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طی دودهه گذشته وپس از اجالس نخستنی برای امضا توافق نامه موسوم به کیوتو 
کمیسیون محیط زیست سازمان ملل متحد هرساله همایش خودرا با شرکت سران 
کشــورهای عضو و نمایندگان آن تشکیل داده و تاکنون هم از رسیدن به موافقت 
نامه جدی جهت کاهش ضروری تولید گازهای سمی وگلخانه ای بازمانده است. 
نگاهی به شــعارهای مطرح در تظاهــرات میلیونی دراروپــا دوروز مانده به آغاز 
همایش پاریس گویای مطلب اســت. درپاریس ولندن وبروکسل و اغلب شهرهای 
اروپــا تظاهرکنندگان براین عقیده بودند که رســیدن بــه توافق جدی برای کاهش 
میزان ضروری کربن و گازهای گلخانه ای نیاز به اراده سیاســی ســرتگی دارد که از 
عهــده نمایندگان حاضر در همایش خارج اســت. که فقــط درصورت یک بحران 
ســاختاری درجریان انباشــت ســرمایه ویا ســقوط مایل دولتهای صنعتی است که 
سطح تولید این گازهای ویران کننده حیات روی زمنی کاهش میابند چرا که سران 
دولتهای عضو ونمایندگان آنها قبل از اینکه برگزیده مردم خود باشند نمایندگان 
انحصاراتی هستند که زمینه انتخاب آنها را فراهم کرده اند وانحصارات فراملیتی 
اکیــدا درنظــر ندارند تادرچرخه عقب مانده تولید خود که ناشــی از نفس و بنیاد 
شــیوه تولید ســرمایه داری اســت تغیریی دهند ودراصل خود بخشــی از مشــکل 

بزرگرتی بنام مناسبات سرمایه داری هستند.

***

بــرای مثال ودرراســتای منطــق انحصارات ســرمایه داری همنی بس که بنویســم 
خــود انها رهربی اردوی مخالفنی وامتناع کنندگان پذیرش مســئله گرمایش زمنی 
وآلودگی هوا را برعهده دارند. که اراده انها بر رد موضوع وصورت مسئله است. 
مثــال ازگفته های آنها یکی هم این اســت که میگوینــد گرمایش زمنی فقط متوجه 
جهان جنوب وگرمازده ونزدیک خط استوا است ونه مسئله اروپا وامریکایی ها! 
درعنی حال همنی جماعت هســتند که بیش از 45 میلیارد دالر طرح وسایل مقابله 
با اثرات گرمایش زمنی به جهان جنوب ودرحال توسعه فروخته اند. آنها درجنب 
کمکهای جنســی و نقدی به مناطق سیل زده وقربانیان زمنی وجنگل ها ومزارع 
سوخته میلیاردها دالر تکنیک و وسایل مقابله با سیل وآتش سوزی به آن کشورها 
فروخته اند. آنچه که مهم اســت و تظاهرکنندگان بویژه درپاریس وروز 28 نوامرب 
درمقابله با پلیس ضد شورش شعار میدادند یکی این بود که عالقه سیاسی و وسایل 
و اراده اقتصادی ازســوی ابرقدرتهای صنعتی درزمینه مقابله با تغیریات آب وهوا 

وجود ندارد. 

***

نه تنها کاخ ســفید و نمایندگان کورپوریشــن های عظیم چنــنی نمیخواهند بلکه 
نوظهورهایــی هم چــون هند وچــنی درمقابل از امضــای موافقت نامــه مذکور 
)کیوتو( طفره مریوند. برای مثال از راه کارهای نخستنی جهت مقابله با گرمایش 
زمنی یکی هم محدود نمودن استخراج نفت وگاز از حوزه های نو و عدم پژوهش 
در حــوزه های جدید اســت ویل انحصارات نفتی چون شــل بریتیــش پرتولیوم و 

کورپوریشــن های آلمانی اعالم کــرده اند که یونان برای رهایــی از کمبود ذخائر 
خارجی باید درهــای مملکت را روی پژوهش گران نفتی باز کند تا آنها زیروروی 
آبهای ساحلی جزائر یونان را جهت یافنت نفت وگاز بشکافند! نمونه ای کانادایی 
بیاورم. اســتخراج نفت-شــن آلربتا ســبب آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه شده 
اســت. درسالهای اخری تعداد موزها و گوزن های شمایل که براثر رشد تومورهای 
مشکوک جان خودرا از دست داده اند بیشمار شده است. پژوهش گران آشامیدن 
آبهای آلوده را سبب تولید ورشد این غده های سرطانی یافته اند که جمعیت آنها 
را به یک ســوم کاهش داده اســت. یاداوری کنم که افرادی چون Bill Gates و 
بلوم برگ که از سهامداران عمده شرکتهای نفتی چون B.P هستند از سوی دیگر 

به سازمانهای محیط زیستی هم کمک مریسانند!

***

برگردیم برســر منطق سخن گویان کورپوریشــن های تولید کننده گازهای گلخانه 
ای و بــرای مثال نمایندگان وســناتورهای حزب جمهوری خــواه ایاالت متحده 
امریــکا که عنوان حقیقی بنام معضل گرمایش زمنی وخطرات جانبی آن برجســم 
وروح انسانها را داســتانی ساخته پرداخته کمونیست ها میدانند ویا درمثال دیگر 
سناتوری بنام Harison Schmitt میگوید که این داستان را نئونازی ها عنوان 

داشته اند!

***

بد نیست نگاهی بیندازیم به دواردوی مقابل هم. اردویی که خطر تغیریات زیست 
محیطــی و گرمایش زمنی را جدی گرفته واغلب آنها کســانی هســتند که به مســئله 
عدالت اجتماعی مســاوات مســئله مصــرف خردمندانه وجایگزینی بــاور دارند. 
درمقابــل اینها اردوی مخالف وامتناع کنندگان هســتند کــه از وضع موجود دفاع 
میکننــد وهرگونه تجدید نظر درنحوه زندگی ما وســبک تولیــد ومصرف را علیه 
آزادی بــازار جار میزنند. چــون هر قضیه دیگر آنها را کــه مقابل چپاول وتهاجم 
ودست درازی کورپوریشن ها ایستاده اند را مشتی بیکار وهرج ومرج طلب خطاب 
میکنند وهمچون اســالف دیکتاتور خود با گفنت این یک مسئله وشعار کمونیست 
هاســت میخواهند با آویزان شــدن به مکتب رســوای Mc Carthyism گریبان 

خودرا رها کنند. 

***

من به ناسزاهای اردوی کله پوک ها وامتناع کنندگان از شناسایی معضل گرمایش 
زمنی وتغیریات خطرناک آب وهوا ومسمویت محیط زیست کاری ندارم ویل یک 
نکته گویی انهم پر بریاه نمیگویند. تظاهرات هفته پایانی ماه نوامرب اقال در اروپا 
نشــان داد که این چپ ها بودند که قاطعانه خربســاز شــدند. بــا کنفرانس چی ها 
پاریــس اتمام حجت نمودند خودرا برای رویارویــی جدی تر علیه موافقنی نظم 
نوین جهانی که چیزی جز بی نظمی ونابودی زمنی وانسان نیست اماده میکنند. 
آنها اعالم کردند که گرمایش زمنی به معنی آغاز نابودی محیط زیســت ما وآن هم 
محصویل است از مناسباتی بنام سرمایه داری که تولید انبوه وبی مشرتی از اساس 
آن است. که حل مسئله تغیریات آب وهوا نسبت مستقیم به حل مسئله سرمایه داری 

دارد که انباشت سرمایه را برسرنوشت و جان انسانها ارجح میدانند. 

***

تــا کنــون بدون اســتثنا انحصــارات امرپیالیســتی اهدا کننــده میلیاردهــا دالر به 
موسســاتی ونمایندگانی هســتند  که رد گرمایش زمنی را جار میزنند. ته مانده این 
ضدبشــرها مثــل دانلدترامپ ها هنوز بــه همنی موضع هســتند ویل جدیدا حتی 



بزرگرتین شــرکت های بیمه به اردوی تالش گران برای کاهش گازهای گلخانه ای 
پیوسته اند. شرکت های بیمه به این نتیجه رسیده اند که آبهای آلوده مواد غذایی 
آلــوده وحیوانات بیمــار تولید میکنند. شــرکت های بیمه میگویند کــه هزینه دوا 
ودرمان میلیونها بیمار را آنها میرپدازند. بیماریهایی که مســتقیما رابطه نزدیک با 
زنجریه معیوب مواد غذایی هوای آلوده وآب آلوده دارند. شرکتهای بیمه هستند 
که تاوان میلیاردی بیماران دســتگاه تنفســی قلــب و... را میرپدازند وبتازگی به 
گرمایش زمنی گرم شــدن آبهــای اقیانوس وآلودگی آبهای زیرزمینی ومســمویت 
هوا آشــکارا اذعان نموده اند. درمقابل آنها عجیب اینکه امتناع کنندگان مســئله 
آلودگــی آب وهــوا ودرنتیجه ازدیاد تولید گازهای ســمی دقیقــا ثناگویان وتایید 
کنندگان وضع موجود موافقنی آزادی اسلحه ومخالفنی سقط جننی هستند. جنگ 
طلب هستند واز لشگرکشی امریکا ومتحدین اروپایی آن به عراق و افغانستان وتکه 
پاره کردن یوگســالوی و حمله به ســوریه دفاع میکنند. اگر میخواهید آدرس این 
حضرات را به شــما بدهم یکراست توجه شمارا بســوی امثال Tea Party بخش 
دست راستی حزب جمهوری خواه امریکا هدایت میکنم. برادر وخواهر کوچک 
های این افراد واحزاب ونمایندگان سرســخت انحصارات وتولید کننده جنگ ها 
ومســبب درجه یک گرمایش والودگی زمنی در کشورهای مجاور وجنوبی همگی 
دست راستی ها محافظه کاران ومتحدین انحصارات نفتی-تسلیحاتی ومناسبات 
پوســیده ای بنام ســرمایه داری امرپیالیســتی هســتند ه همگی درمخرج مشرتکی 
شــریک هستند. آن مخرج مشرتک هم مسئله اســتثمار بی عدالتی اجتماعی وبی 

حقوقی اکثریت مردم بنام زحمتکشان و 99 درصدی ها است. 

***

که اگر به ســرمایه بنی الملل ومناســبات جهانی غارتگران آن باور داشته باشیم. 
که سرمایه اروپایی وامریکایی هم حتی درتولید گازهای گلخانه ای درژاپن چنی 
و شرق دور سهیم اند )صدورسرمایه به آن دیار( پس راه حل معضل گرمایش زمنی 
را نمیتــوان از همان تولیدکنندگان گازهای ســمی متوقع بود ودنیای بهرت ممکن 

وسازنده اش خودما هستیم. 






















