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محسن مسرت

نویسنده این مقاله مطلبی را به بهانه کنفرانس اقلیمی سران در کپنهاگ به زبان آلمانی در 16دسامبر  2009در روزنامه آلمانی تاگس سایتونگ منتشر
كرد .این مطلب که هم به پروتکل کیوتو انتقاد اساسی دارد و هم حامل طرحی گزینشی است .ابتدا به همت احمد احقری به فارسی برگردانده شده و
با ويرايش و توضیحا ت بیشتر در اختیار هموطنان ایرانی بويژه خوانندگان چشمانداز ايران گذارده میشود .پيشنهاد اصلي نويسنده تشكيل آژانس
بينالمللي آبوهواست كه بهجاي كنترل گازكربنيك از طريقمصرف مواد فسيلي به كنترل اين گاز از راه توليد مواد فسيلي بپردازد.

آ بوهوا بانک نیس�ت

تعادل آب و هوا به موجودیت و سرنوش��ت بش��ريت
مربوط است و به مراتب مهمتر و اساسیتر از سيستم مالی

بحران مالی جهانی قادر است
باسیاستگذاریوبستههای
دولتی تقلیل داده شود ،اما برای
بحران اقليمی در صورتی که
گرمايش زمين از مرز  2درجه
سلسيوسفراتررود،هرگونه
بستهنجاتبخشیبسياردير
خواهدبود
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آنگالمرکلودیگررهبرانکشورهایقدرتمندجهان
باتصویبیکقطعنامهآبکیشکستتمامعيارکنفرانس
سرانکشورهابرایحلمشکالتاقليمیرانوعیموفقیت
جلوهدادند،آنهاپيشازآنکهبرایآیندهبشریتکوشش
جدی کنند بیشتر در چنین کنفرانسهای بزرگ جهانی ـ
همانگونهکهدرکپنهاگنیزاتفاقافتادـبهفکربهینهکردن
موقعیتخوددرانتخاباتبعدیهستند.امامشکلکپنهاگ
اينبودکهپروتکلکيوتویعنیس��ندیکهنئولیبرالیس��م
جوهرشبودودرنقطهاوجسرمایهدارینئولیبرالیدرسال
 1997تدوینشدرامبنایکارخودقرارداد.بیعلتنيست
که "هوپنهاگن" (بهمعنای "تخريب اميده��ا") نمیتواند
اميدهای بسياری از دوستداران محيطزيست و طرفداران
ِ
سرسختحفظتعادلآبوهوارابرآوردهسازد.
قراردادکيوتوهمس��وباايناصلاساسیاقتصادبازار،
پایهریزی ش��د که "در بازار آزاد اين مصرفکننده است
که سرنوش��ت يک کاال را تعيين میکند ".در این س��ند
کش��ورهای طرف قرارداد تنها در نقش "مصرفکننده"
انرژیهایفسیليبهکاهشآالیندهگازکربنيك()CO2
موظفمیش��وند.بهاينترتيبکافیاس��ت ک��هدرهر
کشوری مصرفکنندگان انرژی فسیلی با استفاده از ابزار
بازارآزادبهصرفهجويیدرمصرفتش��ویقشوند.شايد
اين روش مصرفکننده محور بتواند در زندگی روزمره
جامعه سرمايهداری معنا و مفهومی داشته باشد ،اما آيا اين
درس��ت اس��ت که در اجرای راهحل يک مشکل حياتی
بشریتهمبهاس��تفادهازمکانیسمهایمصرفدراقتصاد
بازاراکتفاکنيم؟آياازبحراناقتصادیومالیکنونیهنوز
درسه��ای الزم را نگرفتهايم که ب��رای تضمين نيازهاي
حياتی انسانها ،کنترل دولت و استفاده از ابزار پرکارآمد
سیاسیامریضروریاست؟

جهانی اس��تکه ایندربهترینحالتشبرای ادامهحيات
سرمایهداریاهميتمیيابد.البتهبحرانمالیجهانی قادر
استباسیاستگذاریوبستههایدولتیتقلیلدادهشود،اما
برایبحراناقليمیدرصورتیک��هگرمايشزمينازمرز
 2درجهسلس��يوسفراتررود،هرگونهبستهنجاتبخشی
بس��يارديرخواهدبود.اقليمزمينبانکنيست،چراكهدر
اينصورتمدتهاموردنظرقرارمیگرفتومعضلآن
حلمیشد.وقتآنفرارسيدهکهتمايالتافراطگرايانه
بهاقتصادبازارراکناربگذاريموبرایکاهشتوليداتگاز
کربنيك اقدام به تدوين ضوابطی محکم كنيم .برای اين
کاربهباورنویسندهضروریاستسیاستگذاریاقلیمیدر
سهمورداساسیتصحیحشود:
اولالزماس��تفلس��فهنئولیبرالیراک��هراهحلهمه
مشکالت بشر را از طریق بازار آزاد میبیند کنار بگذاریم
وبهجایمصرفکنندهنقشتوليدکنندگانحاملانرژی
فسیلی مانند زغالسنگ ،گاز طبيعی و نفت را در راستای
راهبردی تقلیل سیس��تماتیک آالیندههای گازکربنيك
از طریق محدودکردن تولید مد نظر قراردهیم70 .درصد
منابع انرژی فس��یل فقط در بيست کش��ور متمرکزند که
اياالتمتحده آمريکا ،روسيه ،چين ،هند ،استراليا ،کانادا
وکش��ورهایعضواوپ��ک ازآنجملهاند.اي��نتنهاراه
ِ
درصدیانتشارگازکربنيك
تضمينشدهبرایکاهش50

تا سال 2050ميالدی این مقدارکاهش برای جلوگیری از
گرمایشبیشازدودرجهسلسیوسقطعیاست.
دومآنکهتجارتآالیندههایفسیلی()EmissionTrading
کهبهعن��وانابزاراصلیپروت��کلکيوت��ووزايیدهبینش
نئوليبرالیاسترابهزبالهدانتاریخبسپاریم.اساسایدهاین
ابزاراقتصادبازارآزادبهاختصارازاینقرارست:حجم750
ميلياردتنیگازكربنيكکهتولیدآنبامحاس��باتعلمی
اقلیمشناسانتاسال2050مجازست،بايدبينتمامشهروندان
جهان“عادالنه”تقسيمشود.براساساينمدلکشورهايی
همچونمالی،بورکينافاسو،ویتناموسايرکشورهایفقير
ودرحالتوس��عهبهعلتس��طحنازلتوسعهيافتگیخود
تاس��ال 2050ميالدی،ازسهمي هسرانهتوليدگازگربنيك
بهمراتببيشترازآنچهدرواقعيتمصرفمیکنند،بهرهمند
خواهندشد.ايندرحالیاستکهبودجهسرانهاینگازبرای
کشورهایيماننداياالتمتحدهآمريکا،آلمان،ژاپنوساير
کشورهایثروتمندبهدلیلسطحبسیارباالیمصرفآنهادر
مدتزمانبسیارکوتاهیبهپايانخواهدرسيد،ازاينرودر
اينسيستمکشورهایثروتمنددرموقعیتتقاضاکنندگان
دربورسبینالمللیقرارمیگیرند،درحالیکههمزمانباآن
کشورهایفقيردرموقعیتعرضهکنندهاینکاالمازادسهم
گازكربنيكخودراباهدفکسبدرآمدملیدربورسبه
فروشمیرسانند.بهاينروالحقسرانهتوليدگازکربنيك
کام ً
الهمس��وبارون��دو"نوآوریهای"نئولیبرالیس��مدر
بازار مالی جهانی به فراورده مالی نوينی تبديل شده و بازار
وس��يعی برای بورسبازی و ورود سرمایههای مالی به این
بورسوگسترشسوداگری فراهممیآورد،باشدکهاین
بازار مالی جهانی نیز همانند دیگر بازارهای مالی از جنس
س��رمایهگذاری و بورسبازی امالک در ایاالتمتحده
آمری��کازمانیبهحب��ابمالیجدیدیتبدیلش��ودکه
سرنوش��تدیگریجزترکی��دنوایجادبح��رانجدید
دیگرینداشتهباشد.
ايدهتشکيل"بانکجهانیاقليم"بهعنواننهادیمعادل
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با س��ازمان تجارت جهانی ( )WTOکه باید وظيفه کنترل و
نظارتبراینبازارمالیکالیجدیدیبهنامEmissionTrading
رابهعهدهبگیرد،ازسویدانشمندانآلمانیوابستهبهشورای
علمی“تح��والتجهانیزيس��تمحيطی”دولتفدرال
آلمانعنوانشدهاست.مخترعاناینطرحوحاميان“بانک
جهانیاقليم”اينچالشبزرگرامسکوتمیگذارندکه
کشورهای ثروتمند با خريد حق توليد سرانه آالیندههای
انرژیفسیلازکشورهایفقيرقادرمیشوندمانندگذشته
گازکربنيكبهجوزمينواردکنند،درحالیکهدرآمدهای
بهاحتمالزیادناچیزکش��ورهایدرحالتوس��عهازطریق
فروشسهامخودبهدستقشرممتازثروتمنداينکشورها
بههدرمیرود.افزونبرآن،اينکشورهاهمزمانبافروش
کاملسهامخود،برایهميش��هحقصنعتیشدنوتوسعه
اقتصادیملیخودراازدستخواهندداد.
س�وم اینکه این سیس��تم ب��ه ظاهر بیدردس��ر ،برای
كاه��شگازکربنيكنیازبهیکدس��تگاهغولآس��ای
کنترل دارد که مقدار تولید واقعی این گاز با مقدار س��هم
خریداریشده EmissionTradingدربازارجهانی یکیباشد
و هیچ کشور یا کارخانهای دس��ت به تقلب نزند و بیش از
آنچهحققانونیاومیباشدگازکربنيكبهجوزمینوارد
نکند.مسلماستکههزينههایچنينسیستموسیعکنترل
سربهفلکخواهدزد،امابدوناينکنترلپرهزينههماين
سيستماصوالًقابلاجرانخواهدبود.تنهاچیزیکهمطمئناً
اتفاقخواهدافتادرونقب��ورسباخریدوفروشمجازی
کااليی اس��ت که باوجود طرفداران ایدهEmission Trading
به بهانهجلوگیریازبح��راناقلیمیبهبازارجهانیعرضه
میشود.باتوجهبهانتقاداتجدیبهپروتکلکیوتووابزار
آن متأسفانه این راه با س��ادهلوحی غیرقابل تصوری ادامه
دادهمیشود.شایدریشهاینبینشدراسطورهایدئولوژی
بازار آزاد و عدمدرک این واقعیت که در س��رمایهداری
انسانوسیلهسوداگریاستونههدفاصلی،نهفتهباشد.
البتهانسانهاانعطافپذیرند،ازاينروتاکنونباوجوداین
واقعیتوبهعلتفقدانگزینهبهترباسرمایهداریتجانس
داش��تهاند .اما آیا باور به اینکه طبیع��ت و اقلیم زمین هم
نسبتبهسرمایهداریوبازارآزادانعطافخواهندداشت،
سادهلوحانه نیس��ت؟ اینگونه که پیداست نهتنها پیروان
لیبرالیس��م و نئولیبرالیس��م اقتصادی ،بلکه حتی بسیاری
ازهوادارانای��دهاقتصادوجامعهپایدارنی��زبادنبالهروی
کورکورانه از پروتکل کیوتو هنوز درنیافتهاند که حفظ
تعادلآبوهوایزمینبایدهدفاصلیسیاس��تگذاری
باشد نه وس��یله جدیدی در خدمت س��وداگری در بازار
جهانی مالی .بشریت ممکن اس��ت تا مدت زیادی هنوز
بتواندباس��رمایهداریهمزیس��تیکند،امااگراوموفقبه
مهارتولیدگازکربنيكنش��ودوگرمایشسطحزمیناز
مرز دو درجه سلسیوس عبور کند و تعادل نسبی آبوهوا
خدشهدارش��ود،آنگاه قطعاً موجودیت بخش وسیعی
ازمردمجهانبهمخاط��رهخواهدافتاد،زیراطبیعتنهنياز
به همزیس��تی با س��رمایهداری دارد و نه به موجودی بهنام
انسان.اینبشریتاستکهموجودیتاوبهمحیطزیست

وطبیعتوابستهاستونهبرعکس.

آیامیتوانجایگزینیبرایپروتکلکیوتوتصوركرد؟

بینش لیبرالیستی و نئولیبرالیستی حفظ محیطزیست و
طبیعتتابهحالمتأسفانههمهدرهارابهرویگزینههایمعقول
وممکنبستهاستوبرعکسبش��ریترابهکورهراههايی
ازجنسپروتکلکیوتوس��وقدادهاس��ت.اینسندباپایه
حقوقبینالمللیکاریب��هتولیدحاملهایگازکربنيك
یعنیتولیدنفت،گازطبیعیوذغالسنگندارد،ولیمانند
ضربالمثلایرانیلقمهراپي��شازورودبهدهانیکباردور
گردن میگرداند و بهجای تولید ،مصرف و مکانیسمهای
مصرفدربازاررامدنظرقرارمیده��دوامیدداردبتواندبه
کمکدستگاهبوروکراتیکعظیمجهانیومکانیسمهای
بازارآزادجلویمصرفانرژیفسیلوتولیدگازکربنيك
رابگی��رد،درحالیک��هتولی��دحاملهایانرژیفس��یل،
کوتاهترین ،کارآمدترین و کمهزینهترین اهرم اقتصادی
برایسیاستگذاریدرراس��تایمهارچالشگازکربنيك
استکهمیتواند براساسپند"جلويضرررابایدازریشه
گرفت"درخدمتمهارخطراتاقلیمی،راهنمایعقاليی
به مراتب بهتری باش��د تا رهنمودهای نئولیبرالی پروتکل
کیوتو .دراینجا به اختصار خطوط اصلی طرح گزینه مهار
خطر بحران اقلیمی را که تاکنون در نوشتههاي نویسنده به
زبانآلمانیبهبحثگذاردهشدهاندترسیممیكنيم:
1ـتغییرفلسفهپروتکلکیوتوازمصرفمحوریبهتولید
محوریواصالحاینق��راردادبینالمللیدرجهتکنترل
تولیدحاملهایفسیلینفت،گازطبیعیوذغالسنگیعنی
توافقبینبیستکشورتولیدکننده(بهجایدویستکشور
مصرفکننده)بهترتیبیکهکشورهایتولیدکنندهبهتقلیل
سیستماتیکساالنهوتقسیمسهمهرکشورموظفشوند.
با در نظرگرفتن انعطاف الزم در صورت تغییر و تحوالت
نامعلوموغیرقابلپیشبینیدرتقسیمسهمهرکشورهرساله
تجدیدنظرمیشود.بهاینمنظورآژانسبینالمللیآبوهوا
تشکیلواینمؤسس��ه بهس��ازماناجرایپروتکلکیوتو
اصالحشدهتبدیلمیگردد.

تغییرفلسفهپروتکلکیوتو از
مصرفمحوریبهتولیدمحوری
واصالحاینقراردادبینالمللی
درجهتکنترلتولیدحاملهای
فسیلینفت،گازطبیعیو
ذغالسنگیعنیتوافقبین
بیستکشورتولیدکننده
(بهجایدویستکشور
مصرفکننده)بهترتیبیکه
کشورهایتولیدکنندهبهتقلیل
سیستماتیکساالنهوتقسیم
سهمهرکشورموظفشوند

2ـدرای��نالگودیگرنهب��ه EmissionTradingنيازاس��ت
و نه به دس��تگاه بوروکراتیک کنت��رل مصرفکنندگان
انرژی ،اما تقسیم حاملهای انرژی موجود در کل بهعهده
بازارجهانیگذاردهمیشود.بههمیندليلوبهدلیلکمیابی
و تقلیل مداوم عرضه ،قیمت مواد فس��یلی ارتقا پیدا کرده
وهمهفناوریهایجایگزینرادرموقعیترقابتکارآور
واش��تغالزایمؤثری قرارمیگیرندوروندانتقالفناوری
انرژیهایس��نتیبهانرژیهاینووبهعب��ارتدیگررفرم
س��اختاریراس��ازمانمیدهد.دراینرابطهودرحالیکه
تولیدمنابعفس��یلیباهزینهنس��بتاًکموبانظارتدولتها
وآژانسبینالمللیکنترلمیش��ودازیکس��وبازارآزاد
بدونشککمهزینهترینوسیلهتغییرساختاریاست،ولی
ازس��ويدیگربازارآزادخودبهخودپاسخیبرایمشکل
تقس��یمعادالنهمصرفوتأمینمخارجس��رمایهگذاری
الزم تغيیر ساختار را ندارد .اصوالً س��رمایهداری و اقتصاد
بازار آزاد ماهیت��اً در هیچ موردی نمیتواند پاس��خگوی
چالشهایمربوطبهعدالتاجتماعیباشد،چراکههدف
سرمایهداری،سودآوریاس��تدرحالیکهاینچالشها
تنهاوتنهاازطریقبرنامههایسیاسیقابلحلمیباشند.
3ـ متأس��فانه تاکن��ون بحثه��اي  12س��اله بع��د از
بهوجودآمدنپروتکلکيوتونتوانس��تهراهیرانشاندهد
تا هزينههای تغییر سیس��تم تولید و مصرف انرژی جهانی
بهطور عادالنهای بين کشورهای جهان تقسيم شوند ،چرا
کهکشورهایثروتمندهموارهاززيربارمسئوليتتاريخی
خودطفرهرفتهاند،درحالیکهمیتوانمعيارکام ً
الشفاف
وازنظراخالقیتمامعیارتقسیمعادالنههزینهسنگینتغییر
سیستمراکهموردقبول کشورهایفقيرهمنیزخواهدبود
مدنظرقرارداد.اینمعیارهماناسهمتولیدگازکربنيكهر
کشورستکهتقریباًازدویستس��الپیشتابهحالبهجو
زمین وارد شده که دقیقاًهم براساس مصرف مواد آالینده
فسیلی قابل محاس��به اس��ت ،به این ترتیب ایاالتمتحده
آمریکاودیگرکشورهایصنعتیشدهوثروتمندموظف
بهتقبلبخشعم��دههزینههایس��رمایهگذاریالزمدر
کشورهایعقبماندهوفقیرخواهندشدتابهاینترتیباین
کشورهابتوانندساختارسیستمانرژیخودراازجنسفسیلی
بهانرژیهایتجدیدپذیرجابجاکنند.بهمنظورجمعآوری
و س��رمایهگذاری هدفمند منابع ،الزم به تشکیل صندوق
اختصاصیخواهدبودکهزیرنظرآژانسبینالمللیآبوهوا
که تأسیس آن نیز اجتنابناپذیر است فعالیت میکند.
نتیجهگیری

تجارت با آالیندگی حاملهای سوخت فسیلي راهی
برایگسترشس��رمایهداریکازینوییاس��ت،امااگردر
چالش جهانی آبوهوا شکی نیست ،پاسخ آن راه و چاره
جدی سیاسی است .الگوی جایگزین که نویسنده مطرح
کرده که تأس��یس آژانس بینالمللی آبوهوا با وظایف
تعریفش��دهباالجزوآنمیباشدمیتواندراهگشایاین
چالشجهانیباشد.
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