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  گراھام ھارينگتن: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ٣١
  

 !را؟  زمين را نجات دھيم يا امپرياليسمۀخواھيم کر می

  
  .ھای نظامی بوده است يتی به علت فعالئپنجم کل تخريب محيط زيست به تنھا شود که يک تخمين زده می

رود که در آن  شناسی به کار می  زمين ای ازهاصطالحی است که برای توصيف دور) Anthropocene(ِآنتروپوسن 

ً شديدا منفی بوده و زمين را به ششمين رويداد  اين نفوذ.  اصلی در نظام زمين بوده استۀکنند فعاليت انسان عامل تعيين

  .انقراضی بزرگ آن سوق داه است

 به ويژه -داری نمايد، واقعيت اين است که سرمايه داری اين را به مثابه تقصير کل بشر ترسيم می در حالی که سرمايه

داری انحصاری دولتی با ھر افزايش در توليد  سرمايه.  مقصر است-  آن، امپرياليسمۀ مرحلاالترينبداری در  سرمايه

ھای   برای جايگزين کردن ذغال سنگ با نفت در کشتی١٩١٢ حاکم بريتانيا در ۀناخالص داخلی، چه در تصميم طبق

، چه در افزايش مصرف کاالھای تجملی در اياالت متحده پس ) در پاسخ به معدنکاران رزمنده بودیکه بخش(جنگی آن 

  .از رسيدن آن به برتری جھانی، تنزل استانداردھای محيط زيستی را تضمين کرده است

ی ئچنين عصر طال  و تصادفی نيست که اين دوره ھم زيست وارد آمده باری به محيط عهسو آسيب فاج  به اين١٩۵٠از 

  .داری بوده است سرمايه
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بازار آزاد بوده است، واقعيت اين است که اقتصاد آن ھنوز از سقوط » موفقيت«که اياالت متحده الگوی  رغم اين علی

را به تأخير انداخته، زنده  ً که صرفا سرنوشت محتوم آن-ی نظامیئ بيرون نيامده است، و فقط به دليل کينزگرا١٩٢٩

  :رخ مارکسيست، نوشتؤم) Art Preis(آرت پريس . مانده است

گاه ظاھر ثبات اقتصادی و رشد را به   نظامی و بدھی عظيم، ھيچۀی بدون ھزينئمريکااداری  ، سرمايه١٩٢٩پس از « 

  . سرد و خطر جھان سوسياليستی فقط تشديد شد نظامی در نتيجه جنگۀاين ھزين» .خود نديده است

 اول نفت در جھان و ۀ رتبۀکنند ترين آلوده کنندۀ جھان است، مصرف نيروھای مسلح اياالت متحده اکنون بزرگ

ی ضايعات خطرناک توليد ئمريکاای ئيماکای است، بيش از مجموع پنج شرکت   گازھای گلخانهۀترين توليدکنند بزرگ

شماری به بشر  ھای بی که آسيب شده، عامل نارنجی و غيره، در حالی می و استفاده از اورانيوم رقيقوتآزمايش ا. کند می

تخمين زده  ،در واقع. کند، باقی گذاشته اند ای که بشر در آن زندگی و کار می وارده آورده اند، تأثير عظيمی نيز بر کره

  .ھای نظامی بوده است ت فعاليتی به علئپنجم کل تخريب محيط زيست به تنھا شود که يک می

شود؛   و ستمديدگان تحميل میءًھا است، اما عمدتا بر فقرا آمدھای تغييرات اقليمی گرچه به علت شمار کمی از کشور پی

ھا را زنان   درصد آن٧۵برند، و  ی در کشورھای در حال توسعه به سر میئ درصد قربانيان بالھای آب و ھوا٩٩

  .دھند تشکيل می

اين فقط درگيری و مھاجرت . ی را که خود به وجود آورده اند، بخرندئتوانند ايمنی و مصونيت از بال ان میثروتمند

  .شود ھاست، موجب می غارت شده آن تر از آن کشورھا به مناطقی را که مقصد ثروت بيش

در » کيلروش« واقع در»پوينت مانی«نيروگاه . ی آن از اين مصون نيستئدولت ايرلند، با توجه به موقعيت جغرافيا

ِکلر«بخش  . شود اداره می» ھيأت عرضۀ برق «ۀترين توليدکنندگان انرژی در کشور است که به وسيل يکی از بزرگ» ِ

در کلمبيا اتکاء دارد، که در آنجا مردم » ال گوآجيرا«واقع در » سرجون«اين برای ذغال سنگ خود به معدن سطحی 

  .ترسانند مدھای محيط زيستی و اجتماعی معدن میآ ه کردن به پیبومی و رھبران اجتماعی را از اشار

 فرد با ۀما را مجبور کرده اند به مثاب. حل سياسی داشته باشد تواند راه  سياسی است و فقط میۀتغييرات اقليمی يک مسأل

در عين حال، .  ديگرۀان فردگراي حل ھای  تر برانيد، يا برخی راه اين مقابله کنيم، از گفتن به ما که گوشت نخوريد، کم

اقتصادی - حل در تغيير نظام سياسی تنھا راه.  حاکم از مسؤوليت خودۀاين يعنی فرار طبق. کنند مجرمين اصلی فرار می

  . ما اکنون نوليبرال ھستيمۀطور که ديويد ھاروی گفته است، ھم ھمان. قرار دارد

 ۀای برای جلب توجه به تغييرات اقليمی به مثاب انهھای نيکخواھ ھا به طور انتزاعی تالش سوسياليست- ِگرچه اکو

دھد اين به  توسعۀ نامتوازن است که اجازه می. داری به خرج داده اند، اما ما بايد از اين جلوتر برويم آمدھای سرمايه پی

توانيم  ملی میما تنھا در سطح . کند طور که مھندسی شده کار می آمد نظامی است که آن اين پی. خته رخ دھديگس طور لجام

  . محيط زيستی را تغيير دھيمۀفاجع

سال گذشته، . ھای انرژی در مالکيت دولت توانسته با آلودگی مقابله نمايد چين از طريق افزايش تعداد شرکت

. شد» تمدن اکولوژيک« ملی حزب کمونيست چين خواھان يک ۀپينگ در سخنرانی خود در کنگر جمھور ژی جين يسئر

دھم   پيشرفت در کشاورزی از نقطه نظر محيط زيستی پايدار، پيشگام بوده است و يکۀی در زمينکوبای سوسياليست

 ساله برای حراست از کشور در برابر تغييرات اقليمی تحت حفاظت قرار ١٠٠ ۀخاک کوبا به مثابه بخشی از يک برنام

  .دارد

. تواند انجام دھد قالل و سازگار با محيط زيست میھا فقط چند نمونه از چيزی است که يک دولت دارای اقتدار و است اين

ای خواھند ديد که کارگران در گرمای فزاينده  آمد اين خواھد بود که سنديکاھا به نحو فزاينده يم، يک پیئاگر ما قصور نما
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ا فشار ِقادر به کار نيستند، اين يک شکوه معمولی است اما از نقطه نظر سالمتی و ايمنی موضوع خطرناکی است؛ ام

  .توانند از کار کردن امتناع نمايند  کارگران نمیۀاقتصادی بدين معنی است که ھم

 دفاعی ديگر ۀ دفاعی به مبارزۀکه چپ، در ايرلند و در خارج، به خاطر کرۀ ما و خود ما از يک مبارز در حالی

 و يک یئموضوع سنديکااين يک موضوع فمينيستی، يک . رود، الزم است ما ابتکار عمل را به دست گيريم می

  .دھيم يا امپرياليسم را  زمين را نجات میۀما يا کر.  و الزم است که در خط اول تفکر ما باشدموضوع صلح است

 ما - در تاريکی نگه داشته اند- در مقابل طبيعت به طور عام- بشریۀبه اين دليل که ما را در ارتباط با طبيعت جامع«

با فناپذيری کامل اين کره که به ميزان ناچيزی برای زندگی ) کنند دان نگران مرا مجاب میطور که دانشمن ھمان(اکنون 

  .برتولت برشت» .رو ھستيم به در آن آماده شده رو

  برای يک اکولوژی ضدامپرياليستی

  صدای سوسياليستی: منبع

  تتارنگاشت عدال


