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  تقدیم به فریبرز رئیس دانا
  سرمایه – محیط زیست و تضاد کار

  
  خسرو صادقی بروجنی

  
  امانوئل والرشتاین  » شود داری به اجبار به کاالکردن ھمه چیز سوق داده می ی تاریخی سرمایه توسعه«
  
در روزھاي  سالهسازی ھر  ؛ این شعاری است که معترضین به روند غیر دموکراتیک جھانی»جھانِ ما فروشی نیست«

ً در پشت درھای بسته صورت می نشست. دھند داری سر می ی سرمایه شورھای عمدهک  نشست گیرد و  ھایی که عمدتا
گردد که کدام کشور چه چیزی را تولید کند و کدام کشور واردات خود را افزایش دھد، کدام منطقه از  جا تعیین می در آن

ی دولتی  د محصوالت کشاورزی را گسترش دھد، به محصوالت کدام سرزمین یارانهای تولی جھان صنعتی باشد و چه ناحیه
  . شوندعرضه و تقاضای بازار منطق اختصاص بیابد و چه کاالھایی و در کجا تابع 

ریزی و اجرا  طرحنخبگان سر سپرده ي سرمايه داري در گستره ي سیاسی و اقتصادی جھان ھا که توسط   این سیاست
ً تابع منطق اقتصاد سرمايه داريصرف ،شوند  می گیرند  ادی کشورھا را در نظر میاقتص !!!”رشد“ ھمواره فقط وھستند  ا
، )نه فقط سیاسی بلکه با ماھیت اقتصادی و اجتماعی(غیر صوری عمیق و تری چون دموکراسی  منافع بلند مدت ولي

  . دھند ھای خود قرار نمی ریزی عدالت و رفاه اجتماعی و بقای محیط زیست را در اولویت برنامه
محیط زیست و ریشه یابی علل و عوامل تخریب آن، از جمله موضوعاتی است که علی رغم ارتباط مستقیم با منطق 

در معنای به ریشه و اساس امور (رادیکال  کنشگران مترقی وحتي از سوي داری و تضاد میان کار و سرمایه،  نظام سرمایه
، کنشی »فعالیت مدنی«جدی قرار گرفته است و در اکثر موارد فعالیت در این حوزه، با عنوان  کمتر مورد بحث) پرداختن

این در صورتی است که ھوایی که تنفس  .ای تلقی شده و از این رو در اولویت امر قرار نداشته است روبنایی و حاشیه
کنیم، پیش از طرح ھر اندیشه و ساختار کالنی، از نیازھای اولیه و  کنیم و یا کیفیت محیطی که در آن زندگی می می

  . شود اساسی بشر محسوب می
ای از آنان  پاره. فعال ھستندی محیط زیست  در حوزهھای زیادی با رویکردھای گوناگون و حتی گاه متضاد،  امروزه گروه

ی زمین  ای دیگر گرم شدنِ کره دانند و عده زیستی می ی مشکالت محیط را علت عمده گرایی افزایش جمعیت و مصرفی
را عامل اصلی ای  خانه و تولید گازھای گلھای فسیلی  رویه از سوخت ی بی ی اوزون و استفاده الیه شدن ی نازک در نتیجه

دھد که عامل انسانی از  یابی اکثر این دالیل نشان می م صحت چنین ادعاھایی اما ریشهرغ علی. کنند آن معرفی می
اما این انسان، انسان منتزع از ساختار کالن اقتصادی و . ھا برخوردار است کنندگی قابل توجھی در ھر یک از آن تعیین

ی  ھای آزادانه ی تصمیم نتیجهعملکرد انسان در چنین ساختاری فقط . کند ای نیست که در آن زیست می سیاسی
ھا و  ھایش با در نظر گرفتن مالحظه کند که بسیاری از کنش ارچوب نظامی زندگی میباشد بلکه در چ اش نمی فردی

  . کند ھا می اش او را ملزم به انجام آن گیرد که ساختار پیرامونی ھایی صورت می  محدودیت
دھند و نسبت به  را در مرکز توجه خود قرار می» مصرف«و » توزیع«ای، نابرابری در  ھای خیریه ھمچنان که سیاست

ی محیط زیست نیز  اند، در حوزه توجه بی» ی تولید شیوه«و ناشی از » تولید«ی  نابرابری و تضادھای موجود در حوزه
جمعیت، گرم و پوزیتیویستی منشأ آلودگی و تخریب طبیعت را مقوالتی چون رشد  رادیکال غیرنگر،  رویکردھای سطحی

  . دانند شدن زمین و مصرف بی رویه می
ی تولید  ھای توزیع و مصرف، جدای از حوزه شناسیم، حوزه داری می در حالی که در نظامی که آن را با نام نظام سرمایه

ی تولید  شیوهداری به مصرفی متناسب با  سرمایه. کنند د و در ارتباط با آن، مناسبات موجود در آن را بازتولید مینباش نمی
  . شود ی تولید جدید است و از این رو است که نرخ سود آن حفظ می ، انگیزهجدید سود محور مصرف. خود نیاز دارد

این . ی مواد اولیه نیز ھستند باشند، مصرف کننده ی محصول می تولیدکنندگان کاال و خدمات، ھمان قدر که تولید کننده
ِ حاکم نادیده گرفته می زهارتباط متقابل و بر ھم کنش میان حو و » تولیدکننده«شود و  ھای مختلف اغلب در اقتصاد رسمی

  . شود ی جدایِ از ھم  پنداشته می دو مجموعه» مصرف کننده«
کار زنان و کودکان باشد   انسانی خواه این منبع. برد داری از ھر منبع انسانی و طبیعی برای کسب سود بھره می سرمایه

طبیعت  تجاوز به حقوق انساني و نیز تعدي به.باشد ...  جنگل ھا و،منابع و معادن  ،فضا  ،آب ھا   بیعیو خواه آن منبع ط
فقط با وری از منابع  از آنجا كه این بھره.  منطق اقتصاد سود محور سرمايه داري مي باشد ،با ھدف تأمین اھداف اقتصادی

طبیعي ست كه با حقوق دموكراتیك مردم بر اساس  ي سود و در جھت انباشت سرمایه انجام مي شود،انگیزه 



ھای آینده در تضاد  ی عدالت اجتماعی و انتقال میراث بشری به نسل ی پایدار و ھمه جانبه و بر پایه ی توسعه اندیشه
  .باشد

ی و استخراج ارزش اضاف داری محیط زیست را تبدیل به موضوع خود برای کسب سود بیشتر از آن جا که نظام سرمایه
سازد، در ماھیت خود خالفِ بقا و پاسداری از محیط زیست به عنوان میراثی  کند و از آن کاالیی قابل خرید و فروش می می

ھای عظیم ه ، پروژ...)ویال، پالژ، ھتل، شھرک و (ھا جھت انواع ساخت و ساز   تخریب جنگل. کند بشری عمل می
، آلوده کردنِ آب منابع طبیعی ی مصرف بی رویه ،طبیعت دردست بردن و ھا  سدسازی، جابه جایی مسیر رودخانه

از جمله مصادیق دخل  ...ھا و مراکز تولیدی و  ھای آب زیر زمینی با پسماندھای صنعتی کارخانه  ھا، دریاھا و سفره رودخانه
ھا،  ھای مشابه، شرکت ھا و فعالیت اصلی ھر یک از این فعالیت بدیھی است که کارگزار. و تصرف در محیط زیست ھستند

در  دھند و انجام میسود آوری میزان با منطق اقتصادی و بنا بر را ھا  طبقات و افراد خاصی ھستند که اکثر این پروژه
  . کنند ھا منافع کالنی را نصیب خود می ی اجرای آن نتیجه

از کاھش سطح تولیدات خود جلوگیری کند که این امر  دناگزیر بای ،را حفظ کند اگر بخواھد نرخ سودش داری نظام سرمایه
و یا استفاده از ) ی محیط زیست ھستند که در اکثر موارد آالینده(ا افزایش میزان مصرف مواد اولیه ی مستلزم حفظ و

. شوند یه و کاھش آلودگی محیط جویی در مصرف مواد اول ای است که موجب صرفه تکنولوژی و ابزارآالت مدرن و پیشرفته
سازد که از آن تحت عنوان  داری را با تضاد درونی دیگری روبرو می اما استفاده از این تکنولوژی مدرن و پیشرفته سرمایه

   .شود یاد می» گرایش نزولی نرخ سود«
و  دیکاھای کارگری قدرتمنداز این رو تمایل شدیدی به انتقال صنایع و تولیدات خود به مناطقی دارد که در فقدان سن

ی حفظ محیط زیست، بتواند نرخ سود خود را  گیرانه در زمینه و ھمچنین فقدان قوانین سخت گیری از نیروی کار ارزان بھره
  . کاھش آن جلوگیری کنداز حفظ کرده و 

گذاری به بخش  نتقال سرمایهضمن این که از دیگر راھکار برای غلبه بر این تضاد درونی، صنعت زدایی از فرایند تولید و ا
فرایندی است که طی چند  داری مالی ھمان سرمایه این عوارض .استداری  در کشورھای مرکز سرمایهپولی و مالی 

  . ھای اقتصادی گشته است ساز بسیاری از بحران داری متاخر بوده است و  زمینه ی اخیر گفتمان مسلط بر سرمایه دھه
است  چالشيباشد، بلکه  ای و غیر اساسی نمی بنابراین محیط زیست و تالش در جھت بقای آن، نه تنھا کنشی حاشیه

ی نیروھا و رویکردھایی که به روند نابرابر جھانی و ساختار  از این رو کلیه. داری قرار دارد منطق سرمایه در تضاد باکه 
توانند با فعالیت در این حوزه نه تنھا شکل  دھند، می می ارائهوینی را ی موجود نقد دارند و بدیل ن ساالرانه سرمایه
ھای مردمی  ھای خود ببخشند بلکه قادر خواھند بود از این رھگذر مقاومت تری به اندیشه تر و ھمه فھم تر، عینی ملموس
 . كنندتری را سازماندھی  گسترده


