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  سياست ضد بشری امپريالزم را در مسألۀ

  !محکوم می کنيم" زيستمحيط "
  

 در پايتخت دنمارک دائر ٢٠٠٩ دسمبر ١٨ دسمبر تا ٧رات اقليم از تاريخ ي که در مورد تغيکنفرانس کوپنھاگ
 کشور اشتراک کرده بودند، به اثر سر تنبگی کشور ھای صنعتی و در رأس آن اضالع متحدۀ ١٩٣گرديد و در آن 

ير اين کنفرانس تقليل در کاھش گاز ھای گلخانه ئی بود تا اقليم جھان منظور از تدو. امريکا به شکست مواجه گرديد
 اتموسفير کرۀ زمين طی پنجاه سال  حرارتکشور ھای فقير در نظر داشتند تا افزايش. را از گرمی مزيد نجات دھد

گرديد که برای حصول اين مأمول از طرف کشور ھای فقير پيشنھاد .  درجۀ سانتی گريد محدود گردد١,٥آينده به 
ولی کشور ھای صنعتی و .  در صد کاھش يابد٤٠ تا ٢٥ سال آينده بين ٢٠افرازات گاز ھای گلخانه ئی در طول 

 کشور جھان سر تنبگی کرده و حاضر نشد که کاھش گازات ١٩٢در رأس آن اضالع متحدۀ امريکا در مقابل 
با مانوری سر انجام پنج کشور بزرگ صنعتی .  سال آينده بپذيرد٢٠ در صد در طول ١٧گلخانه ئی را بيشتر از 

تقال ھای کشور ھای فقير را نقش بر آب کرده، فيصله به عمل آوردند که حرارت اتموسفير زمين به دو درجۀ سانتی 
. گريد محدود شود و ھر کشور صالحيت دارد تا در مورد کاھش افرازات گاز ھای گلخانه ئی خودش تصميم بگيرد

اری نمايند  صندوقی را اساسگز دالرمليارد ٣٠پنج کشور بزرگ صنعتی توافق کردند تا با مبلغ عالوه بر اين، اين 
وجھه اين صندوق در سال ھای آينده به . که کشور ھای فقير را در رابطه با مبارزه عليه گرم شدن ھوا ياری رساند

اين در حاليست که نقصان گرمی ھوا بر اثر افراز گاز ھای گلخانه ئی در  و . مليارد دالر افزايش خواھد يافت١٠٠
 به اين ترتيب کشور ھای صنعتی زير رھبری امريکا از اصل .کشور ھای فقير سر به ھزاران مليارد دالر می زند

خانه ئی که بخش عظيم گاز ھای گل.  پشت پا کرد، رفته و به آنچه خلق ھای جھان اميدوار بودندهرفھدف کنفرانس ط
در کشور ھای صنعتی توليد می شود، باعث گرمی ھوا شده و در سراسر جھان باعث ذوب يخچالھا و برف ھای 

ب اوقيانوس ھا، آبخيزی ھا و سيالب ھای مدھش، توفانھا، لغزش زمين، خشک ساليھا، آدائمی، صعود سطح 
 اين مصيبت ھا در کشور ھای فقير باعث .وفانھای خاک و ريگ، توسعۀ صحرا ھا و ده ھا مصيبت دگر می گرددط

 فقر ، شده زراعتیمھاجرت ھای مردم، بيجا شدن خاليق، کمبود آب نوشيدنی و آب زراعتی و رکود در محصوالت
ولی کشور ھای صنعتی پروای کشور . سری توده ھای عظيم بشری را در قبال دارده گسترده و دربدری و خاک ب

  .پافشاری می نمايند بر منافع خودھای فقير و طبيعت را نداشته و 
کشور ھای صنعتی و در رأس آن اضالع متحدۀ امريکا اين عمل زشت  " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

کمپنی به رھبری امريکا را محکوم نموده، مؤمن است که در عقب اين حرکت ھای ضد بشری کشور ھای صنعتی 
ع اسلحه سازی قرار داشته و مانع کاھش افرازات گاز ھای گلخانه ئی  سازی و صنايموترھای بزرگ نفتی و 

پورتال معتقد است که تا زمانيکه مالکان سرمايه ھای بزرگ کمپنی ھای صنايع مذکور در قدرت سياسی . گرديده اند
  .تکيه زده اند، جوامع  بشری و طبيعت مورد ظلم و ستم قرار خواھد داشت

  
  !مخربين طبيعت و محيط زيستساير ومرگ بر امپرياليزم امريکا 

  ! عليه امپرياليزم وارتجاع حق خلقھای جھانبهزنده باد مبارزات 


