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 محيط زيست و تضاد کار ـ سرمايه
 امانوئل والرشتاين   »شود ده میداری به اجبار به کاالکردن ھمه چيز سوق دا  تاريخی سرمايهۀتوسع«

تجمع سازی ھر ساله در   به روند غير دموکراتيک جھانینامعترض؛ اين شعاری است که »جھاِن ما فروشی نيست«

جا  گيرد و در آن  که عمدتاً در پشت درھای بسته صورت میئیھا جلسه . دھند  سر میداری سرمايه ۀھای کشورھای عمد 

شور چه چيزی را توليد کند و کدام کشور واردات خود را افزايش دھد، کدام منطقه از جھان گردد که کدام ک ن میييتع

 دولتی ۀای توليد محصوالت کشاورزی را گسترش دھد، به محصوالت کدام سرزمين ياران صنعتی باشد و چه ناحيه

  . و در کجا تابع منطق عرضه و تقاضای بازار شوندئیاختصاص بيابد و چه کاالھا

شوند تابع منطق صرفاً اقتصادی   میءريزی و اجرا ھا که توسط نخبگان سياسی و اقتصادی جھان طرح  ياستاين س

تری چون دموکراسی عميق   و منافع بلند مدتگيرند ھستند که در اکثر مواقع فقط رشد اقتصادی کشورھا را در نظر می

 عدالت و رفاه اجتماعی و بقای محيط زيست را در ،)نه فقط سياسی بلکه با ماھيت اقتصادی و اجتماعی(و غير صوری 

  .دھند ھای خود قرار نمی ريزی اولويت برنامه

محيط زيست و ريشه يابی علل وعوامل تخريب آن، ازجمله موضوعاتی است که علی رغم ارتباط مستقيم با منطق نظام 

 تعبير مارکسی و در معنای به ريشه و به(کمتراز سوی کنشگران راديکال تضاد ميان کار و سرمايه، داری و  سرمايه

 و مترقی مورد بحث جدی قرار گرفته است و در اکثر موارد فعاليت در اين حوزه، با عنوان )اساس امور پرداختن

اين در صورتی . ی تلقی شده و از اين رو در اولويت امر قرار نداشته استئ  و حاشيهئی، کنشی روبنا»فعاليت مدنی«

کنيم، پيش از طرح ھر انديشه و ساختار کالنی،  کنيم و يا کيفيت محيطی که در آن زندگی می نفس می که تئیاست که ھوا

  .شود از نيازھای اوليه و اساسی بشر محسوب می

ای از  پاره. باشند  محيط زيست میۀھای زيادی با رويکردھای گوناگون و حتی گاه متضاد، کنشگر در حوز امروزه گروه

 زمين ۀای ديگر گرم شدِن کر دانند و عده  مشکالت محيط زيستی میۀ را علت عمدئیگرا و مصرفیآنان افزايش جمعيت 

ی را عامل اصلی آن ئ خانه ی فسيلی و توليد گازھای گلھا رويه از سوخت  بیۀ اوزون و استفادۀ نازک شدن اليۀدر نتيج

دھد که عامل انسانی از  داليل نشان میيابی اکثر اين   اما ريشهئیرغم صحت چنين ادعاھا علی. کنند معرفی می

ی و اما اين انسان، انسان منتزع از ساختار کالن اقتصاد. ھا برخوردار است کنندگی قابل توجھی درھريک از آن نييتع

اش   فردیۀھای آزادان  تصميمۀعملکرد انسان در چنين ساختاری فقط نتيج. کند ی نيست که در آن زيست میسياسي
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ھا و  ھايش با در نظر گرفتن مالحظه کند که بسياری از کنش ر چھارچوب نظامی زندگی میباشد بلکه د نمی

  .کند ھا می اش او را ملزم به انجام آن گيرد که ساختار پيرامونی  صورت میئیھا  محدوديت

نسبت به دھند و  را در مرکز توجه خود قرار می» مصرف«و » توزيع«ی، نابرابری در ئ ھای خيريه که سياستھمچنان 

 محيط زيست نيز ۀاند، در حوز توجه بی»  توليدۀشيو«و ناشی از » توليد «ۀنابرابری و تضادھای موجود در حوز

نگر، غيرراديکال و پوزيتيويستی منشأ آلودگی و تخريب طبيعت را مقوالتی چون رشد جمعيت،  رويکردھای سطحی

  .دانند گرم شدن زمين و مصرف بی رويه می

 توليد ۀھای توزيع و مصرف، جدای از حوز شناسيم، حوزه داری می نظامی که آن را با نام نظام سرمايهدر حالی که در 

 ۀداری نياز به مصرفی متناسب با شيو سرمايه. کنند باشند و در ارتباط با آن، مناسبات موجود در آن را بازتوليد می نمی

  .شود  توليد جديد است و از اين رو است که نرخ سود آن حفظ میۀمصرف جديد، انگيز. توليد خود دارد

اين ارتباط .  مواد اوليه نيز ھستندۀباشند، مصرف کنند  محصول میۀتوليدکنندگان کاال و خدمات، ھمان قدر که توليد کنند

و » توليدکننده«شود و  ھای مختلف اغلب در اقتصاد رسمِی حاکم ناديده گرفته می متقابل و بر ھم کنش ميان حوزه

  .شود  جداِی از ھم پنداشته میۀدو مجموع» مصرف کننده«

 و کودکان باشد  کار زنان خواه اين منبع انسانی. برد داری از ھر منبع انسانی و طبيعی برای کسب سود بھره می سرمايه

وری از منابع در جھت  اين بھره. ی ھمچون دست بردن در طبيعت با ھدف تأمين اھداف اقتصادی خودو يا منبع طبيعي

 پايدار و ھمه جانبه بر ۀ توسعۀانباشت سرمايه، به دليل تضاد منافعی که طبقات و افراد گوناگون دارند، بر اساس انديش

  .گيرد ھای آينده صورت نمی  عدالت اجتماعی و انتقال ميراث بشری به نسلۀپاي

وع خود برای کسب سود بيشتر و استخراج ارزش اضافی داری محيط زيست را تبديل به موض از آن جا که نظام سرمايه

 و پاسداری از محيط زيست به عنوان ءسازد، در ماھيت خود خالِف بقا  قابل خريد و فروش میئیکند و از آن کاال می

ھای ه ، پروژ)…ويال، پالژ، ھتل، شھرک و (ھا جھت انواع ساخت و ساز   تخريب جنگل. کند ميراثی بشری عمل می

ھا و دست بردن ھدفمند و آگاھانه در انتخاب طبيعِی طبيعت، مصرف بی   مسير رودخانهئیدسازی، جابه جاعظيم س

ھا و  ھای آب زير زمينی با پسماندھای صنعتی کارخانه  ھا، درياھا و سفره  منابع طبيعی، آلوده کردِن آب رودخانهۀروي

بديھی است که کارگزار . دفمند در محيط زيست ھستنداز جمله مصاديق دخل و تصرف آگاھانه و ھ… مراکز توليدی و 

ھا را با  ھا، طبقات و افراد خاصی ھستند که اکثر اين پروژه ھای مشابه، شرکت ھا و فعاليت اصلی ھر يک از اين فعاليت

  .کنند ھا منافع کالنی را نصيب خود می  اجرای آنۀدھند و در نتيج منطق اقتصادی و بنا بر ميزان سود آوری انجام می

داری اگر بخواھد نرخ سودش را حفظ کند ناگزير بايستی از کاھش سطح توليدات خود جلوگيری کند که اين  نظام سرمايه

و يا استفاده از )  محيط زيست ھستندۀکه در اکثر موارد آاليند(امر مستلزم حفظ و يا افزايش ميزان مصرف مواد اوليه 

 در مصرف مواد اوليه و کاھش آلودگی محيط ئیجو ای است که موجب صرفه تکنولوژی و ابزارآالت مدرن و پيشرفته

سازد که از آن  رو میه داری را با تضاد درونی ديگری روب اما استفاده از اين تکنولوژی مدرن و پيشرفته سرمايه. شوند 

  .شود ياد می» گرايش نزولی نرخ سود«تحت عنوان 

 توليدات خود به مناطقی دارد که در فقدان سنديکاھای کارگری قدرتمند و از اين رو تمايل شديدی به انتقال صنايع و

 حفظ محيط زيست، بتواند نرخ سود خود ۀگيرانه در زمين گيری از نيروی کار ارزان و ھمچنين فقدان قوانين سخت بھره

  .را حفظ کرده و از کاھش آن جلوگيری کند

گذاری به   از فرايند توليد و انتقال سرمايهئید درونی، صنعت زداضمن اين که از ديگر راھکار برای غلبه بر اين تضا

 مادی ندارد ھمان فرايندی ۀداری مالی که ھيچ پاي اين سرمايه. داری است بخش پولی و مالی در کشورھای مرکز سرمايه
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ھای اقتصادی  رانساز بسياری از بح خر بوده است و زمينهأداری مت  اخير گفتمان مسلط بر سرمايهۀاست که طی چند دھ

  .گشته است

باشد، بلکه فعاليتی است که  ی و غير اساسی نمیئ ھت بقای آن، نه تنھا کنشی حاشيهبنابراين محيط زيست و تالش در ج 

 که به روند نابرابر جھانی و ئی نيروھا و رويکردھاۀاز اين رو کلي. داری قرار دارد در ارتباط مستقيم با منطق سرمايه

توانند با فعاليت در اين حوزه نه تنھا شکل  دھند، می ائه میر موجود نقد دارند و بديل نوينی را اۀساالران ساختار سرمايه

ھای مردمی  ھای خود ببخشند بلکه قادر خواھند بود از اين رھگذر مقاومت تری به انديشه تر و ھمه فھم تر، عينی ملموس

  .تری را سازماندھی نوينی ببخشند گسترده

  


