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ســران کشــورهای صنعتی جهان بدوبدو بســوی امضا قرارداد تفاهم نامه نهایی 
نشست پاریس وهمایش مربوطه مریوند. همایشی که درجهت کنرتل انتشار گازهای 
ســمی وگلخانــه ای و بویــژه CO2 وجلوگــریی از افزایش گرمایــش زمنی منعقد 
شــد. روز آخر ماه نوامرب تا دوازدهم دســامرب سال گذشته )2015( سران کشورهای 
صنعتی که نمایندگان سیاســی همان انحصارات آلوده کننده زمنی وزمان هســتند 
درپی کنرتل وکاهش انتشــار گازهای گلخانه ای اند کــه دربهرتین حالت به معنای 
پیدا نمودن منبع سوختی دیگر وجدا از سوزاندن نفت و ذغال سنگ است. واین 
مهم اقال در پنج سال گذشته وتوسط کاخ سفید و مشاوران کلید خورده بود وگویی 
ایاالت متحده امریکا درنظر داشــت تا آنجا نیــز قهرمان مبارزه علیه آلودن زمنی 
ومحیط زیســت لقب گرید. براستی واقعیت داستان چه بود وچه کسانی پشت این 
تغیری خط ریل قطع ســوزاندن ذغال ســنگ وبکارگــریی گاز طبیعی برای صنایع 

ونریوگاه ها بودند.

***

چیزی که درهمایش پاریس هم مطرح شد وهمگان به کاهش تولید گاز CO2 ناشی 
از ســوزاندن ذغال ســنگ در صنایع و تولید نریو رای دادند ابتدا توسط مشاورین 
پرزیدنــت اوبامــا درســال 2012 روی میز قــرار گرفت. نمایندگان شــرکتهای نفتی 
وامرپاطوری مربوطه پشــت این طرح بود وتوسط مشاورین خود )که به استخدام 
اوبامــا درآمــده بودند( تعطیلی معادن ذغال ســنگ را اعالم وبهــره گریی از گاز 
طبیعی را در دستور روز قرار داد. که طرح جامع نام دیگر New Deal جدید بود 
که پرزیدنت اوباما برای تحقق آن به کاخ ســفید راه یافت. طبق این طرح جامع 
کــه انعکاس خودرا در سیاســت خارجــی امریکا گذارد وســبب تحقق بیمه های 
درمانی کم درآمدان شــد یکی هم تعطیلی معادن ذغال سنگ را به همراه آورد. 
طرحی که به ظاهر سمت وسوی انسان دوستانه دارد ویل مجددا دست باز سرمایه 
داران وانحصارات را درتمام زوایای خود پنهان دارد. طرحی که ســیمای سیاسی 
ایاالت متحده امریکا را با فوتوشــاپ انســان دوستی و ضد جنگ وهمراه محیط 
زیست وعلیه گازهای سمی عرضه میدارد. طرحی که در آینده هم باید در تصاویر 
متفاوت تعقیب شــود. همان طرحی که با بوق وکرنــای امثال هیالری کلیننت اما 
کــه بهره وری حداکثری برای یک درصــد از جمعیت امریکا و متحدین را هدف 
خود میداند. به منظور نگاهی نزدیک تر به این مسئله سراغ سیاست کلی واصلی 
امریکا درمورد محیط زیســت و کاهش گرمایش زمــنی برویم که این دو از هم جدا 

ناپذیرند وهردو درخدمت انحصارات فراملیتی.

***

امریکا در ســال 2012 آغاز به تعطیلی معادن ذغال ســنگ نمود و ســریع استفاده 
از گاز طبیعــی را جانشــنی این ماده ســمی و ســم زا نمود. که ذغال ســنگ تولید 

CO2  میکند وصدها ســال این گاز در جو زمنی میماند واجازه تنفس به کره ارض 
نمیدهد. تولید بیماریهای تنفســی و چه بسا جسمی وروانی نیز میکند. پرزیدنت 
اوباما اما که در جهت درســتی گام برداشــته بود بطور تعجب انگیزی انحصارات 
نفتی وشــیمیایی تا صنایع وامرپاطوری ســرمایه آن را تاییــد مینمود! که پرزیدنت 
 John Deutch اوباما و مشــاور اصلی خودرا دراین زمینــه برگمارد. یکی آقای
که رئیس ســابق سازمان سیا بود وســپس خانم Heather Zichat که هردوبرای 

غول تولید انرژی بنام Cheniere کارکرده ومیکنند.
اگرشــهرها و روستاهای کشور چنی زیرغبار آلوده ذغال سنگ تنفس مردمان را با 
مشــکل مواجه ساخته ویل امریکا با روی آوری به گاز طبیعی ازاین مشکل رهایی 
میابد ویل یک نکته را جریان اصلی مدیای امریکایی از چشم وذهن مردم پنهان 
نمودند وآن مســئله گاز ســمی Methane یا مته ئنی اســت. مته ئنی ماده اصلی 
گاز طبیعی اســت وبســیار خطرناک ونابود کننده جو زمــنی وعامل ویژه گرمایش 
ســالهای اخری. نشــر این گاز درســالهای اخری 30 درصد در امریکا افزایش داشته و 
گمان مریود که با تحقیقات پژوهش گران دانشگاه هاروارد )منتشره درسال 2014( 
این گاز و تولید آن 30 درصد هم بیشرت شود. این گاز سبب خفگی سریع جو زمنی 
میشــود واجازه نمیدهد که گرمای حاصله وانتشــار گازهای ســمی زمینی وارد جو 
شــود. با این تغیری ریل از ســوخت ذغال ســنگی به گاز طبیعی درحقیقت خفگی 
جو زمنی بســیار بیشــرت از پیش افزایش داشته است. در موازات انتشار گاز سمی مته 
ئنی درامریکا صنایع چنی هم در رقابت تولیدی با امریکا و جهان ســرمایه غربی 
هر هفته یک معدن ذغال سنگ را میگشایند وهمایش پاریس به منزله سرپوش این 
 State( همه جنایت بوده اســت. پرزیدنت اوباما درســخرنانی ساالنه 2012 خود
of the Union( گفت که بکارگریی گاز طبیعی درصنایع سبب تولید بیش از 600 
هزار موقعیت شــغلی بیشرت میشود. مشــاوران او که پس از اجرای این طرح سریعا 
به شــرکت فراملیتی خود )Cheniere( بازگشتند به مردم وجهانیان. نگفتند که 

نتیجه این کار افزایش 30 درصدی مسمویت جوی خواهد بود.

***

صاحــب نظران براین عقیده هســتند که تولیــد و مصرف گازطبیعــی درعنی حال 
که ظاهرا بدون بو ورنگ و قابل رویت هم نیســت بیشــرت از ســوخت ذغال سنگ 
زیان آور اســت. که درهمان ابتدای رســوخ به صخره های حاوی نفت و گاز هفت 
درصد مته ئنی از عملیات خارج وبه سوی جو زمنی مریود. پژوهش گران دانشگاه 
هــاروارد میگویند که مشــاورین اوباما گفتــه اند که ذغال ســنگ و گاز صادره از آن 
برای 100 ســال درجو زمنی میماند ویل Methane و مولکول های آن ســریع تر 
متالشــی واز بنی مریونــد ویل آقایــان Howarth و Ingraffea معتقدند که مته 
ئنی همان خســارت را در کمرتین زمان سبب میشود! حال بحث برسراین است که 
شــرکت کنندگان اصلی همایش پاریس بهرت ازما به این آگاهی ها دسرتسی دارند 
ومیدانند که کار آنها درمبارزه علیه تولید گاز اکسید دوکربن همان بخیه به آب دوغ 
زدن یا درمثل گره برباد زدن است. چه وحشی گری تولید بنجل های چینی و چه 
قتل عام مردم توســط انتشار گازهای ســمی گلخانه ای دیگر چون مته ئنی دنباله 
ویژه گی مناســبات ســرمایه داری وتولید انبوه است که چشــم این مناسبات است 
وتحصیل ثروت وانباشت سرمایه وبه سرمایه داران امرپیالیستی شرق وغرب اجازه 
میدهد تا با قربانی نمودن جان انسانها جیب آن یک درصد معروف را پر نمایند. 

***

آنچه که امروزه آشــکار شــده این اســت که از همان ابتدای آغاز قــرن 21 میالدی 
صنایــع نفــت وگاز امریکایی  طرح عزیمت به منابع گاز طبیعــی را مطرح واز کاخ 
ســفید اجرای آن را توسط گماشــتگان خود در دولت ها خواستار شدند. آنچه که 
مبحث اصلی را تشکیل میدهد این است که باید از مناسباتی که تولید انبوه ومستمر 
را سبب میشود )سرمایه داری( عبور نمود. عبور از این مناسبات هم اراده گرایانه 



میسر نیست و عنصر آگاهی عمومی نقش واالیی دراین زمینه بازی میکند. همایش 
های پاریس وغریه تنها جلوه هایی از ماله کشتی دنیای سرمایه روی این خودکشی 
جمعی اســت که بدســت یک درصد صاحب قدرت وثروت انجام میپذیرد. اخریا 
در کانــادا هم حزب نئودموکرات این کشــور Leap Manifesto را مطرح نمود 
 Naomi Klein که بیشــرت آمال وآرزوی انسانها را منعکس میکند وبه قلم توانای
نوشته شده است. دراین بیانیه که رهرب حزب آنها )مول کر( حتی جرات و اشکافی 
آن را ندارد آمده اســت که کانادا باید از اقتصاد نفتی خارج شود. هرگونه سوخت 
فسیلی باید از چرخه تولید و توزیع بریون رانده شود. تمام معامالت تجاری زیان 
بار به کشــور ومحرومان )مثل Nofta( باید ملغی اعالم شــود وکانادا باید متعهد 
به تامنی درآمد کافی برای همگان شــود. اینکه این بیانیه در کادر اقتصاد پوسیده 
کنونی وحشت آور است را دشمنان زحمتکشان گفته وجار زده اند ویل باید نوشت 

که حداقل این بیانیه چشم اندازی برای نسل جدید کانادایی ترسیم کرده است.

***

امضا موافقت نامه پاریس درکنرتل انتشــار گازهــای گلخانه ای و بویژه CO2 تنها 
یک بدل کاری واضح اســت. که اساس مسئله جنون تولید وکسب قدرت وانباشت 
ســرمایه وبهره کشی ستمگرانه از انسانها است که باید فکری به حال آن نمود. که 
آلودن جو زمنی وانهدام فضای سبز نتیجه مناسبات وحشیانه ای است بنام سرمایه 
داری کــه تولیــد کنندگان زیر چرت منحــوس آن از جمهوری اســالمی وچنی وهند 
وروســیه وعربستان و امریکا تا برزیل وســایر آلوده کنندگان جمع اند واین معادله 

باید تغیری کند. 






















