهکنندهیرین سو ح فسیلی اسح این کشور بنا به ااالم

بانی جنانی سر میان کشوراای ایحاسیه ار.پا کمترین با سای اقتیاسی را به ا ای میرف سو ح کربنی سارس
ا ذته نسااتان پیش ا کنفرانس ا یر ااالم کرسه بوس برنامهای سارس یا رقم  ۸سرصااد را یا ساااد  ۲۰۳۰به  ۶۰سرصااد
برساند اما بنا بر بر .رساا الیندهاای کربنی جنان باید یا ساد  ۲۰۳۰یا  ۵۵سرصد  .پس ا ن با وید یندیری
کااش یابند یا بتوان رمایش مین را سر محد.سۀ ۱/۵سرجه سانتیگراس نگاه ساوح

رمایش باالیر ا ن به معنای

سکونح ناپدیری جاایر کووی ا بین رفتن مرجاناا  .پدید مدن امواج ودیدیر رما سر بخشاایی ا کرۀ اکی
وااد بوس ا اینر .ونان کااشی ره به جایی نخوااد برس
ا سوی سیگر نگاای به فنرسح وامیان کنفرانس کتو.یتاا ر.ی سیگری ا این زنا یلآ را نمایان میکند:
 ۱با ساو

س .ح نسااتان سااه یو یدکنندۀ س .تی نگادساان

نسااتان ام نین گود نفتی ار.پای واارقی ا.ر ن

سر کنفرانس وضور ساوتند (البد با یوام کنفرانس برای یو ید نگادسن

پاک!)

 ۲سر وا ی که س .ح مریکا موافقحنامه پاریس را یرک کرسه اسااااااح ای تی ا ایا
سیاسحاای ورکحاای نفتی مریکایی سر نفی یغییرا
« ۳انممن بینا مللی یمار

یمار

مریکا برای پیشااااااذرس

اقلیمی سر کنفرانس ورکح کرسند

وااااوران وح .
کربن» به نمایند ی ا ورکحاای بارگ الیندۀ مین مانند بی پی ِ

ام نین بانی مریکا با وضور سر کنفرانس بر ییمیماا  .میوبهاای ن اثر داوتند

به وبی پیداساااح کنفرانسااای با وضاااور ونین مممواهاایی وتی سر وارووباای اصاااال زلذانه یا کما کارایی
ساوااااته  .وه سسااااتا.رساایی مییواند ساوااااته باوااااد اما مر.ر کنفرانساای دوااااته سااااا مان ملح برای یغییرا
اقلیمی ا نخسااااتین کنفرانس یعنی امایش سااااران سر ریوس.مانیر.ی ِ بر یح سر ساااااد  ۱۹۹۲یا امایش سااااران سر
گ فریقای جنوبی سر ساد  . ۲۰۰۲یا پس ا ن مییواند سرک ر.ونتری ا یاریآ  .نتایج این نشسحاا
م.اانسذور ِ
را سر ا تیار واننده بگدارس امایش اا  .کنفرانس اا ا ر وه با ماجی موجه  .امید.ارکننده گا به کار کرسند
ا ما ار ا نتوانسااااتند سر وارووب نکام کنونی جنان کار یی ساوااااته  .سر ر.یار.ی با واااارکحاای بارگ  .س .حاای
ثر.یمند سرمایهساری سستا.رس مناسذی ساوته باوند
برای مر.ر یاریآ این امایشاا  .کنفرانساا فیلی ا کتاب «انقالب یسح محیطی» نووته جان بالمی فاستر
نویسندۀ برجستۀ مریکایی را یرجمه کرسهام که سر یر می وانید

۲

شکستی برای سیاره زمین
ناکامی اصالوا

جنانی محیط یسح ۱۹۹۲ -۲۰۰۹

نخسااتین امایش سااران برای مین که سر ساااد  ۱۹۹۲سر ریوس.مانیر .بر اار وااد این امید را برانگیخح که جنان
پس ا مد اا به مشکال

جنانی ناوی ا اقتیاس وس پرسا ته  .فرایندی ا یوسعه پاینده را ارائه میکند اما یا

فرارسیدن رسامایی ِ س.م سران که سه ساد پس ا ن سر م.اان سذورگ بر اار ود ن رؤیا به میاان یاسی رن
با ح امر .ه با فرارساااااایدن پر وااااااتاب بیسااااااتمین ساااااااا گرس رسامایی ِ ریوس.مانیر .امیداا برای اصااااااالوا

یسااحمحیطی ونان فر.کش کرسهاند که یسااح بوم با.ران با ساار ورس ی به ونه ای فااینده به سااوی انذاوااح

سر نکام ساااارمایه ساری یعنی امان منذل اصاااالی مشااااکح ور ش کرسهاند این ور ش را باید اقد رسی بارگ
برای اصالوا

محیط یستی سانسته  .به ضر.ر

یی انقالب یسح بومی ر.ی .رس

از ریو تا ژوهانسبورگ
یا فرا رسیدن س.مین امایش سران برای مین امایش ساد  ۲۰۰۲سران سر مورس یوسعۀ پاینده سر م.اانسذورگ
با.ران متعندی که کنش رانه سر این فرایند سر یر بوسند ر.واااااان وااااااده بوس که جنذش جنانی
برای یسااااااح بوم
ِ

پایند ی محیط ی سح سر ساه پیش ا ن به سختی وک سح ورسه ا سح م.اان سذورگ ن شان ساندۀ وک سح

یقریذا کامح رسامایی سران برای مین سر ریو  .سستور کار [۲۱به نشانۀ قرن بیسح  .یکم] ن برای سسح یافتن
به نتایمی معنیسار بوسه  .نایوانیاای امایشاای جنانی سران برای محیط یسح را پر رن

کرس

ح وناکونی یسح ونا تی یعنی س .نشسح امدۀ وکح
 -۱وسساری مریکا ا یأیید موافقح نامه کیویو  .نشس ِ
رفته ا ریو پرسااااشاایی جدی سر مورس ظرفیح ساااارمایهساری سر ارائه راهولی برای بحران جنانی محیط یسااااح
برانگیخح ایاال

متحده قدر

ویرۀ نکام سااارمایهساری با ااالم این که پر یدنح بوپ سر رسامایی ساااران سر

م.اانسذورگ ورکح نخوااد کرس مخا فح وس را با اصالوا

جنانی محیط یستی بیشتر نشان ساس

اتاب سسااتور کار ن و یذرا ی سر ساه  . ۹۰پیدایش یی جنذش بارگ ضااد جنانیسااا ی سر نوامذر
 -۲جنانیسااا ی پروا ِ

ساااااد  ۱۹۹۹سر ساااایایح ار س .بر سااااتیاه جویانه بوسن ار کووااااشاااای برای پیشااااذرس ادا ح اقتیاااااسی  .یسااااح
محیطی پریو افکندند
وذاب «سا
 -۳امایش جنانی ِ یوسااااااعه پاینده سر س.رهای بر اار وااااااد که بحران اقتیاااااااسی  .ما ی ِ پس ا
ِ

کام»

[وااکوفایی اینترنح  .سااایحاای اینترنتی] فرا رساایده بوس بحرانی نه وندان وپ ذر برای کسااانی که سد نگران

موضااواا

محیط یسااتی  .یوسااعه جنان سااوم بوسند اقتیاااس جنانی ساارمایهساری سر کح به بیثذایی جنانی وس

اسامه ساس ساااخحیرین ضاااربه بحرانبر کشاااوراای جنوبی .ارس مد جایی که به الح جنانیساااا ی ن و یذراد سر
بحران اقتیاسی ود
 -۵با گا جن

یابندهای رفتار وده بوس بحرانی که جنوب جنانی منار ار وه کمتری بر ن ساوح

جنانی مریکا الیه یر.ریساااااام سر پاسااااااآ به وواس

 ۱۱ساااااا تامذر  ۲۰۰۱موج نوی ار ینی ا

ام ریا یسااام باال رفته بوس این موج ار ین به واااکح مدا له نکامی نه یننا افغانساااتان که ام نین ارا

را

(یندید مدا له سر مان رسامایی ِ سااااااران سر م.اانسااااااذورگ به یندی باال رفح) امراه با فعا یحاای فااینده
نکامی سر جای جای جنان سوم سرنورسید سر ونین ورایطی جن

بر محیط یسح بریری یافح

 -۵فریقای جنوبی که سر سااااااداای ناسیی به پایان قرن بیساااااتم با براندا تن پاریاید بر مده بوس یا ا گویی برای
اسی انساااان باواااد  .یا ود.سی به امین س یح برای س.مین امایش ساااران بر ایده واااده بوس سر مان امایش
م.اان سذورگ به ا گویی کامال متفا.

یذدیح وده بوس :رود یغما ر ن و یذرا ی سم  .ن دیرفتن بر ورس با بحراناای

امدۀ یسح محیطی  .اجتماای

ناتوان سازی نشست ریودوژانیرو
نایوانی امایش ساد ۱۹۹۲سران سر ریو سر راه اندا ی فر ینداایی که به یوسعه پایندۀ راستین بیانمامند سه ساد
پس ا ن سااااااذد وااااااد بر اوتماد انمام پدیری اقداماا سر م.اانسااااااذورگ یأثیر منفی بگدارس به بان واااااااناسه
محیط یسح با.ری که کمی کرسند یا سند م.اانسذورگ سر مورس امایش جنانی برای یوسعه پاینده نووته وده .
بوسیلۀ  .فو ان

ساوا .یراستاری ووس:

امایش ساااد ۱۹۹۲ریو نشااان ساندۀ یی .ادۀ یو ا ی اسااح سر وا ی که سر این امایش س .ح اا برابر وشاام
 .وپ جنانیان یعند کرسه بوسند یا بر فر.واااااد محیط یساااااتی  .بینوایی اجتماای منار نند سه سااااااد پس ا ن
.اده ایچ ونه .ار.نگی سر این ر.نداا را نمی یوان سید بر الف ن .اده ا ر وه ثر.

سر بخش اای .یژه ای
پنماه ساااد

افاایش یافته اسااح اما جنان سر واد گر واادن بیشااتر سر فقر  .فر.وااد یسااح بومی اسااح

بعد انگامی که جنان اوتماال رمتر فقیریر سر ونا ونی یستمندان  .کمتر منربان با بسیاری ا مرسم ووس سر
ن انگام امایش ریو ممکن اسح به انوان

رین ر.جی ا سسح رفته ا جاسۀ فر.ود سیده ووس

وه وااد که امایش ساااد ۱۹۹۲سااران سر ریو که مان می رفح یغییری ساارنووااح سااا سر رابطه انسااان  .محیط
یسح ایماس کند به اینگونه وکسح گود سایی سوار ود؟ پاسآ این اسح که ن یوافق بوسیلۀ سرمایۀ جنانی
ام ا سر.ن  .ام ا بیر.ن ا یوپ  .یوان ا ی ود
بررساااای سقیق  .ناسیی امایش ریو وااااکار می کند این امایش ا ن ه که اساای ن را ساوااااح یعنی پدیده ای
منربان با مین به س.ر بوس نشسح سر مورس ونا ونی یستمانی بیش ا ن که برای وفاظح ا

ونا ونی یستی

سر کره مین باود بیشتر سر جنح ن بوس که وه کسانی وق استثمار زذیعح نده را ساوته باوند (با این امه
این نشااسااح به الح ومایح ن ا وق کشااوراای جنوب بر منابل منتیکی وس سر برابر یقاضااای صاانعح یسااح

فنا.ری مریکا مورس مخا فح ن کشااااور قرار رفح ) وارووب سااااا مان ملح برای یغییر اقلیم که سیریر به یوافق
نامۀ کیویو یذدیح وااااد به سااااذد وملۀ ن به اقتیاااااس نفح -وسر .مورس مخا فح مریکا  .کشااااوراای سیگر قرار
رفح موافقتنامۀ اصود جنگح ساری که محیود سیگری ا ریو بوس ار ا وتی اواره ای به مشکح جنگح سایی
نکرس اما بیشاااتر نگران وق مساااتقح ار کشاااور سر اساااتفاسه  .اساااتثمار جنگح اا به س خواه وس بوس ونح فیاااح
سساااااتور کار  21که قرار بوس صاااااحنه را برای محیط با.ری جنانی قرن بیساااااح  .یکم ماسه کند ارائه کنندۀ رواااااد
اقتیااااااسی با اصاااااود با ار اس به انوان ادف بنیاسی وس بوسه  .یعند به محیط یساااااح سر ن وارووب نمانده
وااده بوس «اقتیاااس جنانی با ار» به انوان مکانی سیده می وااد که سر ن امۀ مشااکال

یسااح بومی مورس یوجه

کتاب نقد ر برجسااااااتۀ امایش مین ریو «سالد
قرار می یرس امانگونه که پرایاپ وترجی  .ماییاس فینگر سر
ِ
اای مین»

.رسه اند« :یننا جایی که کلمۀ واااااارکح اای بارگ به کار رفح برای ن بوس که نقش ن اا را سر

یوسعۀ پاینده یر.یج کند ایچ ورفی ا نقش ورکح اای بارگ سر وس ی کرۀ مین به میان نیامد »
ونین نتایمی یا ودی ناوی ا فشار مستقیمی بوس که ا سرمایه ناوی می ود فشار قابح یوجنی ا سوی وورای
یمار

برای یوسااعۀ پاینده که به .ساایلۀ صاااود صاانعح سااویساای اسااتفان اواامیداینی راذری می وااد ااضااای

وورای یمار

واااااوران
ارود یرین مدیران ورکح اای بارگ وند ملیتی برجسته را سر بر می رفح :ورکح نفتی ِ

فو کس .ا ن میتساااوبیشااای نیساااان فوالس نی ون اس سااای جانساااون  .پسااار وااارکح وااایمیایی سا .صااانایل
بر.نین  -فریا

اد ساای ا.

س.پانح واارکح نفتی ساالطنتی الندی وااح  .سیگران کتاب ساااد ۱۹۹۲اسااتفان

اومیداینی «یغییر مسیر» که با ادف یأثیر ااری بر امایش سران سر ریو نووته ود این سید اه را یر.یج می
کرس که سااا  .کار با ار ا ر به واد وس راا وااوس یننا .ساایلۀ ممکن برای سسااتیابی به یوسااعۀ پاینده وااد بوس
اوامح امدۀ ونین داری به جنانی پاینده یر واااااارکح اای وند ملیتی بوسند این واااااارکح اا قرار بوس اصااااااود
«مدیریح کیفیح جامل» « .قیمح داری بر پایۀ ااینۀ یمام وااادۀ ار .اود کاال به اضاااافۀ ااینه اای ساااربار .
سوس» را سر بر ورس با محیط یسح نیا به کار برسه  .پاسخگوی نگرانی اای یسح محیطی باوند وورای یمار
برای یوسعۀ پاینده ا زریق ورکح اای بارگ یشکیح ساندۀ ن سر یأمین ااینه اای امایش ۱۹۹۲سران برای
مین نقش ساوح  .مستقیما به استۀ مرکای برنامه ریای برای امایش .رسه ود
ا ر امایش سران سر ریو ا سر.ن به ابااری یغییر یافح یا بر.نداس ن امدیا ً سر دمح منافل سرمایه باود بیر.ن
ا امایش نیا فراینداای سیگری سر جریان بوس که ار ونۀ یالپ برای اصااالوا
یر کرس انگامی که امایش ریو سر جریان بوس یی س.ر مداکرا
(جی یی یی ) نیا پیش می رفح با یأساایس سااا مان یمار

جنانی محیط یسااح را سااسااح

یوافق کلی سر یعرفه اا  .یمار
سر ار .وئۀ برای
ِ

جنانی سر ساااد  ۱۹۹۵کشااوراای ساارکرسۀ ساارمایه

ساری سااا تاری بین ا مللی را برای پیشااذرس اصااود با ار اس ن و یذرا ی ایماس کرسه  .سر امان واد انمام اصااالوا
یسح محیطی سر کشوراای سیگر را مشکح یر کرسند جنانی سا ی سرمایه ساری قرار بوس کنترد محلی را براندا س
کشااااوراا قرار بوس یشااااویق به بنره کشاااای کامح یر ا منابل زذیعی وس وااااوند
یااوصاای سااا ی بی امان بگشااایند  .مقررا
یابند یا برای یمار

دما

امومی قرار بوس که سر بر

یسااح محیطی قرار بوس به پایین یرین مخرج مشااترک وس کااش

اس مانعی ایماس نکنند سا مان یمار

جنانی سابلیو یی ا .قرار بوس با محد.س کرسن سیاسح

اای یوسعه  .محیط یسح سر جنان سوم  .یذدیح ننا به سیاسح اای قابح پدیرپ برای منافل ویرۀ کشوراای
ثر.یمند سرمایه ساری پیر .ی کامح سرمایه ساری را رقم ند
.ادۀ یوسااعه سر کشااوراای پیرامون اقتیاااس جنانی ساارمایه ساری یوجینی بوس که پیوسااته برای کمرن

کرسن  .سر

امح ودف ار ونه یغییر معنی سار جنانی محیط یسااااتی به کار رفته می وااااد به با.ر مرکا ِ ساااارمایۀ جنانی

یوسعه یننا می یوانسح با پیر.ی ا سستور کار ن و یذرا ی مذنی بر شوسن امۀ سر.ا ه اای کشوراا  .ار فضای

کنش اقتیاااسی ننا بر نیر.اای با ار پاینده باوااد اما این رااذرس به جای یوسااعۀ جنوب جنانی یننا به امیق یر
کرسن ایسااتایی اقتیاااسی یا فر.وااد بیشااتر کشااوراای جنان سااوم  .افاایش وااکاف بین کشااوراای فقیر  .گنی
امراه با یخرید واااتابندۀ محیط یساااح
کشوراای گنی دمح می کرس قدر

دمح کرس با این امه یا نما که این سساااتور کار به منافل اقتیااااسی

اای ویره ن را موفقیتی کامح یلقی می کرسند

نگاای کویاه به ر.ند اای جنانی سر اریذاط با محیط یسااااااح  .یوسااااااعه سر این س.ره سر ساۀ بین امایش ریو .
امایش م.اانسذورگ نشان می ساد که سرمایه ساری افسار سیخته وه میاان فاجعه بار بوس سی اکسید کربن
سر جو به افاایش وس اسامه ساسه  .به باالیرین سطح وس سر  ۵۲۰۰۰۰ساد دوته رسید انتشار سی اکسید کربن
(جدا ا

ا اای لخانه ای سیگر) بین ساد اای  ۱۹۹۰یا  ۲۰۰۰سر سطح جنانی  ۹سرصد  .سر مریکا یا س .برابر ن

افاایش یافح یا ساد اای میانی ساۀ  ۹۰ود.س  ۵۰سرصد ا جمعیح جنان سر اشتاس کشور ا کمذوس جدی ب
رنج می برسند یخرید یستگاه به .یژه یستگاه اای جنگلی منازق واره افاایش یافته  .پیش بینی وده اسح
بیش ا نیمی ا
بار سیگر محیوال

ونه اای یسااااتی کرۀ مین سر زود قرن مورس یندید بوسه یا سر طر ا بین رفتن قرار سارند یی
یراریخته امراه با اسامۀ یغییر پایه اای ند ی  .گدای ارضه ودۀ انسان به ویوه اایی با

س رسانی بنیاسی نسذح به فراینداای زذیعی فر شح موضوع منار ناپدیری این ونه جاس .ری را امده کرسند
جنوب جنانی قابح
یا نما که به امر یوسااااعه مربوط می وااااوس ایچ پیشاااارفح ساااانمش پدیری سر جایگاه نسااااذی
ِ
مشااااده نذوسه  .سر کح نسااذح به کشااوراای ثر.یمند پساارفح بیشااتری ساوااتند نابرابری سر سااطح سر مد ام سر

سر.ن کشوراا  .ام بین کشوراا افاایش یافته بوس  52کشور سر زود ساۀ  ۹۰رود منفی ساوتند بین ساد اای
 ۱۹۸۵یا  ۲۰۰۰سر مد ساارانۀ فریقای ساایاه (به معنای برابری سر قدر

رید) ا یی وااشاام به یی ونارسام سر مد

سااارانه سر کشاااوراای ثر.یمند ساااا مان امکاری اقتیااااسی  .یوساااعه رساااید یا سااااد  ۲۰۰۲سر مد سه سرصاااد باالی
ثر.یمندان مریکایی (ود.س  ۲۵میلیون نفر) برابر با سر مد  ۵۳سرصد ا جمعیح فقیر جنان یعنی رقمی برابر با س.
میلیارس نفر ود

همایش سران در ژوهانسبورگ :تالشی مذبوحانه
بر مینۀ ونین ییویر کلی ییره ای ا اقداما

انمام وده سر دوته سر مان امایش م.اانسذورگ رایشی نموس

یافح اااااااا وتی سر میان ن ر.ه ا محیط ی سح با.رانی که به یندی نکوا شگر ن و یذرا ی سم جنانی ورکح اای
وند ملیتی صند .بین ا مللی پود بانی جنانی  .سا مان یمار

جنانی بوسند اااااا یا سر جستموی راه بر.ن رفح

ا وک سح به نوای سا پ س سح یابد محیط ی سح با.ران به ونان جایگاای رانده ودند که باراا راه نما
سر ر.ی .ری به امان نناساایی بذینند که وس سارا

را

موجوس را ناوی ا ننا می سانستند

ساااند م.اانساااذورگ وااااید منم یرین ساااند ساااذا مربوط به امایش ساااران برای یوساااعۀ پاینده نمونه ای ا این
ر.یکرس را ارائه کرس نویسااند ان محیط یسااح با.ر این سااند به معنای امگرایی با جنذش ضااد جنانی سااا ی سر
زیف وپ قرار ساواااتند نان اساااتدالد کرسند که ن و یذرا یسااام  .به .یژه ساااا مان یمار

جنانی برنامۀ اصاااالوا

جنانی محیط یساااح را که سر ریو ارائه واااد یخرید کرسه اند نان بر این با.ر بوسند که جنان نیا مند بریری ساسن
به ادا ح یسااااااح محیطی  .اجتماای اسااااااح با این امه راه وح اای نان برای امایش جنانی سااااااران جنح
یوسعۀ پایدار یالوی بوس سر یافتن راای میانه نسذح به سیاسح اای اقتیاسی ن و یذراد بد.ن به وا ش رفتن
بنیاساای پر.مۀ ن و یذراد  .به س.ر ا یوجه به منطق انذاوح وس ِ سرمایه
بنا بر سند م.اان سذورگ ن ه که امید اای سرو شمه رفته ا امایش ریو را بر باس ساس « سذی منلی اقت یاس»
بوس ا اینر .ساااذی نویی ا اقتیااااس مورس نیا بوس ساااذکی که با پایند ی ر.یار.یی ِ کمتری ساواااح این ساااذی نوی
اقتیاسی وه ویای را باید سر وس می ساوح؟ سر این رابطه پیشنناساای کلی یر ننا ا کاراای محیط یسح با.ر

 .کار فرین سذا ِ مریکایی پاد ااکینا ناوی می ود استدالد پاد ااکینا یکی ا نویسند ان سند سر اواساری
ا ویای بوس که ن را «سرمایه ساری زذیعی» می واند اااااااااا یا رایشی ا سرمایه ساری که زذیعح را به زور کامح
سر نکام ار پ داری وس .ارس می کرس ن ونه که سر سند م.اانسذورگ فته ود «یا مانی که منافل سرا مد
 .کویاه مد

واااااارکتنای بارگ ا منافل اموم مرسم جدا باوااااااد ایچ ونه ساااااارام بندی اصااااااالوا

مقررا

یا

امایش جنانی ورایط موجوس را یغییر نمی ساد » بنابراین مشکح ازمینان یافتن ا این موضوع ود که ورکح
اای بارگ سر رابطه با محیط یسح وس را با منافل اموم سا ار کنند این مشکح می یوانسح با یذدیح امکانا
محیط یساااااح که ا نقطه نکر با ار وس به وس سارای ار پ نذوسند به کاالاای با ار پ ا نکر با ار وح واااااوس
سند می فح یی نکام اقتیاسی کامال « سرمایه سارانه» نیسح مگر ن که ار ویای ا جمله زذیعح سرمایه
یلقی واوس افا.ن بر ن ظرفیح ننفته برای «فر .ری ریشاه ای منابل» یعنی کار مدی ار وه بیشاتر اساتفاسه ا
انرمی  .مواس ا زریق فنا.ری نوین به معنای ن بوس که ایچ ونه ناسااااااا اری بین روااااااد اقتیاااااااسی ِ وااااااتابان .
نامحد.س سرمایه سارانه  .پایند ی محیط یسح موجوس نیسح بنابراین اصالوا

یسح محیطی نیا مند سمیدن

سر وی ور «کار مدی بی امتای» با اراا بوس
برابر با سااند م.اانسااذورگ ن ه که سر صااحنۀ بین ا مللی مورس نیا بوس اذار

اسااح ا یی «معاملۀ جنانی» به

.یژه بین وااااااماد جنانی  .جنوب جنانی معامله ای که می یوانسااااااح سر وا ی که یوسااااااعه را پاینده می کند سر
امان واد به فرصااح اای یوسااعۀ جنوب بیافااید برابر با یکی ا پیشاانناساا ضاار.ر

ساوااح «سااا مان یمار

جنانی وارووبی پاینده پیدا کند » ا اینر .بنا بر این وااد که سابلیو یی ا .که قرار بوس کارپ نافد کرسن ساارمایه سر
ار ووۀ لو

 .سر ار سورا ی ا جنان باود به مؤسسه ای کامال سترسه یر یذدیح ووس یا به پایند ی محیط

یسااح نیا ب رسا س این منم قرار بوس با ورکح سابلیو یی ا .سر جنح ایماس یی «موافقتنامۀ وند جانذه سر ساارمایه

داری پاینده» انمام واااوس موافقتنامه ای که اصاااود راانمای ِ قابح یأییدی برای سااارمایه داری مساااتقیم ارجی ِ
ورکح اای وند ملیتی ایماس کند
ا ذته این زر یننا برای سابلیو یی ا .نذوس سااااااند می وید که «صااااااند.

بین ا مللی پود  .بانی جنانی نیا باید

یغییر جنح یافته سموکراییاه وده  .با سا ی ووند» یا نیا اای یسح محیطی را سر نکر ساوته باوند صند.
بین ا مللی پود باید ا برنامه اای یعدیح سااا تاری وس سسااح برسارس افا.ن بر ن می یوان بین مؤسااسااه اای
بریون ..س

۳

یعنی صااااااند.

بین ا مللی پود بانی جنانی موافقتنامۀ امومی یعرفه  .یمار

ملح «موا نۀ قدر » برقرار کرس این یرییذا

 .نکام سااااااا مان

می یوانند ایماس یرا مندی بین ااداف ما ی ا یی سااااااو  .ااداف

امومی یر مانند ادا ح یسح محیطی  .اجتماای ا سوی سیگر را میسر نمایند سر امین راستا پیشنناس ود ام
امدۀ سیگر می یواند ایماس یی سا مان جنانی برای محیط یسح سر سر.ن یشکیال

سا مان ملح باود پیشنناس

کلیدی سیگر سااند م.اانسااذورگ ایماس پیمان مساا و یح پدیری واارکح اا بوس یا سر صااور ِ یخلف

رفتن گرامح

قانونی ا ورکح اا مما باود
م بین ا مللی برای جنانی ساااا ی یی ساااا مان برجساااتۀ ضاااد جنانی ساااا ی که پایگاه ن سر ساااان
ام نین فرِ .
فرانساایسااکو بوسه  .به .ساایلۀ جان کا.ناگ  .جری مندر ادایح می وااوس پیشاانناساای ساارمایه محور مشااابنی را
برای ایماس یغییر ارائه ساس این فر.م سر زر

وس با انوان «پی مداای نایی جنانی سااا ی اقتیاااسی برای محیط

یسح»که برای امایش م.اانسذورگ ماسه کرسه بوس «منار کرسن قدر

ورکح اا» را یوصیه کرس نان پیشنناس

کرسند افا.ن بر ایماس ساا مانی برای مسا و یح پدیری وارکح اا که بر وارکح اا نکار

می کند  .ازالاا

مورس

نیا سر مورس فعا یح اای یماری ننا را فراام می کند ا کارکنان صاااند .بین ا مللی پود  .بانی جنانی کاساااته
واااده  .یی ساااا مان بین ا مللی ما ی جدا انۀ یر نکر ساااا مان ملح ایماس واااوس به وانند ان فته می واااد که
ا وکاد ا صلی اقت یاس جنانی کنونی یأکید ن بر جنانی سا ی ر.ابط اقت یاسی ا سح به جای ن ار جا که میسر
باود برای پیشذرس سالمح یسح بوم  .یوسعۀ پایدار باید به اصح محلی رایی ر.ی .رس
بی یرسید منکور ا پیشاانناس این اصااالوا

پیشااذرس ادا ح اجتماای  .محیط یسااتی بوس اما ونین پیشاانناساایی

سر وا ی به سنذاد سساااحیابی به یوافقی با مؤساااساااهاای ن و یذراد بوس که منطق بنیاسی نکام سساااح نخورسه باقی
میماند برای نان که وشاامانشااان بر .اقعیح سااخح ساارمایهساری قرن بیسااح .یکم بسااته نذوس یی مس ا له باید
ر.وااان میبوس :سابلیو یی ا . .مؤساااساااهاای واار ن نمییوانساااتند مر.ج پایند ی باواااند ورا که ونین کاری با
الح اساسی موجوسیح ننا سر یضاس قرار می رفح نقش ننا اموار کرسن انذاوح سرمایۀ جنانی  .پاسداری ا
بانیاای بارگ  .مراکا ما ی وماد اسح استرایژی «یوا ن قدر » که قرار بوس نناساای سا مان ملح را سر برابر
نناساای بریون ..س قرار ساد محکوم به وااکسااح بوس
که قدر

یرا این اسااترایژی سر یوام پوپ وس پیش بینی می کرس

وقیقی سر این نناساا قرار سارس نه سر سسح صاوذان منافعی که این نناساا سر دمح ننا استند

ا اینر .پی مد وکسح اصالوا

جنانی یسح محیطی سر پیوند با امایش ریو وکستی که به .سیلۀ امایش

م .اانساااااذورگ یقویح واااااد سرس امده ای که باید فرا رفته باوااااایم این اساااااح که ایچ امکانی برای جنذشااااای
ثمربخش جنح برقراری ادا ح اجتماای  .پایند ی جدای ا مذار ۀ انقالبی برای ایماس جامعه ای جایگاین .جوس

ندارس ر.یکرسی که به واااکساااح اصاااالوا
مار ار

جنانی یساااح بومی اقرار می کرس اما سر امان واد موضااال مشااانور

یاور را می پدیرفح ر.یکرسی نذوس که راه وح وندانی برای س ر ونی راسااتین ساوااته باوااد یاور فته بوس

که «ایچ جایگاینی» برای نکم کنونی مذتنی بر با ار .جوس ندارس نو .ری اای ونین ر.یکرسی به و ند یغییر سر
جائیا

یا افا.سن بر سا مان اای بین ا مللی محد.س می ود یغییرایی که ورکح اا را سر یاد به « ونر.ندان

امومی» س ر ون می کرس یااا یوامی کااه نمااا

مین را سر یلقی زذیعااح ( .بنااابراین ار ویا موجوس) بااه انوان

سرمایه می سید

مبارزۀ راستین
.اقعیح این ا سح که قدر

اای برج ستۀ سرمایه ساری سر ریو یا م.اان سذورگ به سنیاد ایچ معامله ای نذوسند .

ای گاه ماس ی معامله نداوتند ونین معامله ای فرصح اای نان را برای کسد سوس ار وه بیشتر مختح می
کرس موضوع امدۀ ر.ی میا قرار بوس یمار

اس  .یوسعه باود کشوراای جنوب سر واسح می کرسند که وماد

با برساوااتن موانل یعرفه ای  .نا یعرفه ای به اصااود وس رسن دارس سقیقا امان ونه که وااماد سر واسااح می
کرس اقداما

ومایتی بوسااااایلۀ جنوب ا میان برساواااااته واااااوس با این امه نه یمار

اس  .نه پایند ی یساااااح

محیطی ا راه فتگو اای امایش پیش نرفح کشاااااوراای ثر.یمند سر مرکا جنان سااااارمایه ساری نمی واساااااتند
امان مقررایی را ب دیرند که وس بر کشااااااوراای فقیر ِ پیرامون ااماد می کرسند ادف ننا یدا.م بیر.ن کشاااااایدن
ار پ اضاااافه ا پیرامون بوس سساااح برسن به موانل یماری کشاااوراای وس .سااایله ای سر سساااح یابی به ن ادف

نذوس ویوه ای که مذار ۀ جنانی برای یوسعۀ پایدار سر پیش رفح را می یوان به ر.ونی سر ونرۀ فریقای جنوبی
سید که سر جریان یدارک برای امایش ساااااااد  ۲۰۰۲سااااااران سر م.اانسااااااذورگ اند کرسه بوس یا این امایش را به
امایش راساااتین ساااران جنوب یذدیح کند یرامسی ن که س .ح فریقای جنوبی که مده بوس یا نماسی برای یمامی
س.ران ن و یذرا یساااام جنانی  .یوسااااعه زلذی ام ریا یسااااتی باوااااد با رساااایدن به ساااااد  ۲۰۰۲سر یر سر کار اری با
جمعیح وس سر مورس یوصی سا ی ب  .دما

پایه مانند بر بوس این مس له سر یضاسی وکار با ن ه قرار

ساوااح که یننا یی ساه پیشااترا ن س .ح ییااویر وااد :انگامی که ساارنگونی پاریاید فریقای جنوبی را به انوان
یکی ا بریرین نماساای پیشااذرس اسی انسااان مطر کرس سه ساااد پس ا ن که مذار ۀ ضااد پاریاید جنان را یکان
ساس فریقای جنوبی ا زریق «مشااااارکح نوین برای یوسااااعۀ فریقا» (ان ای پی سی) به یی رسه ام ریا یساااام
برای نفون سر قارۀ فریقا یذدیح وده بوس مریکا به وکلی فااینده مشتا

بوس یا با این رسه ام ریا یسح معامله

ای سااامان ساد یرا که ااداف نان سر یی راسااتا قرار ساوااح اما ای یی ا موارس فته وااده اریذازی با یوسااعۀ
پایدار اصیح نداوح
با این امه فریقای جنوبی سیگری نیا .جوس ساوااح سر امان ساااد اا یی جنذش یوسه ای مذار ه جو سر فریقای
جنوبی سر برابر ن و یذرا یسم ب ا اسح جنذشی که ریشه سر امان ونرک اایی ساوح که مذار ه الیه پاریاید را
سوسیا یسم  .ادا ح یسح

نوین ضد ن و یذراد  .ضد جنانی سا ی به ونه ای ا ر.
راذری کرسند این مذار ۀ
ِ
محیطی جان رفته بوس که س.رغ بوسن با.ری را که ایچ جایگاینی بر وااااارایط موجوس نمی سید واااااکار می کرس با

این امه ا ر امایش سااااااران برای مین سر م.اانسااااااذورگ نماس امید برای جنان بوس الح ن کمتر وس ِ فر یند
امایش که کنش اجتماای بار ی بوس که سر یابان اای م.اانسذورگ س.ربان  .سر سراسر جنان سر جریان بوس
سر پایان سر جنانی ناپایدار یی ازمینان ازر مطلق بوجوس مد :مذار ۀ برای جنان یندۀ ااسالنه  .پایدار اسامه
وااد ساوح

سرمایه داری فاجعه
و پایان اصالحات زیست محیطی
امر .ه با فرا رسیدن وتابناک بی ستمین سا گرس امایش ریو مذار ۀ جنانی ی سح بومی بیش ا امی شه قطذی
وده ا سح بخش وایان یوجنی ا جنذش محیط ی ستی ( وامح ب سیاری ا وپ اای سابق) به ا سترایژی اای
«سرمایه ساری سذا» « .مدرنیسم یسح بومی» ر.ی .رسه اند یوسعۀ پاینده به وکلی فااینده با یر.یج انذاوح
سر سر.ن نکام وتی با ونه ای ا ایحاس با ن و یذرا یسم اویح یافته اسح اصالوا

محیط یستی سیگر به وکح

ایماس س .تی یسااح -محیطی بر فرا اقتیاااس ِ ساارمایه ساری (به واایوه ای امسااان با س .ح رفاه) سیده نمی وااوس
اکنون اما وتی بساایار محافکه کارانه یر اصااالوا

به ونه ای یکراری به وااکح فرایندی مفنوم پرسا ی وااده که

(که سر ن این اصاااالوا ) انگیاوااای برای سااارمایه داری سر جذنۀ پیشاااتا اقتیااااس اساااح این سید اه به .سااایلۀ
«مؤسسۀ پیشرفح»  .مدد با ار انگیختۀ «انقالب سذا» یاماس فریدمن قطذی وده اسح سر این سید اه کسد
 .کار «پایند ی» یننا جذنه ای نو برای انذاواااح اساااح جذنه ای که سر ن یمار ِ الینده اای کربنی برنامۀ نمونۀ
ن اسح
سر این س.ران اند.اذار با افاایش نرخ ساااااااالنۀ بر.نداساای کربنی سر ساۀ کنونی به سااااااه برابر نرخ ساااااااالنۀ این
الینده سر ساۀ  ۹۰یندید ر.یار.ی کرۀ مین  .ونه اای یسااتی ن افاایشاای وااتابنده ساو اته اسااح نقاط ا.جی
که ذر ا فاجعۀ یساااح بومی می ساند با واااتاب فرامی رساااند با ر.بر .بوسن نکم اقتیااااسی با بار ترین بحران
وس پس ا س.ران کساااسی بارگ  .با واایوع «جن

اای پیشااگیرانه» جنان .ارس س.رانی وااده که نوامی کالین به

سرستی ن را س.ران «سرمایه ساری فاجعه» می واند
نتیمه ن که یوسه اای مرسم امان ونه که سر گا ساۀ کنونی مذار ۀ مرسمی سر فریقای جنوبی نشاااااااان ساس
اکنون سر مذار ه با «سااارمایه ساری فاجعه» برای انقالب یساااح بومی ریشاااه ای اساااتند ونین انقالبی به ر.پ
فنا.رانه بد.ن سسااااح برسن سر سااااا تار نکام انذاوااااح

محیط یسااااح رایی ِ پا رفتۀ کنونی سر پی ایماس یغییرا
کنونی نخوااد بوس ونین انقالبی به جای ن که صرفا سر پی یغییرا
اجتماای  .ا اینر .یغییر مناسااذا

وکح مناسذا
فنا.رانه باود سر پی یغییر
ِ

انسااان با کرۀ مین وااد بوس محیط یسااح با.ری راه را برای انقالب یسااح

بومی اموار می کند انقالبی که ضااار.ریا ً باید انقالب اجتماای سر مقیاسااای باواااد که پیش ا این ار ا سر یاریآ
بشر سیده نشده اسح

با ناسیی واادن پایان ساۀ نخسااح قرن بیسااح  .یکم سر واسااح اایی برای بر ااری سااومین امایش سااران سر
سااااااد  ۲۰۱۲مطر واااااده اساااااح ا ر یا کنون سر مراکا فرماندای جنانی ِ نکام سااااارمایه ساری اساااااتقذاد ا ونین
سر واساااااح اایی وندان رم نذوسه اساااااح این بی االقگی ممکن اساااااح با یاب این وااااانا ح باواااااد که ونین

امایشاای سیگر نه نشااان جنذشاای برای اصااالوا

محیط یسااتی که نمایشااگر جنذشاای برای انقالب یسااح بومی

وااد بوس
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