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 بی سابقه یگرمایش زمین با آهنگ

  ینابرایان د

از هسته ها و رسوبات یخی نشان می دهد که آهنگ فعلی گرمایش جهانی، رو به افزایش بوده « ناسا»تحلیل 

به  «بسیار نامحتمل» ،روند کنونیدر نظر داشتن و از هر مقطع دیگری طی هزارۀ گذشته سریع تر است. با 

 باقی بماند. 91درجۀ سلسیوس بالاتر از متوسط قرن  2 حداکثری جهانی اکه متوسط دم نظر می رسد

به این : است «بازخورد مثبت» اصطلاحا   کلّ سیستم از آسیب دیدنیکی از دلایل شتاب گیری گرمایش جهانی 

مثلا  با وقوع گرمایش، یخ های قطب شمالی ذوب می شوند، در نتیجه نور خورشید و گرمای بیش معنی که 

نی ه معو این باز ب ب نسبت به یخ انعکاس کم تری داردتری جذب اقیانوس منجمد شمالی می شود، اما آ

 بی وقفه ادامه پیدا می کند. فرایندگرمایش بیش تر است و این 

 

 (در طول سال ، ذوب شدن پرمافروست )خاک منجمد«رد مثبتبازخو»یکی دیگر از مکانیسم های احتمالی 

درجۀ سلسیوس  9.1در مناطقی مانند سیبری است. تخمین زده می شود که افزایش دمای جهانی به میزان 

ف چند سال به اتمسفر آزاد کند. گاز دی اکسید کربن و متان را ظر تُن تریلیون 9منطقه می تواند در این 



4 

 

دهه  چندینچنین حجمی از گازهای گلخانه ای را آزاد کنند،  فعالیت های صنعتی دی که اگر قرار باشلدرحا

 زمان خواهند برد.

ۀ تسرجبه ناسا و یکی از دانشمندان ب وابسته« پژوهش های فضایی گودارد ۀسسمؤ»، سرپرست «وین اشمیتگَ»

تثنایی حرکت کرده ایم که در اس یسال گذشته ما واقعا  به سوی یک قلمرو 03طی »اقلیم شناسی، نوشت: 

ز نظر ا روندی مشابه با قرن بیستم راسال گذشته بی سابقه بوده است. هیچ دوره ای نیست که بتوان  9333

 «.مشاهده کرد در آن گرایش }دماها{

ایش م گرمیعلا نیتسای اخیر مقایسه کرد. زمانی که نخرا با سال ه چند دهۀ اخیر گرمایش جهانیِ می توان

درجۀ سلسیوس  2ی جهانی هر قرن د، پیش بینی می شد که متوسط دماشدنمشاهده  9111سال  در جهانی

 طی پنج سال گذشته آهنگ گرمایش جهانی تقریبا  پنج برابر این مقدار بوده است.اما بالا خواهد رفت. 

 سیارۀ ما از خروج به مراتب بالاتر از آن چیزی بوده است که در گذشتۀ زمین، یعنی آهنگ گرمایشاین 

هزار  1جۀ سلسیوس در یک بازۀ رد 1تا  4. در آن دوران، متوسط دما عموما  است ، رخ دادهیخبندان هایعصر

 زمین خروج دورۀ اخیرترینبرابر سریع تر از  93ساله افزایش می یافت. افزایش دمای جهانی در قرن گذشته 

م کدستقرن پیشِ رو  گرمایش در د که آهنگنداده های اخیر نشان می دهاز یک عصر یخبندان بوده است. 

 برابر این مقدار خواهد بود. 23

 

ی دما های صورت گرفته از تخمین وسال گذشته  901شده در طول  گیری مقایسۀ داده های دمای اندازه

 سال گذشته 9133

ات مطالعو  شناسی ادارۀ ملی اقیانوس»چنین تخمین هایی مطابق با داده های ماه به ماه دما از سوی ناسا و 

و ادوات نصب شده در کشتی ها و بویه  هزاران سازمان هواشناسی سراسر جهان، ابزارهستند.  امریکا «جوّی
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 گرم ترین ماه در 2391دهند که ژوئیۀ  و ایستگاه های پژوهش قطب جنوب، همگی نشان می های شناور

ی هادما در فهرست و همچنین دهمین ماه متوالی است بوده سال گذشته 901 دماهای به ثبت رسیدۀ فهرست

 2391بر (. اولین آن ها اکتالی آخرفوریه و  انویه، به دنبال گرم ترینگرم ترین ژ)یعنی  ثبت شدهنۀ بالای ماها

 به ثبت رسیده خواهد بود. گرم ترین سالِ 2391سال  -هد یافتخوااحتمالا  که  -بود. اگر این روند ادامه یابد 

س نواگرمایش ادواری اقی -«ل نینیوا» بیعی یکی از چرخه هایطولانی شدن غیرطیامد پ ،مقادیربرخی از این 

ی جوّی اخیرترین ال نینیو . با این حال مدل هابوده اند -است هزار سال رخ داده 933حداقل مدت به که آرام 

 2391و  2391سال های  نیز به این دلیل که ماه مه به پایان رسید، نشان می دهد که حتی بدون افزایش دما

 ترین سال های به ثبت رسیده خواهند بود. مهمچنان در زمرۀ گر

 ی جهانی، زمین چگونه خواهدکنونی دما ی دهند با تداوم روندمتریک های دیگری هم هستند که نشان م

میلیون  0.2تا  2.1 -نسِوبه عصر اخیر پلی ه است، نگاهی داشت2392 سال از «بنیاد ملی علم»بود. پژوهش 

ه به ک بالا بودند اندازه ای همان ی جهانی بهن و دمایعنی آخرین باری که سطوح دی اکسید کرب -سال پیش

. این کوششی بود برای درک حساسیت یخچال های طبیعی زمین نسبت به کوچک زودی شاهد خواهیم بود

 ی جهانی.ییرات دماترین تغ

 ی دریخ سرزمین های نتیجۀ ذوب شدندر این پژوهش نشان می داد که در طول این دوره، سطوح دریا 

 وضعیت طبیعی زمین با سطوح که این بدان معنی استبالا رفتند.  متر 29تا  92 ،نواحی ای نظیر قطب جنوب

ه اکنون هستند خواهند چمتر بالاتر از آن  29ح دریا احتمالا  اکسید کربن به گونه ای است که سطوامروزی دی 

 بود و ما در فرایندی از اکوسیستم به سر می بریم که به این وضعیت نزدیک می شود.

 

به رنگ )نواحی دام کر، مت 1افزایش سطوح دریا به میزان تنها نقشۀ جهانی که نشان می دهد درصورت 

 رفت زیر آب خواهند (قرمز
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لیون ن عصری بود که نیم میمهم، آهنگ تغییر دماها بین این دو دوره است. عصر پلیوسِ یاما یکی از تفاوت ها

ه دینیم قرن به طول انجام ،نی جهانی و سطوح دی اکسید کربماسال به درازا کشید. برهۀ کنونی افزایش د

 اکوسیستم جهانی را بالاتر می برد.به مراتب سریع تر و مهم تر  جهتِتغییراست و احتمال 

رجان ها و منجر به مرگ گستردۀ م که سنوبالقوه، بالقوه فاجعه بار هستند: اسیدی شدن اقیا تاکثر این تغییرا

یزش رکامل جنگل های بارانی حاره ای؛  فروریزشپلانکتون ها به عنوان پایۀ زنجیرۀ غذایی زمین می شوند؛ 

طوح دریاهای س تقریبا  آنیمنجر به بالارفتن که اقیانوس درون  قطب جنوب به د یانلگرین به اندازۀ یخساریک 

 .را می برد ک سوم جمعیت جهانی سیل و می شود میزان دست کم پنج مترجهان به 

 ین روندا . به طوری کهۀ جهانی شده اندبه ثبت رسیدطولانی ترین انقراض  دچار پیش ترآبسنگ های مرجانی 

 به پایان برسد. تخمین زده می شود 2391و گمان نمی رود که تا حداقل  است طول کشیده هما 22تاکنون 

 از بین خواهند رفت.انی درصد آبسنگ های مرج 91حداقل  ۀ این رونددر نتیج که

، 9111و  9122های سال های  یاحساس شده اند. خشکسال نیز اثرات کوتاه مدت تغییرات جوّی هم اکنون

، 9112سال های . آب و هوای خشک و گرم وجود نمی داشتجّوی  بودند که تغییرات حالتیبسیار شدیدتر از 

تقریبا  جنگل های بارانی آمازون را در مقیاس وسیع به آتش کشید. امسال گرمایش جهانی در  2331و  2331

وقوع سیل در امریکای جنوبی، سیل و رانش مرگبار زمین در اتیوپی، آتش سوزی جنگل های کانادا، خشکسالی 

ای س آرام و طوفان هنودهای حاره ای اقیاشدّت و ویرانگری گردبا و افزایش عمومیئلا وافریقا، تایلند و ونز در

حتی  و سلامتش های پیش روی از چال هستند کوچک ها تنها نمونه هایی این نقش داشته است. آتلانیک

 دانست.ایش جهانی مرتبط با گرم را می توان که طی سال های گذشته رخ داده اند و همگیبقای بشر 

 2391سپتامبر  0
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 دنیا؟منجی  «:سبز» چینِ

 پیت دیکینسن 

اوایل امسال اعلام کرد که مصرف زغال کشور برای دومین سال متوالی کاهش داشته « ادارۀ ملی آمار چین»

در نتیجۀ سوزاندن سوخت های فسیلی نظیر ) گاز دی اکسید کربن تصاعدو این همراه بوده است با کاهش 

ظرفیت  2391که بزرگ ترین مقصر گرمایش جهانی محسوب می شود. همچنین گزارش شد که سال  (زغال

درصد رشد داشته اند.  14و  04انرژی تجدیدپذیر چین در بخش های بادی و خورشیدی هر یک به ترتیب 

ن دارد یدر مطبوعات منعکس شدند مبنی بر این که چ یبه مراتب بیش تر نظراتپس از انتشار این اطلاعات، 

 می رسند و اگر چین به راستی در حال تبدیل به به نظر گیرا ،بدل می شود. این ارقام« سبز» اقتصاد یک به

باشد، در این صورت تأثیر قابل توجهی بر گرمایش جهانی خواهد داشت، چرا که خود « سبز» اقتصادیک 

 بزرگ ترین انتشاردهندۀ گازهای گلخانه ای است. اما واقعیت چیست؟

« طبیعت و انرژی»در نشریۀ  «ام.آی.تی»از دانشگاه  «والری کارپلوس»فسور وبه قلم پر یجدیدمشترک مقالۀ 

بیش از یک  2303کرد. ظاهرا  چین در مسیری است که بتواند تا سال می نیز تصویر خوش بینانه ای ارائه 

گیگاوات )بیش از اروپا و  941 نصب شدۀتأمین کند و اکنون نیز با ظرفیت  یچهارم برق خود را انرژی باد

دۀ کنن ، مذاکره«شی ژنهوآ» . به همین ترتیبرهبر جهان در زمینۀ انرژی بادی است ایالات متحدۀ امریکا(

قرار ( ادعا کرد که چین در مسیری 2391پاریس ) «جّویکنفرانس »ارشد چین در پاریس نیز در نشست ناکام 

 برود.« فراتربسیار » از تعهدات خود که می تواند دارد

 غییرتبرای « عالی روشی»که این واشنگتن هم ادعا می کند « مؤسسۀ ذخایر جهانی»از « رانپینگ سونگ»

 .است یک اقتصاد نوظهور مسیر توسعۀ

 حزب»تمام برخورد کرد. چرا که بروکرات های  طباید با احتیا با آمار و ارقامی که چین منتشر کرده است

ه نظر ب اگرچهداده ها را در سطوح مختلف بسته به اهداف و نیات خود دستکاری می کنند.  ،«کمونیست چین

ی ناچیز ن احتمالا  قدربوجود داشته و انتشار دی اکسید کرمی رسد رشد سریعی در ظرفیت انرژی تجدیدپذیر 

 عضلم داز غلبه برچین و چشم ان «سبز» دستاوردهاینتیجه ای دربارۀ  که اما پیش از این ،کاهش یافته است
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 ،ن المللیبیچه در سطح ملی و چه بستری بلندمدت،  ررا د ها گرمایش جهانی بگیریم، نیازمندیم که این داده

 قرار دهیم.

 گزارشی را دربارۀ صنعت «صلح سبز»سازمان ، «ادارۀ ملی آمار»اندکی پس از انتشار داده های مذکور از سوی 

وزارت محیط زیست چین و دفاتر محلی محافظت  2391ین گزارش سال زغال سنگ چین منتشر کرد. بنا به ا

ایستگاه در  4یعنی به طور متوسط ) را ایستگاه نیرو با سوخت زغال سنگ 293 احداث مجوز ،از محیط زیست

نرژی های ا کلّ ظرفیت نصب شدۀ تولید متجاوز بر ( صادر کردند. ظرفیت این تأسیسات به تنهاییهفته

آغاز شد  2391با سوخت زغالی در سال  ایستگاه نیرو 10الی 11. به علاوه ساخت و ساز بودتجدیدپذیر خواهد 

 ایستگاه 293 ای گلخانه هایگاز میزان تصاعد .نشان می دهده سال قبل ب تکه افزایش چشم گیری نسب

 برابر بیش تر از سطح کنونی 9.1شده اند،  ساله برنامه ریزی 24زغالی که برای دوره ای  نیرو با سوخت جدید

ذرّات سمی از این پروژه ها بیش از مجموع همۀ اتومبیل های  تصاعدچین است.   تصاعد گازهای گلخانه ای

را در طول این دوره موجب می  مازادهزار مرگ  223، شانگهای خواهد بود که چونگ کینگپکن، تیانجین، 

 شود.

ال سنگ زغ نیرو با سوخت دییسات جدسطر نشان می کند که ساخت و ساز تأخا «صلح سبز»سازمان گزارش 

از  ززغال سنگ نی از سوختبرق تولید ضروری نیست، چرا که این بخش با اضافه ظرفیت رو به رو است و 

زغال  وختنیرو با س تگاه های جدیدساین گزارش پیش بینی می کند که اییافته است. نافزایش  2399سال 

. ی شودمر تأمین یخواهند شد و تقاضا بیش از پیش از ظرفیت نصب شدۀ انرژی های تجدید پذ هسنگ ذخیر

ازهای گ تصاعدتعهدات بین المللی خود برای تعیین سقف به  قصد دارد کهها حکومت مرکزی  به گمان آن

ما نمی کند. ا استفاده آلاینده های عمل کند و بنابراین بی دلیل از ظرفیت انرژی 2390لخانه ای تا سال گ

حزب »چنین چیزی به چندین و چند دلیل احتمالا  رخ نمی دهد. سرمایه داران محلی و بروکرات های 

به ویژه زمانی که پای باندهای متنقذ مرتبط با صنعت زغال سنگ در میان  -اگر به نفع خود بدانند «کمونیست

 دستورات از مرکز را نادیده می گیرند. -باشد

 دعایحمایت از این م در ،«ام.آی.تی»از دانشگاه « وسلکارپ»و همین طور پروفسور « سبزصلح »سازمان 

، ادعا می کنند که در حال حاضر ترجیح می دهدبه زغال سنگ  راانرژی های تجدید پذیر  حکومت خود که

ایه داری(، مغال سنگ است و بنابراین منطق اقتصادی )سرزذیر پایین تر از پانرژی های تجدید« نهایی»هزینۀ 
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به  اردد یعنی سود، به نفع اولی رأی می دهد. با این حال هزینۀ نهایی انرژی به شدت نوسان دارد و به سرعت

ین رو پیش بینی ؛ از اوابستگی پیدا می کندوضعیت اقتصاد ملی و جهانی، تغییرات تکنولوژی و سایر فاکتورها 

 است. این موضوع به خصوص کنونی، بسیار غیرقطعیرویدادهای آتی اقتصادی بر اساس هزینه های نهایی 

 رمایه داری، از منشور استالینیسمس« قواعد بازی»توسعۀ چین مصداق دارد. جایی که  آشفته بازاردر مورد 

ان اغلب اگر به نفع ش ،همان طور که در بالا اشاره شد، بروکرات ها و گروه های نیرومند فشار منکسر می شود.

 مرکز را نادیده می گیرند.از یا دستورات « منطق بازار» باشد

سیاستِ رشد برق آسای کلیۀ بخش های انرژی را پیش گرفت،  ،حکومت چین در دورۀ تداوم رونق اقتصادی

ی بادی بخش انرژی ها به دلیل کمبود انرژی و با هدف استراتژیک ساخت صنایع بین المللی مسلط در آن هم

 به بازار جهانی نقب هایی و اکنون دارد به سرعت موفقیت دست یافتبه  ی. چین در این دومو خورشیدی

و نه دغدغۀ محیط  ندانرژی بادی می زند. محرک رشد بخش انرژی های تجدیدپذیر اساسا  همین عوامل بود

اقی بمنافع فردی بروکراسی و سرمایه داران چینی همان زیست. در آینده اولویت های سیاست گذاری دولت، 

هیچ دلیلی ندارد که تصور کنیم گزینه های بازار به همان  . در چنین شرایطیو نه گرمایش جهانی دخواهد مان

 یستز دبگان یا سرمایه داران حاکم در تمامی سطوح جامعه اتخاذ می کنند، منجر به پیامکه نخ صورت

 محیطی مطلوبی خواهد شد.

اگرچه این ممکن است طی دوره ای به درصد مصرف انرژی کشور را شکل می دهد و  11زغال سنگ هنوز 

اهد قدر سریع یا کافی نخو ا کند، اما این کاهش احتمالا  آنددلیل رشد بخش انرژی های تجدیدپذیر تنزل پی

عمل  تغییرات جّوی قبال بود که بر خطر گرمایش جهانی غلبه کند. حتی اگر حکومت چین به تعهدات خود در

عهدات خود از ت« بسیار فراتر»د که د آن ها در پاریس در مسیری باشدۀ ارشمذاکره کننقول یا حتی اگر به  کند

 این گفته مصداق خواهد داشت.رود، باز هم 

هر واحد به ازای  میزان تصاعد گازهای گلخانه ای را 2303اعلام کرد که تا سال  چین در کنفرانس پاریس

 اگرچه-اتفاق بیفتد  2303امسال و نه سال  چنین چیزی اگر همحتی  .محدود خواهد کرد تولید ناخالص داخلی

ن گاز دی اکسید کربن تولید خواهد کرد، یعنی میلیارد تُ 92چنان سالانه قریب به  چین هم -بسیار نامحتمل

وعده داده است هیچ تعهدی برای کاهش آن وجود ندارد، چرا که حکومت تقریبا  یک سوم کل مقدار جهانی. 

 به این اعتبار، انتشار گازهای گلخانه محدود می کند؛را به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی انتشار گازها  که
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به رشد خود ادامه خواهند داد. در نتیجه سطح تولید گازهای گلخانه ای عملا  به  ،به موازات رشد اقتصاد ای

وس بالای یدرجۀ سلس 2 تر ازکم یگرمایش در سطح افزایش به هدف تعریف شدۀ حفظدستیابی لحاظ علمی 

 .(فزایش دما غیرقابل کنترل خواهد شدافراتر از آن  )سطحی که را ناممکن می سازد ح پیشاصنعتیوطس

گازهای گلخانه ای چین به میزان  تصاعد داده های اخیر دربارۀ گرمایش زمین، چشم انداز با در نظر داشتن

ود. به مراتب هشدارآمیزتر می ش -انه تر و بالاتر بگذریمناز یک رقم واقع بی -ن در سالمیلیارد تُ 92« فقط»

نشان بدهند که ظرف کم تر از پنج سال، دما از کم تر  می توانندآمارهای سه سال گذشته در مقیاس جهانی 

درجۀ سلسیوس بالا رفته است. آهنگ ذوب شدن یخ های قطبی و  9.1درجۀ سلسیوس به میزان  9از 

ترس دانشمندان آب و هوا شتاب گرفته است. هنوز زود است که بگوییم آیا این بسیار بیش از  *پرمافروست

چه بسا ما شاهد فرارسیدن روند ادامه خواهد یافت یا خیر؛ اما زنگ های خطر از هم اکنون به صدا درآمده اند. 

ان را آزاد از متگمقادیر کلانی  ،پرمافروست شدن پیش بینی شده باشیم، یعنی زمانی که ذوب فِیک نقطۀ عط

از گازهای گلخانه ای است که به مراتب خطرناک تر از دی اکسید کربن محسوب دیگر د. گاز متان یکی نک

 می شود.

ه چشم بو قاطعانه نیاز است. اما علامتی دالّ بر آن  عاجلرفع این وضعیت فوق العاده، به اقدامی اکنون برای 

د. گرفتن اشنکار قابل توجهی داشته ب انجام که طبقۀ حاکم چین یا دیگر نقاط جهان تمایلی برای نمی خورد

یی و یستی عقلاجهان سرمایه داری و جایگزین کردن آن با یک نظام سوسیال طبقات حاکمِ زمام امور از دست

 د مهم یا اضطراری نبوده است.تحت نظارت دمکراتیک، هرگز تا به این ح

درجۀ  02دمای آن به مدت دو سال یا بیش تر کم تر از نقطۀ انجماد آب )صفر درجۀ سلسیوس یا  * خاکی که

 فارنهایت( است.

 2391اوت  21
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 به دنبال آتش سوزی« فورت مک موری»کانادا: ویرانی 

 زیست سرمایه داری برابر است با نابودی محیط

 وود پابیل ه

در  «فورت مک موری» ی آتش افسارگسیخته به سوی شهر«هیولا»عصر روز سوم ماه مه، در حالی که 

هزار نفر طی ساعات کوتاهی از خانه  14حرکت بود، به کلّ جمعیت ساکن دستور ترک شهر داده شد. تقریبا  

 یو سایر شهرک های نزدیک شمال آلبرتا گریختند. اکثر مردم در بین ابر« فورت مک موری»های خود در 

رانندگی ترسناکی را تجربه کردند. مردم ، ندمی افتادفروآتش و پاره های آتشی که در جاده  زبانه هایدود،  از

تنها وسایل معدودی را برداشتند و گریختند، بدون این که بدانند آیا دوباره به خانه های خود باز خواهند گشت 

 یا نه. اضطراب و نگرانی فرار از این تراژدی، عظیم است.

 2شد. با این حال « ت مک موریفور»درصد ساختمان های  13قهرمانانۀ آتش نشانان، منجر به نجات  شاتل

ده اند و بخش اعظم زیرساخت های شهر از کار افتاده است. یساختمان نابود شدند، مابقی آسیب د 433هزار و 

 مقامات هشدار می دهند که چند هفته زمان خواهد ُبرد تا مردم بتوانند به خانه هایشان بازگردند.

ظرف چند ساعت تخلیه  یالمندان و مدارس به طور حیرت آورکلّ شهر، از جمله بیمارستان ها، خانه های س

 ده، مرگ دو نفر در اثر سانحۀ جاده ای بود.ششدند. تنها تلفات انسانی گزارش 

 خودخواهی و مردم نشان داده است که انسان ها، برخلاف ایدئولوژی مشوقِ ی و تخیلۀزسو واکنش به آتش

اهد شست آتش نشان یگی عظیمی را به نمایش بگذارند. بطمع، قابلیت آن را دارند که سخاوت و همبست

خاکستر شدن خانه هایی بودند که در آن ها بزرگ شده و زندگی کرده بودند. آن ها به مبارزه با آتش ادامه 

 به کار مشغول شدند. ساعته 20بسیار بالا، شیفت های  مخاطراتدادند، و با وجود 

ر کردن باک خالی وسایل برای پُ سوختگریختند، دیگران در طول راه می در حالی که مردم جنوب از آتش 

گذاشتند. مردم درهای منازل خود را به می برای کودکان را در اختیارشان  پوشکنقلیه، آب آشامیدنی و حتی 

 تی شخصی و پول مانند سیلاشوازم بهدسرپناه دادند. غذا، پوشاک، پتو، لروی غریبه ها گشودند، به آن ها 

 ازیر شده است. پناهندگانی که اخیرا  از سوریه رسیده اند مبالغی را برای خرید تدارکات جمع آوری کردند.سر
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« یفورت مک مور»، خود سابقا  برای نقل مکان به اندشده  سرگردانبسیاری از کارگرانی که به خاطر آتش 

طر نبود شغل در محل زندگی اه به خاقتصادی ک ران پناهجویاز خانه هایشان آواره شده بودند. از جمله هزا

 رسیده اند.سرشان نقل مکان کرده بودند و همین طور پناهندگانی که به تازگی از سوریه 

درست مانند اکثر فجایع، پیامدهای این فاجعه نیز به طور یکنواخت گسترش نیافته است. اگر این آتش سوزی 

ات، زیو کانادا، از تجه« فورت مک موری»بود. ی بالاتر م کشور فقیر رخ داده بود، آمار تلفات به مراتبیک در 

انع ویرانی و م کنند تخلیه یکه مردم را فورا  به طور موفقیت آمیز هستند تکنولوژی و زیرساخت هایی برخودار

زل متحمل نابودی منا که بودند کارگراناین د. اگرچه حتی در آلبرتا نبخش اعظم شهر در اثر آتش سوی شو

میلیون دلار و مدیریت ارشد صنعت  93و تخلیۀ اجباری شدند، در حالی که مدیران ارشد اجرایی، با درآمد سالانه 

 .به سر می بردند« کلگری»، امن و امان در شهر «فورت مک موری»

 راژیکنز تت. طی نفتی برای تولید نفت خام اس، استخراج قیر از ماسه ها«فورت مک موری»صنعت اصلی 

به م سکوت و هبه می کند، هم  رو به رو تهدید با ی که مرکز صنعت سوخت فسیلی کانادا رااین آتش سوز

 وزیسکانادا، به دلیل این که گفته بود این آتش  «زحزب سب»، رهبر «الیزابت می»است.  دامن زدهبحث هایی 

تقادها به این ان ، نخست وزیر کانادا نیز«ن تُرودواستیج»، محکوم شد. «به احتمال زیاد یک رویداد جوّی بود»

 «.نه مفید بودند یا نه کاملا  دقیق» ،«می»پیوست و گفت که نظرات خانم 

اگر مردم خانه های خود را به خاطر یک سیل بزرگ از دست داده بودند، کاملا  منطقی به نظر می رسید که 

 موضوع این ماسه های نفتی، به نظر می رسد که ورود به مسألۀ دلایل سیل بحث شود. اما به خاطر حساسیت

 جایز نیست.

 تغییرات جوّی، جنگل های شمالی و آتش سوزی
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نیم  که ترین ناحیۀ زیست بوم زمینیمالی است، بخشی از بزرگ، در احاطۀ جنگ های ش«ورت مک موریف»

ربر می گیرد. آتش سوزی، جزء طبیعی ی، دناواز شرق کانادا تا آلاسکا و روسیه تا اسکاندی کرۀ شمالی را

 اکولوژی جنگل شمالی است.

، منجر به گرمایش زمین «فورت مک موری»سوزاندن سوخت های فسیلی، به عنوان محصول اصلی شهر 

می شود. پیامد گرمایش زمین طی سال های گذشته در جنگل های شمالی آشکار بوده است. متوسط دمای 

درجۀ سلسیوس افزایش یافته است، در حالی که این  9.0به این سو، به میزان  9142سالانه در کانادا از سال 

 .درجۀ سلسیوس بوده 2و، بیش از به این س 9113افزایش در آلبرتا از سال 

زمستان ها کوتاه تر و گرم تر هستند و این منجر به کاهش برف پشته ها شده است و با آغاز بهار، برف ها 

ر ماه مه، د همسایگی آلبرتا، برف پشته ها، در «بریتیش کلمبیا»زودتر آب می شوند. در بخش هایی از شمال 

رجۀ یک د تبخیر را افزایش می دهد. امر داغ تر هستند و این تاریخی بودند. تابستان ها درصدِ متوسط 21

درصد افزایش بارندگی است تا همان سطح از رطوبت خاک را حفظ  91دمای هوا، مستلزم  افزایش سلسیون

درجه می رسید، در حالی که متوسط  02به « فورت مک موری»کند. با شروع آتش سوزی، دمای هوا در 

ر به ت. تابستان های داغ تر، به معنی صاعقه های بیشدرجه است 94تاریخی دمای هوا در این موقع از سال، 

هزار  13در آلاسکا، یک طوفان آهسته منجر به  2391. در سال هستند عنوان علت اصلی آتش سوزی ها
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صاعقه شده بود. زمستان های گرم تر، به برخی حشرات اجازه می دهد که در فصل زمستان زنده باقی بمانند، 

 منجر به افزیش مقدار چوب های خشک قابل اشتعال شوند.درختان را ضعیف کنند و 

 د. گزارشینتسریع خواهند شد، بالاتر می بر نیمرا با تداوم گرمایش زکه این روندها، احتمال آتش سوزی هایی 

نشان می داد که جنگل های شمالی با آهنگی که « همایش آکادمی ملی علوم مجموعه مقالات»در  مندرج

 ، دچار حریق می شوند.ندهزار سال گذشته مشاهده نشده ا 93طی 

 افزایش هشدارهای آتش سوزی

توافق کردند که بر این  2331سال  طی نشستی درمتخصص آتش سوزی جنگل ها  13گروهی متشکل از 

مت واهد گرفت. در روزهای نخست حکوروند شدت خ و این اند شده آتش سوزی ها بزرگ تر و داغ تر

ر شدن بدت رو بهسوزی جنگل ها  شتکه آ داده بودا به وزیر جدید اطلاع منابع طبیعی کاناد سازمان، «رودوت»

 نکرده اند. شهرهااست و حکومت ها منابع کافی برای کمک به آمادگی 

بزرگ ترین و ویرانگرترین آتش سوزی امسال است. این آتش سوزی که « فورت مک موری»آتش سوزی 

 133هزار و  2میلیون هکتار ) مه نزدیک به یک چهارم 90هکتار آغاز شد، تا روز  2 روز اول ماه مه در سطح

مورد آتش سوزی  491مه، آلبرتا شاهد  90ومتر مربع( را سوزاند. با این حال این تنها آتش سوزی نبود. تا کیل

 بود.

 ه، اما می توانبود« فورت مک موری»هرچند نمی توان گفت که گرمایش زمین مستقمیا  عامل آتش سوزی 

همان طور که دانشمندان هشدار داده اند گفت که گرمایش زمین، به این معنی خواهد بود که آتش سوزی ها 

 وخیم تر خواهند شد.

 رخ نمی دهندتغییرات جوّی جای دیگری 

وّی جای جکانادا مکان نسبتا  امنی است و فجایع تغییرات تا به الآن اکثر کانادایی ها بر این تصور بودند که 

ذوب شدن یخ های ی را، خواه ادا پیامدهای مشخص این تغیرات جوّ دیگری رخ می دهند. با این حال کان

های بیش تر یا احتمال بالاتر سیل ها، خواهد دید. آتش سوزی  سوزی سالی ها و آتشقطبی باشد یا خشک

 رد این جا اتفاق می افتد.دا ، باید یک زنگ هشدار باشد. گرمایش زمین واقعی است و«فورت مک موری»
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تا پیش از آتش سوزی هم به دلیل سقوط تند بهای نفت متحمل خسارت شده « فورت مک موری»آلبرتا و 

خواهان مشاغلی با دستمزدهای مناسب هستند. با « فورت مک موری»بودند. قابل درک است که کارگران 

می کند. اهمیتی ندارد که این نفت در کانادا  ی اضافهاز ماسه های نفتی، به تغییرات جواین حال هر بشکه 

آب و هوایی جهانی برخوردار است. هر اتم کربن  از یک نظام د یا چین یا هر جای دیگر جهان. دنیازمی سو

 که به اتمسفر اضافه می شود، به گرمایش زمین کمک می کند.

، چرا آن ی ثباتی بازار آسیب پذیر استب به جای تداوم صنعتی که منجر به بلایای بیش تر می شود و در برابرِ

، انرژی، از زاویۀ اقتصادی بهینه سازیانرژی های تجدیدپذیر و  سوی را تغییر ندهیم؟ گذار جدی و مصمم به

 ت استخراجصنع ازا این گذار، مشاغلی به مراتب بهتر است. ب کاملا  قابل دفاعایمنی، زیست محیطی و سلامت 

، بسیاری از کارگران چنین کاری را ترجیح مجدد تضمینی آموزش هایشد و با  ماسه های نفتی تأمین خواهد

 خواهند داد.

ان به دلیل نبود رگرامقصر نیستند و نباید بار تغییر را به دوش بکشند. بسیاری ک« فورت مک موری»کارگران 

ی خود را از دست بسیاری اکنون خانه ها شدند.« فورت مک موری»شغل در محل زندگی خود آواره و رهسپار 

داده اند و بسیاری دیگر تا ماه ها بی خانمان خواهند بود. با مالکیت عمومی دمکراتیک بر منابع شرکت های 

 انرژی، کانادا می تواند به جامعه ای با انرژی پاک و مشاغل مناسب تبدیل شود.

ی پارس، حکومت کانادا از محدودسازی ض رو است. در کنفرانس تغییرات جوّ حکومت کانادا با دو راه متناق

درجۀ سلسیوس حمایت کرد. با این وجود آن ها مصمم هستند که یک لولۀ نفتی  9.1افزایش دمای جهانی به 

 اضافه خواهد کرد. یناقیانوس بسازند که به گرمایش جهابه  نفتیاز ماسه های 

وند برای مشاغل خوب پیبا مبارزه  ری از گرمایش زمین،یگور جلوکمپین توقف سوخت های فسیلی به منظ

اغل مناسبت شسرمایه داری با نابودی زیست محیطی و بیکاری گسترده یا سوسیالیسم با م خورده است. بین

 و یک سیارۀ سالم، تنها یک انتخاب واقعی وجود دارد.

 2391مه  91

 



16 

 

 سرکوب شورش های مردمی جمهوری اسلامی وحاکمیت ، آب، گرمایش زمین ۀلأمس

 نسیم صداقت و آرام نوبخت

 محالارچه استانشهرستان بروجن، « )لداجیبُ» شهر در ضدّ شورش و پلیس موران انتظامیدرگیری مردم با مأ

 اه افتاد وربه  «سفیددشت»فولاد  به طرف کارخانۀ «تالاب چغاخور»ب آ انتقال ه دنبال پروژۀکه ب (بختیاری و

 حاد مشکلات نسبت بههشدار دیگری  ،ها نفر همراه بود بازداشت ده و نفر 923 مصدومیت ،نفر مرگ یک با

 کهشهر  این جمعیت .شورش های مشابه در سال های آتی بروز و علامتی از زیست محیطی در ایران است

گران ن ،، که بالاتر از آنهابه وضعیت بد آبرسانی با تانکرمعترض ، نه فقط خانوار می رسد 0133 ا  بهحدود

  .استخشکیدن تالاب و از دست رفتن زمین های کشاورزی 

 دیگر استان ها چندان برخی هرچند شاید علل درگیری بر سر آب در شهر بلداجی برای جمعیت شهرنشین

یازها )شستشو، ن ترین ملموس نباشد، اما تنها کافی است شرایطی را تصور کرد که مصارف آب برای رفع ابتدایی

متکی  اشم، تهیۀ غذا، استحمام و غیره( با مشکلات و اختلالات روزمره رو به رو باشد و تنها منبع درآمدی ربشُ

یک بحران اجتماعی مانند حوادث  مسألۀ مرگ و زندگی و به به کشاورزی. در این حالت بحران آب، ناگزیر به

 بلداجی تبدیل می شود.  

 -به دلیل تراکم گازهای گلخانه ای در اتمسفر حرارت سطح زمین یعنی بالا رفتن درجۀ ،گرچه گرمایش زمین

ار در این فرایند بحران آب در گوشه و کن -جنگل زداییفسیلی و به خصوص به دلیل استفاده از سوخت های 

، سطوح دی اکسید کربن و متان تا سال 9113انقلاب صنعتی در سال  آغاز جهان بی تأثیر نیست. از زمان

درجۀ  3.21به این سو، تقریبا   9223درصد بالا رفته اند، و متوسط دمای زمین از  942و  02به ترتیب  2331

و تابعیت آن از اصل  های موجود از آب در بهره برداری مدیریتسوء ولی  سلسیوس افزایش داشته است.

  ، نقش پررنگی در این بحران دارد.در ایرانخاصه و جهان  در «سود»

 133چهارمحال و بختیاری از جمله پرآب ترین مناطق ایران بوده است، اما اکنون گفته می شود که بیش از 

در بخش های  میزان بارش سالانۀ استان چهارمحال و بختیاری .روستا در این استان با تانکر آبرسانی می شوند

 دقیقا  در جایی استقرار پیدا کرده اند که فولاد متر متغیر است. و این صنایعمیلی 9233متر تا میلی 213، از مختلف
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های آبی در زمان خشکسالی مواجه متر در سال( دارد و خودش با تنشمیلی 213کمترین میزان بارندگی را )یعنی 

 .بوده است

میلیون متر مکعب  41تا  40ظرفیت اسمی تالاب حدود به گفتۀ یک فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی، 

 داریبهره براز  قبل ظرفیت تالاب تا ،خردادماههای بر اساس آمارگیری ،الی کنونیاما در وضعیت خشکس ؛است

 .بوده استرسیده میلیون متر مکعب  03کمتر از  به ،کشاورزان

 ۀآبتاهای اطراف است، بخش دیگر حقبلداجی و روس ۀکشاورزان منطق ۀآبحق از آب موجود در تالاب چغاخور،بخشی 

بلاغ و تالاب گندمان است که از همین تالاب چغاخور تأمین رودخانه آق ۀآبد تالاب و بخشی هم نهایتا  حقزیستی خو

 .شودمی

 .بلاغ عبور نکرده و به تالاب گندمان نرسیده استآق ۀرودخانها هیچ آبی از طر خشکسالیچند سالی است که به خا

 ۀآبحتی همان حق ،در نظر داشته باشیمکشاورزی مردم را رها کنیم و میزان تبخیر طبیعی آب هم  ۀآبوقتی حق

 شود.د به بخش صنعت منتقل ی اصلا  آبی وجود ندارد که بخواهیعن ،ماندزیستی تالاب هم باقی نمی

 ۀآبقهمان ح منجر به درگیری های اخیر شده است،بخش صنعت منتقل کنند و به خواهند آبی که می در نتیجه

  .کندوارد می جبران ناپذیری زیستی تالاب است که قطعا  به حیات تالاب خسارت

یست ز با این اوصاف کاملا  روشن است که اصولا  شکل گیری صنعت فولاد در آن منطقه از ابتدا بنا به معیارهای

 محیطی نادرست بوده است.

ریت سرنوشت و زندگی اکثرو به رو هستیم که  ریارانت خوو نوکیسه های  یسرمایه دار دولت بانیز  در ایران

دای منافع آنی و لحظه ای خود کرده اند. شدت تصاحب و قبضه کردن منابع طبیعی ایران تا به فجمعیت را 

اضافه  مطبوعاتی به ادبیات رایج به تازگی هم« کوه خواری»و  «دریاخواری»حدی بوده است که واژه های 

احداث  ،کشاورزی-برای مصارف صنعتی ب های زیرزمینی، انتقال آب تالاب هاآاستفادۀ بی رویه از  شده اند.

 «گتوند»، نقش دارند. فاجعۀ سد آب محیطی، از جمله بحران همه در این بحران های زیست ،سدها ۀبی روی

در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد، در دو دورۀ خاتمی ادامه یافت در خوزستان )که 

نژاد به طور رسمی افتتاح شد(، تنها یکی از نمونه های در دور دوم ریاست جمهوری احمدی 9013و سال 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مناطبع طبیعی مجلس با تأیید  اخیرا  نیز برجسته و دردآور این گفته است.
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و  «شودرصد فاضلاب تهران تصفیه مید 43تنها »آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب، گفته است که 

های زیرزمینی و اراضی کشاورزی جنوب پایتخت را درصد فاضلاب به حال خود رها شده و آب 13متأسفانه »

ا رغیره  هامون و به همین ترتیب می توان آلودگی دریای خزر، بحران دریاچۀ ارومیه، دریاچۀ«. کندآلوده می

  به این فهرست بی پایان اضافه کرد.

 می شود به این -از اقلیمی گرم و خشک برخوردار است که -ب در ایرانآبا نگاهی عمیق تر به مشکلات 

نظام سرمایه  ( دربآ )از جملهبهره برداری از منابع طبیعی کشور  نحوۀ تخصیص و بین منطقی رسید که ۀنتیج

ین ا یک تضاد آشکار و غیرقابل حل وجود دارد. از سوی دیگر و نیازها و منافع اکثریت جامعه از یک سو داری

 که اعتراضات بلداجی شمه ای از آن است. به تدریج دارد خود را نشان می دهد آب نحوۀ استفاده ازدر  دوقطبی

 و الی مزارع بزرگ، مجریان پروژه های کلان احداث سد، رانت خواران ،کارخانه ها صنایع، صاحباناقلیتی از 

ه و . در این میان سپاددر این بحران ها مسئولیت مستقیم دارن صف کشیده انددولت ت شآخر که همگی پ

را م حق مرده خواسته های ب نیروهای نظامی نه فقط در این پروژه ها ذینفع اند، که خود مسئولیت سرکوب

در ایران درست مانند سایر کشورهای توسعه نیافتۀ صنعتی، بیشترین سهم مصرف آب مربوط به  دارند.

 هانی، سهم مصرف آب بخش کشاورزی ایرانبانک ج 2399کشاورزی است و نه صنعت. طبق داده های سال 

و با اجرای قانون  9013درصد بوده است. به علاوه از سال  9.2به تنها  12.2به بخش صنعتی،  نسبت

در بخش صنایع کاهش داشته است )هرچند  یهدفمندسازی یارانه ها و افزایش بهای آب، مقدار آب مصرف

بالاترین سهم مصرف آب در میان  9013در سال  کرده است(.، رشد قیمتهزینۀ مصرف آن به دلیل افزایش 

مربوط به صنایعی نظیر تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، آهن و فولاد، کود  ،گروه های فعالیت صنعتی

شیمیایی، قند و شکر، صابون، آب معدنی و دوغ، خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا، سیمان و آهک و گچ، فراورده 

 شده است. های لبنی و دارو می

طعم یک هایی که بعد از جنگ ایران و عراق در خوزستان هیچ زمانی  چه آن ،مردم مناطق محروم کشور ما

نه  ،برابر حدّ استاندارد است 23که امروز ریزگردهایش  سیستان و بلوچستان چه و را نچشیده اندآسوده  زندگی

بلکه  ،زندگی خویش نبردند بهود حداقلیهیچ بهره ای برای ( نفت «ملی»)از جمله ثروت تنها از منابع طبیعی 

فقر، بیماری و بیکاری بسیاری از این مردم را  در عوض با سرطان و انواع بیماری های ریوی رو به رو شدند.

  سوق می دهد.  ،، به خصوص پایتختها به اجبار به حاشیۀ شهرهای دیگر استان
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ران های زیست محیطی به شورش های اجتماعی، در ذات وضعیت تبدیل این شورش های محلی به دنبال بح

آبی چون اصفهان، یزد، انتقال آب زاگرس به شهرهای کمدر موارد قبلی نیز شاهد بودیم که  کنونی است.

رکود، »اخیرا  یکی از کارشناسان اقتصادی حکومت، کرمان و قم چگونه به موضوعاتی سیاسی تبدیل شدند. 

 پتانسیل»که  دادایران برشمرد و هشدار « بحرانی و خطرناک»را سه مسأله « بحران آب و فساد در کشور

نی نشده پیش بی ۀسر آن است و با یک حادثه یا واقعمیلیون حاشیه نشین پشت  99میلیون بیکار و  93مخرب 

ات ست که باید اعتراضات و اعتصاباین در حالی ا«. تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشودمی

روزمرۀ کارگری به تعطیلی یا واگذاری کارخانجات، عدم پرداخت حقوق معوقه و سایر موارد را هم به این 

جمهوری اسلامی تنها به یُمن پوتین نظامی بر بالای سر جامعه تأمین « ثبات»تاکنون اضافه کرد. « پتانسیل»

 شده است. 

، از آلودگی هوا و کم آبی تا افزایش قیمت مرغ و یگونه ای است که هر موضوعوضعیت اجتماعی ایران به 

ورش های اجتماعی شجرقۀ و  تبدیل شود سیاسی مسألۀ ایند به تقلب انتخاباتی، می توا تابنزین، از اسیدپاشی 

ایر س. همین نشان می دهد که چرا تلاش های رفرمیستی برای جداکردن مطالبات سیاسی از را روشن کند

 ناکام می ماند. ،مطالبات صنفی، زیست محیطی و غیره

دولت سرمایه داری هیچ طرح و نقشه ای برای برون رفت از این معضلات اجتماعی ندارد. در عوض عموما  

جامعه را مقابل این دوراهی می گذارند که: یا تداوم صنایع به بهای نابودی محیط زیست،  ،رسانه های رسمی

بیکاری برای حفظ محیط زیست. این دوگانگی، نمونه ای گویا از تضاد بین کار و سرمایه یا ورشکستگی و 

است؛ تضادی که هیچ راه حلی ندارد مگر نابودی سیستمی که خود چنین تضادی را ایجاد می کند. توسعه 

ز مناطع ایافتگی صنعتی و ایجاد اشتغال توأم با حفظ محیط زیست، تنها زمانی ممکن است که بهره برداری 

د و این شدنی نیست مگر با کنترل و نظارت دموکراتیک برنامه ریزی شو« سود»یازها و نه طبیعی برای رفع ن

 .به عبارت دیگر لغو مالکیت خصوصی کارگران بر این منابع و

ۀ خلأ فارغ از خواست این یا آن جریان، رخ می دهند. اما از لحظۀ وقوع، مسأل« بلداجی»شورش هایی نظیر 

 ا، این شورش هبه یک نیروی متشکلبدون تبدیل سازماندهی و . بدون رخ نشان می دهدهبری انقلابی ر

ابی نه یک گرایش سوسیالیستی انقل .و به شکل مقطعی خود را تکرار می کنند ندارندجز شکست  نتیجه ای

فقط نشان می دهد که چرا این معضلات با رشته های زخیمی به خود نظام سرمایه داری متصل هستند، بلکه 
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 ار موجود به سطحی بالاتر اعتراضی با حضور در اعتراضات و طراحی مطالباتی، سعی در رساندن سطح آگاهی

ت ماه سال پیش در مهاباد )واقعۀ هتل شهدرست مانند شورش اردیبی، اعتراضات ناگهانی مانند بلداج دارد.

تارا(، همه و همه وزن و فوریت مؤلفۀ رهبری انقلابی را نشان می دهند. دقیقا  دخالت در این حوزۀ فراموش 

ا با این تنه های انقلابی را معطوف به خود کند. مام انرژی و حیات سیاسی مارکسیستشده است که باید ت

است که به جای ناظر بودن بر سیر رویدادها و در بهترین حالت تحلیل صِرف آن ها، می توان مسیر مؤلفه 

 رویدادها را تغییر داد.

 9011مرداد  1
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 سرمایه داری: مرگ از تشنگی

 «Red Flag»نشریۀ 

 ، جهان با بحرانِ (Science Advances) «پیشرفت های علم»تشر شده در مجلۀ طبق گزارش جدید من

 کمیابی حادّ آب هستند. ری که میلیاردها نفر در حال تجربه کردنآب رو به رو است، به طو فزایندۀ

شه در هلند، بر اساس نق« توئنته»از دانشگاه « مسفین ِمکونِن»و « آرِین هوکسترا»گزارش مذکور به قلم 

 است.تدوین شده برداری دقیق از عرضه و مصرف ماهانۀ آب 

ارۀ ل دوبیتکمهشداردهنده هستند. در شرایطی که آهنگ مصرف آب دو برابر آهنگ  ،یافته های این پژوهش

کم یک ماه در سال در معرض خود قرار می دهد. میلیارد نفر را دست 4 ،بی حادّ آباعرضۀ آن است، کمی

 پانصد میلیون نفر نیز در نواحی ای زندگی می کنند که کمیابی آب یک پدیدۀ همیشگی در طول سال است.

ن طور یترین آسیب را دیده اند، کشورهای متراکم و پرجمعیتی نظیر چین و هند و همآن دسته نواحی که بیش

تر در خاورمیانه، امریکای مرکزی و افریقا هستند. در برخی نواحی مانند یمن، منابع کشورهایی با اقلیم خشک

نیازهای  رفع آبی هم اکنون به طور خطرناکی به انتها رسیده اند. شمار افرادی که برای یافتن آب کافی جهت

 است. رو به رشداولیۀ خود در تقلا هستند، به سرعت 

جی وضعیت بغرن ،«دارلینگ-ماری»مانند  مهمرالیا یک نمونۀ برجسته است. سیستم های رودخانه ای است

 د.نمی شونیز تر وخیم ،تراحتمالا  با خشکی و گرمای بیش که دارند

ادارۀ آمار » به گزارشمصرف می شود.  صنایع سرمایه داری و نه خانوارهابخش اعظم آب جهان از سوی 

گیگالیتر بود. از  144هزار و  92، کلّ مصرف آب در استرالیا 2394-2390، در سال مالی (ABS« )استرالیا

تر به مصرف خانوارها یگیگال 212گیگالیتر به مصرف صنایع و تنها یک هزار و  112هزار و  91این مقدار، 

 رسید.

درصد  12 ،مصرف آب در  کشاورزی»، ABSترین مصرف کنندۀ آب است. طبق داده های بزرگکشاورزی 

 رگ ترین مصرفزب«. می شودد، که بخش عمدۀ آن در آبیاری صرف یا را شکل می دهکلّ مصرف آب استرال
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درصد مصرف آب آن سال را به خود اختصاص می داده است،  91، صنعت پنبه بوده است که آب دکنندۀ واح

 درصد بوده است. 93تنها  میزان مصرف خانوارهادر حالی که 

مزرعۀ پنبه در استرالیا  9233در استرالیا، بیش از  «Australia Cotton» تجاری صنعتیِبه گفتۀ گروه 

درصد کل محصول پنبۀ جهان را تولید می کنند. بخش اعظم این محصول  0وجود دارند. این مزارع تقریبا  

 پنبه صادر می شود.

میلیارد  2ودآور است و سالانه بیش از درگیر هستند، بسیار سدر آن از آن جا که شمار نسبتا  اندکی این حرفه 

، خانوارهای 2394-2390دلار درآمد دارد. به علاوه این بخش از سوبسیدهای کلان بهره می برد. در سال 

دلار و هشت سنت به ازای هر هزار لیتر آب پرداخت کردند. در حالی که رقم پرداختی  0استرالیا به طور متوسط 

 ای همین میزان، تنها هشت سنت بود.مصرف کنندگان بخش کشاورزی بر

این مسأله همان قدر به اقتصاد ربط دارد که به محیط زیست. در مواجهه با یک بحران به ما می گویند که 

عضل جدی ماین  . منتها اگر ما واقعا  دربارۀ حلّ«سهم خود را ایفا کنیم»آستین بالا بزنیم و همه باید مشترکا  

 مثل دوش گرفتن کوتاه تر و غیره برویم. محور-کننده های مصرف«راه حل»از هستیم، باید بسیار فراتر 

هر چه قدر هم که در مصرف آب امساک و صرفه جویی به خرج دهیم، تقریبا  هیچ دستاوری در کار نخواهد 

 وچنان مقادیر عظیمی آب را برای تقریبا  هیچ بود، چون مصرف کنندگان صنعتی و کشاورزی هستند که هم

  دریافت می کنند. پوچ

 که نظامی است که سود را مقدم بر محیط زیست قرار می دهد.بلمشکل نه مصرف، 
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 بحران جوّی و امپریالیسم

 اندره دیمن

که اواخر همین هفته در پاریس به اتمام رسید،  2391سازمان ملل در سال  ینتیجۀ کنفرانس تغییرات جوّ 

چیزی بود که تقریبا  از سوی سیاستمداران و مطبوعات سراسر جهان به عنوان پیروزی همکاری بین المللی 

 که بشریت را از لبۀ پرتگاه یک فاجعۀ اکولوژیک دور خواهد کرد، مورد استقبال قرار گرفته است.

نیز اعلام کرد که  «گاردین»نامید. روزنامۀ بریتانیایی « پیشرفت تاریخی»این نشست را یک  «نیویورک تایمز»

چوب خطوط قرمز انعطاف ناپذیر دولت های ربا دیپلماسی مصمم، هرچند در چها»نشست مذکور نشان می داد 

 «.ی توان چه قدر دستاورد داشتممستقل یک دنده، 

یک توافق پایدار که آلودگی کربن جهانی را کاهش و جهان را در مسیر »پرزیدنت اوباما نیز آن را به عنوان 

نشان »، مورد استقبال قرار داد. او تا جایی پیش رفت که گفت «کربن قرار می دهد سطح پایین آینده ای از

 «.شوداین چالش عهده دار هم اراده و هم توانایی آن را دارد که  ،داده شد که جهان

« تهبرجس»معاهدۀ این ین توافق روشن می کند که کاملا  خالی از هرگونه محتوا است. با این حال ارزیابی ا

افزایش دمای متوسط »برای نگه داشتن مومی نیست که حکومت ها این وعدۀ عشامل هیچ چیزی بیش از 

 در اسرع»تلاش خواهند کرد و سعی می کنند « درجۀ سلسیوس بالای سطوح پیشاصنعتی 2تر از جهانی در کم

 «.با حداکثر مقدار مقرر برای انتشار گازهای گلخانه ای نمایند نطبقوقت، خود را م

هیچ تمهیدات ویژه ای برای کشورهای تصویب کنندۀ توافق در نظر گرفته نشده است، به استثنای یک 

دستیابی به هدف این  به منظور»ی از سیاست ها بودن و دنباله رو« بلند همت»عمومی برای  درخواست

هیچ هدف مشخصی و هیچ مکانیسم اجرایی در کار نیست و این بدان معنا است که کشورهای امضا «. توافق

 کنندۀ معاهده هر آن چه را که می خواهند می توانند انجام دهند.

ی زیابار« کذب»و « شیادی»، یکی از دانشمندان برجستۀ حوزۀ آب و هوا این توافق را یک «جیمز هنسن»

 «.این ها فقط کلمات بی ارزش هستند. هیچ عملی در کار نیست، همه اش وعده هست»کرد و گفت: 
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حتی اگر به شکلی معجزه آسا، همۀ امضاکنندگان سهم خود را برای دستیبابی به هدف اعلام شده انجام دهند، 

« به شدت خطرناک»ن سنکه ه، سطحی درجه بالا خواهد رفت 2ن قرن هنوز هم نزدیک به ادمای جهانی تا پای

می نامد. این امر باعث افزایش سطوح دریا تا چندین متر خواهد شد، وضعیتی که منجر به زیر آب رفتن 

 «.صدها میلیون پناهندۀ آب و هوایی خواهد انجامید»خواهد شد و به بسیاری از متروپل های مهم جهان 

مضحک ترینش مربوط به رئیس جمهور فرانسه، در میانۀ بوی تعفن تمجیدهای رسمی از معاهدۀ جّوی، 

، یک روز بزرگ برای سیارۀ ما باقی خواهد ماند. در 2391دسامبر  92»فرانسوا اولاند بود. اولاند اعلام کرد: 

بی است آمیزترین انقلا ترین و مسالمتاپاریس، انقلاب های بسیاری طی قرن ها وجود داشته اند. امروز این زیب

 «.پذیرفته. یک انقلاب بابت تغییرات جوی گی صورتکه به تاز

، بلکه «انقلاب مسالمت آمیز»در واقع، آن چه در میان امضاکنندگان برجستۀ توافق آب و هوایی غالب است، نه 

نی از برخورد ناتوا«. تا مغز استخوانارتجاع »امپریالیسم نامید:  ضدّ انقلاب خشن است، یا آن چه که لنین نشانِ

رعت به که بشریت را به س است ستهکشنظم اجتماعی و اقتصادی ور ییرات جوّی، تجلی یکر عظیم تغبا خط

 سوی فاجعه پرتاب می کند.

نشست آب و هوایی در شرایطی رخ داد که به دنبال حملات تروریستی پاریس، سه ماه  وضعیت فوق العاده 

عریف و تمجید می از یک دیگر ت اعمال شده بود. در همان حالا که رهبران قدرت های امپریالیستی جهان

ر حالی وادار شده بودند که پابند بزنند، د گی بودند ویس تحت بازداشت خانمحیطی در پار زیست کردند، فعالین

دگان مسالمت آمیز از سوی لباس شخصی ها در نرمی محکوم.  تظاهرکنه نه محاکمه شده بودند و نه به جک

مله فلفل و باتون به معترضین ح ش از جهات مختلف با اسپریهای ضدّ شور و پلیس بوده می شدندرخیابان 

 می بردند.

طبقات حاکم کلیۀ قدرت های امپریالیستی به عنوان بخشی از حرکت خود به سوی گسترش جنگ و سرکوب 

ز اداخلی، به ناسیونالیسم و ارتجاع سیاسی شدت بخشیده اند. قدرت های اروپایی به سیل ورود پناهجویان 

دیپورت  داشتگاه ها وزاند، با بستن مرزها، ایجاد با برافروختهجنگ هایی فرقه ای که امریکا و ناتو در خاورمیانه 

 های گسترده و در عین حال قانونی کردن احزب راست افراطی پاسخ داده اند.
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 رهبران لی،ن الملعکس گرفتن از سیاستمداران و ستودن صلح و همکاری بیدر حاشیه های کنفرانس، در میانۀ 

میم به دنبال تص . توافق آب و هواییتهیه کردندقدرت های امپریالیستی طرح هایی را برای تجزیۀ سوریه 

ی از جمعیت مت متحده برای تشدید جنگ نیابتی در سوریه اعلام شد؛ جنگی که نیافرانسه، بریتانیا، آلمان و ایال

 و صدها هزار تن را کشته است. هکشور را آوار

ه یه ادامه دادند، از جملوسبا پیشرفت نشست آب و هوایی، امریکا و متحدین غربی آن به تهییجات علیه ر

ه دست ناتو به دنبال سقوط جت روسی ب در ناتو. لهستان درخواست کرد که «مونته نگرو»توافقی برای پذیرش 

 سلاح های هسته ای را مستقر کند. ترکیه در ماه گذشته، در قلمرو خود

 یک اژدر ،«آزادی دریانوردی» در چهارچوب برنامۀ ن توافق یک ماه پس از آن می آید که ایالات متحدهای

ادعایی چین فرستاد و به این ترتیب خطر یک رویارویی  یمایلی قلمرو 92 بهموشک های هدایت شده را  حامل

 نظامی تمام عیار را در اقیانوس آرام ایجاد کرد.

یان طبقات حاکم جهان غالب است، این ایده که یک توافق م و جنگ افروزی در مکه ناسیونالیسدر شرایطی 

سازمان  .ت آید، ناگفته مضحک استسبین المللی برای صلح و پیشرفت می تواند به وساطت سازمان ملل به د

ملل، به عنوان ابزار سیاست امپریالیستی، خود اکنون به طور روزمره دور زده می شود، به طوری که قدرت 

، به جنگ ها و تهاجمات دامن بدهندهای اصلی بدون آن که حتی به خود زحمت کسب اجازه از سازمان ملل 

 می زنند.

 وگیری یک فاجعۀ اکولوژیک، تجلی همان تناقضاتناتوانی جامعۀ سرمایه داری از هرگونه پیشرفت به سوی جل

ران حو تضادهایی است که برآمدن از عهدۀ بحران های مهم پیش روی بشریت را، از جنگ گرفته تا ب

است  ملت های رقیب-ناهندگی و فقر و نابرابری، ناممکن می سازد. نظم جهانی سرمایه داری متکی بر دولتپ

 گارشی مالی مسلط بر هر کشور.یهیل غنی شدن الکه هدف اصلی شان عبارت است از تس

. ی، که سیاسی و اجتماعی استفنّ ّوی وجود دارد. مشکل موجود نهتغییرات ج ابزارهای فنی متوقف و معکوس

گارشی های میلیارد جهانی و تسلیحات و خشونت نظامی تلف می ر وسیع که برای ثروتمند کردن الیذخای

سته به ی، وابوّجرفع نیازهای اجتماعی بهره برداری شوند. توقف تغییرات  شوند، باید سلب مالکیت و برای
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ز . این مستلزم پایان دادن به تابعیت نیازهای اجتماعی ااستبرنامه ریزی عقلایی و علمی در سطح بین المللی 

 ملت های رقیب است.-سود خصوصی و تقسیم جهان مابین دولت

موجود و جایگزینی آن با یک جامعۀ سوسیالیستی است. تنها طبقۀ این به معنای سرنگونی نظم اجتماعی 

 هک کارگر، تنها نیروهای اجتماعی حقیقتا  جهانی، قادر به انجام یک وظیفۀ جهانی و تاریخی است؛ وظیفه ای

 موجودیت آتی تمدن بشر به آن وابسته است.

 2391دسامبر  91
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 ی و نظام سرمایه داریجوّ اتتغییر

 پاتریک مارتین

م مراس سایر در نیویورک و در« آب و هوا برای راهپیمایی مردمی»از مردم در  نفرانتظار می رود که صدها هزار 

ن کنندۀ بیاجوانان،  به ویژه شمار زیاد در این راهپیمایی ها، مرتبط در سرتاسر جهان شرکت کنند. حضور مردم

 است. نسبت به پیامد گرمایش زمین بر محیط زیست جهان نگرانی عمومی رو به رشد

 . هر سال، گزارش های جدیدیهستندقوی و غیرقابل کتمان  علمی دربارۀ تغییرات جوّی، بسیار موجود شواهد

ایر پیامد سطوح بالای دی اکسید کرین و س ،به طور مستند از سوی دانشمندان برجستۀ جهان منتشر می شوند

د که اقدام فوری برای نهشدار می دهدر عین حال د و نبر محیط زیست نشان می ده راگازهای گلخانه ای 

ضروری است. پیش از این، پیامدهای تغییرات جّوی  را می توان در افزایش  ،جلوگیری از بروز یک فاجعه

خشکسالی ها، سیل ها، طوفان های مرگبار و سایر بلایا  بروز م آب و هوایی، از جملههای مهادموارد روید

 مشاهده کرد.

هرگونه پاسخ قابل توجه از سوی دستگاه  فقدانوخامت وضعیت از یک سو و  اختلاف روشنی میانبا این حال 

 لّ مسألۀ تغییرات، محصول این امر مسلم است که حاختلافبه چشم می خورد. این  سیاسی از سوی دیگر

 ملت سرمایه داری ناممکن است.-جوّی و سایر مشکلات زیست محیطی در چهارچوب نظام دولت

، هیچ راهی است سازمان یافته« آب و هوا برای راهپیمایی مردمی»به همین دلیل چشم اندازی که حول آن 

ی مهم جهانی، پرزیدنت ی قدرت هاامی کند. درخواست از سازمان ملل، حکومت هنروی مطرح برای پیش

امی و تماز بسیاری سازمان های زیست محیطی را به عهده می گیرند،  مالی اوباما، میلیاردهایی که حمایت

 جایی نخواهند برد.به  ، راهتلاش هایی از این دست

از منظر علم و تکنولوژی، چهارچوب یک سیاست برای برخورد با تغییرات جوّی روشن است. حذف تدریجی 

یک  ژی، می توانست از طریقرانر جایگزینی آن ها با منابع تجدیدپذیت های فسیلی، به عنوان مثال، و سوخ

 صورت پذیرد. یندر مقیاس جهابرنامۀ کار جمعی هماهنگ شده 
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توقف و معکوس کردن م همین طور و ،تغییرات جوّی یهرگونه طرح پیشنهادی جدّی برای درمان پیامدها

شتی مزار تولید به دست مالکیت خصوصی بر اب :مانع شکست ناپذیر برخورد می کندگرمایش زمین، با دو 

 ملت های سرمایه داری رقیب.-، و تقسیم جهان به دولتمیلیاردر سرمایه دار

ز بشریت ا ناچیز، نمایندۀ منافع یک اقلیت به عنوان حاکمین واقعی جهانابرشرکت های غول پیکر و بانک ها 

و به مراتب  را شکل می دهند هزار میلیاردر که یک اشرافیت مالی جهانی 2، تقریبا  در وهلۀ نخست -هستند

تزاری  انیا زمینداران و سرمایه دار 9121تا پیش از  تر و مرتجع تر از اشرافیت فرانسهدرنده خوتر، خودخواه 

 هستند. 9191تا پیش از 

وخت وابستگی به س خود دارند و هرگونه کاهشِمنابع گازی و نفتی جهانی را در انحصار  ،چند ده شرکت انرژی

های فسیلی را تهدیدی در برابر سودهای نجومی خود می دانند. این شرکت ها در عوض  به طور تنگاتنگی 

 به بانک ها و مؤسسات مالی مهم مرتبط هستند.

اری عقلایی ست گذملت ها به همین ترتیب مانعی نفوذناپذیر در برابر سیا-نظام سرمایه داری متشکل از دولت

جبار باید ه اکه ب به شمار می روند، سیاست گذاری هاییدربارۀ تغییرات جوّی و سایر  مسائل زیست محیطی 

، اامریک الات متحدۀیا -یکرات تغییرات جوّ گیرند. هر یک از قدرت های درگیر در مذادر سطح جهانی صورت 

نند نگاه می ک به مسائل زاویۀ منافع طبقۀ حاکم خود از -کشورهای عضو اوپکو اتحادیۀ اروپا، چین، روسیه، 

 نجات بشریت. از زاوایۀ و نه

 «کانکون»، «کپنهاگ»و برهم زدن گفتگوهای  «توافق توکیو»بندی به یپاطبقۀ حاکم امریکا با طفره رفتن از 

ده های اتخاذ فا می کند. حکومت اوباما، پس از روی کار آمدن با وعی، ارتجاعی ترین نقش را ا«دوربان»و 

 الی و شرکت ها واسی تمام به عنوان بازوی نخبگان متمهیداتی در قبال گرمایش جهانی، با وظیفه شن

ضدیت حزب دمکرات با هرگونه اقدام قابل توجه در برابر مشکلات . اعاتی عمل کرده استاطل-سازوبرگ نظامی

 به کل رد می کنند.ش زمین را یتر از آن دسته کسانی نیست که گرمازیست محیطی، کم

 آژانس»به، جمع بندی شد. روز سه شنخلاصه و همین هفته طی عی حکومت اوباما، در دو اقدام نقش واق

در تلاشی بی شرمانه برای راضی کردن انحصارهای انرژی، استانداردهای جدید « محافظت از محیط زیست

. روز پنج شنبه، کنگرۀ نوامبر به تعویق انداخت 4امریکا را تا بعد از انتخابات  نیروگاه هایانتشار گاز کربن 
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حامی « یششور»های ونیر بر رویمیلیارد دلار  133برای سرمایه گذاری را طرح های اوباما نهایتا  امریکا 

تصویب  -هخاورمیان در جنگ گسترده تر به سوی یک امریکا به عنوان بخشی از حرکت-امپریالیسم در سوریه 

 کرد.

( هشدار می دهد که بدون گسست از امپریالیسم امریکا و جهان، و بدون SEP) «سوسیالیستیحزب برابری »

شکار با خوِد نظام سرمایه داری حتی یک گام هم نمی توان در مبارزه علیه تغییرات جّوی به جلو آاعلام جنگ 

وی را نشان می رسوسیالیستی یک راه پیش رگران جهان بر مبنای یک برنامۀاتنها بسیج مستقل کبرداشت. 

 دهد.

انداردهای د استظاهرا  بالا بودن بیش از ح و ر اعم،که توسعۀ اقتصادی به طو را ادعاهایی در این بستر است که ما

شت ارد می کنیم. چنین برد می دانند، تماما   محیط زیست ی در برابرتهدید را زندگی کارگران یا مازاد جمعیت

د، بیانگر یک کوشش ارتجاعی ننخست سرمایه داری باز می گرد یزهاورهایی که به دورۀ توماس مالتوس در 

 ی.رمشکلات ناشی از شیوۀ تولید سرمایه دا بابتبرای مقصر جلوه دادن نوع بشر  هستند

زندگی.  ر و اولیه ترتگرد به شکل کوچکسرمایه داری است، و نه عقب فراتر رفتن ازسوسیالیسم به معنای 

لاتر اعهدۀ یک جمعیت رو به رشد همراه با یک متوسط شاخص زندگی که به مراتب بکرۀ زمین می تواند از 

 بر بیاید.است،  سرمایه دارینظام  حال حاضر دراز 

ی شان ای کارگری، که بسیارپایۀ اجتماعی سرنگونی سرمایه داری، طبقۀ کارگر است. این به معنای اتحادیه ه

نیست. اتحادیه ها  مدت ها است که دیگر نمایندۀ  ،می کنندشرکت  «برای آب و هوا پیمایی مردمیراه»در 

 رایط زیستو ش مشاغلمانه به بی رح در انجام یورشای طبقۀ کارگر نیستند. آن ها اکنون نقش تعیین کننده 

 ی به کاررامکرات و نظام سرمایه دتوان دارند برای تقویت حزب د دررا دارند، در حالی که هر آن چه  کارگران

 ند.می بند

( ستنده «سوسیالیست»ی که در اسم )نظیر سازمان های چرخنداتحادیه ها و سازمان هایی که به گرد آن ها می 

می رو  پیشِ  آن در انتخاباتِ و اقبال زب دمکرات و بختحت قویفرصتی برای ت چونهمرا  مردمتظاهرات 

 .بینند
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ند، از مبارزه می کنانقلابی  آن در سطح جهانی، برای یک برنامۀ و همفکران «سوسیالیستی برابریحزب »

تحت کنترل دمکراتیک کارگران. این باید نقطۀ  ی بزرگ مهمرکت های و بانک هاجمله ملی سازی تمامی ش

 از جمله نیازهای زیست محیطی -جهانی برای خدمت به نیازهای توده ها قتصادعزیمت بازسازماندهی عقلایی ا

 نه سود خصوصی باشد.و  -آن ها

، ملت-لغای مرزهای ملی و نظام دولت، ابین المللی کارگران تمامی کشورهالال یکپارچکی دگرگونی باید از خ

و در خدمت الغای نابرابری اقتصادی،  تییسلیاوری های سوسفدراسیون جهانی متشکل از جمهو ایجاد یک 

 ایجاد شود

 بری سیاسی طبقۀ کارگر است. مبارزه برای این برنامه، مستلرم ساختن ره
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