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مطلــب "محاصره چنی یا پوزش خواهی کاخ ســفید" چند مــورد جنجایل را در 
رسانه های بیشرت خارج از فضای مدیای جریان اصلی به میان کشید. مواردی چون 
بازبینی کشتار ونقض حقوق بشر، نسل کشی ها وکودتاها از جانب حکومت های 
دســت نشانده امریکا و پوزش خواهی باالترین مقامات اجرایی آن کشور از جمله 
اوباما ، جان کری وبقیه. مطلب حاضر دنباله مشــکالت امرپاطوری را میگرید واز 
نگاهی دیگر ودرمورد مقوالتی جدید. مسایلی که دال برآنند که انحصارات نفتی 
تسلیحاتی کم ارزش تر میشوند ودرعوض امریکا در فضای جدید وارد خواهد شد.

***

گرمایش زمنی روندی اســت که تازه آغاز شــده وصاحب نظرانی کــه دراین مورد 
پژوهش کرده اند )دیویدســوزوکی یا نائومی کالین( معتقدند که بخشــی از زمنی 
وکشــورهای واقــع درآن مدار رو به خشکســایل دائمی وبی آبــی رفته ومهاجرت 
میلیاردی آنان ناگزیر خواهد بود. ازســوی دیگر بازدهی زمنی دربســیاری نقاط 
چون خاور نزدیک به حداقل مریســد وسایرین چون اســرتالیا ژاپن وچنی وشرق 
دور دراین تغیری شــرایط جوی با بحران تولیدات کشــاورزی روبرو خواهند شــد. 
ابتدا اینکه ذخائر آب شــریین آن مناطق ناپدید میشود ولذا تولیدات مواد غذایی 
چنــان کاهش میابد که آنــان را محتاج واردات مایحتاج غذایــی از خارج میکند. 
دراوضاعی که حتی ســازمان ملل متحد آن را برای ســال هــای بعد از 2050 پیش 
بینی نموده بسیاری از کشورها به سبب تغیریات جوی خشکسایل و قحطی ، تمام 
درآمــد احتمایل وثروت خودرا متوجه خرید مواد غذایی میکنند. دراین شــرایط 
کشــورهای چنی اســرتالیا شــرق دور وبخش مهمــی از افریقا و خــاور نزدیک به 
خشکســایل مستمر مریسند. دراین تصویر است که طبق گزارش سازمان ملل متحد 
کشورهای کانادا ایاالت متحده امریکا وروسیه به سبب دسرتسی به مخازن عظیم 
آب شــریین )آب شــدن برف و یخ های قطبــی( وبه جهت اســتعداد ذاتی خاک 

حاصل خیز خود منابع تولید مواد غذایی جهانی خواهند شد!

***

گویی دور جدیدی از مناسبات اقتصادی برتر آغاز خواهد شد وکشورهایی چون 
چنی وشرق دور ، افریقایی وخاورمیانه ای با مهاجرت های عظیم مواجه وثروت 
ملی آنان کفاف بهزیســتی مردم وبویژه تولیدات کشاورزی ودامداری را نمیدهد. 
وابســتگی جدید به امریکا روســیه وکانــادا بی تردید خواهد بــود واین را بهرت از 
هرکــس مقامات امریکایــی میدانند. با ایــن توضیح کوتاه تحلیل گران سیاســی 
امیدوارند که دنیا توجه خودرا روی تولید جایگزین ســوخت فسیلی )نفت وگاز( 
بیشرت کرده والزام به جنگهای نفتی-تسلیحاتی هم بیهوده شود.که دراینصورت 

مجددا کشــورهایی چون کانادا ،روســیه وبویژه ایاالت متحــده امریکا به عنوان 
قطب های تولید مواد غذایی و ذخائر آب شریین جهان را وارد مراودات وروابط 
جدیدی درهمنی ســامانه مناســبات ســرمایه داری خواهند نمود. که وابســتگی 
جهان به مواد غذایی تولیدی درشمال از طرفی و انحصار علوم ودست آوردهای 
مبارزه با خشکسایل )همه در دست کشورهای برتر( تعداد زیادی از کشورها را بیش 
از پیش به امریکا و متحدین وابســته خواهد نمود. امریکایی که از زمان پرزیدنت 
کارتــر با تخصیص بودجه عظیم به کشــاورزان پول میدهند که زمنی ها زیر کشــت 
نربند )قبال تولید مازاد را برای نگهداشــن قیمــت دربازار به اقیانوس مرییختند( 
ودولــت دموکرات کارتر مبتکر یارانه دادن به کشــاورزان شــده که امریکا مخاذن 
عظیــم نفــت و گاز دارد که در چاه ها وحوزه های نفتی خــودرا بویژه در تگزاس 

ولوئیزیانا مهروموم کرده وبرای روز مبادا!

***

براســتی دراین تصویر سرنوشــت مردم ایران چه خواهد شــد. کم آبی به بی آبی 
مریسد وباکاهش تولیدات مواد غذایی اعم از دامی وکشاورزی وسقوط درخواست 
برای نفت کشــور دچار بحران زیست محیطی و تکان های اجتماعی ازنوع مرگ 
وزندگی میشــود. حال آشــکار میشــود که چرا کشــورهای زیادی در دنیا مشــغول 
پژوهــش یــا بهــره وری از تکنیک های جایگزین هســتند. چراکشــور چنی درها 
را بازنمود وصدها میلیون شــهروند خود را درگوشــه وکنــار جهان وبویژه دنیای 
شــمال. اروپا وامریکای شــمایل جاســازی کرده است. رشــد درآمد طبقه متوسط 
ازســویی وانفجار جمعیت آنها از طرف دیگر سبب شده که صدها میلیون کره ای 
وچینی راهی دنیای شمال شوند. تجربه نشان داده که چنی بیشرتین استفاده را از 
این اتباع خود در همه زمینه ها میکند! آنها چشم وگوش سیستمی هستند که بانام 
حزب کمونیست چنی سرمایه داری وحشی و بورژوازی عقب مانده فرهنگی چنی 
را بــه لحاظ تکنولوژی برتر اطالعاتی ومایل یاری مریســانند. این روند مهاجرت 
باسرسام جدیدی شدت گرفته وترش خشکسایل واحتمال تغیریات رادیکال جوی 

هشداری به مقامات آن کشورها داده است.

***

باتوجه به چند نکته باال پرسش این است که امرپاطوری سرمایه آیا مجددا احتیاجی 
به جنگ های نیابتی وجنایات قبلی خواهد داشــت. آنجا که روزی از نفت خاور 
نزدیک بی نیاز شده وخشکسایل مردمان را محتاج مواد غذایی موجود در شمال. 
دراین مورد است که نسل جوان امریکایی ترجیح میدهد تا هرچه زودتر جایگزین 
ســوخت فســیلی ازطریق افزایش میدان های تولید نریوی خورشیدی بادی وآبی 
پیدا شــود. کمیسیون کشاورزی ســازمان ملل متحد خشکسایل در دو دهه آینده را 
تعینی کننده سیاست بنی المللی ارزیابی میکند وازهمنی روست که مجددا ودرآن 
شرایط بازنده اصلی کشورهایی هستند )ایران( که ازحضور حکومت های توتالیرت 
ونزدیک بنی سیاســی رنج میربند. هرســال که بدون برنامه ریزی برای جانشــنی 
کاشت وبرداشــت ســنتی میگذرد مردم ایران قدمی دیگر به قحطی وبی نوایی 
افزون تر نزدیک میشــوند. کشــوری که جمعیت آن از 25 میلیون نفر به 80 میلیون 
رســیده ونشســته بردرآمد حاصل از فروش نفت خام حکومت تروریســتی اولویت 
هــای مضحک بــرای خود بوجــود آورده ودراین خیمه شــب بازی رســوا خزانه 
مملکت خرج تروریســتهای منطقه میشــود. چیزی که فراموش شده تصویر آینده 
واوضاع منطقه وتکلیف بهزیســتی مردمانی اســت که نــه در ظهور ونه در حضور 
تروریســتها نقشی نداشته اند )نســل آینده( وبا دربه دری و کوچ اجباری وقحطی 

مواجه میشوند. 

***



کم آبی کنونی با خشکســایل آینده گره میخورد وکوچ اجباری استانهای قحطی 
زده آغازی دوباره میابد. کشــورهای منطقه در بحرانی جدید وارد میشــوند ودنیا 
وارد دور دیگری از ســلطه انحصارات فراملیتی در همنی مناســبات سرمایه داری 
میشــود. نقــش امریکا وروســیه )خود بخوبــی میدانند( مهمرت از کنــون واهمیت 
قدرت سیاسی-نظامی آنها افزون تر خواهد شد. اگرچه امریکا میخواهد پس از 
شکست درنابود نمودن اقتصاد روسیه )پس از سقوط اتحاد شوروی( آن ابرقدرت 
همیشگی را وارد دوروتسلسل درگریی های منطقه ای نماید ویل پیش روی امریکا 
اکنون کشــور چنی قرار دارد وامریکا میخواهد آن را محاصره مهار ودر درازمدت 
ازصحنه رقابت با امریکا خارج کند. دراین میان مردم مابا ادامه حضور تررویستها 
در قــدرت دولتــی فرصت های بی بدیلی را از دســت میدهنــد وانفجار جمعیت 
دولت اســالمی ساخته برمشکالت بعدی اضافه خواهد شد. درحالیکه همگان از 
مشــکل خشکســایل دهه های آینده باخرب وتاحد مقدور مشغول آماده کردن خود 
هشــتند لیکن مردم ما ودرصورت ادامه حضــور بربریت کنونی نمیتوانند امادگی 
الزم را جهت هماوردی با تصویر جدید بیابند. که تغیری ســاختاری قدرت سیاسی 
وســرنگونی شــکل بندی کنونی یک اصل وضرورت بی قیدوشــرط اســت که در 

غریاینصورت مجددا تئاثر مظلوم نمایی ما ادامه خواهد داشت.

***

ایــن تصویــر جدید که به تحلیل گزارشــگران ســازمان ملل متحد رونــد خودرا از 
ســالهای 2020 تشــدید میکند بیش از همه به زحمتکشــان کشــورهای قحطی زده 
کم آب و درگری خشکســایل مســتمر ضربه میزند. ازهمنی نگاه هم مســئولیت زدن 
حکومتهای عقب مانده توتالیرت وناقض حقوق انسانها متوجه زحمتکشان جامعه 
میشــود چراکه مهاجرت بی تردید در انتظار بورژواها وطبقه متوسط باال خواهد 

بود. 






















