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 *آيا مشكل جمعيت است؟

 
 فرد مگداف/ ترجمه : عليرضا اخوان

 
 از برخاسته است روبرو آن با حاضر حال در زمين كره طبيعت كه را مشكلي غالبا  طرفداران حفظ محيط زيست و دانشمندان

رار ق) زائد مواد ريزسر محل( موجود هرزچالهاي آن ديگر سوي در و منابع آن سوي يك در كه دانند مي گوناگون عوامل از طيفي
كمبود منابع  -1دهند:  محيطي رشد اقتصادي هستند به دو صورت خود را نشان مي دارد. اين دو عامل كه محدوديتهاي زيست 

نبود هرزچالهاي كافي براي جذب پسماندهاي حاصل از آلودگيهاي  -2مواد خام يا ذخاير طبيعي و به سخن ديگر كاهش آنها و يا 
با عنوان  1972اي كه در سال  در مطالعه 1جه سرريز كردن اين مواد زائد و آسيب ديدن محيط زيست.صنعتي و در نتي

اي مانند سوختهاي فسيلي،  محدوديتهاي رشد انجام گرفت بر اهميت معضل منابع طبيعي كه خود را به شكل كمبود مواد اوليه
زيست بيشتر نگران  امروزه فعاالن محيط  2تاكيد شده است.دهد  مواد معدني عمده، خاك سطحي، آب شيرين و جنگلها نشان مي

وهوا،اسيدي شدن آب اقيانوسها و توليد مواد سمي هستند. با اينحال  كمبود هرزچالها و مشكالت ناشي از آن يعني تغيير آب 
در مطرح بودن مباحثي  توان رد پاي آن را مشكل تقليل منابع طبيعي مورد استفاده در توليد همچنان مشكلي جدي است زيرا مي

نظير كاهش فزاينده منابع آب شيرين، زمان رسيدن توليد نفت خام به نقطه اوج خود ، از بين رفتن حاصلخيزي خاك و كمبود 
  .كانيهاي مهمي از قبيل روي، مس و فسفر مشاهده نمود

طبيعي را بيشتر از ديدگاه توماس محيطي مشكل كمبود يا كاهش منابع  پيش از اين در هنگام تجزيه و تحليل مسائل زيست
دانستند. اين روحاني  كردند و آن را اصوال ناشي از ازدياد بيش از حد جمعيت مي مالتوس كشيش پژوهشگر انگليسي بررسي مي

ناپذير مواد غذائي و رشد جمعيت بود مطرح  محقق در قرن هجدهم مبحثي را در باب آنچه از ديد وي ارتباط بين كمبود اجتناب
محيطي تئوري وي را بسط دادند و اعالم كردند كه هر گونه كمبود منابع  پردازان مسائل زيست خت. سپس در قرن بيستم نظريهسا

  3گردد. طبيعي در زمان آنان يا در آينده از رشد انفجارگونه جمعيت و عبور آن از آستانه تحمل كره زمين ناشي مي

نظر كاهش منابع موجود در كره زمين و ارتباط آن با رشد جمعيت و با صرف نظر  ما در اين مقاله مشكل محيط زيست را از نقطه
كنيم. البته اين بدان معني نيست كه دو مبحث فوق هيچ ارتباطي با يكديگر نداشته  از مساله كمبود هرزچالها تجزيه و تحليل مي

هاي حاصل از استخراج، فرآوري، انتقال، توليد،  آالينده باشند زيرا با ازدياد مصرف منابع طبيعي براي ساخت كاالها حجم بيشتري از
  .كند استفاده و دور ريزي مواد زائد به درون هرزچالها راه پيدا مي

ناپذير كه  در بررسي مساله كمبود منابع طبيعي بايد به اين نكته توجه داشت كه در كره زمين مقدار محدودي از منابع تجديد
هاي استخراج و  آوري و هزينه باشد وجود دارد. به لحاظ تئوريك با دانستن مقدار منابع موجود، نوع فنبازيابي آنها مقرون به صرفه 

گرچه در اغلب مواقع وجود عوامل گوناگون و متغير  -توان زمان اتمام اين منابع را محاسبه نمود  نيز ميزان تقاضاي محتمل مي
توان آنها را از دل زمين بيرون كشيد با  اي مناسب مي وادي كه با صرف هزينهسازد. اما حجم م بيني دقيق را امري دشوار مي پيش



برداري از آن دسته از رسوبات كه  يابد و در نتيجه بهره آوريهاي نوين افزايش مي باال رفتن بهاي منابع طبيعي يا دستيابي به فن
 .گردد پذير مي برتر است از لحاظ اقتصادي امكان هايشان بيشتر و استحصال آنها هزينه تر يا ناخالصي دسترسي به آنها سخت

اي سازگار با محيط  شيوه به  اي پايدار (يعني توان به آن پاسخ داد اين است كه آيا ما از منابع طبيعي به شيوه پرسشي كه آسانتر مي
لها باشد جواب اين است كه مقدار ها يا جنگ پذيري مانند آب، خاك، ماهي كنيم يا خير. اگر موضوع منابع تجديد زيست) استفاده مي

اي، سوختهاي  تجديدي نظير آبهاي زيرزميني سنگواره مصرف نبايد از ميزان باززايي آنها فراتر رود. اما چنانچه منظور منابع غيرقابل
پذيري  ع تجديدهايي با درجه خلوص باال باشد پاسخ اين است كه مقدارمصرف نبايد از سرعت جايگزيني آنها با مناب فسيلي يا كاني

گذاري در  تجديد به سرمايه گيرند پيشي گيرد. به سخن ديگر مصرف پايدار منابع غيرقابل كه به شكل پايدار مورد استفاده قرارمي
رسد كه  ها نيز در صورتي به سطح پايدار مي تجديدپذيري كه بتوان جايگزين آنها كرد بستگي دارد. سرعت انتشار آالينده منابع 

  4مواد را جذب كرد و خطر آنها براي محيط زيست را از بين برد. بتوان اين

تجديد پيدا كرد. اما اكثر اين جايگزينيها تاثيرات  شدني با منابع قابل هايي از جايگزيني پايدار منابع تمام توان نمونه در جهان مي
امروزين هستند هيچ گونه مواد جايگزين  اند. براي برخي از منابع مانند فلزات كه بخشي از زندگي مثبت محدودي را داشته

وجود ندارد. لذا بايستي منابعي از اين دست را با آهنگي به نسبت آهسته مصرف و آنها را با   بيني پيش تجديدپذيري در آينده قابل
تجديدي نظير انرژي  لاالمكان كارآمد بازيابي نمود. به عالوه ساخت تجهيزات الزم براي توليد انرژيهاي قاب هايي حتي اتخاذ شيوه

از جايگزيني ياد شده كه اكنون به شكلي گسترده رواج يافته   شدني است. تنها نمونه بادي يا خورشيدي مستلزم مصرف منابع تمام
هاي كشاورزي مانند ذرت، سويا، نيشكر و روغن نخل در توليد اتانول و سوختهاي زيستي به منظور استفاده از  استفاده از فرآورده

تجديد براي  مواد به جاي بنزين و گازوييل است. اما بازدهي محدود بسياري از سوختهاي زيستي، مصرف منابع طبيعي غيرقابل اين
اي ناپايدار به توليد انبوه و مصرف اين نوع از  پذير و تاثيرات زيانبار آنها بر سالمت مردم و محيط زيست جنبه توليد اين منابع تجديد

  5دهد. سوخت مي

  منابع طبيعي و مصرف بيش از حد كاهش

 
و يا الاقل آن دسته از منابع كه به آساني در دسترس  -جاي خود را از تقليل منابع و مصرف ناپايدار آنها ه تاكنون بسياري نگراني ب
ه آن بحث و تبادل نظر اي بسيار مهم از اين دست كه البته كمتر در بار اند. نمونه ابراز داشته -تر است  هزينه و استخراج آنها نسبتا كم

 6رود كه تا پايان قرن حاضر ذخاير شناخته شده فسفات در جهان به اتمام برسد. به عمل آمده ماده فسفات است. انتظار مي
شود. عنصر فسفر در  بزرگترين نهشتهاي حاوي اين ماده معدني در شمال افريقا (كشور مراكش)،اياالت متحده و چين يافت مي

ترين  ربرد دارد اما شايد بتوان گفت كه استفاده از آن جهت توليد كودهاي كشاورزي اين ماده را به يكي از حياتيصنايع مختلفي كا
عناصر براي استمرار تمدن بشر تبديل كرده است. به سبب عدم وجود چرخه كارآمد مواد مغذي (برگشت مواد مغذي موجود در 

كشتزارها) مصرف منظم كودهاي حاوي فسفر براي استمرار توليد مواد غذايي پسماندهاي زراعي و فضوالت حيواني و انساني به 
شود و در نتيجه مقدار  گيرد دور ريخته مي بسيار اهميت دارد. در حال حاضر فسفات موجود در كودهايي كه مورد استفاده قرار مي

انجامد و در پديد  ها مي ها و رودخانه كها در درياچهكند. اين خود به رشد سريع جلب زيادي از اين ماده معدني به طبيعت راه پيدا مي
 .)هايي از كمبود هرزچالها هستند كند (هر دو عارضه نمونه آمدن مناطق عاري از حيات در اقيانوسها نقش ايفا مي



صل مطلب همان تجديد را به صورت تك به تك بررسي كنيم اما ا توانيم در اين مقاله وضعيت بسياري از ديگر منابع غيرقابل ما مي
اوليه در توليد آلومينيوم) و فلزات كمياب   است كه در باال گفته شد. كاهش منابع تمام شدني مانند نفت، روي، آهن، بوكسيت (ماده

هاي الكترونيكي نظير تلفنها و نيز بمبهاي هوشمند) كه جوامع مدرن بدانها  (مواد اوليه الزم جهت ساخت بسياري از دستگاه
مساله بسيار پراهميتي است. در حال حاضر ما با مشكل كمبود اكثر اين منابع روبرو نيستيم؛ اما دليلي براي به تعويق اند  وابسته

انداختن تغييرات اجتماعي كه توجه عموم را به واقعيت محدود بودن منابع ياد شده جلب كند وجود ندارد. (البته فلزات كمياب بر 
ندان هم كمياب نيستند. گراني اين فلزات در سالهاي اخير به سبب كاهش توليد مواد مزبور خالف آنچه كه از نامشان پيداست چ

كوشد با اتخاذ روشهايي  كند چرا كه دولت اين كشور مي درصد از نياز جهاني به اين عناصر را تامين مي 95در چين بوده است كه 
آيد كاهش دهد. قرار است در اياالت  بوم چين وارد مي به زيست اي را كه در اثر استخراج اين مواد معدني بهتر آسيبهاي گسترده

متحده توليد فلزات كمياب يك بار ديگر آغاز و در مالزي نيز يك كارخانه بزرگ براي اين منظور احداث گردد؛ گرچه فعاالن محيط 
ا در ارتباط با فلزات كمياب با آن كنند. لذا مساله مهمي كه اكنون م زيست اين كشور آسيايي سرسختانه با اين كار مخالفت مي

كاري و استخراج آنهاست (در اينجا نيز با مشكل  سروكار داريم كم بودن منابع طبيعي اين مواد نيست بلكه آلودگي ناشي از معدن
  .)كمبود هرزچالهاي طبيعي مواجهيم

گيري از  جستجوي منابع طبيعي با بهرهنكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه هرچه شركتهاي بزرگ و دولتها در 
هاي اقتصادي اين كار و آسيبهاي  كنند هزينه تري را در مناطقي با ساختار طبيعي شكننده حفر مي آوري پيشرفته معادن عميق فن

شود. در شرايط كنوني كه مقدار كانيهاي سطحي به سبب استخراج گسترده كاهش پيدا  محيطي ناشي از آن بيشتر مي زيست
هاي حفاري داراي آلياژهاي  هاي روباتي و لوله تر به تكنولوژيهاي جديدي مانند مته است شركتهاي معدني جهت حفاري عميق كرده 

كاري در بستر دريا نيز روش ديگري است كه براي حل مساله كاهش كانيهاي رسوبي در دسترس  اند. معدن بسيار مقاوم روي آورده
برداري از منابع نهفته در زير بستر دريا  توان تالشي عمده به منظور بهره ايي اخيرا در آغاز آنچه ميرود. يك شركت كاناد به كار مي

ناميد يك موافقتنامه بيست ساله را با دولت پاپوا گينه نو جهت استخراج مس و طال در فاصله پنجاه كيلومتري از ساحل منعقد 
  .كرده است

تر است. توضيحات  برداري از كانيهايي با درجه خلوص پايين رسوبات معدني مرغوب بهرهيك راه ديگر براي حل مساله كاهش مقدار 
توان آن  در حال حاضر مقدار متوسط مسي كه مي« گويد: سازد. وي مي مديرعامل يك شركت استخراج مس اين نكته را روشنتر مي

. بنابراين براي به دست آوردن همان مقدار بايد آمد سال گذشته به دست مي 20را به شمش تبديل كرد نصف مقداري است كه در 
ناگفته پيداست  7"طلبد. هاي باالتري را مي حجم بسيار بيشتري از رسوبات حاوي عنصر را استخراج و فرآوري كنيم و اين كار هزينه

  .گردد تر مي كه با استفاده از اين روش ضايعات بيشتري توليد و آب، هوا و خاك آلوده

يابي به مواد معدني  شن در كانادا نمونه ديگري از روشهاي پرهزينه و زيانبار براي طبيعت است كه به منظور دست استحصال نفت از
د مدت زمان  آور گيرد. اين عمليات عليرغم آنكه آسيبهاي فراواني را به محيط زيست كره زمين وارد مي مورد استفاده قرار مي

 .تري است دهد؛ هرچند كه اين كار مستلزم صرف مخارج سنگين اي افزايش مي الحظهم دسترسي به طالي سياه را به مقدار قابل

بر نيست و  البته استخراج مواد معدني از نهشتهايي كه به تازگي كشف شده و دسترسي به آنها دشوار است لزوما كاري هزينه
د شكافهاي هيدروليك و حفر ايجا زيانبار نيكتك تلفيق با  استثنائات مهمي نيز وجود دارد. به عنوان مثال در اياالت متحده



كنند كه بهاي آن  گيرد تا آن اندازه گاز توليد مي هاي سنگ رست كه به منظور استخراج نفت و گاز انجام مي چاههاي افقي در اليه
برد  اعي ناشي از كاربومي و اجتم  هاي هنگفت زيست دهد كه هزينه به ميزان چشمگيري پايين آمده است. اما اين كار خود نشان مي
  .كنند اين تكنيك خطرناك را بسيار كمتر از ميزان واقعي آن برآورد مي

 معموال. است شيرين آب  ترين مشكالتي كه اكنون جهان از نظر كمبود منابع طبيعي با آن روبروست مشكل فقدان يكي از عمده
انهايي باستاني وجود دارند كه محتواي آنها آبخو جهان مناطق از برخي در اما. آورند مي شمار به تجديدپذير منبعي را شيرين آب

هزاران سال پيش بر زمين باريده است. اين منابع آب زيرزميني را كه در مناطقي مانند عربستان سعودي و شمال افريقا قرار دارند 
پذيرند اما محتواي آنها با  شوند كه تجديد مياي به حساب آورد. آبخوانهايي نيز در دنيا يافت  تجديد و سنگواره بايد منابعي غيرقابل

گيرد. ذخاير آب موجود در زير منطقه گريت پلينز در اياالت  برداري قرار مي شان مورد بهره سرعتي بسيار بيشتر از سرعت بازيابي
طح آب جمع شده گردد كه س متحده (موسوم به آبخوان اوگاالال)، شمال غربي هندوستان و شمال چين با چنان سرعتي مصرف مي

هاي ژرفتري را حفر و انرژي بيشتري را براي پمپاژ آب از  در آنها به تندي رو به كاهش است. اين بدان معني است كه بايد چاه
هاي عميق به واقع راه حلي موقتي است. در برداشت آب كه عمدتا به منظور آبياري مزارع  تر صرف كنيم. حفر چاه اعماق پايين

شود كه به عنوان مثال رود زرد در چين، رود كلرادو در اياالت متحده و مكزيك و رودهاي  روي مي تا آن اندازه زيادهگيرد  انجام مي
هاي آب زيرزميني (مانند مناطق  دجله و فرات در خاورميانه به ندرت قادرند به مصب خود برسند. بنابراين وضعيت كنوني سفره

بار ناشي از آن حتي منابع  برداري بيش از حد و اثرات زيان گر اين واقعيت است كه خطر بهرهگيري در اقيانوسها) به خوبي نشان ماهي
برانگيز براي انتقال آب  بومي شبهه اي پرهزينه و از نظر زيست كند. دولت چين هم سرگرم اجراي پروژه تجديدپذير را نيز تهديد مي

 .اي مواجهند آبي فزاينده اين كشور است كه با خطر خشكي و بي از سرچشمه رودخانه يانگ تسه در جنوب به مناطقي در شمال

يك مساله مهم ديگر مساله كمبود زمينهاي زراعي است كه البته با چند موضوع ديگر نظير نحوه دسترسي به منابع آبي نيز پيوند 
ليتر آب دارد. لذا كشورهايي كه  0001تا  500خورد (به ادامه مقاله رجوع نماييد). پرورش يك كيلو غله نياز به مصرف حدودا  مي

هايي مانند تملك زمين در ممالك ديگر مناطقي را جهت توليد غذا براي  كوشند با توسل به شيوه دچار فقر منابع آبي هستند مي
ها كاري كه مردم خود در اختيار بگيرند. با توجه به تاكيد نئوليبرالها بر اين باور كه تجارت آزاد داروي همه دردهاست ظاهرا تن

المللي است. اما با بروز مشكالت ناشي  كشورهاي دچار كمبود منابع غذايي بايد انجام دهند خريد مايحتاجشان از بازارهاي آزاد بين
و سپس افزايش كم قيمت اين مواد  2011و سال  2008تا  2007از گراني يكباره مواد غذايي در بازارهاي جهاني در فاصله سالهاي 

شماري از دولتها بر آن شدند كه با پرورش اين مواد در خاك ممالك ديگر نيازهاي غذايي مردم خود را فراهم  2201در سال 
 8آورند.

مدت اجاره زمين استفاده  هاي بلند هاي بخش خصوصي و تواقفنامه براي اين منظور از ابزاري مانند صندوق منابع ارزي، سرمايه
كنندگان عمده را بدان ترغيب كرده كه جهت خريد مايحتاج  ذايي در پنج سال گذشته واردافزايش شديد بهاي مواد غ 9اند. كرده
. باشند ديگر ممالك در زمين به دستيابي پي در و بزنند دور را المللي بين بازارهاي خود كشور در آن مداوم عرضه تضمين و  مردم

داران بخش  و ليبي و نيز برخي از سرمايه هندوستان مصر، ،جنوبي كره عربي، متحده امارات چين، نظير دولتهايي كه است چندي
 -)جريب ميليون 170( هكتار ميليون 70 تقريبي مساحت به جمعا –اندركار خريد يا اجاره زمينهاي زراعي فراواني  خصوصي دست

تاكنون  2000زنند كه از سال  مي تخمين. اند شده مطلوب بسيار شرايطي با التين امريكاي و آسيا شرقي جنوب افريقا،) عمدتا( در
 10اند. هايي درازمدت ابتياع يا اجاره كرده گذاران و دولتهاي خارجي پنج درصد از زمينهاي زراعي افريقا را با انعقاد توافقنامه سرمايه



سميت شناخته شده برداري از ذخاير اين ماده حياتي به ر يكي از داليل اين كار كمبود آب است. در اين قراردادها تلويحا حق بهره
  11كه در برخي از موارد ممكن است از مقدار آب در دسترس فراتر برود.

عربستان سعودي كه اكنون يكي از كشورهاي عمده فعال در تملك زمين در ممالك ديگر است پيش از آن در مقطعي تصميم 
خود اقدام به پمپاژ آب كند. با سپري شدن  گرفت كه براي آبياري بخشهاي وسيعي از نواحي بياباني كشوربا مصرف منابع نفتي

داد. در  اي اين كشور بيش از نيمي از حجم كل آب مصرف شده براي اين منظور را تشكيل مي محتواي ذخاير سنگواره 1984سال 
دوران پيش كه حجم آب مورد استفاده به حداكثر رسيد بيش از سه چهارم از مقادير مصرفي آن از رسوبات متعلق به  90ميانه دهه 

در نتيجه عربستان به مدت چند سال در توليد گندم خودكفايي داشت به نحوي كه قادر به  12شد. از تاريخ اين كشور تامين مي
اي اين كشور ديگر تقريبا به طوركامل مورد  آبخوان سنگواره 2008تغذيه بيش از سي ميليون نفر بود. اما با فرارسيدن سال 

  .بود و دولت ناگزير شد كه تمام گندم مورد نياز خود را از خارج وارد كند برداري قرار گرفته بهره

توان  براي گسترش تالشها در جهت تملك زمين در سرتاسر جهان عالوه بر ارتباطي كه اين موضوع با مساله كمبود آب دارد مي
براي توليد سوختهاي زيستي، ازدياد مصرف داليل ديگري را نيز برشمرد: استفاده از اين زمينها براي كشت گياهان مورد نياز 

گوشت ( و مصرف ذرت و سويا براي تغذيه دامها)، ناكامي در پرورش محصوالت زراعي به سبب تغييرات آب و هوايي و افزايش 
ركتهاي داران بخش خصوصي و در راس آنان ش بازان در زمان كمبود آنها. در سالهاي اخير سرمايه ها توسط بورس بهاي اين فرآورده

 بازار نياز مورد زيستي سوختهاي بتوانند طريق اين از تا اند كرده پيدا افريقا در زمين گرفتن اختيار در  انگليسي تمايل خاصي به
 زندگي گذران براي كه سازد مي مجبور  اند بوده ساكن آنها در نسل اندر نسل كه را مردماني زمينها تصرف 13.كنند توليد را اروپا
شهرها كوچ كنند. پيامد اين امر افزايش گرسنگان ، گراني مواد غذايي، گسترش زاغه نشيني و اتنشار  يا اي حاشيه اطقمن به خود

  .هر چه بيشتر دي اكسيد كربن خواهد بود

  :نويسد خواران مي فرد پيرس در كتاب مهم خود با عنوان زمين

رات آب و هوايي نيز مهمتر خواهد شد و افراد بيشتري به آن فكر در چند دهه آينده به عقيده من موضوع تملك زمين حتي از تغيي
نخورده كره زمين و  خواهند مناطق بكر و دست خواران مانند حمله سودجوياني است كه مي خواهند كرد. موج جديد هجوم زمين

راي تامين غذاي مردم جهان و ناپذيري است كه بايد ب ميراث مشترك بشريت را به امالك خود ضميمه كنند. آيا اين بهاي اجتناب
حفاظت از حيات وحش آن پرداخت؟ آيا ميليونها دهقان و دامدار در سرتاسر جهان بايد از زمينهاي خود دست بكشند تا غذاي بقيه 

راكي اي است كه بايد با آن مقابله كرد و با سالح عشق به زمين و اعتقاد به زندگي اشت فراهم گردد؟ يا اين سياست استعماري تازه
  14به جنگ آن رفت؟....

معضل كاهش منابع طبيعي در كشورهاي فقير غالبا ناشي از سياستهاي استثمارگرايانه قدرتهاي خارجي است و نه رشد جمعيت 
مانند انجام  -توان در تاراج منابع طبيعي جمهوري دموكراتيك كنگو با استفاده از روشهاي متقلبانه آنها. مثالي از اين دست را مي

گذاري  گري شركتهاي صوري كه با سرمايه ديد. اين كار با واسطه -عامالت غيرشفاف براي دست يافتن به مواد معدني مرغوب م
 خود مشاهدات نتيجه  شناسان دانشگاه ديوك بوم جان توربورگ يكي از زيست 15گيرد. اند انجام مي انگلستان و اسراييل تاسيس شده

  :كند چنين تشريح مي داشته است اين افريقايي كوچك ايكشوره از يكي به كه را سفري از



هر كجا رفتم ديدم كه شركتهاي تجاري پس از عقد قرارداد با دولت مستبد حاكم شروع به تاراج از منابع طبيعي آن كشور  
ت و گاز طبيعي از مناطق كنند. نف اند. مقادير انبوهي كنده درخت به قطر چهار يا پنج فوت را هر روز ازجنگلهاي بكر خارج مي كرده

و عمليات اكتشاف نفت و   گيري در نواحي دور از ساحل را به شركتهاي خارجي فروخته شود. حق ماهي ساحلي به خارج صادر مي
برداري از منابع  گذرد بهره اند . در طول مدت پانصد سال كه از كشف امريكاي شمالي مي مواد معدني را در داخل كشور شروع كرده

بري و كشاورزي در  گيري آغاز شد و سپس به ترتيب با خريد و فروش پوست خز، شكار حيوانات، چوب اين سرزمين با ماهي طبيعي
زمينهاي بكر ادامه يافت. اما استخراج منابع طبيعي در ممالك فقير و در حال توسعه به دليل گستردگي دامنه اقتصاد امروز و 

گيرد. در چند سال بعد منابع موجود در اين كشور  يشرفته به طور همزمان انجام ميآوريهاي پ دسترسي به طيف وسيعي از فن
كنند كه شاهد  افريقايي و ديگر سرزمينهاي مشابه به اتمام خواهد رسيد. در آن زمان چه بايد كرد؟ اهالي اين كشورها تصور مي

 16كنند. ما نيز آماده نيستيم. را مهياي آينده نميشكوفايي اقتصادي هستند اما اين خيال باطلي بيش نيست چرا كه آنها خود 

اقتصادي  -اي جدي است و با حاكميت نظام سياسي مساله كاهش منابع طبيعي چه قابل تجديد چه غيرقابل تجديد مساله
پايدار مورد الذكر به صورت نا تر نيز خواهد شد. در هر كجا كه بنگريد اين منابع هر دو بر اساس معيارهاي فوق وخيم وضع  فعلي

گيرند. در برخي از كشورها مساله ازدياد جمعيت و رابطه آن با شمار زمينهاي زراعي و عدم وجود  استفاده قرار مي
آميز  توجه كه بتوان با درآمد حاصل از آن مواد غذايي مورد نياز را از بازارهاي جهاني تهيه كرد وضعيتي بسيار مخاطره قابل  صادرات

المللي و نيز در اكثر كشورها و  كه در مقياس بين -بومي ناشي از آن د. اما كاهش منابع طبيعي و مشكالت زيستآور را به وجود مي
داري و روند اتخاذ تصميمات اقتصادي است. عامل اصلي  در درجه اول نتيجه عملكرد سرمايه -خورد مناطق جهان به چشم مي

داران بخش خصوصي است.  فقير به وسيله شركتهاي بزرگ و سرمايه مسبب اين معضالت تداوم تاراج منابع طبيعي كشورهاي
دهد كه به مسايل ديگر توجه كنند. هنگامي كه اين  حرص و طمع آنان به كسب حداكثر سود در يك مدت زمان كوتاه اجازه نمي

ده را در اختيار بگيرند. اما پس از كنند كه منابع باقيمان افتد؟ همه تالش مي شود چه اتفاقي مي منابع تخريب يا مقدار آنها كم مي
زند به پايان رسيدند  بومها صدمه مي برداري از آنها به زيست اند وبهره دسترسي قيمتي كه به سختي قابل آنكه حتي منابع معدني گران

ن پرسش دارد و آن داري تنها يك پاسخ براي اي اي داريم؟ دنياي سرمايه برنامه و طرح چه ما روز آن براي   افتد و چه اتفاقي مي
تلويحا يعني آنكه ( "Après moi, le deluge ".: فرانسه نسبت ميدهند پادشاه پانزدهم لويي به  مشابه جواب مشهوري است كه

 افتد.) جهان سرمايه چه پاسخ ديگري در چنته دارد كه بدهد؟ براي من مهم نيست كه در آينده چه اتفاقي مي

  انجامد محيطي مي زيست انباشت سرمايه به افزايش تخريبهاي

داري يك سامانه اقتصادي است كه اشتهايي  گيريم. سرمايه ريشه اين مشكل در روشهايي است كه ما در توليد به كار مي
ناپذير براي رشد و توسعه دارد و اين خود مستلزم مصرف هرچه بيشتر منابع طبيعي است. زماني كه روند رشد آهسته يا  سيري

داري براي مقابله با  گيرد. جهان سرمايه ديدگان فزوني مي رود و شمار بيكاران و رنج سيستم در بحران فرو مي گردد اين متوقف مي
ها و  چندوجهي به ذهن مردم با استفاده از رسانه  شناسانه اين وضعيت با به راه انداختن امواج تبليغاتي عظيمي كه هجوم روان

ها چنين القا كند كه آنان نياز به كاالهاي بيشتر  آورد تا به توده صرفي را به وجود ميشود يك فرهنگ م شگردهاي ديگر را شامل مي
كند اما از سوي ديگر به كاهش منابع و  و از اين طريق رشد اقتصادي را تهييج مي -و مدلهاي جديد محصوالت قديمي دارند

ها براي خريد كاالهاي نو و رشك بردن  ر دل تودهزند. اين سيستم يك حس اشتياق هميشگي را د مي دامن زيست  آلودگي محيط
گردد چرا كه آنان همواره  آورد. اين اشتياق ساختگي شامل حال تهيدستان نيز مي  به كساني كه دارايي بيشتري دارند به وجود مي



 17ورانند.پر آيد در سر مي آرزوي رسيدن به سطح زندگي طبقه متوسط را كه در تلويزيون و سينماها به نمايش در مي

برنده ديگري ندارد و لذا فرآيند توليد در اين سيستم عوارض جانبي  پايان به اندوختن ثروت نيروي پيش داري به جز طمع بي سرمايه
داران بخش خصوصي بر جمعيت  هايي هستند كه سرمايه آورد. اين عوارض جانبي هزينه بومي ناگواري را به بار مي اجتماعي و زيست

دهم   گويند اما يك درصدي مي  اي قليل (كه به آنها اكنون يك اين نظام براي عده 18كنند. ط زيست تحميل ميانساني و محي
درصد از اعضاي جامعه كه از بقيه پولدارترند و با شيوه مصرف خود مسبب   اي و براي ده تر است) ثروتي افسانه درصدي صحيح  

داري در عين حال  كند. نظام سرمايه ع طبيعي هستند ثروتي هنگفت خلق ميبومي و تاراج مناب بخش اعظمي از آسيبهاي زيست
 .گردد آورد كه نيازهاي اساسي آنها هرگز برآورده نمي بخش بزرگي را در جامعه به وجود مي

  بياييد در باره جمعيت صحبت كنيم

هيم زيرا منابع تجديدناپذير به زودي به پايان نظران و نهادها معتقدند كه ما بايد جمعيت انسانها را شديدا كاهش د برخي از صاحب
برداري از منابع طبيعي با آن سر و كار داريم حقيقتي نهفته و آن كثرت  اي كه ما در بهره خواهند رسيد. البته در وراي مساله

اجهيم و بحرانها و كننده است . بعضي عقيده دارند كه در حال حاضر ما در سرتاسر جهان با كمبود سرانه منابع مو جمعيت مصرف
ها و حتي جنگهايي كه  گيرد. براي يافتن شواهد تنشها، كشمكش جنگهايي كه امروز شاهد آنها هستيم به دليل همين موضوع درمي

دهد نيازي نيست كه جاي دوري برويم. علت  مي رخ -زراعي زمينهاي و آب گاز، نفت، ويژه به –بر سر دسترسي به منابع طبيعي 
هاي نظامي در خاورميانه و آسياي ميانه توسط اياالت متحده و پشتيباني اين كشور از  افغانستان وبرپايي پايگاه جنگهاي عراق و

دول مستقر در اين دو منطقه دسترسي به منابع نفتي يا اعمال كنترل بر آنها است. براه انداختن اين دو جنگ و برقراري اين روابط 
يت بلكه در واقع به منظور استمرار سياست استعماري و امپرياليستي اعمال نفوذ نظام ويژه نه به دليل رشد بيش از حد جمع

داري جهاني اين است كه  داري در كشورهاي صاحب منابع غني نفت انجام گرديده است. يكي از اصول ساختاري سرمايه سرمايه
 .برد كند و منابع آنها را به يغما مي مي اقليتي كوچك در كشورهاي ثروتمند بر بخشهاي بزرگي از دنياي امروز حكمراني

به عنوان مثال وجود آبخوانهاي غني در كرانه باختري رود اردن يكي از داليل پافشاري اسرائيل بر پايان ندادن به اشغال اين اراضي 
الزم را در اداره است. در ممالك ضعيفي كه طبقه حاكمه آنها تسلط  1967و بازگشت به پشت مرزهاي اين كشور تا قبل از سال 

  .برداري از منابع طبيعي مناقشه و يا حتي جنگ داخلي در بگيرد امور ندارد ممكن است كه بر سر بهره

كشورهاي چين، ويتنام، مالزي، برونئي و اندونزي بر سر حق مالكيت بر منابع موجود در درياي جنوبي چين و نيز ذخاير كشف 
اين دريا نهفته است با يكديگر كشمكش دارند. همچنين در شرق درياي مديترانه كه نشده اما نويدبخش نفت كه در زير بستر 

اسرائيل اخيرا حجم عظيمي از گاز طبيعي را در زير بستر آن شناسايي كرده مرزهاي آبي محل اختالف دولتها است. افزون بر اين 
  .ود داردبر سر منابع نفتي واقع در حوضه درياچه خزر نيز وج  احتمال بروز مناقشه

هاي اكتشاف منابع نفتي را به اين منطقه باز كرده و اياالت متحده،  اخيرا آب شدن يخها در اقيانوس منجمد شمالي پاي هيات
مايكل كلير در كتاب خود  19اند درگير كرده است.  ناميده قطبي سرد جنگ يك كه  كانادا، روسيه، دانمارك و نروژ را در آنچه

فراگير و غيرمنتظره منابع طبيعي  كمبود از عصري وارد كم كم جهان «     نويسد آنچه باقي مانده است مي باعنوان مسابقه بر سر
 20»شود. مي

تر  آورند اما تجزيه و تحليل دقيق المللي به شمار مي معموال مناقشاتي از اين قبيل را محصول فرعي رشد جمعيت و رقابتهاي بين



ناپذير اين سيستم براي رشد را بايد در كنار گرايشهاي امپرياليستي آن در  ري و اشتهاي سيريدا دهد كه در اصل سرمايه نشان مي
محيطي به مساله رشد انفجارآميز  رو بايد گفت تالشهايي كه به منظور فروكاستن مشكالت زيست  اين خصوص مقصر دانست. از اين

كننده هستند زيرا براي آنكه اذهان مردم را از موضوع اصلي منحرف  گردد در اغلب موارد تالشهايي ناپخته و گمراه جمعيت انجام مي
كشند. لذا قبل از پرداختن به ادامه مطلب الزم است كه در اينجا  مي پيش است آسانتر آنها اثبات يا رد كه را جانبي مباحثي  كنند

م. بحث در اين باره را بايد به اين شكل نكاتي چند را روشن و به خصوص ابهامات مربوط به مساله رشد جمعيت را برطرف سازي
  :آغاز نمود

 بايست به مراقبتهاي پزشكي شامل وسايل پيشگيري از بارداري و ساير خدمات  همه مردم در سرتاسر جهان مي
  .حمايتي مربوطه دسترسي آسان داشته باشند

 كنند معموال تمايل به داشتن  اس امنيت و آرامش ميها احس زماني كه با بهبود يافتن استانداردهاي زندگي خانواده
هاي تنگدست حتي پيش از رسيدن به رفاه و  فرزندان كمتر دارند. اما بسته به شرايط خاصي ممكن است خانواده

هايي كوچكتر  آسايش بيشتر تصميم بگيرند كه اوالد كمتري را به دنيا بياورند و دولتها مردم را به داشتن خانواده
 .تشويق كنند

  در برخي از كشورهاي فقير كثرت جمعيت و نبودن راه ديگري براي امرار معاش به جز ارتزاق از زمين موجب چراي
هاي سطحي خاك در زمينهاي زراعي واقع در حاشيه  تراشي جنگلها و تخريب اليه بيش از حد دامها در مراتع، پاك

عمول محصوالت به عمل آمده در برخي از مناطق گرمسيري كه خاك حاصلخيزي ندارند گردد. كم بودن م شهرها مي
نيز ممكن است اين مشكل را حادتر سازد. اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه مشكالت ياد شده تنها به دليل كثرت 

كه براي كشت و زرع و كند  آيد. جابجايي كشاورزان توسط مالكان بزرگ آنان را ناگزير مي جمعيت به وجود نمي
اي را كه بافتي  هايي واقع در مناطق حاشيهزمين بدينسان و  -چرانيدن دامهاي خود در جستجوي نواحي جديد برآيند

 .بومي دارند بيشتر و بيشتر مورد استفاده قرار دهند شكننده از لحاظ زيست

 آنها تا آن اندازه زياد است كه واردات مواد غذايي  جمعيت بعضي از كشورها در مقايسه با زمينهاي زراعي در دسترس
هاي اين كشورها مصر است كه جمعيتي افزون بر  سازد. يكي از بزرگترين نمونه بيني الزامي مي پيش اي قابل را تا آينده

عادل هكتار (م 04/0هشتاد ميليون نفر را در خود جاي داده و مساحت زمينهاي مزروعي آن به ازاي هر نفر بالغ بر 
دهم جريب) است. اين ممالك محكوم به تحمل عواقب افزايش سريع و مكرر قيمتها در بازارهاي  كمتر از يك

المللي و حفظ حجم صادرات خود در سطحي معين هستند تا بتوانند منابع ارزي الزم براي وارد كردن مواد غذايي  بين
بيشتر  -ربستان سعودي، امارات متحده عربي، عمان و قطراز قبيل ع -را فراهم آورند. جمعيت شماري ديگر از كشورها

از آني است كه بتوان با منابع آبي/غذايي در دسترس شكمشان را سير كرد اما دول حاكم بر اين كشورها در شرايط 
هاني گيري از درآمدهاي هنگفت نفتي و/ يا غير نفتي خود مواد غذايي الزم را از بازارهاي ج كنوني قادرند كه با بهره

تهيه كنند. از سوي ديگر كشوري ثروتمند و توسعه يافته مانند هلند از منابع طبيعي خود به شكلي ناپايدار استفاده 
هاي وارده بر كشورهاي ديگر داشته  ريزد بي آنكه اعتنايي به هزينه كند و هرزآب توليد شده را درون هرزچالها مي مي

 .باشد



 هر چه جمعيت بيشتر باشد  -كه البته در عالم واقع هيچگاه اينگونه نيست -رايطبا فرض مساوي بودن تمام ش
 - يابد. لذا جمعيت همواره يك عامل موثر بر طبيعت كره زمين بوده است محيطي نيز افزايش مي مشكالت بالقوه زيست

محيط زيست را عمدتا  رود زيرا رشد اقتصادي تاثير بيشتري از رشد جمعيت دارد و نمي شمار به اصلي عامل  گرچه
 .كنند و نه فقرا اغنيا تخريب مي

 يابند. در آن زمان كره زمين   فرض كنيم كه همه مردم جهان سرانجام روزي به استانداردهاي مطلوب زندگي دست
ظرفيت محدودي براي تامين نيازهاي نوع بشر خواهد داشت كه در صورت عبور از آستانه آن به سبب كاهش سريع 
منابع طبيعي و گسترش آلودگيها رشد جمعيت شرايطي ناپايدار را به وجود خواهد آورد. غير ممكن است كه همه 

شود دست پيدا كنند زيرا در آن  بتوانند به آنچه كه استانداردهاي زندگي طبقه متوسط در جهان غرب ناميده مي
 .ها نياز خواهيم داشت دهصورت ما به چهار كره زمين براي تامين منابع الزم و جذب آالين

 رود كه  كنند. چنانچه اوضاع به همين منوال پيش برود انتظار مي اكنون تقريبا هفت بيليون نفر در جهان زندگي مي
 .از مرز ده بيليون نفر عبور كند 2100به حدود نه بيليون نفر برسد و در سال  2050جمعيت نوع بشر در سال 

رويه منابع طبيعي و افزايش بيش از حد جمعيت  ذ شده توسط كساني كه نگران مصرف بييكي از رهيافتهاي اتخا
هايي براي تشويق زنان  هستند تالش در جهت كنترل مواليد در كشورهاي فقير است كه عمدتا از طريق اجراي برنامه

ها جمعيت با آهنگي سريع رشد گيرد. از آنجا كه در اين كشور  گيري از بارداري انجام مي به استفاده از وسايل پيش
آيد  ترين نرخ رشد مواجهيم) در نگاه نخست به نظر مي كند (و در ممالك واقع در جنوب صحراي افريقا ما با سريع مي

تر بررسي كنيم به روشني  كه تمركز تالشها بر اجراي اين برنامه كاري درست باشد. اما اگر اين موضوع را دقيق
ناپذير و تخريب  رل زاد و ولد راه مناسبي براي حل دو مساله كاهش جهاني منابع تجديدتوانيم ببينيم كه كنت مي

 .اند نيست وسيع محيط زيست كره زمين كه اين اشخاص بسيار نگران آن شده

اي كه در معطوف  مساله«ديويد هاروي مشكل توجه ويژه به جمعيت و مسايل مربوط به آن را به قرار زير تشريح كرده است: 
شويم تبعات سياسي خاص اين برنامه است. نظراتي كه در باب محيط زيست،  ختن تالشها بر كنترل مواليد با آن مواجه ميسا

گردد نظراتي خالي از غرض نيست. اين نظرات رنگ و بوي سياسي دارند و تاثيراتي سياسي نيز  جمعيت و منابع طبيعي مطرح مي
صيات كساني كه نگران رشد بيش از حد جمعيت و وضعيت محيط زيست هستند اين يكي از خصو 21»گذارند. از خود بر جاي مي

بينيم كه در باره چگونگي  دهد ندارند. ما كمتر كسي را مي اي به بررسي جزئيات آنچه در جهان رخ مي است كه آنان ظاهرا عالقه
اي ندارد كه راه ديگري را براي  يچ كس حتي عالقهكاركرد اقتصاد و مسايل مربوط به نابرابري اقتصادي بحث و گفتگو كند. ظاهرا ه

توجهي در اين   جالب  تعامل مردم با يكديگر و محيط زيست يا برقراري روابط اقتصادي متفاوت در بين افراد بيابد. (البته تالشهاي
هاي   ني، تاسيس واحدهاي تعاو هايي از آن به قرار زير است: تاسيس فروشگاه كه نمونه  خصوص در سطوح محلي به عمل آمده

هاي اجتماعي در  ها، تشكيل شبكه تجاري با مديريت كارگران، ايجاد مزارع كوچك در مناطق شهري با مشاركت ساكنان محله
مناطق شهري به نام انجمنهاي انتقالي به منظور مبارزه با آلودگي محيط زيست و اجراي طرح اسكان مشترك. اين تالشها اهميت 

هاي ديگري  دهند كه براي برقراري تعامل بين مردم و تعامل بين انسان و محيط زيست راه مي نشان خوبي  را بهبسياري دارند زي
اي نو يا اقتصادي نو به وجود آيد كه از نقطه  توان انتظار داشت كه با اجراي اينگونه طرحها يك شبه جامعه  نيز وجود دارد. اما نمي

   ). با جوامع كاپيتاليستي متفاوت باشدها، اهداف و ثمرات كامال نظر انگيزه



كنند و در نتيجه منابع طبيعي بيشتري مورد  گويد كه مردم هرچه ثروتمندتر باشند كاالهاي بيشتري مصرف مي عقل سليم مي
اسر جهان تصوري كه از لحاظ ثروت و درآمد در سرت آيد. اما نابرابري غيرقابل گيرد و آلودگي بيشتري به وجود مي استفاده قرار مي

  .خورد تاثيرات قابل توجهي بر الگوي مصرف دارد كه در زير در نمودار شماره يك نمايش داده شده است به چشم مي
  سهم مصرف جهاني بر حسب دهكهاي درآمدي -نمودار شماره يك

 دهكهاي درآمدي در جهان

 10=فقير% 10                                                             10غني= 10%

 ://data.worldbank.orghttp.، 4، صفحه 2008منبع: بانك جهاني، شاخص توسعه جهاني در سال 
  

قيمتهاي اعالمي توليدكنندگان ارقام    توجه: بانك جهاني براي تخمين سهم مصرف هر يك از دهكهاي درآمدي در جهان با مقابسه
 .مربوط به نابرابري در هر كشور را با ارقام مربوط به نابرابري ميان كشورها تركيب نموده است

دهد كه ده درصد از جمعيت جهان كه از سايرين ثروت بيشتري دارند و شمار آنان به حدود  ينمودار شماره يك به روشني نشان م
رسد مسبب بخش بزرگي از مشكل ياد شده هستند. بايد يادآوري كنيم كه اين مساله تنها مساله كشورهاي  ميليون نفر مي 700

كند و تعداد  پولدارترين فرد جهان در مكزيك زندگي مي غني نيست. صاحبان ثروتهاي هنگفت تقريبا در تمام كشورها وجود دارند.
رود از امريكاييان بيشتر است. اگر با ديدي  تباراني كه ارزش خالص داراييهاي آنان از يكصد ميليون دالر فراتر مي  آسيايي
گي محيط زيست ندارند. بر شمول به اين موضوع نگاه كنيم متوجه خواهيم شد كه فقرا اصوال دخالتي در تاراج منابع و آلود جهان

درصد از جمع  20درصد از منابع طبيعي و  5ند كمتر از  درصد از جمعيت جهان كه از همه فقيرتر 40اساس برآوردهاي انجام شده 
را  درصد از اين منابع 2گردد كمتر از  بيليون نفر مي 4/1آورند و شمار آنان بالغ بر حدود  جهانيان كه كمترين درآمد را به دست مي

ترند از اين معادله حذف نماييم تغيير چنداني در  دست همه تهي  كنند. اگر يك بيليون نفر از جمعيت جهان را كه از مصرف مي
آيد. (در واقع كشورهاي فقير كه جمعيت آنها رشد سريعي را دارد  ميزان مصرف منابع طبيعي و آلودگيهاي توليد شده به وجود نمي

ميليون نفر ثروتمند جهان زندگي متوسطي را در  700) اما اگر آن 22كنند.  ي را به ازاي هر نفر توليد مياي كمتر گازهاي گلخانه
  .توان مقدار مصرف منابع و آلودگيها را به نصف رساند پيش بگيرند مي

سيم كه مشكل جمعيت را ر رويه از منابع طبيعي و تخريب محيط زيست ناگزير به اين نتيجه مي بنابراين در بحث بر سر استفاده بي
توان انكار كرد. اما آنچه در اينجا بايد به آن توجه نمود فزوني شمار مستمندان نيست بلكه مشكل در تعداد زياد ثروتمنداني  نمي

ر كنند. از اين رو كنترل مواليد در كشورهاي فقير يا استفاده از تمهيدات ديگ ورند و در مصرف افراط مي است كه در تجمالت غوطه
كنند گرهي از دو معضل بزرگ تاراج منابع طبيعي و تخريب محيط  براي كاهش جمعيت مردمي كه در اين مناطق زندگي مي

  .زيست نخواهد گشود
  داري كاهش جمعيت و اقتصاد سرمايه

داري  سرمايه 23 »بسته به نوع توليد... قوانين متفاوتي بر رشد جمعيت حاكم است.«نويسد:  ماركس در يكي از آثار خود چنين مي
نيز قوانين خاص خود را در اين زمينه دارد. به سبب آنكه جمعيت در حال رشد موتور محركه اقتصاد است و فرصت بيشتري را 

آورد اقتصاد كاپيتاليستي با توقف رشد جمعيت ، آهسته شدن سرعت آن يا كاهش شمار نفوس مردم  براي سودجويي فراهم مي
كند. جمعيت در حال رشد تقاضاي بيشتري را براي مسكن، اسباب و لوازم خانگي، خودرو و ديگر  مي اي را پيدا مشكالت عديده



بدين سو كاهش يافته  2005جمعيت اين كشور از سال  -آورد. آلمان نمونه جالب توجهي در اين زمينه است كاالها را به وجود مي
. است رسيده نفر ميليون  43شمار آنان به مرز  2012ي كه در سال و از شمار نيروي كار آن نيز به آهستگي كاسته شده؛ به نحو

ميليون نفوس اين  83ميليون نفر از كل  17برابر با  -درصد 20كنند كه در نيم قرن آينده جمعيت آلمان حدود  بيني مي پيش
 اقتصادهاي براي دح اين تا  كاهش يابد. ممكن است اين پرسش در ذهن شما مطرح گردد كه اگر رشد صفر درصد -كشور

آفريند چرا آلمان بهتر از برادران اروپايي خود در حال پشت سر گذاشتن بحران اقتصادي كنوني در اين قاره  مي مشكل كاپيتاليستي
 است؟

ميالدي دولت آلمان تالش كرد كه با گسترش سلطه سرمايه بر نيروي كار  2000پاسخ در اين واقعيت نهفته است كه در اوايل دهه 
هاي  اي كه در يكي از شماره دآوري كسب و كار در كشور را افزايش دهد. گرهارد شرودر صدر اعظم پيشين آلمان در مقالهسو

دهي كرديم تا  ما بازار نيروي كار را دوباره سازمان:« منتشر شد در اين باره چنين نوشت  2003روزنامه وال استريت ژورنال در سال 
اي در نظام تامين اجتماعي كشور و به خصوص در بخش مراقبتهاي  .... با انجام اصالحات ريشهپذيري آن افزايش يابد انعطاف

اين تغييرات موجب آن شده است كه آلمان از نظر  24» هاي غير دستمزدي كارگري باز كرديم. بهداشتي راه را براي كاهش هزينه
ر موضعي برتر قرار گيرد و صادرات اين كشور كه قسمت بزرگي از اقتصادي به ويژه در مقايسه با ساير ممالك عضو اتحاديه اروپا د

گردد پس از يك دوره از افت مجددا افزايش پيدا كند. علت ديگر وضعيت اقتصادي مطلوب  آن راهي بازار اعضاي اين اتحاديه مي
تريليون دالر از اين  5/1به  نزديك 2011رود و در سال  آلمان آن است كه اين كشور دومين صادركننده بزرگ جهان به شمار مي

دهد (صادرات آلمان  درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را به خود اختصاص مي 50اين رقم بيش از  -راه درآمد داشته است
درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است). توازن حساب جاري آلمان به مدت بيش از ده سال مثبت  15به اياالت متحده برابر با 

توان گفت كه اقتصاد هر  درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده است. بنابراين مي 4و رقم آن در هشت سال گذشته معادل 
آورد قادر است كه با اتكا به درآمدهاي صادراتي  كشور حتي در غياب بازاري براي تقاضا كه يك جمعيت در حال رشد به وجود مي

توانند تراز تجاري مثبت داشته باشند (زيرا در عمل اين وقوع اين امر دشوار و از نظر رياضي  يآن رشد كند. البته همه كشورها نم
  .)نيز غير ممكن است

توان از  افتد؟ پاسخ اين است كه نيروي كار را مي آيد چه اتفاقي مي هنگامي كه در كشوري مانند آلمان كمبود نيروي كار پيش مي
 5/4پذيراي حدودا  1973و  1960نيروي كار مهاجر وابستگي زيادي داشته و در فاصله سالهاي خارج وارد كرد. در واقع آلمان به 

كند كه عمدتا از ممالك عضو اتحاديه  نسبتا غير ماهر بوده است. اما اين كشور اكنون كارگراني را وارد مي» ميهمان«ميليون كارگر 
هاي  اند. دولت آلمان به جهت آنكه ديگر نيازي به پرداخت هزينه گرفتهاروپا آمده و مهارتهاي فني حرفه خود را به طور كامل فرا

اي اشاره كرد كه روزنامه  توان به مقاله برد. در تاييد اين موضوع مي تحصيل و تربيت فني آنان ندارد از اين معامله سود زيادي مي
با سرازير شدن مهاجران از كشورهاي عضو «ر است: لس آنجلس تايمز اخيرا در همين زمينه به چاپ رسانده و عنوان آن به قرار زي

  25»اتحاديه اروپا به آلمان برخي از دولتها نگران فرار مغزها هستند.
يعني با صادر  -كوشد كه مساله رشد صفر يا منفي جمعيت را حل كند گيري از آن مي  داري با بهره اين روشي است كه سرمايه

د كردن نيروي كار مورد نياز به كشور در زماني كه با پيرتر شدن جمعيت و يا رشد كردن هر چه بيشتر كاال به خارج و وار
شود. در طرف مقابل  آيد و احتياج به استخدام كارگران بيشتري احساس مي فعاليتهاي اقتصادي كمبود نيروي كار به وجود مي

ردات آنها بر صادراتشان فزوني دارد. تصور كنيد گيرند كه وا آلمان كه يكي از صادركنندگان عمده جهان است كشورهايي قرار مي



كه در مقطعي جمعيت تمام كشورها به صورت همزمان رو به كاهش بگذارد؛ در اين وضعيت هر دولتي قادر نيست كه مانند آلمان 
  .در مسير افزايش صادرات و وارد كردن نيروي كار مورد نياز خود گام بردارد

ذ چنين سياستهايي در مقايسه با ساير اعضاي اتحاديه اروپا كارآمدتر بوده است براي ادعاي آنكه گر چه اقتصاد آلمان به سبب اتخا
اين كشور در آينده با مشكل روبرو خواهد شد داليل بسيار ديگري به جز كسادي اوضاع تجاري كنوني در اروپا وجود دارد. يكي از 

گذاري در بيرون از مرزها (يا به سخن ديگر صدور سرمايه) است.  سرمايه داري براي مقابله با رشد آهسته اقتصادي روشهاي سرمايه
گذاري در توليد ناخالص ملي آلمان به كمترين مقدار خود در سوابق ثبت شده در تاريخ  از آغاز هزاره جديد بدين سو سهم سرمايه«

ي) رسيده است. شركتهاي آلماني قسمت بار ركود بزرگ اقتصادي در دهه سوم سده بيستم ميالد (به استثناي سالهاي فاجعه
دهند. تاثير گريز سرمايه بخش  گذاري در خارج از مرزها اختصاص مي آورند به سرمايه اعظمي از سود سرشاري را كه به دست مي

گذاري عمده در بخش عمومي اين كشور را  خصوصي با تالش دولت آلمان در متوازن ساختن بودجه مضاعف شده و جلوي سرمايه
 .رود آلمان اشتهار يافته اميد چنداني نمي» معجزه اشتغال«با اين وضعيت به استمرار آنچه به  26»فته است.گر

اي ديگر از كشورهايي كه جمعيت آنها رو به كاهش نهاده ژاپن است. اين كشور به داليل تاريخي و فرهنگي به اندازه آلمان  نمونه
گذارد). اما دولت ژاپن اقتصاد راكد اين كشور را به كمك  سياست را به مورد اجرا ميپذيرنده نيروي كار خارجي نيست (گر چه اين 

درصد توليد  200صدور كاال و صرف مازاد بودجه در امور زيرساختي همچنان سرپا نگاه داشته است. بدهي دولتي اين كشور كه از 
ن حدودا دو برابر نسبت بين اين دو متغير در اياالت متحده و رود باالترين رقم را در جهان دارد ومقدار آ ناخالص ملي آن فراتر مي

دستي دولت ژاپن در پرداخت  اگر گشاده«حتي بيشتر از نسبت بدهي دولتي يونان به توليد ناخالص ملي اين كشور اروپايي است. 
 1991ن متمادي بوده است. از سال هاي جاري را در نظر نگيريم صادرات كاال تنها نقطه قوت اقتصاد اين كشور در طول ساليا هزينه

بر آن  2010بدين سو پيوندي نزديك بين صادرات و رشد توليد ناخالص ملي برقرار بوده و به همين دليل دولت ژاپن در اوايل سال 
تنها چند  27»اي آغاز كند. شد كه تالش خود را در جهت صدور كاالهاي زيرساختي مانند قطارهاي تندرو و راكتورهاي هسته

توانند همانند آلمان و ژاپن در وضعيتي كه جمعيت آنها ثابت مانده يا رو به كاهش است براي حفظ رشد اقتصادي  كشور معدود مي
هاي مازاد بر درآمد امور زيرساختي و صادرات رو به  هايي نظير پرداخت دراز مدت هزينه خود حتي در سطحي متوسط از گزينه

  .گسترش استفاده كنند
مشكلي است كه گريبانگير بسياري از كشورهاي ثروتمند و برخي از  -به دليل رشد كم يا منفي آن -يع جمعيتپير شدن سر

المللي  در مركز مطالعات راهبردي و بين» طرح پيري جهاني«گردد. به گفته ريچارد جكسون مدير كشورهاي نه چندان متمول مي
ي از كسادي دراز مدت اقتصادي باشد كه بعضي از ممالك توسعه يافته كه ا در واشنگتن ژاپن ممكن است در آستانه ورود به دوره

در واقع اين نوع از كسادي اقتصادي به  28جمعيت آنها به سرعت در حال پير شدن است به زودي آن را تجربه خواهند كرد. 
رچه سبب آن تنها پير شدن جمعيت مشكلي تبديل گشته است كه اختصاص به اياالت متحده، كانادا، اروپاي غربي و ژاپن دارد (گ

  29اين كشورها نيست).
 

  مبارزه با آلودگي و كاهش يا سوء استفاده از منابع
جهانيان و سياره منتشر كرد در يكي از نتيجه گيريهاي اصلي  عنوان با 2012  انجمن سلطنتي لندن در گزارش جامعي كه در سال

اقتصادي را به وجود آورد كه به رشد مداوم مصرف  -نظامهايي اجتماعي خود به اين مطلب اشاره داشت كه بايستي موسسات و



اي  به سخن ديگر ما به جامعه 30كاالها وابسته نباشند (در متن اصلي اين عبارت به صورت برجسته چاپ شده است). 
پذير و  ذخاير تجديدالعاده باالي منابع، سوء مديريت  داري مسبب اصلي مصرف فوق غيركاپيتاليستي نياز داريم. سرمايه

تجديد و آلوده شدن كره زمين است. هر گونه راه حل از كنترل مواليد در كشورهاي فقير گرفته تا تشويق مردم به خريد  غيرقابل
معروف شده مادامي كه پيشنهاد دهندگان آن واقعيت فوق را ناديده » داري سبز سرمايه«اجناس دوستدار محيط زيست و آنچه به 

  .برد ر حل و فصل اين مشكالت بسيار جدي كه كره زمين و ساكنانش با آن مواجهند راه به جايي نميگيرند د مي
كننده رشد اقتصادي يعني كاهش شديد منابع و سرريز  محيطي محدود در چارچوب نظام كنوني براي مبارزه با معضالت زيست

اما بحث ما در اين است  31توان و بايد برداشت.  هايي را ميكند گام شدن هرزچالهاي طبيعي كه هر دو آينده بشريت را تهديد مي
برد.  كه تالش در جهت نسبت دادن اين مشكالت و به ويژه مشكل كاهش شديد منابع طبيعي به رشد جمعيت ما را به بيراهه مي

رشد جمعيت نقشي فرعي  آنچه بايد براي از ميان برداشتن آن با جديت بسيار كوشيد علل اقتصادي كاهش اين منابع است (گرچه
كند). هر گونه تالش جدي براي مبارزه با اين دشواريها بايستي با تغيير وضعيت توليد و فرونشاندن عطش  را در اين بين ايفا مي

محيطي آن و در نتيجه  هاي اجتماعي و زيست كنندگان به انباشت هر چه بيشتر سرمايه بدون توجه به هزينه ناپذير توليد سيري
  .گردد آغاز زيست محيط تخريب  اي به بهاي فقير ماندن ديگران و بي بخشي از جامعه به ثروتهاي افسانهدستيا

داري يعني نظام انباشت سرمايه بايد از ميان برود و هرچه زودتر اين كار انجام شود بهتر است. اما  بنابراين روشن است كه سرمايه
رساند كافي نيست. به جاي آن مردم بايستي نظامي  ست و اكثر جهانيان آسيب مياي كه به محيط زي اي سامانه تنها اصالح ريشه

سازي  اجتماعي اقتصادي را بر پا كنند كه آرمان غايي آن برآورده شدن نيازهاي اساسي مادي و غيرمادي همگان منجمله سالم
متوسطي را انتخاب كنند و تصميمات اي و جهاني باشد. الزمه اين امر آن است كه مردم سطح زندگي  بومهاي منطقه زيست

اي سالم براي تمام ساكنان  كره اقتصادي وسياسي به صورت دموكراتيك و با هدف تحقق برابري راستين ميان انسانها و ايجاد زيست
  .زمين اتخاذ گردد
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