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در ابتدا اين نوشته به شكل يك سخنراني تدوين شده بود آه در سه قسمت در جمعي از 
 .  ايرانيان مقيم هامبورگ به اجرا در آمد

 و مشكالت جهاني زيست محيطي فجايع
 

 و شناخت علمي مسائل عمدهء محيط زيست“ فاآتور چهار”معرفي آتاب  :قسمت اول
 و مشكالت زيست محيطينقش استثمار جهاني در فجايع  :قسمت دوم
 نقش و مسئوليت فردي و جمعي ما بطور عام بعنوان يك زميني و بويژه  :قسمت سوم

 در نقش يك انسان جهان سومي 
 
 

 از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي آتاب فاآتور چهار
 و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد 
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 2004چهارم ژوئن 
 
 

 عده اي به بريدن شاخه هاي درختان مشغول بودند،
 شاخه هائي را آه خود بر آنها نشسته بودند

 و از اين تجربه فرياد مي آشيدند،
 آه چگونه مي توان بهتر اٌره آرد

  به اعماق سرنگون مي شدندآنان با ناله و شيون
 و آساني آه اٌما در حال اٌره آردن آنان را به تماشا نشسته بودند

 سرهاشان را تكان مي دادند
 .و خود به شدت به اٌره آردن ادامه مي دادند

 
 “ برت برشت”
 
 
 

 معرفي آتاب فاآتور چهار و شناخت مسائل عمده محيط زيست  :قسمت اول
 
 

 معرفي آتاب
 

 توسط پروفسور ارنست اولريش فون وايتسزآر، برادرزاده رئيس جمهور 1995 در سال  اين آتاب
دو . اسبق آلمان و نمايندهء آنوني سوسيال دمكراتها در مجلس آلمان نوشته شده است

هانتر الوينس آه هر دو آمريكائي . نويسنده ديگر آتاب عبارتند از آموري الوينس و همسرش ل
 .)1(مي باشند“ و آوهستانهاي راآيانستيت”هستند و مؤسسين 

 
نويسنده آلماني آتاب، ارنست اولريش فون وايتسزآر پرزيدنت انستيتو وورپاتال براي محيط 

وي در مشكالت و مسائل زيست محيطي از صاحب نظران . زيست، انرژي و آب و هوا مي باشد
 آلمان را بعهده بنام است و در آنفرانس هاي جهاني زيست محيطي اغلب رياست هيئت علمي

وايتسزآر عضو آلوپ رم است و آتاب فاآتور چهار را بعنوان گزارشي به اين آلوپ تاليف . مي گيرد
 .)2(و ارائه آرده است

 
 با 97 تا 96 يعني چند ماه پس از انتشار آن خواندم و در سال 95اين آتاب را من در اواخر سال 

عاقبت بعد از گذشت شش سال از ترجمه . دماجازهء آتبي نويسنده آنرا به فارسي ترجمه آر
همين واقعيت يا بهتر .  در انتشارات اميرآبير چاپ و منتشر گرديد2003فارسي آتاب در سال 
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بگوئيم همين عمد و همين سهل انگاري مسئولين حاآم و سازمان محيط زيست ايران از طرف 
لم و فرهنگ به ترويج دانش و من بعنوان نشان بارزي تلقي مي گردد، آه چگونه مرتجعين ضد ع

انتشار آتاب آن هم آتابي آه مي تواند در حل مشكالت درجه اول زيست محيطي و آلودگي 
 . هاي تهران و شهرهاي بزرگ ايران نقش عمده اي داشته باشد، اهميت مي دهند

 
را، آارآئي و اين است آه در بهره گيري از منابع طبيعي راندمان “ فاآتور چهار”منظور از نام آتاب، 

 .  يا بازدهي را با ضريب چهار يعني چهار برابر افزايش دهيم
 

هدف اين است آه از يك بشكه نفت و يا يك متر مربع خاك حاصلخيز چهار برابر مقدار آنوني بهره 
يعني رفاه را دو برابر آنيم و همزمان مصرف ذخائر را به نصف مقدار آنوني خود آاهش . بگيريم
 .دهيم
اين به ظرفيت و توانائي ما بستگي دارد آه تا چه حد از جسارت، فانتزي و قٌوه تخيل بهره البته 

صاحبنظران ديگري . مند بوده و خواستار چه مقدار افزايش راندمان در خدمت محيط زيست باشيم
اما نويسندهء اين آتاب، آقاي . هستند آه در اين رابطه از فاآتور ده و يا صد صحبت مي آنند

سزآر در حين علم به اين واقعيت علمي عملي آن اما با تواضع و شكسته نفسي و يا واقع وايت
 .  بيني خاص خودش تنها فاآتور چهار را مطرح مي آند

 
توليدي، حمل و نقل و : اين آتاب روش استفاده از راندمان و آارآئي را در موارد مختلف زندگي

آموزد آه با بهره گيري از راندمان و بازدهي چگونه اين آتاب مي . خدمات را  به ما نشان مي دهد
 .مي توان بر بسياري از آلودگي هاي زيست محيطي و مشكالت محيط زيست غلبه نمود

 
يكي از خصوصيات مهٌم و واقعيات علمي مورد بحث اين آتاب در اين نهفته است، آه قوانين 

روشهاي . گر زندگي بكار گرفتعلمي مطرح شده در اين آتاب را نيز مي توان در بخشهاي دي
برخورد علمي و معقوالنه اي آه در اين آتاب مطرح مي شود مي تواند راهگشاي مشكالت 

فردي آه متعهد بوده و با خود برخورد و از خويش . شخصي و زندگي خانوادگي ما نيز باشد
ي و حسابرسي آند، با مطرح شدن راندمان و آارآئي نتيجتا مي بايست به راندمان شخص

بازدهي و راندمان را مي توان . بازدهي اعمال و رفتار فردي خود انديشه نموده و خود را رشد دهد
در افزايش آيفيت زندگي فردي و معنوي و بخصوص در افزايش بهبود روابط ميان انساني بكار 

ني متداوم مثال با پي بردن به مفهوم تداوم و تداوم پايدار مي توان به يك رابطه ميان انسا. گرفت
چه بايد آرد آه روابط ميان انساني از تداوم برخوردار باشد؟ آيا با . و يا با تداوم پايدار انديشه نمود

انديشه و بسنده آردن به منافع زودگذر شخصي و استفاده و سوءاستفاده آردن از همنوعان و 
 اطرافيان مي توان به يك رفاقت سالم و متداوم دست يافت؟

 
تاب با آوردن بيست مثال عملي مي آموزيم آه چگونه بازدهي انرژي را افزايش در فصل اول آ

 :تعدادي از اين مثالها عبارتند از. دهيم
با اينكه پانزده تا .  از قطب شمال تا جزيره سيسيل تنها با يكبار سوختگيري:اتومبيل برتر -

ر و آمتر مي بيست سال است آه از وجود تكنولوژي موتورهاي بنزيني با مصرف سه ليت
گذرد، قابل پرسش است، آه چرا صنايع اتومبيل سازي آلمان و جهان از ساخت چنين 

آيا اين يك سوال بجا و منطقي نيست آه ما در اينجا مطرح . موتورهائي سر باز مي زنند
چرا زماني آه مي توان با سه ليتر بنزين و آمتر مسافت يكصد آيلومتر را : مي آنيم

زده ليتر بنزين به اسراف مي رسانيم؟ آيا اين را نمي توان آم عقلي و پيمود، ده تا دوا
 جنون بشري نام نهاد؟

اين پنجره ها نور و .  حرارت و خنكي مطبوع به بهاي مجاني:“خارق العاده”پنچره هاي  -
انرژي گرمائي خورشيد را به درون هدايت مي آنند اما از خروج گرما و يا خنكي مطبوع 

 .وگيري مي نماينداتاق به خارج جل
مي توان مصرف برق را تا سه چهارم ... با افزايش راندمان قطعات و :لوازم خانگي و يخچال -

 آاهش داد
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با المپهاي صرفه جو .  آارخانجات المپ سازي بجاي نيروگاههاي انرژي:منابع روشنائي -
 از مي توان مصرف برق در خدمت روشنائي را تا هشتاد درصد آاهش داد و در عين حال

 . نوري با آيفيت بهتر بهره مند گرديد
 

در فصل دوم آتاب با ذآر بيست مثال ديگر افزايش بازدهي و راندمان ماده را به ما نشان مي 
 :تعدادي از اين مثالها را نام مي برم. دهد
 آبياري قطره اي -
 مصرف آب در خانه داري -
 آشاورزي -
 مواد شيميائي -

 داده مي شود چگونه راندمان و بازدهي در حمل و نقل را و در فصل سوم با ده مثال ساده نشان
 :تعدادي از اين مثالها عبارتند از. افزايش داد

 ويدئو آنفرانس -
 نامه الكترونيكي -
 چرا مواد مورد نياز و مصرفي ما مي بايست چندين هزار آيلومتر را :ماست توت فرنگي -

 حومهء محل زندگي ما نيز توليد بپيمايند تا به دست ما برسند، در صورتيكه همان مواد در
 مي شوند؟ 

 راه آهن -
با اجراي اين .  شهري در جنوب برزيل، ساخت سيستم پر راندمان ترافيك عمومي:آوريتيبا -

سيستم ترافيك شهري در يك شهر جهان سومي نه تنها به سوبسيدهاي دولتي نيازي 
 .)3(نيست، بلكه اين پروژه از همان ابتدا سودآور بوده است

 
در فصل دوم از چگونگي خريد و .  بخش دوم آتاب و در فصل اول آن مفهوم بازار را بازگو مي آنددر

در فصل سوم نشان مي دهد آه با تصحيح انگيزه . گفتگو مي شود“ راندمان و بازدهي”فروش 
هاي اشتباه و با پاداش و جزاي اعمال صحيح و غلط چگونه مي توان از افزايش راندمان در محيط 

بگذار تا ”: و در فصل چهارم به تعريف رفرم و تحول اآولوژيك ماليات مي پردازد. ت بهره گرفتزيس
 “...قيمتها سخن بگويند

 
و در بخش سوم با معرفي برخي از بحرانهاي زيست محيطي نشان مي دهد آه چرا و چگونه 

دوم از بهمن در فصل . در فصل اول از نشست جهاني در ريو صحبت مي آند. بايد دست بعمل زد
فصل سوم به گفتگو در ارائه راه حلهاي ناآافي و . ماده و مشكالت فراموش شده گفتگو مي شود

ما تنها پنجاه سال فرصت داريم، ”و در فصل چهارم به اين هشدار آه . نيمه آاره مي پردازد
 .“بنابراين زماني براي اتالف باقي نمي ماند

 
و در فصل اول تفاوت رفاه و درآمد را روشن . ن مي پردازدبخش چهارم آتاب به ترقيات واقعي تمد

فصل دوم به تجارت آزاد و محيط زيست، در فصل سوم به رفاه غيرمادي و در آخر آتاب با . مي آند
درج منابع علمي و ذآر مآخذ به آندسته از عالقمنداني آه مايل به دنبال آردن موضوع مي باشند 

 . ياري مي شود
 

در معرفي اين مشكالت عمدتا از آتاب . مشكالت مهٌم زيست محيطي مي پردازماينك به معرفي 
در مواردي نيز با تحقيقات و . يا منابع علمي مذآور در آن استفاده گرديده است“ فاآتور چهار”

در تعاريف . جستجوي منابع ديگر در اينترنت از وجود علمي اين منابع و سايت ها بهره گرفته ام
واژه هاي علمي از هيچ منابع علمي فارسي زبان استفاده نشده است و علمي و ترجمهء 

تمامي ترجمه ها و توضيحات و تعاريف علمي واژه هاي معادل و متداول فارسي بكار برده شده در 
اين مقاله توسط مترجم فارسي آتاب و نويسندهء اين مقاله مستقيما از زبان آلماني و يا 

 .ه استانگليسي به فارسي برگردان شد
 
 

 :مشكالت عمدهء زيست محيطي
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يك گونه از اين . مشكالت زيست محيطي را به گونه هاي گوناگون مي توان طبقه بندي نمود
عمدهء مسائل و فجايع . طبقه بنديها تقسيم اين مشكالت بر طبق تاثيرات آيفي و آٌمي آنهاست

چشمه اين آلودگي ها بدين نحو آه بي تفاوت است سر. زيست محيطي جهاني عمل مي آنند
در آجا و آدامين منطقه و ناحيه از زمين باشد، تاثيرات منفي و فجايع آنها دامن همگي را خواهد 

ورود و . مشكالت گلخانه اي را آه در زير توضيح مي دهيم از اين دسته مشكالت است. گرفت
اين گازها چه . وجود گازهاي دي اآسيد آربن در جٌو زمين علل عمدهء پيدايش اين مشكل است

در آلمان وارد جٌو زمين شود و چه در استراليا، چه در آفريقا و چه در آسيا اثرات منفي آنها آه 
پيدايش مشكل گلخانه اي و افزايش درجه حرارت زمين است، بدون وابستگي به محل 

 . جغرافيائي رهائي اين گازها در جٌو زمين به يكسان است
به قول معروف شتري . جعه هائي است آه جهاني عملي مي آندنيز از فا“ سوراخ ازن”مشكل 

بنابر اين ادعاي يك آخوند زرنگ مجلس آه گفته بود سوراخ . است آه در خانهء همه مي خوابد
ازن را هر آه ايجاد آرده خود سوزن نخ به دست بگيرد و آنرا بدوزد، اگر چه جالب اٌما متاسفانه 

بنابراين اين فرد به همان اندازه احمق است . دم شعور استناشي از نافهمي و يا آج فهمي و ع
آه همپالكي هاي امپرياليست او جنايتكار و خائن، هم آنان آه اين گازها را در داخل آشور خود 

 .    ممنوع مي آنند اما آنها را به آشورهاي جهان سوم مي فروشند
 

 )4(مشكالت گلخانه اي و تغيرات شديد آب و هوائي
 يكي از مهمترين پديده هائي است آه بدون آن حيات بر روي زمين )5(“تاثيرات گلخانه اي”در واقع 

بدون اين پديده درجه حرارت سطح زمين و محيط زندگي به هجده درجه زير صفر . ميسر نيست
با وجود اين پديده درجه حرارت سطح زمين بالغ بر پانزده درجه سانتي گراد مي گردد، . مي رسد
يعني وجود اين موهبت و يا عدم وجود اين پديده اختالف . يات موجودات ضروري استآه براي ح

براي روشن شدن و تعريف اين . دمائي معادل سي و سه درجه سانتي گراد را ايجاد مي نمايد
 :پديده به مثالي مي پردازيم آه اين پديده نام خود را از آن مي گيرد

 
ياري مشغوليد و اشعهء آفتاب نيز از شيشه ها و پنجره هاي زماني آه در يك گلخانه به آب: گلخانه

گلخانه عبور آند و به درون بتابد، فردي آه در درون گلخانه باشد، بعد از گذشت زماني آوتاه گرما 
و رطوبت و شرجي بودن هواي درون گلخانه را حس مي آند و اگر تمامي دربها و پنجره هاي 

رما مدتها باقي مي ماند و بسته به شدت و زمان تابش آفتاب گلخانه بسته باشد اين اثر، اين گ
شيشه هاي گلخانه از . درجه حرارت براي فردي آه در گلخانه باشند غير قابل تحمل مي گردد

يك طرف نور خورشيد يعني امواج آوتاه تابشي خورشيد را به درون گلخانه عبور مي دهند و از 
ي گرمائي و خروج رطوبت توليد شده در درون گلخانه را سٌد طرف ديگر راه بازتاب امواج بلند انرژ

مي گويند آه البته تا زماني “ مشكالت گلخانه اي”به اين پديده و اين اثر در فارسي . مي نمايند
تاثيرات گلخانه ”آن گفتگو مي آنيم آاربرد واژه ) و ضرورت حياتي(آه از اين پديده در حالت طبيعي 

 . صحيح است“ اي
ده تنها در حالت منفي آن يعني در حالتي آه با دخالت بشر به مشكل و بر ضد ويژگي اين پدي

تبديل مي گردد نام ) آه طبيعت و تكامل براي آن پيش بيني آرده بود(هاي مفيد ابتدائي آن 
اما در زبان آلماني و اروپائي چه در حالت اول و چه در . به خود مي گيرد“ مشكالت گلخانه اي”

صحبت مي شود و گاها از حالت منفي آن بدرستي از “تاثيرات گلخانه اي”غلب از حالت دوم ا
 .صحبت به ميان مي آيد“ تاثيرات گلخانه اي دست ساخته انساني”
 

با مصرف . گفتگو نمود آه دست ساخته انسان باشد“ مشكالت گلخانه اي”گفتيم زماني بايد از 
 ها و آارخانجات و توليد گازهاي مختلف بويژه دي انرژي گرمائي براي خانه داري، افزايش اتومبيل

اآسيد آربن و بخارآب حاصل از سوخت به محيط هاله اي از گازهاي ناشي از سوخت بخصوص 
دي اآسيد آربن، گازها و مواد آلي آربني حاوي فلوئور و آلر، متان و بخارآب آه قسمت عمده 

ي آنند و مانع از بازتاب انرژي گرمائي اين گازها را تشكيل مي دهند اطراف زمين را احاطه م
يعني عمدتا وجود گازهاي دي اآسيد . خورشيد به فضا و فضاي خارج از اتمسفر زمين مي گردند

آربن، گازها و مواد آلي آربني حاوي فلوئور و آلر، متان و بخار آب مانع از بازتاب امواج بلند انرژي 
امواج بلند انرژي گرمائي در بازتاب خود به . گرددگرمائي خورشيدي به اتمسفر خارج از زمين مي 

اتمسفر به اين گازها برخورد آرده و مقدار زيادي از اين امواج گرمائي دوباره به سطح زمين 
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و در نتيجه همانند همان گلخانه آه در باال شرح داديم حرارت سطح زمين . انعكاس مي يابد
م دي اآسيد آربن در هر ثانيه وارد اتمسفر مي  آيلوگر860.000در حال حاضر . افزايش مي يابد

 .شود
 

اين افزايش حرارت خطرناك است بويژه زماني آه اين افزايش نيز روزانه و ساالنه به دليل افزايش 
يعني با افزايش آارخانجات و با . آاربرد مواد سوختي يعني مواد نفتي و فسيلي نيز افزايش يابد

ع اصلي توليد گازهاي دي اآسيد آربن، متان و بخار آب هستند، افزايش تعداد اتومبيل ها آه منب
 . اين مشكل حادتر مي شود و درجه حرارت زمين تدريجا افزايش مي يابد

 
افزايش حرارت زمين از يك طرف باعث انبساط آب شده يعني حجم آبهاي درياها و اقيانوس ها 

اين دو با هم باعث .  مي گرددافزايش مي يابد و اما از طرف ديگر موجب ذوب يخهاي قطبي
 همچون بنگالدش در چند سال  )6 (افزايش سطح آبها و درياها مي گردند و آشور هاي جزيره اي

اما اين تنها يك مشكل از مشكالت عديده ناشي از افزايش دماي . آينده به زير آب خواهند رفت
“ مشكالت گلخانه اي” و مشكل عمدهء ديگر آه در تعاقب افزايش گرماي سطح زمين. زمين است

پديد مي آيد تغييرات مسير جريانهاي گرم و سرد آبها است آه اين خود باعث تغييرات شديد 
 . جوي و تغييرات دما مي گردد

 
در اينجا تنها براي تجسم و تصور بهتر شنونده و خواننده از عواقب اين مشكل به دو جدول يك و 

 . تفسير مي گردد، توجه آنيددو آه در زير ترسيم و در متن زير آنها
 

 عواقب افزايش يك متري سطح آبها براي چند آشور اروپائي. 1جدول 
جمعيت در  خسارات مالي  نابودي زمينها نابودي مناظق مرطوب

 معرض خطر
آيلومتر مربع %به  آيلومتر مربع به ميليون  % .....

دالر آمريكائي
به
%

تعداد   
1000به 

 نام آشور

642 6.7 2165 69 186000 24  هلند 3600
2000 3.9 13900 0.05 7500 0.3  آلمان 309
0.5 22000 24 1700 0.5 ؟  لهستان 196

 
جدول يك عواقب افزايش يك متري سطح آبها در سه آشور مهم اروپائي آلمان، هلند و لهستان نشان داده مي 

الت گلخانه اي و افزايش درجه حرارت زمين و دوب يخهاي قطبي در صورتيكه ارتفاع سطح آبها در نتيجهء مشك. شود
 آيلومتر مربع از زمينهاي اين سه 1700 و در لهستان 2165، در هلند 13900واقعا يك متر اافزايش يابد، در آلمان 

اين جدول همچنين تعداد جمعيت در معرض خطر اين سه آشور و خسارات مالي . آشور به زير آب خواهند رفت
 .ي از افزايش سطح آبها را به معرض نمايش مي گذاردناش

 
 

نابودي زمينها و پديد آمدن جمعيت آوارگان در جنوب و جنوب شرقي آسيا در صورت . 2جدول 
 سناريوهاي گوناگون با افزايش گوناگون سطح ارتفاع آبهاي جهان

افزايش سطح  نابودي زمينها جمعيت آوارگان
 آبها

 نام آشور

  سانتي متر يلومتر مربعآ % ميليون %

 بنگالدش 45 15668 10.9 5.5 5.0
 بنگالدش 100 29846 20.7 14.8 13.5
 هند 100 5763 0.4 7.1 0.8
 اندونزي 60 34000 1.9 2.0 1.1
   آمتر از  0.3آمتر از 

0.05 
 مالزي 100 7000 2.1

 پاآستان 200 1700 0.2 ؟ ؟
 ويتنام 100 40000 12.1 17.1 23.1

 
ل دو سناريوهاي گوناگوني را مورد افزايش سطح آبها براي چند آشور جنوب و جنوب شرقي آسيا نشان مي جدو
 آيلومتر مربع از اين آشور يعني 15668در مورد بنگالدش اگر افزايش سطح آبها چهل و پنج سانتي متر باشد، . دهد
 درصد از 20.7ع از مساحت اين آشور يعني  آيلومتر مرب29846 درصد و اگر افزايش سطح آبها يك متر باشد 10.9
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 ميليون 14.8 ميليون نفر و در مورد دوم 5.5در مورد اول جمعيت آوارگان . مساحت آل اين آشور به زير آب خواهد رفت
 .آمار و ارقام ديگر آشورهاي آسيائي را نيز در جدول مشاهده مي آنيد. خواهد بود

 
  the day after tomorowلماني در هاليوود آقاي امريش  در اينجا تماشاي فيلم جديد آارگردان آ

سناريوئي وقوع فجايع زيست محيطي آه در اين فيلم به نمايش . را به همگان توصيه مي آنم
امكان وقوع اين سناريو در آنار وقوع . گذاشته مي شود، يكي از سناريوهاي ممكنه است

آنچه آه در اين فيلم مطرح .  تائيد استسناريوهاي ديگر از طرف متخصصين زيست محيطي مورد
اگر چه فجايع و حوادث زيست . مي گردد، خيالبافي محض و بدون اساس و پايهء علمي نيست

محيطي در اين فيلم بسيار سريعتر از آنجه آه دانشمندان در واقع پيش بيني مي آنند، به وقوع 
ق از طرف آارگردان محسوب نمي مي پيوندد، اما اين آاستي در آيفيت فيلم و صحت بيان حقاي

در اينجا دقيقا يكي از وظائف هنر و هنرمند جلوه دادن دراماتيك و شايد نيز مبالغه آميز . گردد
حقايق است تا بتواند چشم عوام را براي واقعيات تلخ و فجايع قابل وقوع باز آند و از اين طريق 

ساخت و نمايش اين فيلم باعث . مل گرددجنبشي در مردم و اخذ تدابيري در پيشگيري از اينها عا
گرديد آه دوباره مسائل زيست محيطي آه مدتها به فراموشي سپرده شده بود مطرح و مورد 

 .مباحثه قرار گيرد
 

اين .  سانتي متر افزايش يافته است25 تا 10در يكصد سال گذشته سطح آبهاي جهان ميان 
 .ها بعٌلت افزايش دماي هوا بوده استافزايش تنها معلول انبساط آب و افزايش حجم آب

 
  )7(سوراخ ازن

اگر اين نور بدون عبور از حفاظت و پوشش مخصوص . نور خورشيد حاوي اشعه ماوراء بنفش است
 : اليه هاي اتمسفر به زمين بتابد معضالت فراواني از جمله

  و گرماي طاقت فرساي هواي زمين و از بين رفتن حيات و مرگ موجودات زنده) الف
 . بروز بيماري هاي پوستي و سرطان خواهد گرديد) ب

ازن يك . اليهء حفاظت و پوشش در برابر اشعه ماوراءبنفش خورشيد وجود ازن و اليه ازن است
آه مدام نيز در حال تشكيل و توليد جديد در طبقات باالي جوي . مولكول سه اتمي اآسيژن است

استفاده از حرارت اشعه ماورابنفش خورشيدي يعني در طبقات باالي جوي و با . مي باشد
مولكول هاي دو اتمي اآسيژن مي شكنند و به اآسيژن نوزاد يعني اآسيژن تك اتمي و يا 

آه اين تك اتمها با مولكولهاي دو اتمي اآسيژن ترآيب شده و مولكول . راديكال تبديل مي شوند
آه مداوم در طبقات مرتفع جوي در اين يك روند طبيعي است . سه اتمي ازن را تشكيل مي دهند

 . حال انجام است
 

و اما از طرف ديگر زندگي بشر و صنايع دست ساخته وي موجب تخريب اين اليهء ازني شده آه 
در عقوبت آن بخشهاي مضٌر اشعه خورشيدي يعني اشعه ماوراءبنفش بدون مانع از طبقات جٌوي 

ترين مواد و عناصري آه تخريب ازن را در پي از مهم. عبور نموده و مستقيما به زمين مي تابد
اين مواد تا آنون قبل از هر چيز در سردآننده . )8(دارند مواد آلي آربني حاوي آلر و فلوئور هستند

عناصري چون فلوئور و . ها و يخچالها بعنوان مواد سردآننده در آومپرسورها بكار گرفته مي شدند
عني در حالت تك اتمي خود بسيار فعال بوده و در يك آلر به شكل راديكال و يا نوزاد خود ي

سلسله از واآنشهاي شيميائي آه به واآنش هاي زنجيره اي معروف است به تجزيه مولكولهاي 
با نابودي اليه هاي ازني رٌقتي در پوشش محافظ . سه اتمي ازن پرداخته و ازن را نابود مي آنند
و از اين ناحيه اشعه ماوراءبنفش . معروف استازني اتمسفر پيش مي آيد آه به سوراخ ازن 

اين سوراخ هم اآنون در باالي .  به راحتي عبور نموده و به زمين مي تابد)9(خطرناك خورشيدي
 .   قطب جنوب و قاره استراليا واقع است

 
 مشكل ازن در سطح زمين

ني جٌو اشتباه اين مشكل را نبايد با مشكل سوراخ ازن و مشكل آمبود ازن در اليه هاي فوقا
خطر و آالرم ازن آه اآثرا در تابستانها و مواقع گرما حاد مي شود، ناشي از توليد و تشكيل . گرفت

ازن در خيابانها و با آمك گازهاي سمي سولفيدها و اآسيد نيتروژن ها، آه از لوله اگزوز اتومبيل 
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بقات فوقاني جٌو آم داريم در آنچه آه در مورد سوراخ ازن در ط. ها خارج مي شود، اتفاق مي افتد
 .اينجا در سطح زمين زياد داريم

 
يكي بوسيله مصرف و قطع بي رويه و بيش از حد درختان، بخصوص قطع : از بين رفتن جنگلها

درختان جنگلهاي استوائي براي مصرف چوب و استفاده از زمينهاي جنگلي براي ساختمان 
  زمينها دوم از طريق بارانهاي اسيدي و خرابي. سازي

 
 )هم طبيعي و هم دست ساخته انسان (فرسايش زمين

دست ساخته انسان بدين نحو آه با قطع بي رويهء درختان جنگلي و بخصوص ريشه آن آردن 
جنگلهاي استوائي خاك و زمين حفاظتي ندارد و در برابر عوامل جٌوي چون باد و طوفان و باران و 

ماآن مسكوني و جابجائي ناحيه اي طبقات زمين سيل اين زمينها شسته شده و به خرابي ا
در همين چند سال پيش بارها در ايتاليا پيش آمده است آه زمين تكان : مثال. منجر مي گردد

 .خورده بود و باصطالح عاميانه دهان باز آرده و چندين خانه را بلعيده است
 

 آمبود آب
در چند سال آينده مي . ته استدر يكصد سال گذشته مصرف آب انسان ده برابر افزايش داش

توان بخوبي تصور نمود آه آمبود آب بروز جنگها و افزايش سيل پناهندگان به مناطق ديگر را در 
 .  تعاقب خود خواهد داشت

 
 افزايش جمعيت و آمبود مواد غذائي

آيا .  ميليارد مي رسد12 به 2060 ميليارد و در سال 9 ميالدي جمعيت جهان به 2050در سال 
واد غدائي، آب آشاميدني و مسكن مورد نياز اين تعداد جمعٌيت تامين است؟ انرژي مورد نياز م

 آنها چطور؟
 

 تهديد و مشكالت آبها بوسيله افزايش و ازدياد ماهيگيري و افزايش آلودگي ها
 .نابودي بسياري از انواع آبزيان بلحاظ صيد بي رويه. افزايش صيد بي رويهء ماهيها

 
 آلودگي آبها، هوا و زمين : باران اسيدي

وجود آلودگي هاي هوا آه ناشي از ازدياد اتومبيل ها و آارخانجات است يعني وجود گازهاي 
سمي از قبيل سولفيدها و اآسيدهاي نيتروژن در هوا عامل وجود و ريزش بارانهاي اسيدي 

 . مي گردانداين بارانها به آلودگي زمين و خاك منجر مي شود و درختان را نابود . است
 

 مشكالت انرژي و آمبود آن 
گنج . منابع و دخائر طبيعي انرژي و سوخت فسيلي با سرعت سرسام آوري رو به اتمام است

آيا بهتر نيست آه در آنار آاربرد تدابير ديگر آه اين . قارون هم آه باشد روزي به پايان مي رسد
ديد مانند انرژي خورشيدي، انرژي آب و باد آتاب به معرفي آنان مي پردازد از انرژي هاي قابل تج

 استفاده نمود؟
 

 آمبود مواد خام و اوليه
مواد معدني . بنا بر پيش بيني هاي متخصصين ذخائر نفتي تا سي سال آينده به اتمام مي رسد

 .و خام ديگر نيز به همين سرعت و يا بيشتر رو به نايابي است
 

 از بين رفتن تنوع انواع
 .  تا يكصد نوع از انواع در جنگلهاي پيشين و استوائي رو به اضمحالل داردهر روز ميان سي

 
 

 تعاريف علمي و آمار
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 )10(تداوم پايدار اآولوژيك
هر رفتار و عملكردي را آه با در نظر گرفتن عواقب و نتايج آن بتوان بطور هميشگي و يا حداقل در 

اين واژه در روابط انساني و . دار مي ناميمدرازمدت ادامه داد رفتار و عملكردي با تداوم و پاي
بنابر اين تعريف رفتار فرد هموطني را آه تنها به منافع . دوستي ها نقش عمده اي باز مي آند

لحظه اي و ظاهري خويش فكر مي آند و ادامه و تداوم يك رابطه و يك دوستي براي او اهميتي 
 .ندارد رفتاري است بي تداوم

 
ژيك به آن رفتار و عملكردي گفته مي شود آه با در نظر گرفتن عواقب و نتايج تداوم پايدار اآولو

زيست محيطي آن براي محيط زيست يك رفتاري متداوم باشد و بتوان آن عمل را بدون آثار منفي 
رانندگي اتومبيل و آلودگي هوا، آيا مي توان گفت : مثال. براي محيط زيست در دراز مدت ادامه داد

يك عمل متداوم و بلحاظ اآولوژيك پايدار است؟ آيا مي توان مصرف بي رويهء انرژي را آه اين عمل 
 عملي متداوم ناميد؟ مصرف آب و قطع درختان جنگلهاي استوائي را چطور؟

 
 )11( آوله پشتي اآولوژيك

هر ماده و هر توليد صنعتي و يا آشاورزي را آه ما به مصرف مي رسانيم، داراي يك گذشته و يك 
اين آوله پشتي را آوله پشتي . ريخچه اي است، يعني بقولي يك آوله پشتي حمل مي آندتا

اآولوژيك مي ناميم و بدان معنا است آه براي ساخت و توليد اين ماده مقادير مشخصي آب، 
مثال يك حلقه . زمين و در مجموع محيط زيست و اآولوژي به مصرف رسيده و تخريب گرديده است

يا بهتر بگوئيم آوله .  حدود ده گرم وزن داشته باشد در واقع سه تن وزن داردازدواج آه ظاهرا
يعني براي توليد اين حلقه سه تن زمين و آب زير و رو شده و . پشتي اآولوژيك آن سه تن است

 .به مصرف رسيده است
 

 )12( جاي پاي اآولوژيك
 پيش بيني اينكه دخائر منابع براي تعيين تداوم اآولوژيك روش ها و سبك زندگي فردي و جمعي و

. طبيعي و انرژي در چه زماني رو به اتمام مي رود، ما به شاخص ها، به اينديكاتورها نيازمنديم
مثال اين نكته از اهميت بسزائي برخوردار است آه بدانيم آيا رانندگي با موتورهاي بنزيني با 

 !  يك يا نهمصرف ده ليتر و بيشتر، عملي است با تداوم پايدار اآولوژ
يكي از اينديكاتورها، ايندآس ها، شاخص ها يا معيارهائي آه ما با آن به چگونگي و آيفيت تداوم 

 .است“ جاي پاي اآولوژيك”و پايداري اآولوژيك سبك زندگي خود و جامعه پي مي بريم 
معيار و سنجشي است براي مصرف و در اختيار گرفتن طبيعت و محيط “ جاي پاي اآولوژيك”
هر يك از ما انسانها و در تعاقب آن هر يك از بخش ها، روستاها، . يست از طرف فرد و جامعهز

جاي ”شهرها و آشورهاي روي زمين بسته به مجموع مصرف خود از طبيعت و محيط زيست يك 
 . دارد“ پاي اآولوژيك

 در نتيجه همچنانكه هر چه جٌثهء بدني و هيكل انسان بزرگتر و سنگين تر باشد جاي پاي او و
شماره آفش او نيز بزرگتر است، همانطور نيز هر چه آه مصرف طبيعت و دخائر انرژي از طرف يك 

 . او نيز بزرگتر است“ جاي پاي اآولوژيك”انسان بيشتر و فشرده تر باشد 
 : براي محاسبه جاي پاي اآولوژيك مصارف زير را در نظر مي گيرند

 ، “انرژي”
 ، “براي ترافيك و براي توليدسطح زيربنا براي زندگي، ”
سطح زمين هاي آشاورزي براي توليد مواد غذائي گياهي و علوفه حيواني و براي تريكوجات و ”

 ، “نساجي
 ، “مساحت علوفه جات و چرا”
 ، و “سطح جنگلها براي مصارف چوب و آاغذ”
 “  سطح درياها آه از آنها توليد دريائي خود را مهيا مي نمائيم”
 

 :سه برخي از آمار و ارقام در اين رابطه را ذآر مي آنمبراي مقاي
  هكتار براي هر فرد در سال است12.5آمريكا “ جاي پاي اآولوژيك” -
  هكتار براي هر فرد در سال است0.6بنگالدش “ جاي پاي اآولوژيك” -
  هكتار براي هر فرد در سال است1.4اندونزي “ جاي پاي اآولوژيك” -
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 . است1.3 در حال حاضر و بطور متوسط مصرف منابع طبيعي و طبيعت -
 

 )13( ماليات سبز يا ماليات اآولوژيك
همانطور آه از نام آن بر مي آيد، به مالياتي گفته مي شود آه در ارتباط با محيط زيست و 

اين ماليات از مصرف توليداتي گرفته مي . آلودگي زيست محيطي و مصرف طبيعت گرفته شود
از . مصرف بنزين: مثال. محيط زيست و طبيعت لطمه زده مي شودشود آه با مصرف آنها به 

خصائص اصلي ماليات اآولوژيك آن است آه ماليات اخذ شده براي جبران صدمات وارد آمده به 
 . محيط زيست و براي رفع آلودگي ها خرج شود

ب به اصطالح در پي تعريف ماليات سبز يا اآولوژيك در باال پي مي بريم آه مالياتي آه دولت و حز
سبز آلمان از مصرف بنزين و انرژي مي گيرد در واقع ماليات اآولوژيك نيست زيرا آه در موارد ديگر 

از جمله براي پرداخت و آسري حقوق بازنشستگي و رفع آمبودهاي مالي دولت آلمان به مصرف 
 .مي رسد و ارتباطي با محيط زيست ندارد

اگر حزبي نام خود را سبز . و مي درخشد طال نيستدر اينجا بايد گفت هر چه آه زرد است 
ماليات سبزي آه آقاي تيريتين، وزير . گذاشت هيچ اعتباري نيست آه دروني سياه نداشته باشد

 .محيط زيست آلمان از مصرف بنزين و انرژي مي گيرد تنها بدرد قيل و قال و خودنمائي مي خورد
    

  )14( واهم گردي، واهم گرائي
هم در زندگي روزمره و رفتارها و روابط انساني و هم در حفاظت محيط زيست بسيار اين واژه 

اين واژه و پايبند بودن به مفهوم عملي آن به معني قبول مسئوليت و در واقع . حائز اهميت است
واهمگردي بدان معنا است آه هر آس . نشان از بلوغ فردي و حفظ مسئوليت اجتماعي است

و اين بخصوص زماني آه نتايج و عواقب يك عملكرد و رفتار يك .  بعهده بگيردمسئوليت آار خود را
آارخانه اي آه فاضالب صنعتي خود را به رودخانه : مثال. فرد دامنگير ديگران و جهان اطراف گردد

هدايت مي آند، اگر آب مورد استفاده و آب آشاميدني خود را از همين رودخانه و از محلي آه در 
آب رودخانه در زير محلي واقع شده باشد، آه اين آارخانه فاضالب خود را به اين جهت جريان 

 .رودخانه مي ريزد، تامين نمايد بطور اتوماتيك نيز در حفظ آيفيت آب رودخانه تالش خواهد آرد
 

 جمعيت اآولوژيك يا جمعيت مصرفي و ضريب اآولوژيك جمعيت 
ضريب ”يا “ ضريب اآولوژيك جمعيت”و “ رفي واقعيجمعيت مص”يا “ جمعيت اآولوژيك”اين دو واژه 

و محاسبات آنها تعريف شده و ساخت مترجم فارسي آتاب و نويسندهء اين “ مصرفي واقعي
 . اين دو واژه را در اينجا توضيح مي دهم. مقالهء علمي است

 
با وجود جوامع به شدت مصرفي همچون جوامع آمريكائي و اروپائي و تفاوت سطح زندگي و 
مصرف در اينگونه جوامع با جوامع جهان سوم همچون بنگالدش ناعدالتي هاي اجتماعي در 

 . سطح زندگي و مصرف به عيان بين اينگونه جوامع مشاهده مي گردد
براي محاسبه و حصول يك مقايسه بين اينگونه جوامع و بدست آوردن يك عدد واقعي آه نشان 

با مقايسه رياضي و بدست آوردن تناسب :  عمل آرددهندهء اين اختالفات باشد مي توان چنين
يعني پر مصرف ترين و ريخت و پاش ترين جامعه (جامعه آمريكا “ جاي پاي اآولوژيك”عددي ميان 

به يك ) فقيرترين و آم مصرف ترين جامعه زميني(و جامعه بنگالدش ) بلحاظ مصرف ماده و انرژي
ء آمريكا سي و پنج برابر بيشتر از جامعه يعني جامعه. 35مثال عدد . عدد دست مي يابيم

و (يعني يك فرد آمريكائي سي و پنج برابر بيشتر از يك فرد بنگالدشي . بنگالدش مصرفي است
 . انرژي و ماده مصرف مي آند) فقير جهان سومي

 
بنابراين اگر قرار باشد آه همه جوامع زميني به سازندگي محيط زيست فراخوانده شوند و 

. ريب خود را بعهده بگيرند، عادالنه آن است آه بر اساس اين تناسب عمل آنيممسئوليت تخ
 برابر يك فرد بنگالدشي زمين و منابع طبيعي آنرا به تخريب مي 35يعني يك فرد آمريكائي آه 

.  برابر تحمل آند35آشاند منطقا مي بايست مخارج سازندگي و حفاظت محيط زيست را نيز 
يعني پر (مقايسه مصرف تمامي آشورها و جوامع با اين دو آشور بدين ترتيب است آه با 

مي توان به جدولي دست يافت آه جمعيت ) مصرفترين و آم مصرفترين آشور روي زمين
بر . اآولوژيك يا جمعيت مصرفي آشورها را بدين طريق در اين جدول محاسبه آرد و نوشت
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با جمعيت واقعي اين آشور، در حال اساس اين محاسبه جمعيت اآولوژيك آمريكا برابر است 
 را من ضريب اآوژيك جمعيت 35عدد . 35حاضر يعني سيصد و پنج ميليون نفر ضرب در عدد 

جامعه آمريكا مي نامم و عددي را آه از حاصلضرب مذآور بدست آيد جمعيت مصرفي واقعي يا 
ابر با يازده ميليارد و هفتصد بنابراين جمعيت اآوژيك آمريكا بر. جمعيت اآولوژيك آمريكا نام مي نهم

 .   و بيست و پنج ميليون است
و پرداخت (پيشنهاد خود را در ارتباط با تاسيس صندوق ترميم مشكالت جهاني زيست محيطي 

به همراه ديگر راه چاره ها و ) آشورها متناسب با ضريب مصرفي يا اآولوژيك جمعيت آنها
نقش و مسئوليت انساني ما ”گو يعني در پيشنهادات علمي عملي در قسمت سوم اين گفت

 .مطرح خواهم نمود“ بطور عام و بعنوان انسان جهان سومي
  
 

 پاورقي قسمت اول
 

(1)  Ernst Ulrich von Weizsäcker 
Amory B. Lovins 
L. Hunter Lovins 

RMI 
(2) club of rome  
(3) curitiba 
(4) anthropogenes Treibhauseffekt 
(5) Treibhauseffekt 
 : ايآشورهاي جزيره (6)

  
شماره نام آشور qkmمساحت به 

 1 آتيگوآ و باربودا 442
 2 اندونزي 1912988

 3 ايرلند 70273
 4 ايسلند 103000

 5 باربادوس 430
 6 بحرين 711

بريتانيا و ايرلند شمالي 242910 7 
 8 بورني 5765

 9 گينهء نو-پابوآ 462840
 10 پاالو 508

 11 تايوان 36006
 12 اد و توباگوترينيد 5128
 13 تونگا 748
 14 تووالو 26

 15 لسته-تيمور 14409
 16 جامائيكا 10991
 17 جزاير باهاما 13939

 18 جزايرمارشال  181
 19 جمهوري دومينيك 48422

 20 دومينيكا 751
 21 ژاپن 377837

 22 ساآو تومه و پرينسيپه 1001
 23 سالومونن 27556
 24 ساموآ 2831
 25 نت آيتس و نويسسا 261
 26 سانت لوئيزا 616
سانت وينست و  389

 گراندين
27 

 28 سايچه لن 454
 29 سريالنكا 65610

 30 سنگاپور 683
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 31 في جي 18367
 32 فيليپين 300000

 33 قبرس 9251
 34 آاپ وردا 4033

 35 آوبا 110860
 36 آومورن 1862
 37 آيريباتي 811
 38 گرنادا 345

 39 ماداگاسكار 587041
 40 مالتا 316
 41 مالديون 298

 42 ماوريتوس 2040
 43 ميكرونسين 710
 44 ناورو 21

 45 نيوزلند 270534
 46 هائيتي 27750
 47 وانوآتو 12190

 
معروف “ آشورهاي جزيره اي آوچك”از اين چهل و آشور جزيره اي، بخصوص سرزمينهائي آه بنام 

انوس بزرگ، در آاريبيك و درياي مديترانه قرار گرفته اند، در معرض خطر مي گرديده اند و در سه اقي
 اقدام نمودند آه آنها را در AOSIS-Verbandآنها از اينرو به تشكيل اتحاديه آاوسيس . باشند

اين آشورها در جدول باال با رنگ زمينه . آنفرانسهاي جهاني زيست محيطي نمايندگي مي آند
 .مشخص گرديده اند

(7) Ozonloch 
(8) FCKW 
(9) Ultra Violettes Licht 

(10) Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit 
(11) ökologischer Rucksack 
(12) ökologischer Fußabdruck 
(13) ökologische Steuerreform 

در سرتاسر مقاله هر جا آه نظرات سياسي بيان مي شود، اين نظرات تنها نظر نويسندهء اين مقاله و 
نويسندهء آلماني آتاب هيچگونه نظرات و راه حل هاي . مهندس ولدان استمترجم فارسي آتاب 

سياسي را در اصل آلماني اين آتاب مطرح نكرده است آه دقيقا همين بي تفاوتي نويسنده نسبت به 
مسائل سياسي در رابطه با مشكالت زيست محيطي نقظه ضعف بسيار بزرگ اين آتاب است و بدين 

ي بر آن شد آه حداقل براي خوانندگان فارسي زبان اين ضعف آتاب را دليل است آه مترجم فارس
 .  برآورده سازد

(14) Rückkoppelung 
 
 
 
 

 نقش استثمار جهاني در فجايع و مشكالت زيست محيطي :قسمت دوم
 2004يازدهم ژوئن 

 
 

 نظرات مترجم فارسي و نقد آتاب فاآتور چهار
 

آنچه مرا بر آن داشت تا . هء آتاب سخن مي گويمدر آغاز اين قسمت از نوشتهء خود از علل ترجم
به ترجمه اين آتاب بپردازم، انگيزه اي بود آه سالهاي سال در من بيدار شده بود و ندائي بود آه 
از درون فرياد بر مي آشيد آه مي بايست آاري انجام داد، مي بايست بسرعت دست بعمل زد، 

اين انگيزه همان دفاع از . رگمان، زمين گرديدنمي بايست با بي تفاوتي ناظر سقوط خانهء بز
اين . مظلوميت زمين و طبيعت، دفاع و عدالتخواهي براي پابرهنگان و گرسنگان جهان سوم بود

 به ناآرامي دروني و ترس من از فجايع عظيم زيست محيطي - هر چند ناقص -آتاب پاسخي بود 
 . آه در آمين همگي ما نشسته است
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آه بر خالف نويسندهء آتاب از ( نگارش مكٌمل سياسي و ارائه نظرات مترجم با ترجمهء آتاب و

جهان سوم مي آيد و استثمار و نقش امپرياليسم جهاني در مشكالت اقتصادي جهان سوم و 
اين پاسخ ناقص را به پاسخي آامل ) معضالت زيست محيطي را با پوست و گوشت درك مي آند

 .مبدل ساختم
سي آتاب بر اين باورم آه قسمت اعظم مشكالت زيست محيطي و ريشه من بعنوان مترجم فار

اين مشكل سياسي بطور عمده ريشه در استثمار و بردگي . هاي آن يك مشكل سياسي است
. ريشهء اين استثمار در نخوت مرد سفيد پوست آب مي خورد. زمين و بردگي جهان سوم دارد

ه پوآان جاه طلبي است آه رياست اقتصاد و اين مشكل آقائي طلبي، رياست، پول و هرزگي آل
        .رهبري سياسي را در اين دنيا به چنگال گرفته اند

 
همانطور آه ما به فرزندان خود مي آموزيم، شما هم به فرزندان خود ياد دهيد آه زمين مادر ”

 انسانها اگر. آنچه آه به زمين آسيب رساند، به پسران و دختران زمين نيز لطمه مي زند. ماست
در “ سيائتل”اين آلمات را رئيس بزرگ سرخپوستان “ .بر زمين تف آنند، خود آنرا خواهند خورد

چنين به نظر مي آيد آه . بيش از يكصد سال پيش خطاب به رئيس جمهور آمريكا بر زبان آورده بود
 . نكرده انداين سفيد پوستان پر نخوت هنوز هم اين جمالت ساده و در عين حال پر محتوا را درك

 
در ماموريتي آه از طرف آلوپ رم بدانها (در حدود سي سال قبل آقاي دنيس مدوز و يارانش 

پيامدهاي “ مرزهاي رشد”در مطالعات تحقيقاتي دو سالهء خويش در آتاب ) واگذار گرديده بود
ودگي هاي ممكنه اعمال بي رويهء انسانها را با در نظر گرفتن رشد اقتصادي، مصرف مواد خام و آل

آنها با خلق و ترسيم مدلهاي آامپيوتري به تجسم سناريوهائي . زيست محيطي ترسيم نمودند
گوناگوني پرداختند، آه بوسيلهء آنها فجايع و نتايج اعمال مصرفي را آه در تزلزل بشر آوته فكر 

 . آمين گرفته است پيشگوئي نمودند
 

ء اين پيشگوئيها و به دليل واقعيات تلخ عيني يعني با ارائهء اين مدلها و اين نمودارها، با ارائه
فجايع زيست محيطي آه در انتظار ما نشسته است، آنفرانس جهاني محيط زيست در سال 

 در ريو انجام اقدامات و تدابير بي چون و چرا در حراست و حفاظت محيط زيست را خواستار 1992
قتصادي آه در نهايت حماقت برخي از نتايج ريو بعلت سرسختي و برتري طلبي هاي ا. گرديد

اما در . آشورهاي صنعتي و در راس آنها آمريكا را اثبات مي آند، در آل چندان رضايتي نداشت
آنجا براي اتخاذ تدابيري تا سال دو هزار براي آاهش گاز دي اآسيد آربن موافقتنامه اي به امضا 

 .رسيد
 

مشكالت زيست محيطي در برلين بار ديگر در آنفرانس جهاني بررسي تغييرات آب و هوا و 
و در سال . تمامي آوششها در جهت اتخاذ تدابير عاقالنه در حفاظت از محيط زيست بي ثمر ماند

نود و هفت نيز در شهر بن پيش گفتگوهاي جلسه بعدي براي دسامبر نود و هفت در آيوتو به 
ال بر عدم قبول مسئوليت در برابر و در آيوتوي ژاپن نيز سرسختي آمريكائيها د. شكست انجاميد

آلودگي زيست محيطي و عدم ضمانت براي آاهش گازهاي گلخانه اي، آنفرانس آيوتو را به 
در تمامي اين آنفرانس ها عامل اصلي شكست گفتگوها و سٌدي براي اتخاذ . نافرجامي آشاند

و اهميت اقتصاد، “ ائياستيل زندگي آمريك”. تدابير معقوالنه در حفاظت محيط زيست آمريكا بود
غافل از اينكه مسئله . استثمار زمين و برده داري در سدهء بيست و يكم آنها را آور آرده است

اگر زميني وجود نداشته باشد، آنها . حفاظت زمين بسيار حياتي تر از مسئله اقتصاد است
و پاش خود ادامه اقتصادشان را در آجا بنا خواهند آرد و در آجا به زندگي مصرفي و پر ريخت 

اما . خواهند داد؟ اين سوال ساده اي است آه يك آودك نيز قادر به پاسخي متين بدان خواهد بود
متاسفانه اين عقل ناقص صاحبان و روساي اقتصاد آمريكاست آه از جواب بدين پرسش همواره 

 .عاجز مي ماند
 

اري غرب، متوجه ايد مشكل آقاي وايتسزآر و ديگر نمايندگان جامعه سرمايه داري و برده د
آجاست؟ آشوري آه بيش از هر مملكت ديگري زمين و محيط زيست را چه با جنگهاي سلطه 

طلبانهء خود و چه با زندگي مصرفي و فرهنگ بريز و بپاش خود به لجن آشيده است، خود 
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 نخستين سٌد و معبر درجه اول چاره جوئي و تميزي آثافاتي است آه بر جاي گذارده و مي
 .گذارد

 
همگي ما نقش مستقيم آمريكا و آشورهاي استثمارگر در بوجود آوردن فجايع و مسائل زيست 

همگي شاهديم آه آمريكا و . محيطي را از طريق جنگها و دامن زدن به اختالفات ملل ناظريم
ه را در تمامي گيتي و از جمل“ تروريستها”موتلفين وي دور دنيا را مي پيمايند تا به ذعم خود 

عالوه بر اينكه اين ادعاها به تمامي پوچ و بي اساس است و . افغانستان و عراق سرآوب آنند
منظور از آغاز اين جنگها دست يابي به منافع سياسي، نظامي و اقتصادي در منطقه و عالئق 

استراتژيك در دراز مدت است، ما شاهد آنيم آه اينها چگونه زمين و آب و هوا را به آلودگي مي 
شانند و فجايعي براي محيط زيست عامل مي گردند، آه با ميلياردها و تريلياردها و گذشت آ

 . دهه ها زمان نيز قابل جبران نخواهد بود
“ تروريستها”فردي آه چشم در سر داشته باشد، متوجه است آه اينها خود در درجه نخست از 

ين جنگها و اعمال استثمارگرانهء انگلي اينان با ا. هستند و يا حداقل تروريست را خود زائيده اند
چنين . خويش اساس حيات و پايهء زندگي بشري و موجودات زنده را به مخاطره مي افكنند

اعمالي است آه مردم جهان سوم و مردم منطقه را از محيط طبيعي و ريشه هاي خود بريده و 
اين مسائل عميق تر برخورد من در اينجا به . جدا مي سازد و آنها را از هستي ساقط مي نمايد

اين واقعيات تلخ و مطالب سياسي را تنها تا آنجا آه به مطلب و بحث آنوني ما مربوط . نمي آنم
اميدوارم آه بزودي در مقاله اي علمي سياسي بتوانم به برخورد با . مي گردد، عنوان نمودم

ترور ”قعيات اثبات آنم آه بپردازم و با فاآت و نشان وا“ تروريست”مشكالت جنگ و تحليل آلمه 
 !   “چيست و تروريست آيست

 
از آنجا آه نويسندهء آتاب به مسائل اصلي و سياسي نپرداخته است، مترجم فارسي آتاب 

وظيفه وجداني و انساني خود مي داند آه اين آتاب را بدينوسيله حداقل براي خوانندگان فارسي 
ي را آه سياسي بودن مشكل را مردود مي دانند زبان آن تكميل نموده و چشمان نابيناي اشخاص

بزودي نيز سعي خواهد . و يا بدون ادراك ابعاد سياسي آن سعي در حل مسئله دارند، بگشايد
شد آه نظرات مترجم به زبان آلماني و انگليسي ترجمه شود و به ذعم نويسندگان آتاب نيز 

 آشنائي دارند و توانائي ترجمهء اين در اينجا از اشخاص عالقمندي آه با زبان انگليسي. برسد
در ترجمه اين . نوشتهء علمي را بر خود مي بينند، تقاضا مي آنم آه از همكاري دريغ نورزند

نوشته به زبان انگليسي يا زبانهاي ديگر با من همكاري آنيد تا بدينوسيله بتوانيم جوابي از جهان 
 در حل مشكالت زيست محيطي و سوم نيز به اين آتاب، به مواضع يكطرفه دول صنعتي

 .   سردمداران امپرياليسم داده باشيم
 

در صورتيكه بي تفاوت نشسته و اضمحالل ريشه هايمان را نه تنها نظاره گر باشيم، بلكه با 
اعمالمان در يك جامعه مصرفي بريز و بپاش و با سكوتمان جنايات و فجايع زيست محيطي را تائيد 

نظرات اجمالي ”با نوشتن مقاله . دي گريبانگير همهء ما خواهد بودنمائيم، اين معضالت بزو
در همان سال ترجمهء آتاب و انتشار آن از طريق اينترنت و اينك اين نوشته سه “ ....مترجم

قسمتي سعي آرده ام آه جبران آاستي نويسندگان آتاب را آرده و حداقل ذهن خوانندهء 
 . ق مشكل روشن گردانمفارسي زبان اين آتاب را به ريشه و عم

 
اگر چه پايگاه طبقاتي و جايگاه ناسيوناليستي . اين آتاب حاوي راه حلهاي عملي است

نويسندهء آتاب به او اين اجازه را نمي دهد، آه وي راه حلهاي سياسي و واقعيات استثمارگرانهء 
اين آتاب در دول صنعتي را بر عليه زمين و آشورهاي جهان سوم مطرح و موشكافي آند، اما 

همان حدود خودش آتابي است، آه بلحاظ علمي مشكالت موجود را بررسي مي آند و با ارائهء 
هم بلحاظ تعاريف . راه حلها و پيشنهادات عالج تكنيكي و علمي درد را پيش پاي ما مي گذارد

و آارآئي علمي اين آتاب مورد تائيد مترجم است و نيز مهمتر بدين جهت آه با اين آتاب راندمان 
براي نخستين بار در حل مشكالت زيست محيطي مطرح مي گردد و فرد خواننده را به تعٌمق و 

مطالب اين آتاب، حتي امروز آه نه سال از انتشار آن مي گذرد، نه تنها . چاره يابي وا مي دارد
 . گي داردبراي ما جهان سومي ها و ايرانيان بلكه براي بسياري از محافل علمي اروپائي نيز تاز
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من نيز همانند نويسنده بدان باورم آه اگر بشر به ادامه حيات و حفظ و بقاي زمين تمايل داشته 
اما، اما آقاي . باشد، مي بايست به انجام تدابير و اقدامات حفاظتي زيست محيطي برخيزد

سفيدپوست وايتسزآر با سكوت و تائيد شما از استثمار، از برده داري و از نخوت و حماقت مرد 
بلحاظ سياسي و ارائه راه چاره هاي سياسي . يكايك تيرهاي شما در سنگ فرود خواهد آمد

نواقص غيرقابل گذشتي در اين آتاب يعني در ديد طبقاتي نويسندهء آتاب موجود است، آه ابدا 
بطور خالصه همين واقعيت آه نويسندهء آتاب بعنوان نمايندهء . مورد تائيد مترجم نيست

ل دمكراتها در مجلس آلمان نشسته است، اختالف عظيم جهان بيني و بينش سياسي سوسيا
 . وي را با مترجم فارسي آتاب روشن مي سازد

 
اينكه . مشكالت زيست محيطي را تنها در بستر عدالت اجتماعي و جهاني مي توان حل نمود

به سان ديگر روش آمريكا و آشورهاي صنعتي به پشتوانه زٌرادخانه هاي عظيم نظامي خويش 
هاي متداول خودشان با زور اسلحه و استثمار و تعيين رژيم در آشورهاي جهان سوم خود را قٌيم 
و آقاي جهان سوم بدانند، نه تنها آاري از پيش نمي رود بلكه تعداد معدود روشنفكر متعهد جهان 

منان خود بدل سومي را هم آه با درايت مسائل هر دو طرف را درك مي آنند به آٌل به دش
دنيا بايد عاقبت به اين خاتمه دهند آه با “ آقايان”. خواهيد نمود و راه را بر گفتگوها خواهيد بست

اينكه . مسائل به شكل يك بام و دو هوا برخورد آنند، با دو معيار و مقياس مختلف برخورد آنند
ندارد، اما اگر فرد روزانه فلسطيني ها به قتلگاهها فرستاده مي شوند، براي شما اهميتي 

اسرائيلي و يا آمريكائي مجروح گردند، گوش ما و جهانيان را با رسانه هاي وابسته و نوآر صفت 
اگر با حل مشكالت زيست محيطي نيز بدينگونه برخورد آنيد آه با مشكل . خود آر مي آنيد

 بقول همسايگان و با افغانستان و عراق و ويتنام، همان بهتر آه“ تروريست”فلسطين، با مشكل 
 . “خفه شويد”شيرين زبان افغاني مان 

 
حفاظت از زمين و ممانعت از اضمحالل طبقات جٌوي مراعات ضروري حفظ اليه هاي ازن را ايجاب 

گازهاي هيدروآربني فلوئور و آلردار آشندهء ازن و نابود آنندهء حفاظ طبيعي سٌيارهء ما . مي آند
ن حفاظ و موهبتي طبيعي است آه عبور اشعهء خطرناك اليه هاي از. و موجودات زنده است

در قسمت اول اين مقاله علمي مشكل . ماوراء بنفش خورشيدي را به زمين ما مانع مي گردد
بنابر اين تفاسير خطر آزادي گازهاي سٌمي هيدروآربني . سوراخ ازن به تفسير توضيح داده شد

يعني اين مواد مهلك چه در ايران . جغرافيائي نداردحاوي فلوئور و آلر و وجود آنها در جٌو وابستگي 
در هوا آزاد گردد و چه در آمريكا و يا آفريقا اثرات مهلك و اضمحالل آنندهء يكساني براي اليه هاي 

بنابراين، اي آقايان آمريكائي و سفيد پوستان متكبر غربي، با ممنوعيت اين مواد . حافظ ازن دارد
 آنها به آشورهاي جهان سٌوم باري ديگر حماقت و دشمني در آشورهاي خود و اما فروش

 .آورآورانهء خويش را به زمين و به بشر به اثبات مي رسانيد
 

اگر دول غربي در حفاظت محيط زيست منظوري جدي داشته باشند، مي بايست در صدر تمامي 
ت انسانها را جدا تدابير خويش از شارالتان بازيهاي سياسي و تحميق ملتها دست بردارند و عاقب

اين جهان نيازي به پليس . از رنگ پوست، نژاد، مليت و مذهب برابر بدانند و به رسميت بشناسند
ممالك صنعتي اگر واقعا به آنچه آه مي گويند . جهاني و اين مردم احتياجي به قيم و وآيل ندارند

مفهوم و منظور از .  بپردازندخود“ جاي پاي اآولوژيك”پايبند باشند، مي بايست در ابتدا به تعديل 
اين واژه را در قسمت اول اين نوشته به تفسير گفتگو آرديم و گفتيم آه بنابر آمار علمي و 

“ جاي پاي اآولوژيك”يك آمريكائي سي و پنج برابر بزرگتر از “ جاي پاي اآولوژيك”واقعيات روشن 
 .يك بنگالدشي و يا يك فقير جهان سومي است

 
ضريب اآولوژيك ”و “ جمعيت اآولوژيك” واضح مي گردد، آه بنابر تعريف دو واژه عمق فاجعه زماني

آه در قسمت اول اين نوشته تعريف گرديد، به محاسبه جمعيت اآولوژيك يا جمعيت “ جمعيت
بنابراين محاسبه جمعيت اآولوژيك يا جمعيت مصرفي آمريكا . مصرفي واقعي آشورها بپردازيم

جمعيت مصرفي آمريكا در . عيت عددي در ضريب اآولوژيك جمعيت آنبرابر است با حاصلضرب جم
صورتيكه جميعت عددي آن را آه بنابر آخرين آمار سيصد و سي و پنج ميليون مي باشد در عدد 

طبق تخمين دانشمندان .  ضرب آنيم يازده ميليارد و هفتصد و بيست و پنج ميليون خواهد بود35
انيان بسان سطح مصرف و استاندارد زندگي يك آانادائي يا اگر مصرف و استيل زندگي همهء جه
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است “ ضريب اآولوژيك جمعيت ”35عدد . يك آمريكائي مي بود، ما به سه آرهء زمين نياز داشتيم
آه اين عدد را از مقايسه با سطح جاي پاي اآولوژيك يك آمريكائي با سطح جاي پاي اآولوژيك 

   .  فقيرترين فرد جهان بدست مي آوريم
 

در اينجا مي خواهم به ذآر آمار و ارقام جنگهائي بپردازم آه با وقوع آنها در ابعاد نجومي آب و هوا 
جنگهائي آه قابل جلوگيري . و زمين به آلودگي هاي متداوم و يا حداقل درازمدت آشانده شد

گران بكار مي بود، اگر خصوصيات استثمارگري و امپرياليستي به بلعيدن و غارت منافع به حق دي
جنگهائي آه اگر به وقوع نمي پيوست چه ها آه نمي توانست با بودجهء نظامي آنها . نمي افتاد

با . براي رفع آلودگي ها و حفاظت زمين، بر عليه گرسنگي و بيسوادي جهان سوم انجام پذيرد
آب اين بودجه هاي نظامي مي توانست براي يك يك روستاهاي دورافتادهء جهان سوم نه تنها 

آشاميدني و بهداشت تهيه نمود آه تمامي جهان مي توانست از يك زندگي مرٌفه با تداومي 
 . اآولوژيك برخوردار گردد

 !شرمت باد اي انسان آودن آور
 

 جنگ اول و دوم جهاني
حتي اآنون نيز بشريت با عواقب زيست محيطي ناشي از جنگهاي اول و دوم جهاني 

ها در يك مورد درحدود يكصد سال و در مورد ديگر بيش از اگر چه از اين جنگ. درگير است
در جزاير اقيانوس آرام آه مناطق نبرد نيروهاي متحدين با ژاپن بود، . نيم قرن مي گذرد

. امروزه هنوز سالحها، مهٌمات و ابزارهاي جنگي از آنزمان به شكلي غيرآنترل پراآنده اند
ر نزاعها و اختالفات منطقه اي بكار برده مي در برخي موارد اين سالحها مجددا تعمير و د

اما در سرزمين و زمينهاي آلمان نيز سالحهاي آهنه و زبالجات جنگي از آنزمان . شوند
تعداد بسياري از سموم خطرناك . آلودگيهاي زيست محيطي عظيمي را برجاي گذارده اند

در زمين، در دپوني ) مانند آمين هاي معطر يا نيترو آمين هاي معطر سرطان زا(شيميائي 
ها و گودالهاي زباله و در آبها و سفره هاي زيرزميني و آبهاي آشاميدني اين مناطق را به 

هنوز هم به . شكلي پايدار و متداوم يعني هميشگي آلوده و غيرقابل استفاده ساخته اند
 آه سيصد هزار تن مواد شيميائي جنگي از زمان جنگ دوم )1(آرٌات در درياي شرق 

هاني را در قعر خود جاي داده است، تصادفاتي رخ مي دهد و فجايعي براي ماهيگران ج
حتي توريستها در سواحل اين دريا با مشكالت و بيماريها دچار گرديده . صياد ببار مي آيد

 .   اند
 

 جنگ ويتنام
 تشكيل 2002در نخستين آنفرانس علمي آه براي بررسي عواقب جنگ ويتنام در سال 

طبق اين . دانشمندان آانادائي نتايج مطالعات خويش را در هانوي اعالن آردندگرديد، 
نتايج حتي در نزد آودآان دوازده ساله ويتنامي مي توان هنوز نيز افزايش شديد غلظت 

ده برابر “ بين هوآ”عالوه بر اين زمين آشاورزي . دي اآسين را در خون آنها اثبات نمود
جنگ ويتنام يك نمونه . ا دي اآسين آلودگي نشان مي دهدبيشتر از زمينهاي اروپائي ب

تمام عيار براي آن است آه چطور از محيط زيست و آلودگي آن بعنوان يك اسلحه استفاده 
نام ابزار جنگي اآولوژيكي و يكي از سموم شيميائي بسيار “ آگنت نارنجي”. مي گردد

 زمينها و جنگلهاي 1973تا  1965خطرناآي بود آه با آن نيروهاي آمريكائي از سال 
 در سي هزار مورد 1970 تا سال 1965از سال . )2 (گرمسيري ويتنام را آلوده و نابود آردند

تا سالها بعد از اتمام جنگ ده درصد از . نود هزار تن از اين سم شيميائي بكار گرفته شد
 . آودآان ويتنامي ناقص الخلقه بدنيا مي آمدند

 
 جنگ هاي زيست محيطي در ويتنام يكي از دالئلي بود آه به عقد اضافه بر اين، تجربيات

اما آمريكا نه تنها اين . )3(قراردادي براي حفاظت از محيط زيست در جنگها منجر گرديد 
قراردادها را امضاء نكرد، بلكه بعدها نيز، مثال در جنگ عراق و يوگسالوي، به مراعات آنها 

 .نيز ابدا اعتنائي نداشت
  
 لكندجنگ فا
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اما .  مي بايست بالفاصله بعد از اتمام جنگ به برچيدن مين ها اقدام گردد1982در سال 
. اين اقدام در عمل به اقدامي غيرممكن تبديل گرديد و در نهايت به مرحله اجرا در نيامد

بخش هائي از اين جزيره هنوز نيز از مناطق ممنوع الورود محسوب مي گردد و غيرقابل 
 .   ده انداستفاده گردي

 1991جنگ خليج، 
جنگ خليج ادامه منطقي و مستقيم جنگهائي است آه بر سر منابع و ذخائر مواد خام و 

 . انرژي صورت مي پذيرد
يك چهارم از بشريت، يعني جمعيت آشورهاي : )4(“ نخستين جبههء ذخائر و منابع”

ا به مصرف مي  درصد از آل انرژي و هشتاد درصد از آل مواد خام جهان ر75صنعتي 
 ميليون نفر جمعيت خود آه پنج درصد از آل جمعيت جهان را شامل 330آمريكا با . رسانند

. مي گردد، به تنهائي يك چهارم انرژي مصرفي جهان را به مصرف خود اختصاص مي دهد
 به حق )5(آقاي پتر آلينگل اشميت . اين انرژي در درجه اول از منابع نفتي تهيه مي گردد

مگان را بدين نكتهء پر اهميت جلب مي آند آه حتي در جنگ ويتنام منابع و جزاير توجه ه
در زمان حين جنگ بود آه در سايگون ليسانس و پروانه هاي . نفتي انگيزه اصلي جنگ بود

 .بهره برداري از چاههاي نفت طراحي و برنامه ريزي مي گرديد
م رهائي سموم و آلودگيهاي مصرف انرژي به مفهو: “دومين جبههء ذخائر و منابع”

سوختي، بويژه دي اآسيد آربن است، آه اين گاز پنجاه درصد مشكالت گلخانه اي را 
در اينجا منبع و دخيرهء تجريدي طبيعي يعني اتمسفر و جٌو زمين به . عامل مي گردد

 عواقب )6( بود آه آقاي لوسكه 1991هنوز در ماه اآتبر . نابودي آشانده مي شود
 :ولوژيك جهاني بحران خليج را چنين بيان مي آنداآ-سياسي
دخائر مالي و پولي آه در سرتاسر جهان بعلت پشت سرگذاري جنگ سرد،  .1

آزاد شده اند، نمي توانند براي سرمايه گذاري در بخش زيست محيطي و 
زيرا آه بجاي آن ارتش و صنايع نظامي به ترميم و . اآولوژي بكار گرفته شوند

 .پردازدبازسازي خود مي 
 مجددا بويژه به معني برقراري دسترسي به منابع آزاد  سياست گئو انرژي  2.

فهميده مي شود و نه به آن مفهوم آه براي استفاده “ جهان آزاد”براي 
 .  همگاني از ذخائر محدود طبيعي در دسترس تمامي جهانيان قرار گيرد

 جنگ -اقب اآولوژيك جنگ خليجبرخي از آمار و ارقام براي تجسم شنونده و خواننده از عو
 :1991آويت در سال 

مخارج اين جنگ طبق آمار رسمي آمريكائيها برابر شصت و يك ميليارد و يكصد ميليون دالر 
با اين پول . آه دو سوم آنرا آويت، ژاپن و عربستان سعودي و بقيه  را آمريكا پرداخت بود

 سازمان ملل بر اعمال صدام مي توانست مخارج دويست سال تدابير صلح آميز آنترل
در اين حالت مخارج ساليانه صلح بالغ بر سيصد ميليون دالر . حسين و عراق پرداخت گردد

 .   مي گرديد
 

جنگ ” قبل از شروع جنگ در ژانويه دوهزار و سه در گزارشي بنام )7(“ صلح سبز”سازمان 
خسارات جنگ ”ن خسارات آتي ناشي از جنگ را تحت عنوا“ عليه عراق و محيط زيست
 :در پنج بخش بررسي آرده و هشدار مي دهد“ زيست محيطي در خليج

 تاثيرات نفت وارد شده به دريا، سواحل و سطوح زمين .1
 تاثيرات آتش سوزي هاي نفتي در بيوسفر .2
 آب) يا مصنوعي(عواقب آميابي ساختگي  .3
ر تاثيرات بمبارانهاي وسيع در صنايع نظامي و آارخانجات و اثرات آنها ب .4

 زيرساختهاي غيرنظامي
زيانهاي وارده بوسيله مهمات نظامي، سيستم هاي سالحي و دستگاههاي  .5

 نظامي 
در مناطق . در مجموع مساحت بيشتري از خشكي نسبت به دريا با نفت آلوده گرديد

نفت آلوده ) يا بشكه( (8) آويري آويت در حدود پنجاه آيلومتر مربع با هفتاد ميليون بارل
به خطر افتادن سالمتي بوسيله تنفس مواد آلي آربني فرٌار، : قب مستقيمعوا. گرديد

آلودگي مخازن . مرگ پرندگان مهاجر، آه درياچه هاي نفتي را با آب اشتباه مي گرفتند
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يكي از اين منابع در شمال آشور آه چهل درصد از آب : طبيعي آب آشاميدني در آويت
شش تا هشت . د آربني سٌمي آلوده گرديدآشاميدني آويت را تهيه مي نمود، با موا

نفت موجب آلودگي ساحل و دريا )   ميليارد ليتر1.3 ميليون تا 636معال (ميليون بارل 
 .      گرديدند
 جنگ افغانستان

 نابودي محيط زيست بوسيله جنگ در افغانستان 
 بيست سال جنگ )9(بر حسب مطالعات بخش برنامه هاي زيست محيطي سازمان ملل 

ه محيط زيست افغانستان چنان صدماتي مهلكي وارد آورده است، آه مرٌمت و برقراري ب
در سه استان بزرگ آشور بيش . مجدد وضعيت و موقعيتي سالم را به خطر انداخته است

در شهرها تامين آب آشاميدني آنچنان تحت تاثيرات . از نيمي از جنگلها نابود گرديده است
. نها آمتر از دوازده درصد از مردم به آب سالم دسترسي دارندجنگ قرار گرفته است، آه ت

 2003در سال . در سالهاي گذشته دو ميليون پناهنده افغاني به آشورشان بازگشتند
اما افغانستان پاره پاره و . انتظار مي رود آه يك ميليون و نيم به افغانستان رجعت آنند

 . دمضمحل بندرت توانائي تامين اهالي خود را دار
 

 جنگ عراق
پهنه و اندازهء زمينهائي آه مين هاي جنگي و مهٌمات و سالحهاي منفجر نشده را در دل 

بخش برنامه هاي زيست محيطي سازمان . خود جاي داده اند، تنها قابل تخمين است
 تخمين مي زند، آه عددي معادل ده تا چهل هزار از مهمات منفجر نشده در اين )10(ملل 

عالوه بر اين نيروهاي ائتالفي مقاديري ناشناخته از تيرها و سالحهاي . ده اندزمينها پراآن
 آمريكائيها 1991در جنگ خليج در سال . اورانيوم عمل نكرده در اين زمينها بجاي گذاردند

اين .  تن از اين سالحهاي اورانيوم عمل نكرده در آويت بجاي گذاردند290طبق آمار خود 
 زباله هاي نيروگاههاي اتمي توليد مي گردند، بعنوان خطرناآترين سالحها و مهماتي آه از

اينها در صورت برخورد به يك هدف زرهي و . سموم و عامل سرطان شناخته مي شوند
 .  انفجار به شكل پودر بسيار نرم و ريز در محيط پراآنده مي گردند

و حيات زمين جنگ ايران و ديگر جنگهاي خانمان برانداز بشري و فاجعه آميز براي محيط زيست 
عراق، جنگ آامبوج، جنگ آره و جنگ بالكان و ديگر نزاعها و اختالفات منطقه اي است آه 

همواره علل و عامل ريشه اي آغاز و نشئت آنها يعني همان آستين خونين امپرياليسم و منافع 
و جهانيان مستتر هرزگان استثمارگر بوده است آه در ابتدا متاسفانه از چشمان مردمان عادي 

 .مي ماند
  

تخمين زده مي شود . و در پايان اين قسمت به ذآر آمار و ارقامي از مين هاي زميني مي پردازم
آه در سرتاسر دنيا در حدود يكصد و ده ميليون از مين هاي زميني در بيش از شصت آشور جهان 

سليحات نظامي ارتش هاي در حدود همين مقدار نيز در انبارهاي مهمات و ت. مخفي گشته اند
هر ماه در حدود هشتصد انسان بوسيلهء انفجار اين مين ها . دنيا در انتظار اجراي وظيفه هستند

نود درصد از اين قربانيان افراد غيرنظامي . آشته و در حدود دوهزار و دويست نفر ناقص مي شوند
 همچون آنگوال، افغانستان، در آشورهائي. و يك چهارم اينها جوانتر از پانزده سال مي باشند

در . آامبوج و سومالي اين مين ها مسبب مشكالت اجتماعي و اقتصادي بسيار بزرگي مي گردند
 :اينجا آمار تخميني تعداد مين هاي مخفي شده در سرزمينهاي زير را اعالم مي آنم

  
 )11(ارقام تخميني مين ها در سرزمين هاي زير 

 
 نام آشور تعداد تخميني مينها  نام آشور تعداد تخميني مينها

6000000 
3000000  
3000000 

50000 
108297 
250000 

1000000 

   آامبوج
   آورآتين
  موزامبيك
   ناميبيا

  نيكاراگوآ
   روآندا

  سومالي

10000000 
23000000 
 15000000 تا 9000000
100000 
500000 

3000000 
10000000 

   افغانستان
   مصر
   آنگوال

   آذربايجان
 اتيوپي
  هرزه گوينا/بوسني
   چين
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1000000 
70000 

1000000 
3500000 

 
105388300 

 

   سودان
   چاد

  اوآرائين
   ويتنام

 
  مجموع

 

60000 
1000000 

10000000 
16000000 

100000 
500000 

 

  اآوادور
   اريتره
   عراق
   ايران
  يمن

  يوگسالوي
 
 

 . )12 (، آورنت و دازاQMSدايملر آرايسلر ايرو اسپيس، : د ازچهار توليد آنندهء بزرگ آلماني مين عبارتن
 
 

 جمع بندي و چكيده
 

اگر تمامي مطالب مذآور را، يعني تمام فجايعي را آه آمريكا و آشورهاي استثمارگر صنعتي از 
عاملين مستقيم و غير مستقيم آنها محسوب مي گردند، فشرده آنم و به جمع بندي و نتيجه 

هاي فوق بپردازيم روشن است، آه غرب و استثمارگران غربي به انحاء گوناگون در گيري از گفتگو
با جنگ، با غارت، با اسراف مواد خام و . نابودي اساس و ريشهء حيات در روي زمين مشغولند

اوليه چه در مرزهاي جغرافيائي خويش و چه در مرزهاي بيگانه و آشورهاي فقير جهان سوم، با 
ت و ابزاري آه در واقع عقل بشري از چرائي وجود اينگونه مواد عاجز است و نيز با توليد مواد و آال

ترويج زندگي مصرفي و ريخت و پاش هاي جنون آور، با ترويج و توزيع رفتارها و استيل زندگي 
مصرفي و الگو قرار دادن خويش براي آشورهاي جهان سوم و بالطبع با فروش مصنوعات توليدي 

. ه هائي آه يك انسان بدون آنها نيز توان يك زندگي خوشبخت را خواهد داشتو در واقع زبال
بنابراين در اينجا تمامي گفتگوها و موارد مذآور را در چند جمله فشرده مي آنم و به ترسيم پنجه 

هاي خونريز استثمار، نحوه ها و چگونگي مسئوليت غرب در فجايع محيط زيست و ريشه آني 
 . مين مي پردازماساس حيات در روي ز

 
 

 :غرب به سه نحو در پيدايش و افزايش فجايع زيست محيطي مقصر است
 

 :مستقيم، و به اشكال مختلف •
 

o ايجاد نياز . ايجاد يك جامعه مصرفي در جوامع غربي و صنعتي و ايجاد وابستگي ها
در لواي دمكراسي و آزادي . مجازي مصرفي براي فرد و خانواده و اعضاي جامعه

دردناك آن . ي زنجير بردگي زندگي مصرفي را به پاي انسانها مي بندنداقتصاد
است آه وجود بردگي و حضور اين زنجير را اآثريتي از عوام درك نمي آنند و يا 

شنا آردن در جهت جريان . عده اي حتي با رضايت تن به اين بردگي مي سپارند
 .  آب بسيار ساده تر و مطبوعتر از در خالف جهت جريان است

o  ،اختالف بيانداز و حكومت آن”از طريق جنگها و دامن زدن به اختالفات بين ملتها “
را اگر نه نسل ما، اما به حتم پدران و پدربزرگهاي ما با پوست و گوشت خود لمس 

 .آرده اند و تاوان اين گفتار و رفتار انگليسي را داده اند
o مصرفي و از طريق تبليغ ترويج جامعهء مصرفي از طريق صادرات و فروش اجناس 

 طرز تفكر جامعهء مصرفي و يك سنت ريخت و پاش و دور ريز
o  از طريق استثمار جهان سوم و بانگ جهاني و دريافت بهره هاي سنگين از

در واقع هدف آن است آه اين آشور ها را پابند و وابسته . آشورهاي جهان سوم
مهاي سنگين و درازمدت در واقع از طريق اجبار اين آشورها به بازپرداخت وا. آنند

 .به منابع اوليه و مواد خام اين آشور ها دست مي يابند
 

غير مستقيم يعني به طريق الگو قرار گرفتن براي آشورهاي جهان سوم، به طريق  •
تبليغاتي . تبليغاتي آه آزادي و دمكراسي را در مصرف هر چه بيشتر مي شناسد. تبليغات

دن هامبورگر را بنام آزادي و استيل زندگي آمريكائي به مردم آه نوشيدن آوآاآوال و خور
ديكتاتورهائي آه خود استثمارگران بر . جهان سوم و تحت ستم ديكتاتورها حقنه مي آنند
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اريكهء قدرت و بر سر ما نشانده اند، آه از يكطرف منابع ما را غارت آنند و از سوي ديگر 
 !زباله هاي خود را به ما بياندازند

 
من گوينده، من نويسنده و توي شنونده، توي خواننده، ما، ما بردگان جهان . من و تو مسئوليمو 

به هنگام . سرمايه داري، ما به اسارت گرفتگان جهان سومي، من و توي بي وطن در غربت
بايد خودآگاه ... مصرف و به هنگام زندگي در هر حال و شئون، در حال خريد، در حال فروش و 

بايد بيانديشيم و از قوهء انديشه در سرنگوني استثمار و پاره آردن زنجيرهاي خٌفت . ماقدام آني
اينك من و تو ديگر نبايد قرباني جامعهء مصرفي و خريدهاي آورآورانه زباله هاي . مدد طلبيم

براي نياز خود خريد . با چشماني باز و خودآگاه زندگي آنيم. جامعهء مشمئزآننده صنعتي گرديم
 !“دلم خواست”نه براي قشنگي و آنيد 

 
 

 عده اي به بريدن شاخه هاي درختان مشغول بودند،
 شاخه هائي را آه خود بر آنها نشسته بودند

 و از اين تجربه فرياد مي آشيدند،
 آه چگونه مي توان بهتر اٌره آرد

 آنان با ناله و شيون به اعماق سرنگون مي شدند
 آنان را به تماشا نشسته بودندو آساني آه اٌما در حال اٌره آردن 

 سرهاشان را تكان مي دادند
 .و خود به شدت به اٌره آردن ادامه مي دادند

 
 

 خواب يلدا 
 شب آه مي آيد و مي آوبد پشت را،

 :به خودم مي گويم
  من همين فردا

 ....آاري آارستان آاري خواهم آرد
 و به انبار آتان فقر آبريتي خواهم زد،

 :من و تو بگويندتا همه نارفيقان 
 “....پولش از پارو باال ميره  فالني سايه اش سنگينه”

 و در آن لحظه من مرد پيروزي خواهم بود
 و همه مردم، با فداآاري يك بو تيمار،

 آار و نان خود را در دريا مي ريزند
 تا آه جشن شفق سرخ گلستان مرا

 باز الل خون صادقشان
 بر فراز شهر آذين بندند

 امم مشعل ها بفروزندو به دور ن
 “...پيروزي او دربست بهروزي ماست خسرو از خود ماست”  :و بگويند

 و در اين هنگام است و در اين هنگام است
 :آه به مادر خواهم گفت

 غير از آن يخچال و مبل و ماشين
 چه نشستي دل غافل، مادر

 خوشبختي، خوشحالي اين است
 آه من و تو

 ميان قلب پر مهر مردم باشيم
 ...و به دنيا نوري ديگر بخشيم
 شب آه مي آيد و مي آوبد

 پشت در را
 به خودم مي گويم
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 به شب سنگين و مزمن من همين فردا 
 آه به روي پلك همسفرم خوابيده است

 از پشت خنجر خواهم زد
 صدها بمب خواهم ريخت  و درون زخمش

 تا اگر خواست بيازارد پلك او را
 ....منفجر گردد، نابود شود

 
 من همين فردا

 به رفيقانم آه از عرياني مي گريند
 گريه آار ابر است :خواهم گفت

 من و تو با انگشتي چون شمشير، من و تو با حرفي چون باروت
 به عرياني پايان بخشيم

 و بگوئيم به دنيا، به فرياد بلند
 ....عاقبت ديديد ما ما صاحب خورشيد شديم

 م استو در اين هنگا  و در اين هنگام است
 آه همان بوسه ي تو خواهم بود
 ...آز سر مهر به خورشيد دهي

 
 و منم شاد از اين پيروزي

 روسري خواهم داد“ حميده”به 
 تا آه از باد جدائي نهراسد

 و نگويد چه هواي سردي است
 ....حيف شد مويم آوتاه آردم

 شب آه مي آيد و مي آوبد پشت در را
 به خودم مي گويم
 لدا ما برخيزيماگر از خواب شب ي

 ما همين فردا
 آاري خواهيم آرد
 .....آاري آارستان

 
 “خسرو گلسرخي”
 
 

 
 پاورقي قسمت دوم

 
(1) Ostsee 
(2) „agent orange“ 
 1977آنونسيون انمود و پروتوآل الحاقي شماره يك آن در سال  (3)
(4) „Ressourcenfront“ 
(5) Klaus-Peter Klingelschmidt 
(6) Reinhard Loske 
(7) Green Peace 
(8) barel 
(9) UNEP: UN Environment Programme 

(10) Landminen براي اطالع بيشتر به سايتهاي اينترنتي ، de.landmine.www و de.help.www و 
 . رجوع آنيدGreen Peaceنشريات و سايت اينترنتي

(11) Daimler Chrysler Aerospace AG, Rheinmetall GmbH, Dynamit Nobel AG, Diehl-Stiftung & 
Co. 
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نقش و مسئوليت فردي و جمعي ما بطور عام بعنوان يك زميني  :قسمت سوم
 و بويژه در نقش يك انسان جهان سومي

 2004هجدهم ژوئن 
 
 
 

 مقدمه 
 

در بسياري از مقاالت، ابراز عقايد و سخنراني ها گفته . در ايتدا بايد به توضيح يك مطلب بپردازم
وقعيت آنوني ايران به فعاليت هاي سياسي و ارائه راه چاره هاي سياسي بدين ام آه من در م

اين موضع با موضع افرادي آه . نحوي آه بخصوص در خارج از آشور جريان دارد، معتقد نيستم
امروزه روز آب خوردن نيز به . ادعا مي آنند سياسي نيستند از زمين تا آسمان در تفاوت است

افرادي آه ادعاي عدم سياسي بودن را دارند، متاسفانه متوجه . استتنهائي يك عمل سياسي 
در واقع بهتر است بگويم آه . آنان با عدم درك و خودآگاهي مواجه اند. نيستند آه چه مي گويند

من با شارالتان بازي هاي سياسي، با مردم فريبي زيراي لواي جمهوري خواهي و به خيال 
فعاليت ” با اينگونه –مون صفت ها و روباه ماآبان را مي گويم  به خيال خود اين بوقل–خودشان 
در يك آالم و با . اينها در نظر من افرادي هستند آه بوي آباب شنيده اند. مخالفم“ سياسي

معذرت از خواننده و شنونده بگويم آه اينگونه فعاالن سياسي و اينگونه سياست مرا به تهوع وا 
و من و تو بايد هواس جمع . مت و به دست گرفتن قدرت تيز آرده انداينها تنها براي حكو. مي دارد

 . آنيم آه همچون االغي بار اينها را به دوش نكشيم
 

آزادي، برابري، جمهوري دمكراتيك آري، اما بدون فرهنگ مردمي و مردمي بدون ”در سري مقاالت 
 خويش را تفسير آرده و به تفصيل اين باور) و بخصوص در قسمت نهم و دهم آن(“ !فرهنگ هرگز
اين سري مقاالت در سايت ايران آزاد و همچنين قسمت اول آن در آرشيو . توضيح داده ام

اما در اينجا به اجبار بعلت نقش بسزائي آه اين مطلب . سياسي سايت ايران امروز موجود است
ده از مواضع در برخوردهاي ما با مشكالت زيست محيطي ايفا مي آند و هم بدان علت آه خوانن

 .جالب سياسي من بدفهمي نداشته باشد، ناچار به تشريح مفٌصل موضع خود هستم
 

با نتايجي آه از تاريخ مبارزات ناآام ملت ايران براي به دست گرفتن يك حكومت مردمي و علل و 
 چگونگي آن گرفته ام و تحليالتي آه در اين زمينه دارم، من براي آارهاي سياسي، براي حرٌافي،
زبان بازي و بخصوص آارهاي سياسي گروهي ارزشي قائل نيستم و بصورت فٌعال نيروئي نمي 

با پوزش از خواننده و شنونده من اين تحليلها، بحثها و حرف هاي روشنفكرانه را حرف زدن . گذارم
من براي آارهاي سياسي عملي و علمي ارزش . از روي باد معده و اتالف وقت و انرژي مي دانم

به نظر من عضويت در يك حزب و سازمان سياسي انسان را همانند خر عصاري ببار مي . مقائل
به تفصيل “ .......آزادي، برابري، جمهوري ”اين واژه را در قسمت نهم و دهم سري مقاالت . آورد

 .  توضيح داده ام
 

هاي فرهنگي از اينرو من معتقدم آه در مقطع آنوني تاريخ ايران مي بايست به مبارزات و آار
علمي و عملي قاطعانه دست زد و جلسات و سخنراني هاي جوامع و انجمن هاي ايرانيان خارج 
از آشور را به آالس هاي درس، آالس هاي خودشناسي و شناخت معضالت فردي و شخصيتي 

از مباحثات و . و آالس هاي مبارزات و مباحث علمي و فرهنگي تبديل نمود و اختصاص داد
ي سياسي، دعواها و جاه طلبي هائي آه در پي اين تحليالت و مباحثات مي آيد، سخنراني ها

 .  بجز اتالف وقت و انرژي تا آنون چيزي عايد ملت ايران و گروههاي سياسي نشده است
 

اين بدان مفهوم نيست آه دشمن دٌجال اصلي خلق ايران را از چشم دور بداريم و توجهي به 
نه، حرف .  بشري جمهوري اسالمي و استثمار جهاني نداشته باشيماعمال جنايتكارانه رژيم ضد
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اصلي من در اين رابطه آن است، آه بيائيم در عمل مخالفت خود را به جمهوري اسالمي و 
من مي گويم بيائيد معتاد نباشيم، بيائيد ترياآي نباشيم، بيائيد به . امپرياليسم نشان دهيم

متاسفانه اعمال انحصارگرانه و .  حزب اللهي نباشيمبيائيد. سادگي به مسائل نگاه نكنيد
دگميتي آه برخي از نيروهاي چپ ما از آنها برخوردار است، خاطرات حزب اهللا و حزب اللهي ها را 

بحثهاي سياسي تبديل به يك افيون و اعتياد براي روشنفكران در آٌل و . براي من زنده مي گرداند
 . ور گرديده استبخصوص براي نيروهاي چپ خارج از آش

 
انديشهء معقوالنه و جواب بدين پرسش از ناحيهء تو . من در اينجا يك سوال مطرح مي آنم

آيا با : سوال اين است. خواننده، تو شنونده ذهنت را در رابطه با موضع من روشن خواهد ساخت
ت شخصي و عمل به يك خواسته دست مي يابيم و يا با حرف و ايجاد جٌوسازي و طوفان و هيجانا

شعار دادن؟ اگر با شعار مشكلي حل مي شد آه جمهوري اسالمي متخصص تراز اول شعار 
را “ مرگ بر آمريكا”آيا با شعارها و تحميق هاي حزب اللهي ها آه همه جا در خيابانها . است

 فرياد مي آشيدند آمريكا مرد؟ 
 

يروهاي روشنفكر و بخصوص چپهاي بسياري از مردم ايران و دردآور و مهلك تر از آن بسياري از ن
مترقي ما نيز پاسيو گشته اند و متاسفانه و شرم آور آنكه در پال تاك ها و سخنراني به تحليلها و 

ايدز ”بار ديگر مي گويم آه حرف اصلي من آن است، آه بيائيد . بحثهاي سياسي مي پردازند
آقايان روشنفكرها، مترقيان و . ي آنيدنداشته باشيد، بيائيد با اعتياد خود برخورد انتقاد“ سياسي

احزاب چپ بيالن تحليل هاي سياسي، بيالن بحث هاي سياسي و گفتگوهاي پال تاآي تا به 
تا آنون چه نتايجي را از اين بحثها و تحليلها . امروز خود را در اينترنت و در چات رام ها ارائه دهيد
 اين حرٌافي ها را مباززه ضد امپرياليستي مي براي خلق مبارزتان به ارمغان آورده ايد؟ آيا شما

 دانيد؟
 

به نظر من اعمال بسياري از شماها، شما روشنفكران و شما نيروهاي چپ را مي گويم با اعمال 
با شما سخن مي گويم و از تو انتقاد مي آنم چرا آه . حزب اللهي ها چندان تفاوتي ندارد

 توده و اآثريت را من پيشنماز يك مبارزه خلقي و شماها را، تمامي طيف چپ مترقي بدون خائنين
ضد استثماري مي دانم، در صورتيكه اما با خودآگاهي و انتقاد از خود بدانيد آه چه مي آنيد و از 
اينرو، چون تو را يك رفيق، يك يار مي دانم با تو بي پرده سخن مي گويم، با تو تعارفي ندارم، چرا 

ران مي بايست آاري انجام و نتيجه اي حاصل گردد مي بايد از آه بر اين باورم آه اگر در اي
بنابراين بعنوان يك . دسترنج مبارزات آارگري و تالشهاي افشاگرانه و روشنفكري تو و من باشد

آه اگر من نگويم آه بگويد؟ آه اگر ما درد . رفيق و يك دوست دلسوز بايد از تو و از خود انتقاد آنم
 انتقاد نكنيم، آه بكند؟خود نشناسيم و به خود 

 
آنان، حزب اللهي ها را مي گويم، حرف مي زنند و شعار مي دهند، برخي يا بيشتري از شما 

 ! آنان انحصارطلب هستند و سانسورچي، شما هم! هم
در تمامي اينترنت آدام سايت ايراني و فارسي زبان را سراغ داريد آه همانند سايت ايران آزاد 

به انتشار نوشته ها و مقاالت تمامي نيروها و اشخاصي آه در جبههء انحصارطلب نباشد و 
بغير از نيروهاي وابسته و گمراه سلطنت طلب و (مردمي فعاليت مي آنند يعني تمام نيروهاي 
ما حتي . خلقي و يا حداقل بي زيان پرداخته باشد) مشروطه خواه و دٌجاالن جمهوري اسالمي

اي اآثريتشان را و نيز مجاهدين گمراه را اگر از ما بخواهند مي مقاالت توده اي هاي خائن و رفق
 .    آوريم

 
اگر روشنفكر ما، نيروي چپ ما بر اين باور است، آه ضد امپرياليست و ضد استثمار هست، پس 

بجاي پاره آردن گلوي خود و اتالف وقت خود و ديگران در نوشتن . بيايد و در عمل نشان دهد
بيائيد، در هر آجا و در هر شغل و مقامي و “ پال تاآي”اي جاه طلبانه تحليل سياسي و بحثه

 . رشتهء تحصيلي آه هستيد، با جمهوري اسالمي و استثمار و امپرياليسم مبارزه آنيد
 

آيا تو روشنفكر چپ فكر مي آني آه ترس آمريكا بيشتر از تحليل هاي سياسي تو و اعتياد و 
ا در افشاگري نيروهاي مبارزي است آه با نوشتن مقاله و توست، يا ترس آمريك“ ايدز سياسي”
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آتاب و ترجمه نشان مي دهند آه امپرياليسم چگونه ريشه هاي حياتي زيست محيطي آنها را 
مي زدايد و اساس زندگي بشري را با اشاعه و ترويج جامعه مصرفي و توليدات جنون آميزشان به 

 نابودي مي آشانند؟ 
 

قام و رشته تحصيلي آه هست، نقش استثمار را در آنجا نشان دهد و هر آس در هر شغل و م
و اما اين يادگيري را و . خود بياموزد و هم آموزش دهد. به افشاگري، به روشنگري اذهان، بپردازد

آموزش را در خدمت جاه طلبي ها و خودپسندي ها و در خدمت نقائص شخصيتي خويش بكار 
عات را به آالس هاي درس، به روشنگري ها و به آموزش ها بيائيد سخنراني ها و تجٌم. نگيرد

تو آه مي خواهي به ! بيائيد اميرياليسم و آمريكا را بشناسيد و تاريخ آنرا مطالعه آنيد. تبديل آنيم
 جنك دشمن بروي، دشمن را مي شناسي؟ 

 
يدن آبجو و اين تحليل هاي سياسي تو را، اين بحثهاي روشنفكرانه تو را آه عمدتا هم با آشام
آيا زمان . شراب همراه است، من به حساب اعتياد و ايدز سياسي و ترياآي بودنت مي گذارم

نرسيده است؟ فكر مي آنيد در دو هفته آينده، در يك سال آينده، در “ چه بايد آرد”مطرح شدن 
 عليه ده سال و بيست سال آينده چه امكاناتي پيش روي داريد آه اآنون نداريد؟ گذشت زمان بر

گذشت زمان شما را از انگيزه مي اندازد و با افزايش سٌن به فردي محافظه آار مبدل . شما است
 . مي شويد

 
فرق تو نيروي چپ روشنفكر با آن خورده بورژواي عضو اتحاد جمهوريخواه، با آن دجاالن و 

ود مي نشيند آه در پال تاك به ارائه افكار و تطهير خيانات خ. ش. دريوزگاني همچون آقاي س
چيست؟ آيا اين از افتخارات تو بحساب مي آيد، آه در يك سخنراني و يا يك جلسه پال تاآي دو تا 

فحش هم به جمهوري اسالمي و يا امپرياليسم بدهي؟ فرداي آنروز سر آارت مي روي و اگر به 
 را هم خريد و فروش و آاسبي و يا هر شغل ديگر اشتغال داشته باشي، فرد ضعيف هموطن خود
همچنان . آه براي آار يا خريد به تو مراجعه آند به استثمار مي آشي و حق ديگران را مي خوري

اند، افرادي بسان غالتاق هاي مال مردم خوري “ مبارز و زحمتكش”آه افرادي آه به خيال خود 
 !   آه به حق نيز خائن نام گرفته است، انجام مي دهند. ش. چون آقاي س

 
عالج .  من اين است آه درد را بشناسيم و در پي عالج درد سطحي برخورد نكنيمبنابراين نظر

ديالتيك و اصول علمي . سطحي نگر نباشيم. درد را در ريشه ها و اعماق جستجو آنيم
بجاي پرداخت ! مارآسيسم را آه ديگر من نبايد به تو، به توي روشنفكر مترقي چپ آموزش بدهم

 .ي مبارزات ريشه اي يعني مبارزات علمي و فرهنگي دست بزنيمبه آارهاي روبنائي به يك سر
  

هنوز روشنفكر ما، . يك حكومت مردمي، مردمي با فرهنگ و فرهنگي مردمي طلب مي آند
روشنفكر مبارز چپ ما زبان و فرهنگ مردم را ياد نگرفته است و ترس من از اين است آه بار ديگر 

تعداد بيشتري از عوام را به دنبال خود جمع )  مي آندآه شكل مار را ترسيم(يك آخوند ملعون 
بدان خاطر )! آه نام مار را بر آاغذ مي نويسد(آند تا يك روشنفكر، تا يك دانشجوي دلسوز مبارز 

آه اين شكستهاي مدام تاريخي، اين تجارب تلخ دگربار، صد باره و هزار باره تكرار نشود و 
ا از مردم ندزدند، به خود بيائيم و با اشاعهء مبارزات ريشه غارتگران و دزدهاي سر گردنه حكومت ر

نيست يعني خدا “ آمو”تجربه . اي، پيكارهاي فرهنگي و علمي از اين غارتگري ها ممانعت آنيم
نبايد بار ديگر از طرف روباه صفتان “ غربزده و آافرند”نيست يعني اين روشنفكران مترقي و چپ 

ما، من . ما نبايد اجازهء تكرار بدانها بدهيم. ان درآيد و تكرار شودحٌكام اموي به شكل پيراهن عثم
 .ما چپها و نه اما آنها آه تنها چشمشان چپ است. ما. و تو روشنفكر، من و تو مبارز مترقي چپ

 
روش آلي معقوالنهء حل مجموعه اي از مشكالت و مسائل، هر مجموعه اي آه باشد اعم از 

آن است آه در حل مسائل از .... ادگي، اجتماعي و سياسي و يامجموعهء مشكالت فردي، خانو
اين راه حلي است . بزرگ به آوچك حرآت نمود و مسائل بزرگتر و اساسي تر را اولويت بخشيد

علمي و عملي، چرا آه در تمامي موارد يا حداقل بگوئيم در بيشتر موارد يك مشكل اصلي و 
يگر نيز اتوماتيك وار و بدون صرف نيروئي اضافي از اساسي آه از ميان برداشته شد، مشكالت د

 . با يك مثال به تشريح اين ادعا مي پردازم. ميان برچيده خواهند شد
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فكر آنيد فردي در خارج از آشور تنها و غريب در شهر بزرگي چون هامبورگ گرفتار آمده و در 
ز شوهر خويش را پشت سر اين فرد مثال خانم ميانسالي باشد آه متارآه ا. تبعيد زندگي آند

دارد و اينك تنها، همراه با آوهي از مشكالت احساسي ناشي از ظلم شوهر سابق، ناشي از 
لجنزار متعٌفن جامعهء مردساالري و بزرگساالري و ناشي از فراق فرزندي آه هنوز در ايران زندگي 

في تمامي اين از طر. او بيكار است و مشكالت مالي بيداد مي آند. مي آند بسر مي برد
مشكالت و فشارهاي زندگي باعث بروز ناراحتي هاي احساسي و بروز افسردگي در وي مي 

با اين اوصاف آه بيان شد سعي آنيد راه حلي معقول و عملي براي برخورد صحيح و حل . گردند
 .اين مشكالت بدهيد

 
تمرآز انرژي و وقت . وددر گام اول بايد مشكالت را طبقه بندي آرد، مشكالت را اصلي و فرعي نم

در مثال مذآور در صدر مجموعه مشكالت مشكل اصلي . را بر روي حل مسائل اصلي گذاشت
با . افسردگي و بيماري است و اولويت بعدي بالفصله و يا همزمان با آن حل مشكل مالي است

حل حل اين دو مشكل اساسي مشكالت ديگر يا خود بخود يا با صرف نيروئي بسيار آم قابل 
 .خواهند بود

 
اين مسئله و ارائه راه حل پيشنهادي مشكل باال را مي توان الگو و نمونه برخورد با تقريبا تمامي 

طبق اين روش مي بايست برخورد ما با مشكالت جهاني زيست محيطي . مشكالت ديگر قرار داد
ديگر به ماتيك و با اعتقاد به حل ريشه اي و اساسي مشكالت . و راه حل ما نيز ريشه اي باشد

 .سرخاب و رنگ آميزي پيكري آه از بن خراب است بر نمي آئيم
 

 خواجه در بند نقش ايوان است   خانه از پاي بست ويران است
 

با توجه به قسمت اول و دوم اين نوشته اينك مي دانيم آه قسمت اعظم تمامي مشكالت و 
 ظالم و مظلوم و از حاآميت ثروت و فجايع زيست محيطي از وجود روابط استثمارگرانه، روابط

نخوت بر ابزار توليد، بدليل فشار طبقاتي بر گرسنگان و پابرهنگان و برطبقهء آارگر ناشي مي 
با يك آلمه بيان آنم اگر استثمار و امپرياليسم نبود فجايع زيست محيطي نيز نبود يا حداقل . گردد

را به نفع فردي آه “ ارزش اضافي”ن مشكل يعني اگر بتوا. بدين ابعاد و گستردگي وجود نداشت
يعني اگر . آنرا توليد مي آند خاتمه دهيم، مشكالت ديگر خود به خود از ميان برچيده خواهند شد

با نيل به اين هدف . بخواهيم ريشه اي عمل آنيم بايد استثمار و امپرياليسم را از ميان برداريم
براي مشكالت زيست محيطي در چهارچوب اساسي حل ديگر مشكالت و از جمله چاره جوئي 

يك رابطه عادالنهء انساني آه حافظ منافع زحمتكشان و آارگران باشد، به سادگي انجام پذير 
مسائل ديگر و فرعيات در چهارچوب نظامي صحيح آه بر اساس رهبري و خرد انسان و نه . است

 باشد، اتوماتيك وار حل خواهد بر اساس استثمار و منفعت طلبي و زورگوئي و چپاول برقرار شده
 . گرديد

 
اما در رابطه با فجايع و مسائل زيست محيطي ما با يك مسئلهء خارق العاده پيچيده سر و آار 

يعني . يكي از پيچيدگي هاي مسئله آن است آه در اينجا فاآتور زمان نيز مطرح مي گردد. داريم
براي حل اين .  به سرعت انجام پذيردتدابير و شروع اقدامات براي حل اين مشكل مي بايست

اگر هم اآنون آغاز به آاهش دي اآسيد آربن و ديگر . مسئله ما در زير فشار زماني هستيم
گازهاي گلخانه اي نمائيم، اگر هم اآنون توليد گازهاي سٌمي هيدروآربني فلوئور و آلردار را 

ري نمائيم، حداقل پنجاه سال وقت الزم ممنوع آنيم و از ورود و وجود اين گازها در جٌو زمين جلوگي
است تا نتيجهء مثبت اين اعمال را مشاهده آنيم و بتوانيم اثرات مثبت اين آوششها را در بروز 

 . سالمتي آب و هوا لمس و اندازه گيري نمائيم
 

از طرف ديگر براي نيل به نتايج مثبت مبارزات ضد امپرياليستي و برقراري يك حكومت آارگري به 
. زمان حصول مثبت اين مبارزات و نيل به اين هدف را نمي توان پيش بيني نمود. ان نياز داريدزم

اين دو واقعيتي است آه ما مي بايست در حل مشكالت و فجايع زيست محيطي مٌد نظر داشته 
با انديشه به اين دو واقعيت هر عقل سالمي بدين نتيجه مي رسد آه حل و چاره جوئي . باشيم
ايع و مشكالت زيست محيطي را نمي توان به نابودي استثمار و امپرياليسم و پيروزي براي فج



 25

در غير اينصورت زماني آه طبقه آارگر پيروز گردد به احتمال قريب به . طبقهء آارگر وابسته نمود
 . يقين زميني در قيد حيات نخواهد بود و يا چاره جوئي مشكالت امري محال گرديده است

 
آه من در اينجا به طرح راه چاره ها و پيشنهادهاي اساسي و معقوالنه زير مي از اينروست 

يعني در حين اينكه به مبارزات طبقاتي خويش ادامه مي دهيم، مي بايست به چاره . پردازم
ارائهء اين راه حلها نشان از ساده نگري و عدم . جوئي براي مشكالت زيست محيطي برآئيم

اگر از اوپك و ديگر تاسيسات اجتماعي و نهادهاي جهان سرمايه . شناخت از امپرياليسم نيست
داري گفتگو مي آنم به دو دليل است يكي آنكه در باال مطرح شد و گفتم آه براي حفظ محيط 

زيست و ممانعت از وقوع فجايع وقت چنداني نداريم و نمي توان ابتدا منتظر پيرورزي طبقهء آارگر 
دوم اينكه صحبت از انتظارات و مطرح آردن . يطي پرداختشد و بعد به مشكالت زيست مح

توقعاتي آه مردم مي بايست از يك نهادي مردمي داشته باشند،  ساده نگري و عدم شناخت 
با طرح اين توقعات مردم را به انديشه وا مي . اوپك فعلي آه سرسپرده و خائن است، نيست

اينكه در . ايفي مي بايست از آن داشته باشندداريم آه اگر اوپك واقعي و مردمي مي بود، چه وظ
سياهي شما از روز و از خورشيد بگوئيد نشان از ساده نگري است يا نشان از بشارت و 

 مبارزطلبي و مبارزات مردمي و افشاگري؟ 
  

من هم بسان اآثريت خارجي . و در پايان اين مقدمه به يك مسئله پر اهميت ديگر اشاره مي آنم
و به احتمال قوي همچون توي خواننده و شنونده در آشوري آه نمايندهء استثمار و جهان سومي 

تقريبا هيچيك از ما با اراده و انتخاب آزاد خود . و امپرياليسم جهاني است، در تبعيد بسر مي برم
ما بعنوان يك فرد جهان سومي، به چشم يك انسان درجه دو . در اين آشور زندگي نمي آند

چه در آودآستان، چه در مدرسه، چه در دانشگاهها و چه در محل آار و . مي شويمرفتار و نظاره 
چه در خيابان و چه حتي در خانه خود از طرف اآثريت اين مردم، از سوي اين جامعه مصرفي 

همه ما اخبار را مي شنويم و تحقير و آشتار خلق فلسطين را روزانه . تحقير و تبعيض مي شويم
يك بام و دو هوا را مي .  و زير بار اين استثمار و بردگي آمر خم مي آنيمبه شهادت مي نشينيم
تا آي؟ همهء ما مي دانيم آه اگر صنايع نظامي و حمايت مالي معنوي . بينيم و تحمل مي آنيم

آلمان و آمريكا و ديگر موتلفين آنها از شاه و آخوند مستبد و مرتجع نبود، من و تو در اينجا پناهنده 
 .نبوديم

  
من هم همانند تو از بريدن سر يك انسان، اگر چه نيز آمريكائي باشد، در مالء عام متاثر مي 

شوم، من هم بسان تو اگر چه از يازده سپتامبر متاثر مي شوم و آشتار مردم بيگناه را تائيد نمي 
 را آنم، اما اعتراف مي آنم و تو مي داني آه من چه مي گويم، اعتراف مي آنم آه در ته دلم
آه نگاه آنم به طريقي از اين انتقام آشي ها خوشحالم و اگر همگي حداقل با خود صادق 

باشيم و از گفتن آن به دليل مهر خوردن و لقب تروريست گرفتن نهراسيم، با شنيدن اين اخبار ته 
اگر چه صدام و بن الدن با بوش و اجانب سرآردهء . دلمان را هم يك طورهائي قند آب مي آنند

، اما زماني آه از دست “سگ زرد برادر شغال است”ستثمار چندان تفاوتي ندارند و بقول معروف ا
و . انداختن و تمسخر بوش و آمريكا توسط صدام و بن الدن مي شنويم به طريقي شاد مي شويم

 چه بارها. خود نيز اگر بتوانيم به عالئق اين نمايندگان استثمار و استكبار جهاني لطمه مي زنيم
و ديگر مراآز دولتي “ شرآت نفت”اتفاق افتاده آه اگر آالهي سر دولت آلمان و بقول خودمان 

مي گذاريم، نه تنها بخاطر منافع لحظه اي و مالي فردي خرسند مي شويم آه بيشتر بعلت به 
ذعم خودمان دفاع از خود و آاله گذاشتن بر سر اين جامعهء استثمارگر قند توي دلمان آب مي 

 .  تمامي اين ها حق ما است و من در اينگونه موارد تفاهم آامل دارم.آنند
 

اما نكتهء مهٌمي آه همگي ما مي بايست به آن توجه آنيم آنكه حساب محيط زيست را از 
زمين خانه ما است و متاسفانه يا خوشبختانه ما تنها يك زمين . امپرياليسم و استثمار جدا آنيم

مه زدن منافع استثماري نه تنها ابائي ندارم آه آنرا از وظيفه و اگر چه آه من با لط. داريم
افتخارات خود مي دانم و هر جا نيز توانسته باشم به ديگران پند داده ام آه چگونه عالئق خويش 

را در ادارات دولتي نمايندگي و از حق خود دفاع آنند، اما هيچگونه تفاهمي براي فردي آه 
فردي آه چنين اعمالي را . بيعي و ذخائر انرژي لطمه زند، ندارمدانسته به محيط و منابع ط
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همچنانكه از برشت در باال . مرتكب مي شود بايد بداند آه با تبر ريشه خود را قطع مي آند
 . خواندم، بدان آه نبايد ريشه هاي خويش، خود و حيات خود را با دست خود از ميان برچيني

ن در صورتيكه با چشمان باز باشد و خود بداني چه مي در يك آالم هر آاري آه مي آني بك
 !آني

 
سخن و نوشتهء مرا تو شنونده، تو . يك نكته پر اهميت ديگر را نيز مي بايست در اينجا مطرح آنم

خواننده مي بايست يا تا آخر گوش آني يا لطف آني و اين مٌنت را بر سر من بگذاري و ابدا گوش 
 من شباهتي نيز با سخنان ديگران، ديگراني آه اما آامال حرف و نكني، چرا آه در البالي حرف

و چون ما، من و تو ايراني عادت آرده ايم آه سياه سفيد . نظري ديگر دارند، يافت مي شود
، من و توئي آه عادت آرده ايم آه يك حرف و يك سخن را اگر )2(ببينيم و سياه و سفيد فكر آنيم
نافع لحظه اي مان خوش نيامد، بگيريم و از آن پيراهن عثمان در يك لحظه به مزاجمان و به م

درست آنيم و افراد را طبقه بندي آنيم و بدانها مهر بزنيم و هر آسي را در قابلمه و آشوي 
 چون وقت نداريم، چون همگي تحت فشار اين جامعه صنعتي هستم و غذا را -خودش بياندازيم 

 –ده هضم مي آنيم و به اصطالح خود درك مي آنيم خورده و نخورده، حرف را فهميده نفهمي
از يك . سوءتفاهمات بزرگ و ادراك هاي ناقصي را از افراد و محيط پيرامون خود به خانه مي بريم

 آارهاي فرهنگي، نوشتن و ترجمه -طرف مي بايست براي تامين معاش خود سگ دو بزنيم 
 و از طرف ديگر هم بايد همانند – است مقاالت علمي هم آه درآمدي ندارد و همه في سبيل اهللا

“ عقايد ناب”و “ نظرات قاطع”نخود هر آش در همه مسائلي دخالت آنيم و چه صالح و چه ناصالح 
 .خود را ارائه دهيم

 
اغلب اوقات من چنين احساس دارم آه ميان دو صندلي نشسته ام، نه اينطرف را دارم و نه 

شنايان اروپائي و آلماني را به لحاظي آه برخوردي منطقي رفت و آمد با دوستان و آ. آنطرف را
دارند و آمتر از روي باد معده صحبت مي آنند، بسيار مي پسندم، اما عدم احساس و عدم 

از طرف ديگر با توي هموطن آه . محبت و گرمي انساني را متاسفانه در آنها آمتر مي بينم
 بينم، جاني تاره در اين واليت غربت مي نشست و برخاست ميكنم و گرمي و محبتت را آه مي

 . خاطرم را مي آزارد“ شر و ور گفتنت”اما در عين حال سخنان بي در و پيكرت و گاها . گيرم
بارها بدان انديشه ام آه وظيفهء من و افرادي آه نياز و احساسي همچون من دارند و مرا درك 

خوبيهاي يك فرهنگ را بگيريم، اما .  آنيممي آنند، آن است آه ما اين دو فرهنگ را به هم نزديك
با تلفيق خوبيها و نزديكي آنها با يكديگر و زدايش بديها از دو . بديهاي آنرا براي خودش بگذاريم

وظيفهء توئي آه مرا درك مي آني خطير است، بيا تا . فرهنگ آوشش آنيم راه سومي بيافرينيم
ق ارزشهاي انساني و جهاني شويم، بيا تا من و من و تو پيشاآهنگي براي نزديكي، تجٌمع و تلفي

بيا تا من و تو با مساعي . تو با تلفيق خوبيهاي دو فرهنگ بديها و آلودگيهاي آنها را پااليش آنيم
آش شله . خود افقي بيافرينيم آه در آن جهاني متشكل از ساالد فرهنگها و خلقها سر به در آورد

ش آيد، هم من آسيائي و هم توي فرد مصرفي اروپائي و قلم آاري آه هم به مزاج آفريقائي خو
را بر “ مولتي آولتي”جهاني آه بقولي بتوان نام واقعي . آمريكائي در آن در مسالمت زندگي آني

 .   آن نهاد
 
 

 پيشنهادات من در حل مشكالت زيست محيطي
 

 رفرم اآولوژيك ماليات و اخذ جهاني ماليات اآولوژيك
يعني سازمان آشورهاي صادرآننده نفت، اوپك مي . سرچشمه آن گرفته شوداين ماليات بايد در 

بايست به اخذ ماليات اآولوژيك بپردازد و آن را به مصرف مشكالت و آلودگي هاي زيست محيطي 
ماليات سبز يا اآولوژيك در اصل بدين مفهوم . و حفظ جنگلهاي گرمسيري و استوائي برسانند

آنها بزرگ است و به “ آوله پشتي اآولوژيك”مصرفي بسته شود آه است آه به توليدات و اعمال 
آلودگيهاي زيست محيطي دامن مي زنند و يك شرط اساسي ديگر ماليات سبز همانطور آه نام 
آن هم مي گويد، آن است آه اين مبالغ اخذ شده براي ترميم مشكالت و به منظور پيشگيري از 

  .  )3(فجايع زيست محيطي به مصرف برسد
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و پرداخت آشورها بر اساس ضريب اآولوژيك تاسيس صندوق ترميم مشكالت زيست محيطي 
 .آنها“ جاي پاي اآولوژيك”جمعيت آنها يا متناسب با 

اگر مطابق با تعاريف علمي آه در قسمت اول اين نوشته آوردم از طريق تعيين جاي پاي اآولوژيك 
ك ضريب اآولوژيك جمعيت يا ضريب مصرفي تمامي آشورهاي جهان و مقايسه آنها يعني با آم

آشورها جمعيت اآولوژيك و يا جمعيت مصرفي واقعي هر يك از آشورها را محاسبه و در جدولي 
بدين روش بود آه . ثبت آنيم به جمعيت مصرفي زمين يا جمعيت اآولوژيك زمين دست مي يابيم

د و هفتصد و بيست و پنج ميليون جمعيت مصرفي آمريكا را در قسمت دوم اين نوشته يازده ميليار
 . محاسبه آردم

 
. فرض آنيم آه تعيين جمعيت مصرفي واقعي زمين عددي معادل يكصد ميليارد را به ما ارائه دهد
اگر اين يكصد ميليارد جمعيت مصرفي يا اين يكصد ميليارد واحد مصرفي انساني ساليانه خود را 

ا و ممانعت از فجايع زيست محيطي نمايد، مثال با موظف به پرداخت مبلغي براي ترميم آلودگي ه
پرداخت يك دالر براي هر واحد مصرفي ساليانه مبلغي معادل يكصد ميليارد دالر در صندوق 

با اين مبلغ مي توان در ابتدا به حل مشكالتي پرداخت آه در ابعادي جهاني . خواهيم داشت
. ايست به حل مشكالت گلخانه اي پرداختدر درجه اول مي ب. گريبانگير تمامي مردم زمين است

و در پايان اگر مبالغي باقي ماند به حل . بعد از آن يا در آنار به حل مشكل سوراخ ازن اقدام نمود
در اين مورد من طرح وسيعي را مهيا و محاسباتي را به انجام . مشكالت منطقه اي پرداخت

براي انجام اين ايده . لي و معجزه آسااين ايده و طرح بسيار مفيد طرحي است عم. رسانده ام
تنها مي بايست آشورهاي صنعتي آله شقي همچون آمريكا را متقاعد نمود يعني با افشاگري 

از جنايات دول صنعتي مي بايست مردم اين آشورها را متشكل نمود آه با زير فشار گذاردن 
     .حكومتهاي خود به انجام اين طرح مترقي و نجات دهنده گردن نهند

 
 قبول مسئوليت به طريق واهم گردي، واهم گرائي

اگر رئيس يك آارخانه شيمي در محيط آارخانه و يا اطراف آارخانه زندگي آند، مسلم است آه 
وي آوشش . در حفظ سالمتي آب و هوا آوشا خواهد بود و بدون مسئوليت عمل نخواهد آرد

 .حيط زيست ايجاد نشودخواهد آرد آه تصادف و مشكلي در آارخانه بر عليه م
 

متشكل از آشورهاي جهان سوم و در حال رشد تشكيل يك سازمان جهاني زيست محيطي 
 )آشورهاي آفريقائي و آسيائي و آمريكاي جنوبي(

در اينجا مي خواهم تمامي مغزها و عقل هاي سليمي آه هنوز قدرت تميز دادن را فراموش 
ايران فكر نمي آنند، به آنها آه به آيش شخصيت و نكرده اند و تنها به بدست گرفتن قدرت در 

بيماري شخصيتي دچار نشده اند، به آنان آه نمي خواهند به هر قيمتي آه شده حكومت آنند، 
به آندسته از افراد و اعضاي اتحاد جمهوريخواهان آه براي به دست گرفتن حكومت در ايران تيز 

همه نيروهاي روشنفكر و مبارز و مترقيان چپ، نكرده اند، به هواداران منشور هشتاد و يك و 
تمامي انسانهاي خودآگاه و با وجدان، تمامي جهان سومي ها آه استثمار و بردگي را با پوست 

تنها به . و گوشت درك آرده اند مخاطب قرار دهم و بگويم آه بيائيد و مسئوليت بعهده بگيريد
سياري از مسائل و مشكالت جهان سوم و ايران و ب. تكيه زدن بر اريكهء قدرت در ايران نيانديشيد

. پيروزي مبارزات به حق ضد استثماري مي تواند و بايد در اروپا و غرب حل شود و به ثمر رسد
 . بيائيد نسبت به مسائل جهاني، مشكالت حياتي و ريشه اي بي تفاوت نمانيم

 
ان سومي ها براي حفاظت بيائيد همگي همكاري آنيد و سازماني جهاني، سازماني از طرف جه

سازماني را آه من در واقع قسمت عمده اي از شالوده و افق آن . از محيط زيست تشكيل دهيم
با من تماس بگيريد و اگر واقعا ضد استثمار و ضد امپرياليست هستيد، بيائيد . را طراحي آرده ام

ائل جهاني آه ما جهان سومي ها اگر منفعل بمانيم و نسبت به مس. در عمل نشان دهيم
مستقيم به سرنوشت و حياتمان مربوط است، بي تفاوت بمانيم و فكر آنيم آه سوراخ ازن را بايد 
هر آه پاره آرده است، بدوزد و بدين قبيل هجوياتي آه تنها از مغزهاي عليل يك مرتجع مي تواند 

 ها نير به سان نشئت يابد، باور داشته باشيم، پس نبايد تعجب آنيم آه غربيها و استعمارچي
 .آودك و سفيه با ما رفتار آنند، ما را جٌدي نگيرند، خود را قيم ما بدانند و براي تصميم بگيرند
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بنابراين اگر ما نسبت به مسائل جهاني بي تفاوت بمانيم نبايد تعجب آنيم آه در شوراي امنيت 
ه آمريكا و دست حق عضويت نداشته باشيم، نبايد تعجب آنيم آ“ به اصطالح سازمان ملل”

نشاندگانش براي ما آودتا آنند، رژيمي مردمي را از سر آار بردارند، دولت تعيين آنند، دمكراسي 
 . ساقط آنند“ ديكتاتور”براي ما بياورند، 

روشنفكر، مترقي و چپ جهان سومي، توي مارآسيست مگر تو مرده اي آه آمريكا براي تو 
ي آه آمريكا براي تو دمكراسي به ارمغان آورد؟ مگر خطيبه ديكتاتور ساقط مي آند؟ مگر تو مرده ا

حقوق بشر آورش اولين متن حقوق بشر جهاني نيست؟ مگر زماني آه تمدن مصر، چين، يونان، 
 دجله و فرات، تمدن بابل و ايران برقرار بود اروپائيان در جنگل زندگي نمي آردند؟    

 
با توجه به . ار جهاني را بوضوح مجسم سازمدر قسمت دوم اين گفتگو سعي آردم نقش استثم

اينكه اين تنها جهان سومي ها، پابرهنگان و گرسنگان هستند آه درد خويش را خود مي 
شناسند، مي بايست با سازماندهي نيروهاي خود به تشكيل يك سازمان جهاني حفاظت محيط 

م، آشورهاي آفريقائي سازماني آه متشكل از تحصيلكردگان عالقمند جهان سو. زيست برخيزند
يكي از اهداف مهم اين سازمان مي بايست . و آسيائي و تمامي ملل تحت ستم باشد

افشاگري، بيداري و جلب توجه مردم و از آن طريق براندازي رژيم آشورهاي تحت ستم جهان 
نيل به اين هدف به طرق فرهنگي و انتشارات افشاآننده و آموزشي و ابزار مناسب . سوم باشد

اهداف آموزشي اين سازمان مي بايست در خدمت آگاهي مردم و بخصوص . يگر عملي استد
 . دانش آموزان، دانشجويان و جوانان باشد

 
همواره مي توان بحث آرد و دليل آورد آه عامل تمامي مشكالت و تمامي بدبختي هاي جهان و 

از يك طرف واقعيتي اين اگر چه . آشورهاي جهان سوم آشورهاي غربي و استثمارگر هستند
است خدشه ناپذير اما از طرفي ديگر راه ساده اي نيز براي ما هست آه از مسئوليت و اجراي 

بقول معروف ما با به گردن انداختن مسئوليت به گردن ديگران آار . وظائف فردي خود سر باز زنيم
تا مظلوم ” آه اما بر اساس اين جمله و اين واقعيت. را براي خودمان خيلي ساده مي آنيم

ما مي بايست اما بالغ شويم و سهم خود از وجود اين مشكالت را “  نباشد، ظالم وجود ندارد
بياموزيم آه مسئوليت پذير باشيم و با بي تفاوتي از آنار مسائل مهم . دريافته و بپذيريم

 .اجتماعي و جهاني آه به همه ما مربوط مي شوند عبور نكنيم
بكار گرفتن راه حلها و تاآتيكهاي فردي گفتگو آنم و طرق استفاده پر در اينجا مي خواهم از 

با تامل در رفتار و . راندمان از انرژي، صرفه جوئي و جلوگيري از اسراف انرژي را نشان دهم
آردارهاي روزمرهء خويش و خودآگاهي از عادات فردي يك يك ما آه مشكالتي براي محيط زيست 

هاي زيست محيطي دامن مي زند، مي توان در پي تغيير اين عادات پديد مي آورد و به آلودگي 
ضد زيست محيطي برآمد و اين عادات را به عاداتي در جهت حفظ منابع طبيعي و انرژي، در جهت 

بدين روش هر آس . حفظ خانهء بزرگ خودمان يعني زمين، در جهت حفظ محيط زيست تغيير داد
 از آلودگي هاي زيست محيطي و بهسازي محيط وظيفه و مسئوليت خويش را در جلوگيري

زيست ادا مي آند و در آنار آن و بعنوان يك عارضهء جنبي اينكار مفيد نيز به پس انداز و صرفه 
 .   جوئي مالي مي پردازد

 
 

 وظائف فردي يا سهم روزمرهء ما در حفاظت محيط زيست
 

ه خويش آوشش مي نمايد و در همانطور آه هر يك از ما در حفظ و حراست محل زندگي و خان
نظافت و آراستگي آن مسئوليت پذير است، همانطور نيز هر آدام از ما مي بايست حفاظت و 

حراست در آراستگي و نظافت خانه بزرگمان را بعهده گيرد و از اداي وظائف فردي در اين مورد سر 
ك برخوردار باشد مي توان در دراز تنها با سبك زندگي آه از تداوم و تداوم پايدار اآولوژي. باز نزند

 . مدت به حفاظت از زمين و بقاي حيات بشري در روي اين آرهء خاآي ادامه داد
 

در اينجا به ذآر رفتار، اعمال و تاآتيكهاي ساده و عملي مي پردازم آه رعايت آنها براي تمامي 
ين اصول نيز مزاحمتي براي عالوه بر اين اگر حفظ ا. فرد فرد ما ميٌسر است و زحمتي در بر ندارد

يك يك ما ببار آورد و يا دقايقي از اوقات ما را به خود مشغول دارد، از آنجا آه با رعايت آنها حيات و 
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بقاي حيات را در روي زمين و در دراز مدت ضمانت مي آنيم و حفظ منابع و دخائر طبيعي و انرژي 
يم، مي بايست اين زحمات را حتي با را در شكل متداوم خود براي خويش به ارمغان مي آور

 .رغبت به جان خريد
 

 
 مسئوليتهاي فردي خويش را فراموش نكنيم

 
بنابر در تغيير طرز . هرگونه حرآت و هر گونه تغييري با انديشه و فرهنگ آغاز مي شود �

و فرزندان خود را از همان اوان رشد با حس . تفكر و فرهنگ مصرفي خود آوشا باشيم
 .ي و اجتماعي براي حفاظت محيط زيست آشنا آنيممسئوليت فرد

 
بجاي آنكه . به ترويج و تبليغ حفاظت محيط زيست و ترويج فرهنگ ضد مصرفي بپردازيم �

اين جامعه مصرفي از ما يك حيوان مصرفي بسازد، سعي آنيم آه در محيط و آشنايان 
بشري استثمار در اروپائي آلماني خود تاثيرات مثبت گذاشته و به افشاگري اعمال ضد 

 .زمينه هاي زيست محيطي برداخته و دانسته هايمان را به ديگران انتقال دهيم
 

تا حد امكان و تا آنجا آه وقت و وضعيت مالي به ما اجازه مي دهد از آآسيونهاي  �
سازمانهاي حفظ محيط زيست، تظاهرات و جمع آوري امضاء اين سازمانها بخصوص 

اينان .  از حزب ارتجاعي سبزها بر حذر باشيد.آنيم حمايت Green Peaceسازمان 
سالحها و . همانهائي هستند آه دستشان به خون مردم بيگناه يوگسالوي آغشته است
اينها . بمبهاي اوران با اجازه و حمايت آقاي فيشر بر سر مردم يوگسالوي ريخته شد

 بلكه صدها سال سالحهاي راديواآتيو يعني بمبهاي اتمي آوچولو هستند آه دهه ها و
مرگ . آثار خود را بر محيط زيست و بدنهاي ناقص الخلقه نوزادان بيگناه بر جاي مي گذارند
 .بر بي شرمان قدرت پرست اگر چه آه نام سبز را نيز بر روي خود گذاشته باشند

 
 )Grüne Punkt) 4 يا DSDبا . به جمع آوري جداگانهء زباله بپردازيم و اينكار را مرٌوج باشيم �

همكاري آنيم و بخصوص توليدات و موادي را آه با مصرف فشرده و فراوان انرژي همراهند 
همچون آلومينيم در زبالجات معمولي نريخته و آوشا باشيم آه اين مواد دوباره به چرخهء 

از دور ريزي سموم مانند باطريها، مواد شيميائي و . طبيعي و اقتصادي خود راه يابند
دان معمولي خودداري آنيم و اين مواد را به اماآني آه از طرف داروها در زباله 

همچنين زبالجات الكتريكي و الكترونيكي . شهرداريهاي محل اعالم مي شود تحويل دهيم
همانند مانيتور و آامپيوتر آهنه، يخچال و غيره را به اماآن ويژه اي آه از طرف دولت تعيين 

 .   مي گردد، تحويل دهيم
 

براي رفع نياز روشنائي . ق و انرژي خٌست نشان دهيم و عاقالنه رفتار آنيمدر مصرف بر �
قيمت خريد اين المپها . محل زندگي و آار خود از المپهاي صرفه جوي انرژي استفاده آنيم

اما از آنجا آه عمر آنها بسيار طوالني تر است در . بيشتر از قيمت المپهاي معمولي است
وسائل برقي و تلويزيون را بطور آامل خاموش آنيم و نه از . ودآل بسيار ارزانتر خواهند ب

تمامي ابزار برقي آه داراي ترانسفورماتور مي باشند، حتي زماني . “استاند باي”طريق 
بنابراين آابل برق اينگونه وسائل . آه قابل استفاده قرار نمي گيرند برق مصرف مي آنند

. نيازي به مصرف نداريم از پريز برق بيرون بكشيمالكتريكي و الكترونيكي را به هنگامي آه 
به هنگام هوا دادن به . زماني آه شوفاژ روشن است پنجره ها را آامال بسته نگاه داريم

با رعايت اين نكات مقادير متنابهي در سال پول . آپارتمان و اتاقها تمامي شوفاژها را ببنديد
افراد و انجمن هائي آه به آارها و با اين پول مي توانيد به . صرفه جوئي مي آنيم

اشاعهء اعمال افشاگرانه ضد استثماري مشغولند و در حفاظت از محيط زيست مساعدت 
 .رسانيد
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در حد امكان از وسائل نقليه عمومي استفاده آنيم و اگر اجبار به استفاده از اتومبيل هاي  •
ران، همسايگان و شخصي داريم سعي آنيم حتي االمكان در گروههاي آوچكي از همكا

 .دوستان آه هم مسير هستند به استفادهء اشتراآي از اتومبيل اقدام آنيم
 

از آلودگي ها آبها و درياچه ها جدا خودداري . مصرف آب آمال صرفه جوئي را نشان دهيم �
 .آنيم

 
 و

    
  اينكه فراموش نكنيم آه  حرف آخر

 
 ! ما تنها يك زمين داريم

 
 : و بخاطر بسپاريم آه

 
 

 عده اي به بريدن شاخه هاي درختان مشغول بودند،
 شاخه هائي را آه خود بر آنها نشسته بودند

 و از اين تجربه فرياد مي آشيدند،
 آه چطور مي توان بهتر اٌره آرد

 آنان با ناله و شيون به اعماق سرنگون مي شدند
 و آساني آه اٌما در حال اٌره آردن آنان را به تماشا نشسته بودند

 هاشان را تكان مي دادندسر
 .و خود به شدت به اٌره آردن ادامه مي دادند

 
 
 
 

 پاورقي قسمت سوم
 

(1) global denken und lokal handeln 
به موزيك شرقي و . فرهنگ ما، موزيك ما و اظهارنظرات ما سياه و سفيد است، ما به آوري رنگ دچاريم (2)

زاداري ما بينديشيد، به اين بينديشيد آه در ايراني بيانديشيد آه ماليخوليائي است، به فرهنگ ع
 .تمامي شئون زندگي ما غالبا رنگها را نمي بينيم

در آيندهء نزديك يا در مقالهاي بهمين نام و عنوان و يا در آتاب مفصلي از ماليات سبز و يا ماليات  (3)
 . اآولوژيك و رفرم اآولوژيك ماليات صحبت خواهم آرد

(4) DSD = Duale System Deutschland  آه آآسيون Grüne Punkt در جداسازي زبالجات و برگرداندن 
 .مواد توليدي و مواد پر ارزش به چرخهء دوبارهء توليد و مصرف را هدايت مي آند

 


