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زمین بیمار است
تغییرات  از  ناشی  مخاطرات  با  جانداران  همه  حیات  است،آنچنانکه  افزونی  روبه  تب  واین  دارد  تب  زمین 
اقلیمی و ختریب اکوسیستم روبرو است. تغییراتی روبه وخامت چون ذوب شدن یخچال های قطبی، آتش سوزی، باال 
آمدن و آلودگی آب ها، سیل های مهیب، توفان های بنیان کن، گسترش خشکسالی و سترون شدن زمین و ده ها مشکل 

دیگر که از جایی به جایی منتقل شده، اما همواره رو به افزایش اند. 
از تغییرات اقلیمی، شامل خبر ذوب شدن  اهم آخرین خبرها در مورد ختریب محیط زیست و حوادث ناشی 
چهارصدوچهل میلیارد تن از یخچال های گرینلند تا پایان تابستان ۹۸ )۲۰۱۹ میالدی( است. آتش سوزی در جنگل های 
مدار قطب شمال سبب شده است تا نیم ملیون هکتار از این جنگل ها ازبین بروند. خصوصی سازی جنگل آمازون 
توسط حکومت مرجتع برزیل با پیامدهای وحشتناکی مواجه شده است. این جنگل که به آن ریه زمین می گویند، اکنون 
با آتش سوزی گسترده و ختریب عمدی روبرو است و دولت برزیل را با انتقادهای شدید از سوی دولت ها و هواداران 
محیط زیست مواجه کرده است. همچنین نتایج بررسی های پژوهشی پیشین ناسا که در مقاالت آکادمی ملی علوم 
ایاالت متحده آمریکا منتشر شده، نشان می دهد میزان آب شدن ساالنه یخ های قطب جنوب، از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۷، 

شش برابر شده است. در همین مدت نیز ۱.۳ سانتیمتر به سطح آب اقیانوس اضافه شده است. 

عوامل بیماری زمین کدام اند؟
و  ۱. حتمیل الگوی »تولید کاالیی« در روند بحران ساز نظام سرمایه داری امپریالیستی، که هیچگونه نظم 
نظام انسانی و عدالت خواهانه را منی پذیرد، برای آن است تا روند انباشت سرمایه مختل و یا متوقف نشود.الگوی 
»تولید کاالیی« در نظام سرمایه داری نه براساس نیاز انسان، بلکه براساس نیازسنجی از توان خرید در بازار به 
تولیدات متنوعی از کاالهای فانتزی، کم دوام و یک بار مصرف باویژگی های مد روز )که نظام فرهنگی بازار آن را 
می سازد و تعریف می کند( می پردازد. این کاالها در مواردی کارآمدترند، ولی با سرعت بیشتری از بین می روند. به 
عنوان منونه اتومبیل های بنز در گذشته، برای سال ها قابل استفاده بود، اما بنز های امروزی در مدت زمان بسیار 

چین،

دنیای سرمایه داری

و محیط زیست

محمدرضا طاهریان
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کمتری مستهلک می شوند.
سرمایه داری با حتمیل »الگوی تولید کاالیی« برآن است تا روند تبدیل مواد اولیه به کاال، به ویژه تبدیل کاال به 
زباله را سرعت بخشد. گاهی متامی کاال و گاه یک بخش مهم و گران قیمت آن با سرعت بیشتری مستهلک می شود، 
و خریدار چون بین تعمیر و خرید کاالی نو تفاوت چندانی منی بیند، ترجیح می دهد که کاالی نو را بخرد و خرید قبلی را 
به زباله دان بفرستد. این رابطه، تقاضا و رونق بازار را افزایش می دهد و سود بیشتری حاصل می کند. نتیجه ی به کار 
گرفنت این الگو، استفاده بیشتر و بیشتر از انواع سوخت های فسیلی و همچنین غارت و به هدر دادن منابعی است 
که زمین در اختیار بشر قرار داده است. عوامل مختلفی از جمله فرهنگ مدپرستی و مصرف گرایی، به ویژه آن دسته 
از عوامل اجتماعی که ذوق زیبایی شناسی و سلیقه مصرف کنندگان را شکل می دهد و برتری طبقاتی فرادستان را 
)آنان که بیشتر و بهترین ها را مصرف می کنند( توجیه می کند، در خدمت سلطه و دوام الگوی تولید کاالیی قرار دارد.

غارت منابع زمین نصیب چه کسانی می شود؟
بر اساس این الگو، برداشت بی رویه از منابع زمین، آن هم به ضرب و زور مواد شیمیایی مضر و دستکاری های 
خطرناک ژنتیکی خسارت بار ادامه دارد، و حاصل به دست آمده بسیار غیرعادالنه توزیع می شود. بررسی های علمی 
اجنام شده نشان می دهد، سال به سال میزان برداشت انسان از منابع زمین از طاقت و توان بازتولید ساالنه کره خاکی 
بیشتر می شود، به طوری که انسان در سال ۲۰۱۹تا ۲۹ژوئیه )۷مرداد ۹۸( متام توان تولیدی زمین را مصرف کرده 
است. تولیداتی که ۶۰درصد آنها بنا به برآورد بانک جهانی در سال ۲۰۰۸ توسط دهک اول جمعیت جهان مصرف 
می شود، ۴۰درصد فقیرترین مردم جهان كم تر از ۵درصد منابع طبیعی را مصرف می كنند. ۲۰درصد فقیرترین مردم 

جهان )چیزی حدود ۱.۵ میلیارد نفر( كمتر از ۲درصد منابع جهان را مصرف می كنند.
اگر همین فردا به طریقی یك میلیارد مردم فقیرتر از صحنه گیتی محو شوند، در مصرف منابع طبیعی و میزان 
آلودگی تغییری بسیار اندك دیده خواهد شد. در صورتی كه، اگر ۷۰۰ میلیون مردم ثرومتندتر جهان، سطح زندگی 
متوسط جهان را در پیش بگیرند، حجم آلودگی جهانی نصف خواهد شد. این بررسی ناقض نظریات مالتوسی است. 

نظریاتی که سعی دارد بحران غذایی و زیست محیطی را با افزیش جمعیت زمین مربوط کند.

2. پسماندهای الگوی تولید کاالیی و عوارض آن
 پسماندهای مخرب ناشی ازالگوی »تولیدکاالیی« عمدتًا دو دسته اند. پسماند اول گازهای گلخانه ای است 
که به صورت الیه ای رو به ضخامت در جو زمین جمع می شود. تابش نور خورشید به زمین، در بازگشت با این الیه 
برخورد می کند. این الیه مانند سدی از بازگشت اشعه مادون قرمز موجود در طیف نوری خورشید جلوگیری کرده و آن 

را به زمین برمی گرداند. این پدیده موجب باال رفنت حرارت زمین می شود.
پسماندهای دیگر که از الگوی »تولید کاالیی« نشأت می گیرند، عمدتًا مواد مایع و جامدی هستند که خاک را 
مسموم می کنند. مجموعه این وضعیت تا کنون ده ها موجود ماکروسکوپی و میکروسکوپی را از بین برده است؛ و 
اگر کار بر این منوال بگذرد، براساس هشدارهای منابع علمی معتبر چون ناسا، سازمان جهانی هواشناسی و... ده ها 
سازمان معتبر ملی و بین املللی دیگر، دیری منی پاید که افزایش حرارت وعوارض پسماندهای مخرب محیط زیست، 
و زباله های ماندگار مانند پالستیک حیات همه موجودات زنده و از جمله انسان را در روند بازگشت ناپذیر نابودی 
کامل قرار می دهد. بر اساس نظر دانشمندان از آغاز انقالب صنعتی تاکنون، متوسط دمای زمین یک ونیم درجه 
افزایش یافته و اگر نیم درجه دیگر افزایش یابد، باید منتظر عواقب بسیار وخیمی باشیم. البته سرنوشت پسماندها 
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در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا تاحدود زیادی با سرنوشت پسماندها در کشورهای رو به توسعه و فقیر که 
کشورهای بزرگ سرمایه داری و به ویژه آمریکا در آنها سرمایه گذاری کرده است متفاوت است. 

 آمریکا و سایر کشورهای امپریالیستی در روند »جهانی سازی« عمده ی صنایع خود و به ویژه صنایع آالینده 
را عالوه بر چین به سایر کشورهای در حال توسعه از جمله هند، کره جنوبی، اندونزی، بنگالدش و... فرستاده اند. 
کشورهای فقیرتر به خاطر کاهش مشکالت داخلی خود در مقابل صدور صنایع آلوده بدون تعهدات زیست محیطی و 
ایمن سازی تولید سرخم می کنند و کشورهای امپریالیستی نیز نه تنها به خاطر استفاده از کارگر ارزان، بلکه به خاطر 
کاهش هزینه های ایمن سازی در سیستم تولید نیز از آن استقبال می کنند. منونه بارز نتایج حاصل از صدور صنایع 
آلوده و ناایمن، انفجار کارخانه حشره کش سازی یونیون کارباید آمریکا در بوپال هند است. در نتیجه نشت گازهای 
مسموم از این کارخانه، سه هزاروپانصدنفر در جا مردند که این آمار تا کنون به هیجده هزار نفر بالغ شده است و باقی 

سیصدهزار نفر مجروح این حادثه نیز زندگی دردناک و سختی دارند.
نکته آن است که مدیران کارخانه حتی توبیخ هم نشدند،زیرا از مصونیت قضایی برخوردار بودند و این حادثه 
وحشتناک در رسانه ها عمدتًا به نام »انفجاربوپال« به حساب هند درج شد. و در حالی که هنوز حدود ۲۵تن مواد 

از  مسی در محل باقیمانده است، شرکت یونیون کارباید 
زدودن آلودگی در محل فاجعه شانه خالی می کند. مشابه 
ونه  است  زیاد  بسیار  کمتر(  شدت  با  )البته  حادثه  این 
تنها آمریکا بلکه کلیه کشورهای سرمایه داری یعنی نظام 

سرمایه داری مقصر اصلی این مشکل است.
کنترل  و  کار  هنگام  در  ایمن  کار  محیط  و  جتهیزات 
پسماند ها مستلزم فناوری و هزینه است. در الگوی تولید 
کاالیی که »سود« بر همه چیز مقدم است. جتهیزات و محیط 
ناایمن و عدم کنترل صحیح پسماندها در کشورهای  کار 
فقیر و رو به توسعه داستان غم انگیزی است که ابعاد وسیع 

و آشکاری دارد و یکی از دالئل سرمایه داران برای سرمایه گذاری صنعتی در این کشورها کاهش هزینه های ایمنی و 
کنترل پسماند است. این وضعیت در کشورهای پیشرفته و ثرومتند نیز با ابعاد محدودتری دیده می شود. به عنوان 
مثال نشت سرب حاصل از فعالیت های صنعتی در آب آشامیدنی شهر »فلینت« در آمریکا با اعتراض و تظاهرات 
مردم مواجه شد. اوباما در این شهر در جلسه ای با حضور مردم که عمدتًا سیاه پوستان هستند، شرکت کرد. او ابتدا یک 
لیوان آب نوشید، بعد به جای صحبت از روش های اصولی یعنی تصحیح وضعیت منبع آلودگی، به مردم توصیه کرد 

که بر روی شیر های آب فیلتر بگذارند.
کنترل پسماند به فناوری های پیشرفته ای نیاز دارد تا بازده انرژی را به حداکثر برساند و از پسماند اولیه تا 
آجنا که ممکن است در روند بازیافت استفاده کند و پسماند نهایی را با رعایت نکات ایمنی برای محیط زیست و 
سالمت بی خطر کند. منونه شاخص دیگر انفجار و نشت نفت در خلیج مکزیک است. بر اثر این حادثه ۱۲۵میلیون 
گالن نفت وارد خلیج شد؛ و یازده نفر کشته شدند که جسدشان پیدا نشد. در این حادثه شرکت بریتیش پترولیوم 
مقصر شناخته شد و مکلف به پرداخت هجده میلیاردوهشتصد ملیون دالر خسارت طی هجده سال آینده شد. جالب 
است بدانیم با وجود هزینه های نشت نفت، شرکت بریتیش پترولیوم اعالم کرد که در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۰ یک 

میلیاردوهشتصدملیون دالر سود داشته است.

شیون بر سر دو تن از قربانیان انفجار در بوپال هند
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بحران محیط زیست و کشورهای در حال توسعه
اگر قرار باشد که مسأله کاسنت از گازهای گلخانه ای به طور جدی پیگیری شود، باید کشورهای در حال توسعه، 
کشورهای  به  نسبت  مناسب تری  انرژی  میزان  و  سوخت  از  بتوانند  هستند،  خود  کشور  کردن  صنعتی  حال  در  که 
مصرف کننده و توسعه یافته، که بسیاری از آنان با تفاوت هایی تا حدود زیادی صنعت زدایی شده اند، برخوردار شوند. 
از سوی دیگر، کشورهای توسعه یافته حداقل در مورد هزینه های ایمنی و کنترل پسماندها در کشورهای رو به توسعه 

طمع خود را کاهش دهند.
آرتور کروبر در این باره می نویسد:

»متامی کشورهایی که به مست ثرومتند شدن حرکت کردند در طول مسیر آلودگی زیادی داشته اند. امروزه 
تیترهای خبری با مطالبی از مه دود مسی در شهرهای چین با سرریزهای شیمیایی در رودخانه های آن پر شده 
است. فراموش کردنش آسان است که چهاردهه ی پیش، تقریبًا همین تیترها درباره ی ژاپن نوشته می شد و 
اینکه در دهه ی ۱۹۶۰ ایاالت متحده با مشکالت آلودگی هوای جدی در شهرهای بزرگش مانند پیتزبورگ 
و لس آجنلس روبرو بود. رودخانه های مناطق صنعتی اش در آتش می سوخت و مناطقی به دلیل آلودگی 
شیمیایی برای سکونت نامناسب شده بود. دهه ها طول کشید تا این فجایع زیست محیطی پاکسازی شود 
و هنوز هم نیاز به کار بیشتر وجود دارد. متأسفانه حتی همین »آخرالزمان آلودگی هوا« هم به هیچ وجه 
بی سابقه نیست. ختمین ها نشان می دهد، مترکز ذرات در مه دود عظیم و کشنده ی لندن در دسامبر ۱۹۵۲ 
که بیش از ۴۰۰۰ مرگ قابل شناسایی در پنج روز و به بیش از ۸۰۰۰ مرگ دیگر در ماه های بعدش منجر شد، 
و از آنچه در ژانویه ی ۲۰۱۳ در چین ثبت شد حدود پنج برابر باالتر بود. هدف، سرپوش گذاشنت بر مشکالت 
زیست محیطی چین نیست که اتفاقا به طرز فوق العاده ای بد هستند، بلکه برای نشان دادن آن است که ما 
در مقابل این فرضیه ای گمراه کننده مقاومت می کنیم که این مشکالت منحصرًا ناشی از نسخه مدل رشد 

اقتصادی یا سیستم سیاسی چین است.«
 جالب است بدانیم که باالترین میزان سرانه گازهای گلخانه ای مربوط به کشور امارات است که اساسًا مرکز 

داللی خلیج فارس است و هیچ صنعت مهم و شناخته شده ای در آن وجود ندارد.

3. از تقلب و دروغ گویی تا جتارت سبز )سبزشویی( و کالهبرداری کمپانی ها
به گزارش یورونیوز پس از رسوایی شرکت فولکس واگن که با تقلب، میزان گازهای مسی متصاعده از اتومبیل هایش 
را کمتر نشان می داد، معلوم شد تقریبًا متامی کارخانه های اتومبیل سازی اروپا در اعالم میزان اکسیدکربن تولید شده 
در محصوالت خود دروغ می گویند. علت این است که میزان این گازهای مسی در آزمایشگاه های خوِد این کارخانه ها و 
توسط کسانی که حقوق بگیر همین کارخانه ها هستند، اندازه گیری می شود . باس ایک هاوت یکی از منایندگان حزب 
سبزها می گوید: کمیسیون اروپا از این مشکالت خبر داشت؛ اما سکوت کرد. دو شرکت خودرو سازی میتسوبیشی 
و سوزوکی ژاپنی نیز با استفاده از روش های نامتعارف و تقلب میزان اکسیدکربن متصاعد شده از خودروهایشان را 

کمتر نشان دادند. این وضعیت رسوایی بزرگی برای این کارخاجنات به بار آورد و موجب استعفای مدیران آنها شد.
از سوی دیگر، تبلیغ برای وسایلی که کمتر اکسیدکربن ایجاد می کنند، رشته ای در جتارت به نام »جتارت سبز« 
ایجاد کرده که بسیار پر سود است. غافل از اینکه این محصوالت به ویژه اتومبیل های هیبریدی از همان نیروی برقی 
از سوی دیگر پسماند  با سوخت های فسیلی فعال می شود.  استفاده می کنند که نیروگاه های تأمین کننده برق شان 
باتری های این ماشین ها آلودگی زیادی ایجاد می کند. ادموند زاکای استاد دانشگاه بروکسل می گوید »نباید فریب 
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خورد علی رغم تبلیغاتی که درباره معجزه اقتصاد سبز اجنام می شود، هر ساله میزان خروجی اکسیدکربن بیشتر 
می شود«. یکی دیگر از خبیثانه ترین رفتارهای سران کشورهای سرمایه داری هم دستی با مافیای قاچاق پسماندهای 
رادیو اکتیو و زباله های پالستیکی است. مقصد این زباله ها به سوی قسمت های فقیرتر اروپا و عمدتًا به سوی قاره 

آسیا است. به گفته یورونیوز: قاچاق پسماندهای رادیواکتیو سود زیادی را نصیب مافیاهای قاچاق می کند.

4. جنگ افروزی سرمایه داری و بحران محیط زیست
یکی دیگراز عرصه های مهم ختریب محیط زیست »جنگ« است. در این مورد نظام سرمایه داری از آغاز پیدایش تا 
کنون با جنگ افروزی های بسیار، میزان سرسام آوری از انرژی، منابع، زیرساخت ها، تأسیسات، ساختمان ها و مهم تر 
از آن زندگی و جان انسان ها را هدر داده و نابود کرده است. طبعًا هم ختریب و هم تأمین مصاحل متنوع برای بازسازی 
این امکانات مستلزم صرف میزان زیادی انرژِی با پیامد وسیع ایجاد گازهای گلخانه ای است. برشمردن عوارض 
زیست محیطی و پسماندهای خطرناک فقط در دو جنگ اول و دوم که توسط نظام سرمایه داری برپا شد در حوصله این 
مقاله نیست، ولی اگر مشت منونه خروار باشد بر اساس گزارش یورونیوز، در جنگ جهانی اول فقط ۳۵هزارتن مبب 

شیمیایی در سواحل بلژیک ریخته شد، و از جنگ جهانی دوم 
در یک مورد میلیون ها تن انواع سالح که شامل مبب شیمیایی 
نیز هست در دریای بالتیک و دریای شمال باقی مانده است که 
نشت گاز از آنها اکوسیستم دریا و جان شناگران، دریانوردان و 
ماهیگیران را تهدید می کند و بسیاری را بیمار کرده است. یکی 
از کارشناسان می گوید: »مبب های خوشه ای که توسط ناتو در 
جنگ کوزوو در دریای آدریاتیک ریخته شده حاوی اورانیوم 
است«. حال اگر به خسارات صدها جنگ دیگر که پیش از جنگ 
اول در دوران جنگ های استعماری تا جنگ های خاورمیانه که 
هنوز هم ادامه دارد؛ به عوارض جانی، مالی و عوارض ژنتیکی 
انفجارهای رادیواکتیو از هیروشیما، ناکازاکی، ویتنام تا عراق 
توسعه طلبی،  از  ناشی  که  دیگر  جنگ  صدها  و  کوزوو...  و 

غارتگری و برتری جویی امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا است و زیر پرچم دروغین »بسط دمکراسی و حقوق 
بشر« اجنام شده است، توجه کنیم به نتایج وحشتناکی می رسیم. در مورد هزینه های جسمی )و نه هزینه های روانی( 

جنگ افروزی آمریکا و هم دستانش در خاورمیانه )با مترکز بر عراق( حرف و حدیث بسیار است.
دکتر مژگان صوابی اصفهانی، استاد سم شناسی محیط زیست دانشگاه میشیگان، با همکاری پزشکان عراقی، 
پنج سال در این کشور در مورد عوارض زیست محیطی جنگ افروزی آمریکا حتقیق کرده است. او در این باره می گوید: 
»آلودگی های جنگی در عراق از دو منبع حاصل شد. خنست انفجار مهمات شیمیایی و گلوله های حاوی مواد رادیو 
اکتیو که شلیک شدند، و دوم معدوم کردن غیراصولی هفت هزار مبب شیمیایی بود که مخفیانه در پایگاه نظامیان 
آمریکایی در عراق سوزانده شدند. عوارض این جنایات سبب بروز سرطان وناهنجاری های جسمی گسترده در نوزادان 
عراقی شد. بر طبق آمارها تا قبل از بروز جنگ میزان ناهنجاری های مادرزادی در بین نوزادان عراقی۱/۳۷درصد 

بود ولی بعد از جنگ این میزان به تدریج از ۳۰ تا ۴۹درصد رشد کرد.«
تا اینجا کسی دلش برای عراقی ها نسوخته بود و رسانه ها در آمریکا این جنایات را سانسور می کردند. قضیه 

اکسیدکربن  کمتر  که  وسایلی  برای  تبلیغ 

نام  به  تجارت  در  رشته ای  می کنند،  ایجاد 

»تجارت سبز« ایجاد کرده که بسیار پر سود 

است. غافل از اینکه این محصوالت به ویژه 

برقی  نیروی  همان  از  هیبریدی  اتومبیل های 

استفاده می کنند که نیروگاه های تأمین کننده 

فعال  فسیلی  سوخت های  با  برق شان 

باتری های  پسماند  دیگر  سوی  از  می شود. 

این ماشین ها آلودگی زیادی ایجاد می کند.
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آالینده ها  معرض  در  و  بوده اند  منطقه  این  در  که  آمریکا  جنگی  سربازان  شد  معلوم  که  شد  برمال  زمانی  آمریکا  در 
قرار گرفته اند، مرتب با بیماری های ناشناخته از دنیا می روند. از بیماری های تنفسی و قلبی گرفته تا سرطان های 
مختلف؛ اما قصه وقتی جدی تر شد که پسر آقای »جو بایدن« که چند سال در یکی از پایگاه های نظامی آمریکایی در 
عراق بود، از سرطان مغز مرد و وقتی خبر مرگ او منتشر شد، افکار عمومی در آمریکا تازه متوجه شدند که در عراق 
چه فاجعه ای اتفاق افتاده است. پس از این قضیه بود که صدها سرباز آمریکایی، از مؤسسات و سازمان های متولی 
ساماندهی سالح ها و پایگاه های نظامی در عراق تقاضای پرداخت غرامت کردند. نکته قابل تأمل هم اینکه مدیرکل 
یکی از این سازمان ها »دیک چنی« بوده که وظیفه رسیدگی به زباله سالح های شیمیایی را در پایگاه های نظامی 
آمریکا در عراق بر عهده داشت؛ اما به جای رسیدگی به زباله ها، آنها را می سوزاندند. آن هم در زمین هایی بسیار 
وسیع به بزرگی زمین فوتبال آمریکایی. نکته غم انگیز ماجرا این است که در متام این خبرها، از تلفات زنان باردار 
و نوزادان، که بیش از سربازان در خطرند، حرفی زده منی شود. بخش زیادی از کودکان مبتال به ناهنجاری مردند، اما 
آنان که زنده ماندند، با عوارض عصبی شدید و هزینه های سنگین به زندگی ادامه می دهند.ناهنجاری هایی که ممکن 
است تا نسل های بعد ادامه یابد. غبار های آلوده، که حاوی ۳۷ نوع ماده خطرناک می باشد، رهاورد جنایت های 
جنگی آمریکا و متحدانش در عراق است که بخشی از آن به جنوب و غرب ایران نیز سرک می کشد. اما این متام 
ماجرا نیست، آمریکا فقط در طی سال ۲۰۱۵ بیست وسه هزارودویست مبب بر سر مردم سوریه و عراق ریخته است و 
برای کشنت هر کدام از اهالی خاورمیانه به طور متوسط دویست وپنجاه هزار تیر شلیک کرده است. امکانات و ادوات 

جنگی آمریکا در این جنگ ها سه برابر مجموع نیروهای روسیه، سوریه و ایران بوده است.«
جالب اینجاست که بعدًا توطئه ی آمریکایی در مورد استفاده دولت سوریه از مبب های شیمیایی توسط خبرنگار 
نشریه ایندپدنت لندن لو رفت و نقش مخرب و خائنانه گروه »کاله سفیدها« افشا شد. ابعاد جنایات جنگی و زیست 
و هزینه های  این منطقه سابقه ای گسترده و قدیمی دارد  از  برای کنترل صدور نفت  آمریکا در خاورمیانه  محیطی 
زیادی را به مردم این منطقه و مالیات دهندگان آمریکایی حتمیل کرده است. آمریکا و هم دستان اروپایی اش در ناتو 
از جنگ افروزی و ایجاد فضای جنگی و وحشت آفرینی برای گسترش مسابقه تسلیحاتی دو هدف عمده را دنبال 
می کنند.خنستین هدف به انقیاد درآوردن باقی جهان و حتمیل الگوهای متضمن منافع خود به این کشورها است.
به عنوان مثال دراین رابطه، آمریکا برخالف تعهدی که ریگان به گورباچف داده بود، ناتو را به مست شرق گسترش 
داد و اخیرًا به طور یکجانبه از پیمان منع گسترش موشک های میان برد هسته ای با روسیه خارج شده است. ثانیًا، 

پلیکان آلوده به لجن ضایعات نفتی
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برای آمریکا تولید سالح صرفًا به منزله ابزار جنگی نیست، بلکه 
به جتارت بسیار مهمی تبدیل شده است. مجتمع های صنعتی 
ــ نظامی بخشی از سهام کارخانه های اسلحه سازی را به صورت 
جتارت  از  حمایت  تا  کرده اند  توزیع  مردم  از  بخشی  بین  خرد 
اسلحه، جنگ افروزی در جهان و آزادی فروش اسلحه در داخل 
جنگ افروزی  کنند.  برخوردار  اجتماعی  تکیه گاه  از  را  آمریکا 
از  از مهم ترین هدف های آمریکا است.  برای رونق این جتارت 
سوی دیگر آمریکا و دنباله روهای درجه اول اروپایی اش در جهت 
بر جهان در قالب پیمان  حفظ سلطه خود و نظام سرمایه داری 
ناتو ده ها پایگاه نظامی در جهان احداث کرده اند. مهم ترین آنها 
در خاورمیانه، اسراییل است که کانون جنگ افروزی در منطقه است. کشوری متجاوز و اشغالگر که از کالهک های 
امتی نیز برخوردار است. از دیدگاه دموکراسی آمریکایی، مردم کشورهای دیگراز حق تعیین سرنوشت محروم اند. لذا 

هرجا نظامی مستقل و ملی شکل گرفت، باید آن را از بین ببرند و یامطیع خود کنند.
آمريكا با فاصله بسیار زیادی بزرگ ترين توليدكننده سالح در جهان است و هزینه نظامی آمریکا فقط در سال 
۲۰۱۸برابر با ۶۴۳/۳میلیارد دالر بوده است. اما این متام ماجرا نیست، هزینه های نظامی جهان که نتیجه مستقیم 
وحشت آفرینی و سلطه جویی سرمایه داری جهانی است و در جهت ختریب محیط زیست تدارک شده بسیار فراتر از 
این هاست. به گزارش یورونیوز به نقل از »انستیتو بین املللی پژوهش های صلح استکهلم« هزینه های نظامی جهان 
در سال ۲۰۱۸ به رقمی برابر یک تریلیون وهشتصد میلیارد دالر رسیده است.البته بخشی از این هزینه ها، هزینه های 
دفاعی است که نقش درجه دوم دارد، من جمله هزینه های نظامی روسیه ده برابر کم تر از آمریکا است. این در حالی است 
که آمریکا که هرگز توسط هیچ کشور دیگری مورد تهدید به جتاوز یا حمله واقع نشده است، اما همچنان در حال تهدید 
جهان تا تهدید به »جنگ ستارگان« بوده است. پنتاگون و سازمان سيا اصلي ترين برنامه ريز جنگ در جهان هستند 
و عربستان بزرگ ترین خریدار سالح در جهان است . بخشی از هزینه های تسلیحاتی و جنگ هایی که پس از جنگ 
دوم توسط آمریکا و ناتو بر پاشده، می توانست متامی مشکالت بشر را در زمینه آموزش، غذا و مسکن، بهداشت 
و درمان حل کند و با گسترش حتقیق و توسعه فناوری، انسان را از حداکثر بازده انرژی سالم و امکانات زندگی ساز 
طبیعت برخوردار مناید. به گفته ی سازمان بهداشت جهانی بازده و حاشیه سود آنتی بیوتیک ها کم تر از باقی داروها، 
به ویژه داروهای لوکس تقویتی و زیبایی است و هزینه حتقیقات برای به دست آوردن آنتی بیوتیک های قوی تر تا 
۳۷میلیارد دالر نیز برآورد می شود. لذا کمپانی های بزرگ داروسازی حاضر به سرمایه گذاری برای حتقیقات و یافنت 
آنتی بیوتیک های جدید نیستند. این وضع در حالی است که به علت مقاومت میکروب ها در برابر آنتی بیوتیک های 
موجود، ساالنه ۷۰۰هزارنفر جان خود را از دست می دهند. براساس تأکید سازمان بهداشت جهانی ادامه این وضع 

موجب می شود تا این میزان در سال۲۰۵۰ به ده میلیون نفر برسد.

مقصر این وضعیت کدام کشور است: چین، آمریکا و یا...؟
مقصر اصلی این وضعیت در پس غوغای تبلیغاتی رسانه ها مخفی شده است، رسانه های امپریالیستی و بعضی 
منابع ظاهرًا بی طرف، چین را به عنوان مقصر اصلی و آمریکا را به عنوان مقصر بعدی معرفی می کنند. متام این غوغا 
برای فرافکنی و پنهان کردن چهره مقصر اصلی یعنی »نظام سرمایه داری« است. از سوی دیگر اعطای نقش اول به 

اگر همین فردا به طریقی یک میلیارد مردم 

فقیرتر از صحنه گیتی محو شوند، در مصرف 

آلودگی تغییری بسیار  منابع طبیعی و میزان 

اگر  که،  صورتی  در  شد.  خواهد  دیده  اندک 

ثروتمندتر جهان، سطح  مردم  میلیون   ۷00

بگیرند،  پیش  در  را  جهان  متوسط  زندگی 

حجم آلودگی جهانی نصف خواهد شد.
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چین در این مورد کلی گویی است و در ادامه فریب تبلیغاتی »چین ستیزی« اجنام می شود؛ زیرا به نوشته آرتور کروبر »بر 
مبنای ارقام به دست آمده به ازای هرنفر، وضعیت چین چندان بد به نظر منی رسد. مصرف چین در سال ۲۰۱۴ شانزده 
بشکه نفت به ازای هر نفربوده است. یعنی تنها کمی باالتر از متوسط مصرف جهانی و کمتر از یک سوم ۵۳بشکه ای 
است که هر آمریکایی به طور متوسط مصرف کرده است.« )نقل از کتاب »آن سوی دیوار« ص ۲۲۵، انتشارات دانشگاه آکسفورد 
که درباره چین نوشته شده است(. »و این در حالی ست که مصرف سوخت های فسیلی در چین »مصرف سازنده« است، چرا 

که به گفته نویسنده کتاب »آن سوی دیوار« چین »کارگاه تولید جهان« است، و تولید بسیاری از نیاز های آمریکا و 
سایر کشورهای سرمایه داری به چین منتقل شده است و مردم چین خسارت زیست محیطی را بابت تأمین نیاز های 
کشورهای امپریالیستی حتمل می کنند. عالوه بر این چین با قبول نقش خود در کنترل گاز های گلخانه ای، اقدامات 

مؤثر و بی بدیلی اجنام داده که اثرات آن به زودی منایان تر خواهدشد.«

رویکرد متفاوت چین و کشورهای سرمایه داری به رهبری آمریکا در بحران اقلیمی و محیط زیست 
نکته جالب آن است که کشورهای امپریالیستی سعی دارند تا با فرافکنی،آلودگی های زیست محیطی را به 
عنوان بهانه ای برای کنترل رشد صنعتی کشورهای در حال توسعه »به ویژه چین« مطرح کنند. حال آنکه آمریکا و چین 
دو رویکرد جداگانه و مخالف در زمینه تغییرات اقلیمی در پیش گرفته اند. عده ای فکر می کنند انکار تغییرات آب 
و هوایی توسط دونالد ترامپ احتمااًل ناشی از شخصیت نامتعادل اوست، زیرا او رمسًا طرح های زیست محیطی را 
رد کرده و از عهدنامه غیرالزام آور پاریس خارج شده و گفته »منی خواهم باور کنم این تغییرات به دست انسان اجنام 
گرفته« و نیز در آغاز کارش در کاخ سفید »اسکات ُپرو ئیت« را که ارتباط نزدیکی با شرکت های نفتی دارد و در مورد 
تغییرات آب وهوایی کاماًل با ترامپ هماهنگ است، به عنوان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا انتخاب 
کرده است. اما این سیاست کلی بخشی از هیأت حاکمه آمریکا است. در زمان اوباما هم وقتی اوبعد از کنفرانس 
پاریس طرحی را برای کاهش گازهای گلخانه در آمریکا، ارایه کرد، ابتدا با مخالفت کنگره و سپس با وتو دیوان عالی 
آمریکا مواجه شد دلیل این مخالفت آن است که کاهش گازهای گلخانه ای، یعنی کاهش تولید و کاهش تولید به معنای 
اختالل در روند انباشت سرمایه است که سبب تعمیق بحران در نظام سرمایه داری می شود. بعد از این ناکامی، اوباما 
که یک حقوقدان بود اعتراضی نکرد، به حکم قانون و دموکراسی سرمایه داری که در آن حق با سرمایه دار است، 
احترام گذاشت و به همین دلیل در چهارچوب این روابط عماًل فرق بین اوباما و ترامپ در جزئیات است.و یا به 
عبارت دیگر ترامپ چهره عریان سرمایه داری است. او وقتی شنید که یخچال های گرینلند رو به ذوب شدن است، 
خواستار خرید جزیره گرینلد شده بود، چرا که همان سودای پمپئو را داشت. پمپئو در کنفرانس »قطب شمال« از ذوب 
شدن یخچال های قطبی اظهار خرسندی کرده و گفته بود با ذوب شدن یخچال های قطب شمال ما به میزان زیادی نفت، 

گاز و املاس دست پیدا خواهیم کرد.
اما رویکرد چین به مسائل زیست محیطی صادقانه و کاماًل متفا وت است. »صبح روز پنجم مارس ۲۰۱۴، 
لی ک چیانگ، رئیس مجلس ملی جمهوری دموکراتیک خلق چین در مراسم افتتاحیه ی دومین نشست دوازدهمین 
کنگره ی ملی در تاالر بزرگ خلق چین گفت: »زیست شناختی رشد متدن، امری دشوار، مهم و ضروری برای زندگی 

پمپئو در کنفرانس »قطب شمال« از ذوب شدن یخچال های قطبی اظهار خرسندی کرده و گفته بود 
با ذوب شدن یخچال های قطب شمال ما به میزان زیادی نفت، گاز و الماس دست پیدا خواهیم کرد.
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مردم و آینده ی دولت ماست. هوای آلوده ی هرروزه، بخش های بیشتری از چین را در بر می گیرد و آلودگی محیط 
زیست تبدیل به مشکلی اساسی و بزرگ شده است که در واقع خط قرمز طبیعت در مقابل پیشرفت های ناکارا و 
کورکورانه می باشد. ما باید حفاظت از محیط زیست و زندگی مان را بهبود ببخشیم و اقدامات پیشگیرانه ای را برای 
به اجنام رسانیدن این عمل دشوار به کار بگیریم. ما با عزم و اراده ی خویش، همانگونه که جنگ علیه فقر را شروع 

کردیم، جنگ علیه آلودگی را نیز شروع می کنیم.«
آرتور کروبر درباره رویکرد زیست محیطی چین می نویسد: »در سال ۲۰۰۵ هنگامی که دولت از برگشت ناپذیر 
سنگ  زغال  به  وابستگی  کاهش  و  انرژی  بهره وری  کرد،  نگرانی  احساس  چین  انرژی بر  به شدت  رشد  مدل  بودن 
هدف سیاسی پر اهمیتی شد. نگرانی درجه دو این بود که، وابستگی مفرط به زغال سنگ )مصرف در ۷۰درصد 
مصارف انرژی اولیه و باالی ۸۰درصد تولید برق( آلودگی هوای محلی را وخیم تر می کرد و سهم کالن کنونی چین را 
در انتشار گازهای گلخانه ای به عنوان عامل تغییرات اقلیمی باال می برد. پس از آن پکن کاهش ۲۰درصدی شدت 
مصرف انرژی -مقدار انرژی الزم برای تولید یک یوآن تولید ناخالص داخلی - را به عنوان هدف کشور  تا سال ۲۰۱۰ 
تعیین کرد. همچنین با هدایت سرمایه گذاری های عظیم به مست سوخت های پاک تر، گاز طبیعی، انرژی آبی، انرژی 
هسته ای و منابع بازگشت پذیر مانند باد و انرژی خورشیدی بر کاهش وابستگی به زغال مترکز کرد. این تالش ها تأثیر 
قابل مالحظه ای داشت. گل سرسبد برنامه های بهره وری انرژی »هزار برنامه ی بنگاهی« بود که اهداف جداگانه ای 
برای بهره وری بزرگ ترین کارخانه های کشور در صنایع سنگین تعیین کرد؛ پس از چند سال، این نظام توسط بیشتر 
استان ها نیز اجرا شد. شدت مصرف انرژی بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بسیار نزدیک به هدف تعیین شده، تا ۱۹درصد 
پایین آمده است و پله ی بعدی برای کاهش ۱۶درصدی بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ طی شده است. سهم زغال سنگ در 
انرژی اولیه که در سال ۲۰۰۵ به باالترین حد خود در حدود ۷۳درصد رسیده بود. در سال ۲۰۱۶ به ۶۶درصد نزول کرد. 

)کتاب آنسوی دیوارصفحه ۲۳۸ و ۲۳۹(

این نویسنده تاکید می کند »نیروگاه های زغال سنگی چین در تبدیل به الکتریسیته حدود ده درصد پربازده تر 
۴۰تا۵۰  معمول  طور  به  آمریکا  نیروگاه های  که  است  این  دلیلش  هستند.  آمریکا  سنگی  زغال  نیروگاه های  از 
سال عمر دارند، در حالی که عمده ی نیروگاه های چین در دهه گذشته راه اندازی شده اند و از فن آوری جدیدتر و 
کارآمدتری سود می برند.«  کروبر همچنین تاکید می کند »چین هم اکنون با بدعت گذاری برای محدود کردن انتشار 
دی اکسید کربن با ترکیبی از )الف( تغییر در ساختار اقتصادی برای کم انرژی بر ساخنت آن؛ )ب( تغییر در ترکیب 
منابع انرژی از حلاظ وابستگی کمتر به زغال سنگ و بیشتر به سوخت های فسیلی متیزتر )مانند گاز طبیعی( و 
انرژی برگشت پذیر؛ و )پ( ارتقاء بازدهی انرژی مشکل تولید اکسید کربن را کاهش دهد. در اجنام این اصالحات، 
انگیزه های قوی برای کشور چین وجود دارد. یکی اینکه روشن است که رشد اقتصادی پایدار و متعادل طوالنی 
در  برای کم کردن نقش چین  نیاز  آنکه رویه های مورد  انرژی کشور وابسته است، دیگر  برداشت  به کاهش  مدت 
است؛  الزم  هوا  آلودگی  مخوف  مشکل  درآوردن  کنترل  طرح  برای  که  است  رویه هایی  همان  اقلیمی،  تغییرات 

مسأله ای که نگرانی بیش از پیش اجتماعی چین است.«
اما خبرها درباره رویکرد چین به انرِژی پاک، به روزتر و امیدوارکننده تر است. از جمله در مندرجات پایگاه جهانی 
»ren21.net« که دولت آمریکا یکی از اعضا اصلی آن است و چین در آن از طریق مراکز علمی حضور دارد، چنین آمده 
است: »چین بزرگ ترین توسعه دهنده ی برق و گرمایش جتدیدپذیر در هشت سال گذشته و قهرمان بی بدیل جتدیدپذیرها 
در دنیاست«. و در جای دیگری از همین منبع آمده است »چین همچنان باالترین سطح سرمایه گذاری دنیا را داراست، 
)۳۲درصد از کل تأمین مالی انرژی جتدیدپذیر در جهان، به غیر از پروژه برق آبی بزرگ تر از ۵۰ مگاوات( اما پس از 
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اینکه در سال ۲۰۱۵ باالترین رکورد در میزان سرمایه گذاری در جتدیدپذیرها به ثبت رسید، بخشی از سرمایه گذاری ها 
در ۲۰۱۶ به بهبود شبکه و بازار برق به منظور استفاده بهتر از منابع موجود انرژی جتدیدپذیر معطوف شد.

در ژانویه ۲۰۱۷ دولت چین اعالم کرد تا ژانویه ۲۰۲۰ مقدار ۳۶۰میلیارد دالر جهت تقویت جایگاه خود به عنوان 
پیشتاز در زمینه انرژی جتدیدپذیرصرف خواهد کرد.« همچنین به گزارش سایت )CWR(چین از سال ۲۰۰۹بزرگ ترین 
تولیدکننده صفحات خورشیدی بوده است و در سال ۲۰۱۵نیمی از ظرفیت ۶۳گیگاواتی تولید انرژی بادی، مربوط به 
چین بوده است. اداره ملی انرژی چین در سال۲۰۱۷ عالوه بر لغو قرار تأسیس ۱۰۰نیروگاه زغال سنگی، آخرین نیروگاه 

زغال سنگی در پکن را نیز تعطیل کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، چین عالوه بر سرمایه گذاری در زمینه به دست آوردن و استفاده از »انرژی پاک« در زمینه 
طراحی مجتمع های مسکونی که انرژی کم تری استفاده می کنند و در زمینه بازیافت آب مصرفی در این مجتمع ها به 
پیشرفت های مهمی دست یافته است. جالب است که از بام این مجتمع ها هم برای ایجاد فضای سبز استفاده می شود. 

البته ایجاد فضای سبز در چین ابعاد بسیار گسترده ای دارد.
چین میزان جنگل کاری و ایجاد فضای سبز را از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۸ از ۱۲درصد به ۲۳درصد )مساحتی برابر 
جمهوری ایرلند( افزایش داده است. صنعت چاپ سه بعدی، چشم انداز امیدبخشی را برای تولیدات بادوام طوالنی، 
با کم ترین عواض زیست محیطی و هزینه کم تر گشوده است. این صنعت دارای کاربردهای گسترده ای در چرخه تولید 
است. از جمله در صنعت هوا و فضا با استفاده از این صنعت، می توان با طراحی دقیق، قطعات پیچیده و پر دوام 
تولید کرد، و با سرعت منونه اولیه دستگاه های پیشرفته و نوظهور را ساخت . همچنین با استفاده از صنعت چاپ سه 

بعدی می توان کار تولید مایحتاج زندگی مثل کفش را با کم ترین ضایعات به پیش برد.
زیست«  محیط  حتقیقات  عمومی  »مرکز  و  طبیعت«  دوستان  »مؤسسه  مثل  غیردولتی  مؤسسات  چین  در 
و...با همکاری افراد داوطلب در مورد استفاده کمتر از پالستیک و لوازم یک بار مصرف مثل قاشق و بهداشت 
فرهنگ سازی می کنند. افراد داوطلب در پاک سازی زمین، زدودن آلودگی از آب ها، حفظ جنگل و گونه های گیاهی و 

جانوران عالوه بر حمایت اجنمن های غیردولتی از حمایت های دولتی نیز برخوردار می شوند.
چین عالوه بر متهیداتی که در مورد انرژی به عمل آورده، همچنین با هدایت رودخانه یانگ تسه به مناطق مبتال 

به خشکسالی و بحران زده شمال کشور به کاری دست زده است که از آن به پروژه بزرگ قرن یاد می کنند.
 

به کجا می رویم؟
توهمات  دام  در  آنچنان  خود  می کنند،  متهم  ایده ئولوژی  چنبره  در  گرفتاری  به  را  عدالت خواهان  که  آنانی 
سودپرستانه اسیرند که چشم وگوش خود را بر فجایعی که از مقابل شان می گذرد، بسته اند. به زعم آنان سرمایه داری 

الگوی اقتصادی پویایی است که همیشه می ماند و بشر باید در نکبت های حاصل از آن در جا بزند
واقعیت آن است که اگر نظام سرمایه داری مباند، عالوه بر عمیق تر شدن فاصله فقیر و غنی در جهان، بشر بیش 
از پیش در جنگ های بیشتر، و آلودگی های بیشتر زیست محیطی درگیر می شود، تا آجنا که ممکن است در یک 
جنگ امتی گسترده و یا در اثر تغییرات اقلیمی، نسل بشر منقرض شود. سرمایه داری کنونی، با توجه به انسداد 

ساختاری اش، در چنان وضعی است که نه فقط دشمن زحمتکشان و محرومان، بلکه دشمن کل بشریت است.
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