
ک و هــوا  آلودگــی محیــط زیســت و آلــودن روز افــزون آب و خــا
موضــوع تشــکیل و تــاش ســازمان هــای روشــن گــر و مبــارز و 
ــش  ــد و افزای ــه تولی ــوا در نتیج ــی ه ــت. آلودگ ــوده اس ــی ب اجتماع
گازهــای ســمی و گلخانــه ای، تولیــد یــک دور تسلســل ویــران 
ک  گــر نمــوده کــه از عــوارض آن گرمایــش زمیــن و تغییــرات هــا
کننــده جــوی و اب و هــوای زمیــن اســت. برخــی خــوش دارنــد 
ــد  ــت کنن ــی فعالی ــده آلودگ ــای مهارکنن ــت ه ــدوده سیاس ــه در مح ک
ــپس  ــح و س ــاء و توضی ــال افش ــه دنب ــتند ک ــی هس ــه دیگران در حالیک
تغییــر عامــل ایــن همــه ویرانــی و آلودگــی هســتند. کــه عامــل اصلــی 
ــباتی  ــه مناس ــه نتیج ــت ک ــی اس ــدات جهان ــان تولی ــا هم ــی ه آلودگ
اقتصــادی- اجتماعــی اســت بنــام ســرمایه داری. در ایــن چهارچوب 
تولید و انباشــت ســود و ســرمایه حرف نخســت را میزنــد و نمایندگان 
سیاســی ایــن امپراطــوری ســرمایه جهــان گیــر تنهــا مــی خواهنــد تــا 
وضــع موجــود را تنهــا بــا تبلیغــات ســاختگی و اصاحــات دروغــش 
در سیســتم تولیــد گازهــای گلخانــه ای، ادامــه دهنــد. شکســت قابــل 
پیــش بینــی نشســت پاریــس و اکنــون خــارج شــدن آمریــکا بدســتور 
رئیــس جمهــور ترامــپ از مصادیــق آن اســت. در یــک کام قــرار 
بــود تولیــد گازهــای ســمی دودکــش کارخانــه هــا و خودروهــا و … 
بــه میــزان پنــج درصــد کاهــش یابــد و چنیــن نشــد ) موافقــت نامــه 
ــای  ــم گازه ــه حج ــد ب ــزان ۵۸ درص ــه می ــال ۱۹۹۰ ب ــو( و از س کیوت

ســمی اضافــه شــده اســت!

***
اوضــاع آلودگــی زمیــن و هــوای آن بــه قــدری نگــران کننــده اســت 
ــتین  ــم آس ــرمایه داران ه ــرمایه داری و س ــامانه س ــی از س ــه بخش ک
ــد  ــش تولی ــت کاه ــوری جه ــات ف ــتار اقدام ــاال زده و خواس ــا را ب ه
گازهــای ســمی هســتند. بــرای مثــال، ســهام داران شــرکتهای نفتــی  
Exon Mobil  تصویــب نمودنــد کــه آن امپراطــوری تولیــد و پخــش 
ــزان  ــق می ــی دقی ــی گزارش ــاالنه ط ــی و گازی س ــای نفت ــراورده ه ف
تولیــد آلودگــی هــا را در اختیــار ســهام داران گــذارد و از تــاش هــای 
ــن در  ــد! ای ــدی بنویس ــمومات تولی ــش س ــت کاه ــده جه ــام ش انج
ک اوبامــا در کنفرانــس بیــن المللــی  حالــی بــود کــه بــرای مثــال بــارا
پاریــس گفــت کــه بــا موافقــت نامــه مذکــور موافــق اســت ولی بایــد دو 
موضــوع از متــن حــذف شــود. دو مــورد عبــارت بودنــد از تنبیــه مالی 

ــه  ــد گازهــای ســمی! چــرا ک ــاالی کاهــش تولی ــزان ب ــن و می متخلفی
وی اضافــه نمــود، بــرای امضــاء مــوارد بــاال و عملــی شــدن آنهــا، وی 
بایــد موافقــت ســنای آمریــکا را بگیــرد کــه آنهــا اکیــدأ چنیــن کاری را 
نخواهنــد نمــود! ایــن بــه معنی کشــیدن دندان شــیر و بی اثــر نمودن 
موافقــت نامــه مذکــور بــود. امســال هــم دانلــد ترامــپ بــا اعــام ترک 
کنفرانــس پاریــس و تعهــدات مســئوالنه چنیــن گردهمائــی هــا، ضربــه 
محکمــی بــر تصــورات اصــاح طلبــان در کادر روابــط ســرمایه داران 
وارد آورد و خــود را از یــک شــخصیت غیــر محبــوب عمــوم بــه آدمــی 

مطــرود تبدیــل نمــود.

***
ک و هــوا در جهــان پیشــرفته شــمال چــون  میــزان آلودگــی آب و خــا
اروپــا و آمریــکای شــمالی در ســالهای نخســتین دو هــزاره میــادی 
کــی رســیده بــود. میــزان آالینــده هــای معلــق در  بــه  حــدود خطرنا
هــوا و گرمایــش فزاینــده زمیــن اجــاس Kyoto  و تصویــب پروتــکل 
کــه، دولــت  آن را تســریع نمــود. علیرغــم خــوش بینــی عمومــی امــا 
کاهــش  از    ALGORE معاونــش  و  کلینتــن  پرزیدنــت  دموکــرات 
ــا  ــئولیت ه ــار مس ــط ب ــد و فق ــن زدن ــه ای ت ــمومات گلخان ــد س تولی
ــمی  ــای س ــد گازه ــزان تولی ــد. می ــکن نمودن ــایرین سرش ــرای س را ب
ــا  ــدی ت ــان تولی ــت و جه ــش نیاف ــد کاه ــرای ۵ درص ــه ای ب و گلخان
ســال ۲۰۱۲ شــاهد افزایــش ۵۸ درصــد کاهــش درصــدی آن بــود. کــه 
نتایــج عملــی اجــاس پاریــس هــم کارنامــه بهتــری از کیوتــو نــدارد. 
ــی  ــی ناش ــتار جمع ــر کش ــتی تئات ــرمایه داری امپریالیس ــه س در اینک
ــت و  ــی نیس ــد بحث ــی کن ــت م ــی را هدای ــوالت صنعت ــد فض از تولی
انتظــار معجــزه از همیــن بزهــکاران بیــن المللــی و دولتهــای تابعــه 
ــا و  ــه اق ــت. در حالیک ــتانه اس ــگاری همدس ــاده ان ــاأل س ــا احتم انه
در دهســال آینــده بــا الکتریکــی شــدن خودروهــا بطــور فاحشــی از 
کمــال  نیــاز بــه ســوخت فســیلی کاســته میشــود هــم بــا خبریــم و بــا 
کنــون تنهــا حــدود ۸۰۰ هــزار نفــر ) فقــط ( در حــوزه  تأســف هــم ا
گــر وســعت انــدک کشــورهای  تولیــد انــرژی ســبز بــه کار مشــغولند! ا
اروپــای غربــی ضــرورت تولیــد انــرژی ســبز را افزایــش داده و چیــن 
ــوالت  ــوه و فض ــد انب ــه تولی ــوز ب ــکا هن ــیه و آمری ــتان، روس و هندوس

مشــغولند.
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***
در حالیکــه کشــورهای صنعتــی و بویــژه آمریــکا و کانــادا ســخت 
ــدازه  ــی در ان ــود و ادارات مهم ــتی خ ــط زیس ــرائط محی ــب ش مواظ
ک و هــوا مشــغولند و افزایــش بیماران  گیــری آالینــده هــا در آب و خــا
دســتگاه تنفســی روبــه رشــد صعــودی دارد و ایــن مســئله را در کنــار 
  Preserative ک نگهدارنــده مــواد غذائــی یــا حضــور مــواد خطرنــا
هــا بگذاریــد آنوقــت تصویــر مســومیت عمومــی نمایــان تــر میشــود. 
وجــود میــزان بــاالی نمــک و چربــی و شــکر در مــوارد غذائــی 
ــن  ــداوم ای ــی م ــم بازرس ــه علیرغ ــت ک ــاال اس ــان ب ــاخته چن ــش س پی
ــکر  ــک و ش ــول نم ــد معم ــد ح ــا ۵ درص ــرأ ت کث ــن ا ــوالت لیک محص
و چربــی دفــع نشــدنی دارنــد! چاقــی مفــرط مردمــان و میــزان 
ــگ  ــته زن ــای وابس ــاری ه ــایر بیم ــی و … س ــای قلب ــکته ه ــاالی س ب
خطــری اســت کــه بایــد ذهــن عمــوم زحمتکشــان را بــکار انــدازد. در 
حالیکــه یــک درصــد از صاحبیــن ســرمایه هــای نجومــی در جزایــر 
دور افتــاده و خانــه هــای ســاحلی و مناطــق حفاظــت شــده زندگــی 
ــام  ــی اع ــتار جمع ــرض کش ــردم در مع ــوم م ــه، عم ک ــا  ــد ام ــی کنن م
ــت و  ــط زیس ــئله محی ــه مس ــت ک ــورت اس ــن ص ــتند. در ای ــده هس نش
ک و هــوا دنیــا امــری سیاســی میشــود و لــذا هرگــز  ویرانــی آب و خــا
نمــی تــوان رویکــردی غیــر مبارزاتــی و غیــر صــدور صــد سیاســی - 
اجتماعــی بــه آن داشــت. کمــی هــم بایــد از رابطــه تولیــد گازهــای 
ــی  ــت ول گف ــا  ــی ه ــواع بیماری ــا ان ــه آن را ب ــت و رابط ــی نوش صنعت
ــد  ــه از ح ــن زمین ــاش در ای ــی و پرت ــه کارزاری سیاس ــر از آنک نیکوت
موسســات لیبــرال فراتــر رفتــه و جنبــش حفــظ محیــط زیســت را بــا 
همتــای آن چــون جنبــش کارگــری، زنــان، دانشــجویی و … گــره زد.

***

اوضــاع محیــط زیســت در جهــان پیرامونــی لیکــن اســف بارتــر 
اســت. جنــگل زدائــی و آب دزدی در خــود میهــن مــا تولیــد وضعیت 
کــی نمــوده اســت. خشــک شــدن شــبکه آبهــای زیرزمینــی و  خطرنا
ک و طوفــان ریزگردهــا  آلودگــی زمیــن و رودهــا و حضــور گــرد و خــا
بــر اثــر خشــک نمــودن تــاالب هــای جنــوب از آن جملــه اســت. ایــن 
کــه تولیــد نســلی از مردمــان را مــی کنــد کــه بــا مشــکات  همــه امــا 
عدیــده ای چــون نازائــی زنــان و مــردان بــا ناتوانــی هــای بــاروری 
و معضــات جانبــی روبــرو میشــوند. نســلی بیمــار و رنجــور، بیــکار و 
ســتمدیده رژیمــی تروریســتی لیکــن زحمتکشــان چــاره خــود را قبل 
از رســیدن بــه خــط پایــان ویرانــی فیزیکــی کشــور، در تشــکیات و 
ســازماندهی جنبشــی عمومــی بــرای تغییــر ســاختاری ســیمای 
سیاســی ایــران مــی بینــد. حضــور روزافــزون اعتراضــات و حــرکات 
ــرورت و درک  ــن ض ــر از ای ــران و … خب ــان، کارگ ــه زن ــارزه جویان مب
گــر اوضــاع محیــط زیســت  حساســیت سرنوشــت مملکــت میدهــد. ا
همــواره زیــر نظــر موسســات مســئول اســت و در جنــوب گرمــازده و 
بــی آب و خشــک ایــن مشــکل بــه فاجعــه تبدیــل شــده اســت. هالــه 
ــر  ــه فک ــی ب ــه. کس گرفت ــهرها را  ــای ش ــت دور فض ای از دود و کثاف
ســامتی عمــوم نیســت چــرا کــه اساســا مســئله حکومتیــان فاســد و 
ضــد بشــر نیســت. آنهــا بــه فکــر اســام خــود هســتند نــه ایــران مــا و 
گــر چنیــن اســت، پاســخ گوئــی بــه مســئله محیــط زیســت نمیتوانــد  ا
ــی  ــه مســئله باشــد و ب ــکا ب ــا و آمری ــوع رویکردهــای مــردم اروپ از ن
ــرای  ــی ب ــای اجتماع ــش ه ــایر جنب ــراه س ــی هم ــد جنبش ــک بای ش

ســرنگونی رژیــم ارزیابــی شــود.

  ***


