جنبش شورش عليه نابودی کره ارض
(دو پديده :يکم وجود حدود 000111بمب اتمی با هر تصادفی و يا جنگ 0دوم گرمايش محيط زيست
ماندگاری حيات انسان وکره زمين را تهديد می کنند).
از دهه  0791محققين بوم زيست به رخداد تغييرات در آب و هوای کره زمين هوشدار دادند .با پديدارشدن
وتداوم توليد سرمايه داری با نگاه عامل0سوبجت 0وطبيعت ˮشيئی“ 0وبجکت0مصرف سوخت های فسيلی
بويژه از نيمه دوم قرن بيستم بطور غول آسا سير صعودی يافت .بموازات گسترش هر چه فزونتر استخراج
مواد سوخت فسيلی 0سرمايه داری جنگل ها 0بويژه جنگل های بکر آمريکای التين 0آسيا و آفريقا را0از بين
می برد .مصرف سوخت های فسيلی وتاحدی از بين بردن جنگل ها دو عوامل اصلی افزايش کالن انيدريد
کربونيک در جو و باال رفتن گرمای کره زمين 0ذوب شدن يخچال های قطب شمال و جنوب 0خشکسالی0
قحطی آب و تکرار ساالنه گردبادهای دريائی و خشکی و سرازير شدن سيالب های ويرانگر بروزات قربانی
کردن بقای کره زمين در خدمت کسب سود از سوی سرمايه داری است .اکنون به استناد تحقيقات دانشمندان
محيط زيست افزايش گاز های گلخانه ای تا حد خطرناکی در جو زمين باال رفته و اقدامات عاجل جهانی برای
جلوگيری از عواقب وحشتناک بر کره زمين را می طلبد.
از دهه  0791نهادهای متعدد داوطلبانه برای آگاهگری جوامع بشری عليه آلوده شدن محيط زيست از
سوی شرکت های استخراج نفت وغيره کنش هائی انجام داده اند.گرچه 0اين فعاليت ها در ظرفيت شان کوشش
های مثبتی بودند 0ولی 0نسبت به بی توجه دولت ها و شرکت های آلوده گر تاثيرگذار نشدند.
سپس0از دهه  0771احزاب سبز در کشورهای چندی از اروپا تاسيس شدند 0ولی 0مماشاتشان اين احزاب با
دولت های سرمايه داری رهگشای مبارزه جدی عليه تخريب محيط زيست نگرديد .برای نمونه 0حزب سبز
آلمان با رقيق کردن برنامه اش به درون دولت فدرال آلمان خزيد.
در ادامه وخامت بيشتر تاثيرات گازهای گلخانه ای درافزايش متوسط درجه حرارت جهان 0نشست پاريس
قطعنامه هائی برای کاهش استفاده از سوخت های فسيلی را درسال  5100تصويب نمود .ولی 0نشست پاريس
شرکت کنندگان را نه ملزم بلکه از شرکت کنندگان می خواست داوطلبانه اقداماتی را بمورد اجرا بگذارند.
دانلد ترامپ رئيس جمهور آمريکا در حمايت از البی شرکت های سوخت فسيلی آمريکا ازنشست پاريس
خارج شد.
نشست پاريس نشان داد که دول سرمايه داری موقعيت «اضطراری تغيير بوم زيست» را به نفع شرکت
های صنعت سوخت فسيلی جدی نمی گيرند .بعضی گرمايش کره زمين را انکار می کنند و کشورهائی زمان
طوالنی تری برای انتقال از سوخت فسيلی به انرژی های تجديد پذيررا مد نظر دارند .نمونه اول 0دانلد
ترامپ رئيس جمهور آمريکا وجود تغيير بوم زيست را شوخی می انگارد و نمونه دوم 0دولت محافظه کار
انگلستان تحقق انتقال از سوخت های فسيلی به انرژی های تجديد پذير را به سال  5101حواله می دهد.

درمقابل 0دانشمندان محيط زيست برای خم کردن سير افزايش گرمای زمين و جلوگيری از عواقب هولناک
برطبيعت و جامعه بشری فر صتی حداکثر ده سال قائل شده اند.
نبود يک سياست واحد بين دولت های سرمايه داری درارائه يک طرح قاطع و جامع برای چالش بحران
گرمايش زمين و تعيين زمان بندی حداکثر تا  05101زمينه ساز ظهور جنبش های راديکال گرديد.

الف :جنبش اوج گيری خورشيد،Sun rise movement،
جنبش اوج گيری خورشيد در سال  5100در آمريکا سامان يافت .فعالين سازمانده اوليه درنهاد گشتاور-
آموزشگرمحالت -کارآموزی کردند .درخالل انتخابات ميان دوره ای آمريکا برای سنا و کنگره ج ا خ با
هدف شکست دادن کانديدهائی که از سوی صنعت سوخت فسيلی برای مبارزه انتخاباتی تامين مالی می
شدند 0از نامزدهای حامی انرژی های تجديدپذيرپشتيبانی کردند 01 .نفراز کانديدهای طرفدار انرژی های
تجديد پذير در انتخابات پيروز شدند .دب هالند 0الکساندر اوکازيو کورتز 0رشيده طالب و الهام عمر به کنگره
راه يافتند 0وحزب جمهوری خواه اکثريت اش در کنگره را ازدست داد .شش نفر ديگراز فلوريدا 0نيويورک و
پنسيلوانيا به سنا انتخاب شدند.
با پيروزی در کنگره و سنای آمريکا 0ج ا خ با هدف مبارزه اساسی عليه تغيير بوم زيست طرح ˮقرارداد
سبز نو“ ( )0انتقال کامل از سوخت های کربنی 0يا سياست کربن زدائی و حرکت به سوی صنعت صد
درصد انرژی های تجديد پذير 0ايجاد مشاغل جديد 0گسترش وسائل نقليه عمومی و عدالت اجتماعی را اصول
محوری فعاليت هايشان گذاشته اند .طی يک اطالعيه خبر گزاری در حضور جمعی «الکساندرا اوکازيو
کورتز» طرح ˮقرار داد سبز نو“ را اعالم کرد .اکنون انکارکنندگان وجود گرمايش کره زمين مجبور شده اند
به سنگربی دفاع ˮتحقق قرارداد سبز نو بسيار پرهزينه است“ 0عقب نشينی کنند .و طرفداران ˮقرار داد سبز
نو“ جواب شايسته به سخنگويان صنعت سوخت فسيلی دادندˮ :قرار داد سبز نو“ با پيروزی محتمل «برنی
سندرز» به کاخ سفيد بموازات آغاز کربن زدائی شغل ايجاد خواهد گرديد -شاغلين در صنعت انرژی های
تجديد پذيرماليات به خزانه داری پرداخت خواهند کرد...
برنی سندرز اجرای ˮقرار داد سبز نو“ را به عنوان يکی ازطرح های اساسی درپلتفرم مبارزه انتخابات
رياست جمهوری سال  5151برگزيده است .برنی سندرز بارها تاکيد کرده است که اجرای هر پاره از پلتفرم
انتخابی اش 0بويژه گذار از سوخت های فسيلی به صددرصد انرژی های تجديد پذير 0نه فردا با فرد وی
رئيس جمهور اجرائی خواهد شد 0بلکه به بسيج ده ها ميليون مردم آمريکا و فشار ازپائين نياز دارد تا عليه
سنگ اندازی بيليونرها به پا خيزند .با اين افق 0برنی سندرز از انقالب سياسی و يا دخالتگر شدن مردم فراگير
آمريکا در سياست صحبت می کند .به سخن ديگر 0تحقق هر خواست مردمی به فشار از پائين يا آمادگی

حضورمردم در خيابان ها بستگی دارد .اين يک رويکرد جديد در کارکرد مکانيسم دموکراسی پارلمانتاريستی
است.

ب -حزب کارگر و رهبری جرمی کوربين
جرمی کربين درسال  0790از شورای ايزلينگون شمالی لندن وارد پارلمان انگلستان گرديد وتا سال 5100
وی  011بار عليه لوايح تقديم شده به پارلمان از طرف دولت های محافظه کار و کارگر رای منفی داده بود.
جرمی کربين درسال  5100به رهبری حزب کارگر انتخاب شد .درجريان مبارزه برای انتخاب رهبر حزب
کارگرپشتيبانان زن و مرد جنبش از پائين ˮگشتاور“ را به مثابه رويکرد نوين در انتخابات پارلمانی انگلستان
پديد ار کردند .گشتاور با فعاليت پيگيرانه در محالت و استفاده از بانک تلفنی و انترنت هم اعضای حزب
کارگر را آن چنان افزايش داد 0که اکنون اين حزب با بيش از  0110111عضو بزرگترين حزب اروپاست 0و
هم جرمی کربون را به رهبری حزب رسانيد .ابتکار تاسيس گشتاور به مثابه يک جنبش فرا-حزبی از پائين و
در حمايت از جرمی کربين به آن سوی اقيانوس اطلس رسيد و گرايش «سوسياليسم دموکراتيک برنی
سندرز»از آن استقبال کرد و جنبش از پائين آمريکا با رايزنی فعالينی از گشتاور حزب کارگرانگلستان
سازمان يافتند .اولين ميوه گشتاورآمريکا انتخاب ده نفر نامزدهای گمنام به کنگره و سنای آمريکابود .اگر
تجربه انگلستان از فراسوی اقيانوس اطلس به آمريکا منتقل شد 0اکنون نوبت جنبش جرمی کربين بود تا از
نوآوری جنبش برنی سندرز يا ˮقرارداد سبزجديد “ استقبال کنند.
جنبش گشتاور و اعضای حزب کارگر با الهام از فعالين آمريکا ˮقرارداد سبز نو“ انگلستان را در ماه
مارس  5107اعالم و بيان کردند ما برای قرار دادن جنبش کارگری در صدر انتقال به انررژی سبز و بسيج
نيرو برای پشتيبانی فراگير از پائين از طرح ˮقرار داد سبز نو“ حزب کارگر به رهبری جرمی کوربين
فعالنه کنش می کنيم .سپس 0جرمی کربين در پارلمان انگلستان 0به تاريخ  01آوريل  05107ضمن به
رسميت شناختن «وضعيت اضطرای گرمايش زمين» ومهلت ده سال برای اجرای سياست راديکال برای
انتقال از صنعت سوخت فسيلی به انرژی های تجديد پذيردر پارلمان 0بتفصيل عواقب ويرانگر تغيير محيط
زيست درسطح جهان را تشريح کردند .با اين جهت گيری 0حزب کارگر انگلستان تحت رهبری جرمی
کربين اولين حزبی است که شرائط اضطراری خطرات تغيير بوم زيست را به رسميت شناخت.

پ -جنبش شورش عليه نابودی کره زمين
در ماه می  5109صد نفر دانشگاهی طوماری را امضا نموده و از پشتيبانان محيط زيست خواستند در
اعتراض ماه اکتبر  5109شرکت کنند .سپس 0اکادميسين ها راجر حلم 0گيل بردبروک 0سايمن برمول و
کنشگران از گروه ˮکمپين بپا خيزيد“ جنبش شورش عليه نابودی کره زمين را درماه اکتبر  5109تاسيس
کردند .راجر حلم و دانشگاهی های ديگر نه افرادی نشسته درصندلی های دانشگاه 0بلکه فعاالنی هم مسلح به

تئوری های مبارزه عليه تغيير محيط زيست و هم در صف مقدم ج ش ع ن ک ز فعاليت کرده و بازداشت
شده اند.

راهکار نافرمانی مدنی مسالمت آميز
 -0راجر حلم توضيح می دهد بعداز تحليل شيوه های گوناگون مبارزه 0از جنبش های نافرمانی مدنی
سافريجت-جنبش زنان برای کسب حق رای -مهاتما گاندی برای کسب استقالل هندوستان و مارتين لوترکينگ
کهتردرجنبش مطالبه برابری حقوق مدنی برای آفريقائی-آمريکائی ها در آمريکا شيوه نافرمانی مدنی نشسته
را الهام گرفته است .او همچنين اعتصاب کارگران 0مانند بستن موسسه توليدی را شيوه ای از نافرمانی مدنی
ارزيای می کند(.)5
 -5راجر می گويد ما بر اصل مسالمت آميزنافرمانی مدنی تاکيد داريم .چرا که کنش های خشونت زا
نظيردرگيری با پليس 0آتش سوزی و يا حمله به موسسات سرمايه داری 0مانند شکستن شيشه بانک ها 0مردم
را می ترساند واز پيوستن به اعتراض کناره گيری می کنند .دولت و رسانه های سرمايه داری به چنين کنش
هائی انگ هرج و مرج طلبی و خرابکاری زده و باتبليغات گسترده ماهيت آکسيون اجتماعی معترضين را
تحريف می کنند .بنابراين 0هدف ما اين است که با تاکتيک نافرمانی مدنی مسالمت آميز مردم را به جنبش
جذب کنيم .قرار نيست يک جمع محدود 0به سنت گذشته مبارزين حرفه ای 0فعال باشند .تغييرشرائط بوم
زيست مشکل عموم مردم است .ما اميدواريم ميليون ها نفربه جنبش به پيوندند.
 -5-0درعمليات جنبش ش ع ن ک ز در نوامبر سال  5111 05109معترض شرکت کردند و  5پل روی
رودخانه تايمز 0شريان های دوسوی مرکز لندن 0را اشغال کرده و آمد و شد روی پل ها را بهم زدند .در
حرکت ماه آوريل  5107جنبش فکله های آکسفورد 0پيکادلی وفضای ماربل آرچ 0پل واترلو و ازهمه مهمتر
ميدان «بانک مرکزی لندن» را تعطيل کردند .در اين عمليات  510111نفر دست به نافرانی مدنی زده و 7
روز بخشی از مرکز لندن را نابه سامان کردند.
 -0ج ش ع ن ک زحرکتی است سراسری و فرا-ملی .درپيامد جنبش در لندن 0جنبش شورش عليه نابودی
زمين در شهرهای آکسفورد و بريستول سامان يافتند و زمينه سامان يابی در شهرهای ديگرفراهم می شود .
در کشور آلمان فعالين جنبش شورش عليه نابودی کره زمين خود را به نرده های ساختمان نخست وزيری
بستند 0و از آنجال مرکل صدر اعظم آلمان خواستند تا وضعيت اضطراری محيط زيست را به رسميت به
شناسد.
 -0چرا نوجوانان و جوانان دختر و پسر در صف نافرمانی مدنی مسالمت آميزمبارزه می کنند؟ برابربا
تحقيقات دانشمندان محيط زيست 0گرمايش زمين و ذوب شدن يخ های قطب شمال و جنوب از دهه 01 001
و 01به بعد عواقب هولناک اش در بروزات باال رفتن سطح آب اقيانوس ها و زير آب رفتن کشورهای ساحلی
هم سطح آب 0مانند بنگالدش و غيره 0رخداد گردبادهای دريائی و اقيانوسی وگردبادهای خشکی-هر سال

تعداد زيادی گردبادهای خشکی در آمريکا روی داده و سبب تلفات انسانی و خرابی ها شده اند-بارش های تند
و زمان دار وسرازير شدن سيل های ويرانگر 0قحطی 0خشک سالی 0گرسنگی0کم آبی و مهاجرت صدها
ميليونی مردم و غيره .اين عواقب وحشتناک نوجوانان امروز را در دهه های  01و بعد تهديد خواهد کرد ونه
بزرگ ساالن کنونی را  .نوجوانان و جوانان پسر ودختر با انگيزه مصون ماندن در دهه های 01 001 001
امروزدراکسيون های نافرمانی مدنی مسالمت آميز شرکت کرده و با فداکاری حاضرند دستگير 0بازداشت و
زندانی شوند .کم نيستند بيليونرهائی که بی خيال به گرمايش زمين می گويند اگرنياز شد با هواپيما و هليکوپتر
شخصی کوچ می کنيم به جاهای بلند تر.
 -4در آکسيون ماه آوريل  0011 05107نفر دستگير و باز داشت شده اند .راجر بحث می کند دولت می تواند
چندين  0111نفر و يا بيشتر را دستگير 0بازداشت وزندانی کند 0ولی با اين راهکار قادر نخواهد شد جنبش را
به ضعف و تعطيلی به کشاند 0چرا که در قبال هر تعداد افراد دستگير شده تعداد بيشتری به صفوف ج ش ع ن
ک ز خواهند پيوست .باالخره 0آن زمان دور نخواهد بود که دولت بجای دست يازيدن به پليس وبازداشت و
زندان وارد گفتگو با ج ش ع ن ک ز شود .اين فرايند از طريق برپائی مجلس مردم اجرا خواهد شد .گرچه
دولت محافظه کار انگلستان با پذيرش تشکيل مجلس مردم از صيانت مطلق پارلمان عقب نشينی نموده است.
ولی 0دولت در صدد است با مکانيسم مطلوبش مجلس مردم دست چين شده ای را فراخواند .درمقابل ج ش ع
ن ک ز طرفدار بهترين انتخاب ازبين مکانيسم های کشورهای ديگر است.
 -0تا پيش از عمليات ج ش ع ن ز 0موضوع گرمايش زمين هرگز در دستورکاردولت قرار نگرفته بود .ولی0
دو کنش جنبش بويژه دومی سبب شدند که پارلمان انگلستان اعالم وضعيت اضطراری محيط زيست را اعالم
کند .همچنين 0کميسيون ويژه پارلمان مصاحبه ای با «ديويد آتنبرو» زيست شناس و تاريخدان طبيعت برگزار
کند.
 -0تا سال  5100دموکراسی پارلمانی يا دموکراسی نيابتی شرکت مردم در سياست يا تصميم گيری در مسائل
جامعه را به حضوريک روزرای دهندگان در پای صندوق انتخابات محدود کرده است .تصميمات پشت پرده
دولت ژرف0Deep state0به کنار 0در  000روز سياست ملک طلق نمايندگان منتخب در انتخابات قرار می
گيرد .با نامزدی برنی سندرز در سال  5100برای انتخابات رياست جمهوری در سال 5100و اعالم انقالب
سياسی 0يعنی بسيج مردم از پائين برای دخالت درسياست و نامزدی جرمی کوربين به رهبری حزب کارگرو
سامان يافتن جنبش «گشتاور» انحصارسياست درقبضه پارلمان چالش شد .بدين ترتيب 0اولين قدم مهم برای
دخالت مستقيم مردم در سياست 0يا تحول شوراهای محالت سرمايه داری از باال به پائين ياايستاده روی سر به
شوراهای استوار روی پا گشوده شد.
-9متفکران دوران روشنگری رفع کمبود توليد را منوط به سلطه مردان برطبيعت فرض کردند 0و سرمايه
داری مردساالر اين فرضيه را گرفت و خود را درنقش عامل و طبيعت را بسان شيئی با هدف توليد برای
سود و انباشت سرمايه شروع به تجاوز و نابودی طبيعت کرد .با انتقال ازسوخت های فسيلی به انرژی های

تجديدپذيرسرمايه داری خون آشام همچنان دم خواهد کشيد 0هنوز توليد بی بند وبار برای سود وانباشت
سرمايه منابع باقی مانده را خواهد بلعيد وطبيعت را مسموم و تخريب خواهد کرد .ما معضل ترسناک زاد خانه
های بمب اتمی را داريم .نوآم چامسکی بر پايه اطالعات مستند می گويد در  91سال گذشته ما شانس داشيم
زنده بمانيم .در سال  5100جمعيت جهان حدود  9.0ميليارد نفر تخمين زده شد 0و اين رقم افزايش
خواهديافت .بنابراين 0مبارزه راديکال عليه تغيير محيط زيست الجرم مبارزه ايست عليه سرمايه داری و
بناکردن جهانی ديگر است.
 -9ايران و نافرمانی مدنی مسالمت آميز
جنگ در هر شکل وبا هر نيتی قابل دفاع نيست .با هرهدفی جنگ شروع گردد 0عالوه بر خونريزی و
ويرانگری عاقبت اش معلوم نيست .هاود زين 0Howard Zinn0متفکر 0جامعه شناس 0تاريخدان 0نويسنده0
نمايش نويس( )0آکادميسين وفعال چپ راديکال در جنبش های ضد جنگ ويتنام و حقوق مدنی آمريکا  0در
سال 0700در  50سالگی با باور به حقانيت جنگ آمريکا عليه فاشيسم مشتاقانه برای شرکت درجنگ ثبت نام
کرد 0و به عنوان خلبان بمب افکن  05درجبهه اروپا جنگيد .ولی در اواخر جنگ در حقانيت جنگ متفقين
عليه محور شک کرد .بعد از پايان جنگ 0هاود زين از هيروشيما و ناکازاکی ويران شده با بمب های اتمی
آمريکا ديدن کرد .او به استناد عواقب جنگ ها وتحقيقات ژرفش جنگ را به مثابه راهکاری برای تحول
جامعه رد کرد وطرفدار نافرمانی مدنی مسالمت آميز در مبارزات اجتماعی و سياسی شد« .کتاب تاريخ
مردمی آمريکا» تا پيش از درگذ شت اش در سال  5119در  5ميليون تيراژ به چاپ رسيد .هاود زين درکتاب
ها و سخنرانی هايش نافرمانی مدنی مسالمت آميز را تشريح وتوضيح می داد .شايسته است راهکار
نافرمانی مدنی مسالمت آميزدر شکل مناسب اش از سوی فعالين جنبش عليه جمهوری اسالمی داعش نقادانه
بررسی گردد*.
مراد عظيمی
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توضيحات
 -0با تاسی از ˮقرار داد جديد“ فرانکلين دالنو روزولت 0رئيس جمهور آمريکا در سال  00700نام «قرار داد سبز نو» انتخاب شد.
 -5بستن جاده از سوی سنديکای کارگران نيشکر هفته و تظاهراتشان درشهر دزفول 0و نافرمانی مدنی مسالمت آميز کارگران صنعت
اتومبيل سازی آمريکا در سال  0700نمونه هائی از نافرمانی مدنی بشمار می روند.
 -0نمايشنامه يک پرده ای «بازگشت مارکس به سوهو» هاود زين بارها اکران شده و به فارسی نيز ترجمه شده است.
* من نميدانم کتاب تاريخ مردمی آمريکا به فارسی ترجمه شده است 0يا نه؟

