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آنگال مركل و ديگر رهبران كشورهای قدرتمند جهان 
با تصويب يك قطعنامه آبكی شكست تمام عيار كنفرانس 
سران كشورها برای حل مشكالت اقليمی را نوعی موفقيت 
جلوه دادند،آنها پيش از آن كه برای آينده بشريت كوشش 
جدی كنند بيشتر در چنين كنفرانس های بزرگ جهانیـ  
همان گونه كه در كپنهاگ نيزاتفاق افتاد ـ به فكر بهينه كردن 
موقعيت خود در انتخابات بعدی هستند. اما مشكل كپنهاگ 
اين بود كه پروتكل كيوتو يعنی ســندی كه نئوليبراليســم 
جوهرش بود و در نقطه اوج سرمايه داری نئوليبرالی در سال 
1997 تدوين شد را مبنای كار خود قرار داد. بی علت نيست 
كه "هوپنهاگن" )به معنای "تخريب اميدهــا"( نمی تواند 
اميدهای بسياری از دوستداران محيط   زيست و طرفداران 

سرسخِت حفظ تعادل آب و هوا را برآورده سازد.
 قرارداد كيوتو همســو با اين اصل اساسی اقتصاد بازار، 
پايه ريزی شــد كه "در بازار آزاد اين مصرف كننده است 
كه سرنوشــت يك كاال را تعيين می كند." در اين ســند 
كشــورهای طرف قرارداد تنها در نقش "مصرف كننده" 
 )CO2(انرژی های فسيلي به كاهش آالينده گازكربنيك
موظف می شــوند. به اين ترتيب كافی اســت كــه در هر 
كشوری مصرف كنندگان انرژی فسيلی با استفاده از ابزار 
بازار آزاد به صرفه جويی در مصرف تشــويق شوند. شايد 
اين روش مصرف كننده محور بتواند در زندگی روزمره 
جامعه سرمايه داری معنا و مفهومی داشته باشد، اما آيا اين 
درســت اســت كه در اجرای راه حل يك مشكل حياتی 
بشريت هم به اســتفاده از مكانيسم های مصرف دراقتصاد 
بازار اكتفا كنيم؟ آيا از بحران اقتصادی و مالی كنونی هنوز 
درس هــای الزم را نگرفته ايم كه بــرای تضمين نيازهاي 
حياتی انسان ها، كنترل دولت و استفاده از ابزار پركارآمد 

سياسی امری ضروری است؟  
آب وهوا بانك نيس�ت

تعادل آب و هوا به موجوديت و سرنوشــت بشــريت 
مربوط است و به مراتب مهمتر و اساسی تر از سيستم  مالی 

جهانی اســت كه اين در بهترين حالتش برای ادامه حيات 
سرمايه داری اهميت می يابد. البته بحران مالی جهانی  قادر 
است با سياستگذاری و بسته های دولتی تقليل داده شود، اما 
برای بحران اقليمی در صورتی كــه گرمايش زمين از مرز 
2 درجه سلســيوس فراتر رود، هرگونه بسته نجات بخشی 
بســيار دير خواهد بود. اقليم زمين بانك نيست، چرا كه در 
اين صورت مدت ها مورد نظر قرار می گرفت و معضل آن 
حل می شد. وقت آن فرا رسيده كه تمايالت افراط  گرايانه 
به اقتصاد بازار را كنار بگذاريم و برای كاهش توليدات گاز 
كربنيك اقدام به تدوين ضوابطی محكم كنيم. برای اين 
كار به باور نويسنده ضروری است سياستگذاری اقليمی در 

سه مورد اساسی تصحيح شود:
اول الزم اســت فلســفه نئوليبرالی را كــه راه حل همه 
مشكالت بشر را از طريق بازار آزاد می بيند كنار بگذاريم 
و به جای مصرف كننده نقش توليدكنندگان حامل انرژی 
فسيلی  مانند زغال سنگ، گاز طبيعی و نفت را در راستای 
راهبردی تقليل سيســتماتيك آالينده های گازكربنيك 
از طريق محدودكردن توليد مد نظر قراردهيم. 70درصد 
منابع انرژی فســيل فقط در بيست كشــور متمركزند كه 
اياالت متحده آمريكا، روسيه، چين، هند، استراليا، كانادا 
و كشــورهای عضو اوپــك از آن جمله اند. ايــن تنها راه 
تضمين شده برای كاهش 50 درصدِی انتشار گاز كربنيك 

تا سال 2050 ميالدی  اين مقداركاهش برای جلوگيری از 
گرمايش بيش از دو درجه سلسيوس  قطعی است.

 )Emission Trading(دوم آن كه تجارت آالينده های فسيلی
كه به عنــوان ابزاراصلی پروتــكل كيوتــو و زاييده بينش 
نئوليبرالی است را به زباله دان تاريخ بسپاريم. اساس ايده اين 
ابزار اقتصاد بازار آزاد به اختصار از اين قرارست: حجم 750 
ميلياردتنی گازكربنيك كه توليد آن با محاســبات علمی 
اقليم شناسان تا سال 2050 مجازست، بايد بين تمام شهروندان 
جهان “عادالنه” تقسيم شود. بر اساس اين مدل كشورهايی 
همچون مالی، بوركينافاسو، ويتنام و ساير كشورهای فقير 
و در حال توســعه به علت ســطح نازل توسعه يافتگی خود 
تا ســال 2050 ميالدی، از سهميه  سرانه توليد گازگربنيك 
به مراتب بيشتر از آنچه در واقعيت مصرف می كنند، بهره مند 
خواهند شد. اين در حالی است كه بودجه سرانه اين گاز برای 
كشورهايي مانند اياالت متحده آمريكا، آلمان، ژاپن و ساير 
كشورهای ثروتمند به دليل سطح بسيار باالی مصرف آنها در 
مدت زمان بسيار كوتاهی به پايان خواهد رسيد، از اين رو در 
اين سيستم كشورهای ثروتمند در موقعيت تقاضاكنندگان 
در بورس بين المللی قرار می گيرند، درحالی كه همزمان با آن 
كشورهای فقيردر موقعيت عرضه كننده اين كاال مازاد سهم 
گازكربنيك خود را با هدف كسب درآمد ملی در بورس به 
فروش می رسانند. به اين روال حق سرانه توليد گازكربنيك 
كامالً همســو با رونــد و"نوآوری های" نئوليبراليســم در 
بازار مالی جهانی به فراورده مالی نوينی تبديل شده و بازار 
وســيعی برای بورس بازی و ورود سرمايه های مالی به اين 
بورس و گسترش سوداگری  فراهم می آورد، باشد كه اين 
بازار مالی جهانی نيز همانند ديگر بازارهای مالی از جنس 
ســرمايه گذاری و بورس بازی امالك در اياالت متحده 
آمريــكا زمانی به حبــاب مالی جديدی تبديل شــود كه 
سرنوشــت ديگری جز تركيــدن و ايجاد بحــران جديد 

ديگری نداشته باشد. 
ايده تشكيل "بانك جهانی اقليم" به عنوان نهادی معادل 

بحران مالی جهانی  قادر است 
با سياستگذاری و بسته های 
دولتی تقليل داده شود، اما برای 
بحران اقليمی در صورتی كه 
گرمايش زمين از مرز 2 درجه 
سلسيوس فراتر رود، هرگونه 
بسته نجات بخشی بسيار دير 
خواهد بود

محسن مسرت*
كازينوی كپنهاگ

مقاله

نويسنده اين مقاله مطلبی را به بهانه كنفرانس اقليمی سران در كپنهاگ به زبان آلمانی در16 دسامبر 2009 در روزنامه آلمانی تاگس سايتونگ منتشر 
كرد. اين مطلب كه هم به پروتكل كيوتو انتقاد اساسی دارد و هم حامل طرحی گزينشی است. ابتدا به همت احمد احقری به فارسی برگردانده شده و 
با ويرايش و توضيحا ت بيشتر در اختيار هموطنان ايرانی بويژه خوانندگان چشم انداز ايران گذارده می شود. پيشنهاد اصلي نويسنده تشكيل آژانس 

بين المللي آب وهواست كه به جاي كنترل گازكربنيک از طريق  مصرف مواد فسيلي به كنترل اين گاز از راه توليد مواد فسيلي بپردازد.
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با ســازمان تجارت جهانی )WTO( كه بايد وظيفه كنترل و 
 Emission Trading نظارت بر اين بازار مالی كالی جديدی به نام
را به عهده بگيرد، از سوی دانشمندان آلمانی وابسته به شورای 
علمی “تحــوالت جهانی زيســت محيطی” دولت فدرال 
آلمان عنوان شده است. مخترعان اين طرح و حاميان “بانك 
جهانی اقليم” اين چالش بزرگ را مسكوت می گذارند كه 
كشورهای ثروتمند با خريد حق توليد سرانه آالينده های 
انرژی فسيل از كشورهای فقير قادر می شوند مانند گذشته 
گازكربنيك به جو زمين وارد كنند، درحالی كه درآمدهای 
به احتمال زياد ناچيزكشــورهای در حال توســعه از طريق 
فروش سهام خود به دست قشر ممتاز ثروتمند اين كشورها 
به هدر می  رود. افزون بر آن، اين كشورها همزمان با فروش 
كامل سهام خود، برای هميشــه حق صنعتی شدن و توسعه 

اقتصادی ملی خود را از دست خواهند داد.  
س�وم اين كه اين سيســتم بــه ظاهر بی دردســر، برای 
كاهــش گازكربنيك نياز به يك دســتگاه غول آســای 
كنترل دارد كه مقدار توليد واقعی اين گاز با مقدار ســهم 
خريداری شده Emission Trading در بازار جهانی  يكی باشد 
و هيچ كشور يا كارخانه ای دســت به تقلب نزند و بيش از 
آنچه حق قانونی او می باشد گازكربنيك به جو زمين وارد 
نكند. مسلم است كه هزينه های چنين سيستم وسيع كنترل 
سر به فلك خواهد زد، اما بدون اين كنترل پرهزينه هم اين 
سيستم اصوالً قابل اجرا نخواهد بود. تنها چيزی كه مطمئناً 
اتفاق خواهد افتاد رونق بــورس با خريد و فروش مجازی 
 Emission Trading كااليی اســت كه باوجود طرفداران ايده
به  بهانه جلوگيری از بحــران اقليمی به بازار جهانی عرضه 
می شود. با توجه به انتقادات جدی به پروتكل كيوتو و ابزار 
آن متأسفانه اين راه با ســاده لوحی غيرقابل تصوری ادامه 
داده می شود. شايد ريشه اين بينش در اسطوره ايدئولوژی 
بازار آزاد و عدم درك اين واقعيت كه در ســرمايه داری 
انسان وسيله سوداگری است و نه هدف اصلی، نهفته باشد. 
البته انسان ها انعطاف پذيرند، از اين رو تاكنون باوجود اين 
واقعيت و به علت فقدان گزينه بهتر با سرمايه داری تجانس 
داشــته اند. اما آيا باور به اين كه طبيعــت و اقليم زمين هم 
نسبت به سرمايه داری و بازار آزاد انعطاف خواهند داشت، 
ساده لوحانه نيســت؟ اين گونه كه پيداست نه تنها پيروان 
ليبراليســم و نئوليبراليســم اقتصادی، بلكه حتی بسياری 
از هواداران ايــده اقتصاد و جامعه پايدار نيــز با دنباله روی 
كوركورانه از پروتكل كيوتو هنوز درنيافته اند كه حفظ 
تعادل آب وهوای زمين بايد هدف اصلی سياســتگذاری 
باشد نه وســيله جديدی در خدمت ســوداگری در بازار 
جهانی مالی. بشريت ممكن اســت تا مدت زيادی هنوز 
بتواند با ســرمايه داری همزيســتی كند، اما اگر او موفق به 
مهار توليد گازكربنيك نشــود و گرمايش سطح زمين از 
مرز دو درجه سلسيوس عبور كند و تعادل نسبی آب وهوا 
خدشه دارشــود،آن گاه قطعاً موجوديت بخش وسيعی 
از مردم جهان به مخاطــره خواهد افتاد، زيرا طبيعت نه نياز 
به همزيســتی با ســرمايه داری دارد و نه به موجودی به نام 
انسان. اين بشريت است كه موجوديت او به محيط زيست 

و طبيعت وابسته است و نه برعكس.
آيا می توان جايگزينی برای پروتكل كيوتو تصور كرد؟

بينش ليبراليستی و نئوليبراليستی حفظ محيط زيست و 
طبيعت تا به حال متأسفانه همه درها  را به روی گزينه های معقول 
و ممكن بسته است و برعكس بشــريت را به كوره راه هايی 
از جنس پروتكل كيوتو ســوق داده اســت. اين سند با پايه 
حقوق بين المللی كاری بــه توليد حامل های گازكربنيك 
يعنی توليد نفت، گاز طبيعی و ذغال سنگ ندارد، ولی مانند 
ضرب المثل ايرانی لقمه را پيــش از ورود به دهان يكبار دور 
گردن می گرداند و به جای توليد، مصرف و مكانيسم های 
مصرف در بازار را مد نظر قرار می دهــد و اميد دارد بتواند به 
كمك دستگاه بوروكراتيك عظيم جهانی و مكانيسم های 
بازار آزاد جلوی مصرف انرژی فسيل و توليد گازكربنيك 
را بگيــرد، درحالی كــه توليــد حامل های انرژی فســيل، 
كوتاه ترين، كارآمدترين و كم هزينه ترين اهرم اقتصادی 
برای سياستگذاری در راســتای مهار چالش گازكربنيك 
است كه می تواند  براساس پند "جلوي ضرر را بايد از ريشه 
گرفت" در خدمت مهار خطرات اقليمی، راهنمای عقاليی 
به مراتب بهتری باشــد تا رهنمودهای نئوليبرالی پروتكل 
كيوتو. دراينجا به اختصار خطوط اصلی طرح گزينه مهار 
خطر بحران اقليمی را كه تاكنون در نوشته هاي نويسنده به 

زبان آلمانی به بحث گذارده شده اند ترسيم می كنيم:
ـ تغييرفلسفه پروتكل كيوتو از مصرف محوری به توليد  1
محوری و اصالح اين قــرارداد بين المللی در جهت كنترل 
توليد حامل های فسيلی نفت، گازطبيعی و ذغال سنگ يعنی 
توافق بين بيست كشور توليد كننده )به جای دويست كشور 
مصرف كننده( به ترتيبی كه كشورهای توليدكننده به تقليل 
سيستماتيك ساالنه و تقسيم سهم هركشور موظف شوند. 
با در نظرگرفتن انعطاف الزم در صورت تغيير و تحوالت 
نامعلوم و غيرقابل پيش بينی در تقسيم سهم هر كشور هرساله 
تجديدنظر می شود. به اين منظورآژانس بين المللی آب وهوا 
تشكيل و اين مؤسســه  به ســازمان اجرای پروتكل كيوتو 

اصالح شده تبديل می گردد.

ـ در ايــن الگو ديگر نه بــهEmission Trading نياز اســت  2
و نه به دســتگاه بوروكراتيك كنتــرل مصرف كنندگان 
انرژی، اما تقسيم حامل های انرژی موجود در كل به عهده 
بازارجهانی گذارده می شود. به همين دليل و به دليل كميابی 
و تقليل مداوم عرضه، قيمت مواد فســيلی ارتقا پيدا كرده 
وهمه فناوری های جايگزين را در موقعيت رقابت كارآور 
و اشــتغال زای مؤثری  قرار می گيرند و روند انتقال فناوری 
انرژی های ســنتی به انرژی های نو و به عبــارت ديگر رفرم 
ســاختاری را ســازمان می دهد. در اين رابطه و درحالی كه 
توليد منابع فســيلی با هزينه نســبتاً كم و با نظارت دولت ها 
وآژانس بين المللی كنترل می شــود از يك ســو بازارآزاد 
بدون شك كم هزينه ترين وسيله تغيير ساختاری است، ولی 
ازســوي ديگر بازارآزاد خودبه خود پاسخی برای مشكل 
تقســيم عادالنه مصرف و تأمين مخارج ســرمايه گذاری 
الزم تغيير ساختار را ندارد. اصوالً ســرمايه داری و اقتصاد 
بازار آزاد ماهيتــاً در هيچ موردی نمی تواند پاســخگوی 
چالش های مربوط به عدالت اجتماعی باشد، چرا كه هدف 
سرمايه داری، سودآوری اســت درحالی كه اين چالش ها 

تنها و تنها از طريق برنامه های سياسی  قابل حل می باشند.
ـ متأســفانه تاكنــون بحث هــاي 12 ســاله بعــد از  3
به وجودآمدن پروتكل كيوتو نتوانســته راهی را نشان دهد 
تا هزينه های تغيير سيســتم توليد و مصرف انرژی جهانی 
به طور عادالنه ای بين كشورهای جهان تقسيم شوند، چرا 
كه كشورهای ثروتمند همواره از زير بار مسئوليت تاريخی 
خود طفره رفته اند، درحالی كه می توان معياركامالً شفاف 
و از نظر اخالقی تمام عيار تقسيم عادالنه هزينه سنگين تغيير 
سيستم را كه مورد قبول كشورهای فقير هم نيز خواهد بود 
مد نظر قرار داد. اين معيار همانا سهم توليد گازكربنيك هر 
كشورست كه تقريباً از دويست ســال پيش تا به حال به جو 
زمين وارد شده كه دقيقاً هم براساس مصرف مواد آالينده 
فسيلی قابل محاســبه اســت، به اين ترتيب اياالت متحده 
آمريكا و ديگركشورهای صنعتی شده و ثروتمند موظف 
به تقبل بخش عمــده هزينه های ســرمايه گذاری الزم در 
كشورهای عقب مانده و فقيرخواهند شد تا به اين ترتيب اين 
كشورها بتوانند ساختار سيستم انرژی خود را از جنس فسيلی 
به انرژی های تجديدپذير جابجا كنند. به منظور جمع آوری 
و ســرمايه گذاری هدفمند منابع، الزم به تشكيل صندوق 
اختصاصی خواهد بود كه زير نظر آژانس بين المللی آب وهوا 

كه تأسيس آن  نيز اجتناب ناپذير است فعاليت می كند.
نتيجه گيری

تجارت با آاليندگی حامل های سوخت فسيلي راهی 
برای گسترش ســرمايه داری كازينويی اســت، اما اگر در 
چالش جهانی آب وهوا شكی نيست، پاسخ آن راه و چاره 
جدی سياسی است. الگوی جايگزين كه نويسنده مطرح 
كرده كه تأســيس آژانس بين المللی آب وهوا با وظايف 
تعريف شــده باال جزو آن می باشد می تواند راهگشای اين 

چالش جهانی باشد. 
* پروفسور محسن مســرت ) استاد پيشــين اقتصاد سياسی دانشگاه 

اوزنابوروك آلمان (

تغييرفلسفه پروتكل كيوتو    از 
مصرف محوری به توليد محوری 
و اصالح اين قرارداد بين المللی 
در جهت كنترل توليد حامل های 
فسيلی نفت، گازطبيعی و 
ذغال سنگ يعنی توافق بين 
بيست كشور توليد كننده 
)به جای دويست كشور 
مصرف كننده( به ترتيبی كه 
كشورهای توليدكننده به تقليل 
سيستماتيك ساالنه و تقسيم 
سهم هركشور موظف شوند


