ارقام نجومی ،تشن ه حوزههای جدید برای سرمایهگذاری جدید
است ،جدای این موارد باید به بسیاری از اقدامات متوسل گردند
تا هزینه تولید را پایین آورند .تبدیل جنگلهای برزیل ،چین،
آمریکای التین ،روسیه ،اندونزی و اروپای شرقی به بیغولهها و
برهوت ،در این گذر روی میدهد (کتاب سرمایهداری و فاجعه
آلودگی محیطزیست ،حسن عباسی).
از دیگر دالیل هجوم به جنگلها میتوان به بازار پرسود چوب و
الوار و نرخهای سودآور صادرات به ویژه بهرهبرداری و صادرات
غیرقانونی از جنگلها اشاره کرد؛ به طوری که بین  ۵۰تا ۹۰
درصد از فعالیتهای جنگلداری در جنگلهای مناطق حارهای
و گرمسیری زمین به شکل غیرقانونی انجام میشود .این مناطق
عمدتا شامل جنگلهای جنوب شرق آسیا ،حوضه آمازون و
آفریقای مرکزی است که  ۱۵تا  ۳۰درصد از کل چوب مورد
نیاز جهان را تامین میکند .بر اساس گزارش پلیس بینالملل،
تجارت غیرقانونی چوب و الوار در جهان یک تجارت بسیار
سودآور است که تخمین زده میشود هر سال بین  ۳۰تا ۱۰۰
میلیارد دالر نفع اقتصادی عاید قاچاقچیان چوب کند (روزنامه
سازندگی) .چوب و الواری که از این روند غیرقانونی به دست
میآید به دلیل تفاوت قیمت با بازارهای رسمی همواره خواهان
بیشتری دارد .تقاضای باال برای این محصوالت ارزانتر خود
محرکی میشود برای بهرهبرداری بیشتر از جنگلها که عمدتا
در مناطقی است که یا نظارت دولتی ضعیفتر است یا گروههای
رانتی با استفاده از فساد دولت دست به تجارت غیرقانونی چوب
میزنند.
در مورد برزیل و جنگلهای آمازون که  50درصد قلمرو این
کشور را دربر گرفته پیشین ه هجوم به جنگل به حکومت نظامیان
بر این کشور در دهه  70میالدی برمیگردد که حاکمان وقت از
یک طرف برای جلوگیری از بروز ناآرامیها ناشی از فقر و از سوی
دیگر برای دسترسی به بازارهای جهانی ،با اعطای وامهای بدون
بهره و بلندمدت و انواع تسهیالت قانونی ،مالی و معافیتهای
مالیاتی ،سرمایهگذاران را برای حضور و کسب و کار ،به ویژه
تولید گوشت قرمز ،معدنکاری و تهیه زغال الزم برای کورههای
صنعتی در آمازون تشویق کردند .در این اثنا عرصههای زیادی
در اثر جادهسازی و آمادهسازی زمین برای اسکان نیروهای کار

و خانوادههایی که به این منطقه سرازیر شده بودند از بین رفت
(کتاب سرمایهداری و محیطزیست ،جان بالمیفاستر) .از جمله
دالیل دیگری که سبب قطع درختان در آمازون شد ،ارزش
ن و عرصههای جدید بود .نشانهگذاری
افزود ه ناشی از ایجاد زمی 
زمین از طریق بریدن درختها به قصد تصاحب و افزودن آنها
به زمینهای قبلی و حفظ زمینها از دست اصالحات ارضی
دولت نیز بر این وضعیت دامن زد .زمینخواران و زمینبازان
از راه رسیده ،گاه به خشونت تمام بومیان و کشاورزان خرد را از
زمینها و سکونتگاههای جنگلی رانده و با استفاده از جعل حقوق
سنتی بر زمین و قوانین آن دوره ،بر بخش بزرگی از جنگلهای
بارانی دست انداختند (همان).
تخریب محیطزیست به طور عام و بروز آن در وجوهی خاص
همچون جنگلزدایی ،بیابانزایی و انتشار گازهای گلخانهای،
مساله و چالشی عمومی/جهانی است و ناگزیر بر بستری از
عوامل مشترک زمینهساز شکل گرفته است .در اینجا این سوال
پیش میآید منظور از دخالتهای «انسانی» مزبور به کدام
انسان برمیگردد و این نظم کدام نظم است و چه مولفههایی
از آن در روند فزاینده تخریب نقش داشته است؟ مقابله اساسی
با این پدیده مستلزم نگاهی شدیدا انتقادی به سازوکارهایی
است که محیطزیست طبیعی را به سوی تباهی سوق میدهد.
طبیعت به عنوان یکی از دو منشاء تولید ثروت در کنار کار در
چرخه بازتولید اجتماعی قرار میگیرد و در فرایند خلق ارزش
و تصاحب ارزش اضافه ،تعقیب سود به اسم رمز و کلید رابطه با
طبیعت بدل میشود .دیگر انسان و طبیعت ،نه در رابطهای ذاتا
پایدار که طبیعت تحت سلطه عقالنیت ابزاری انسان و توان
فنساالرانهاش قرار میگیرد تا جریان ایجاد ارزش را در هر دو
بعد مصرفی و مبادلهای تسهیل کند .از این رو ،بشر در شرایط
تولید سرمایهدارانه از طبیعت میگذرد تا در شکلی داللوار آن
را به خدمت مطامع خود درآورد .رابطه محلی و ارگانیک انسان با
طبیعت میگسلد و مناسبات پولی و بهرهکشانه و فرامرزی مبتنی
بر اقتصاد مبادله بیتوجه به ماهیت ناپایدار طبیعت و حقوق
آیندگان جایگزین آن میشود .گفتوگوی انسان با طبیعت در
شکل رابطهای عقالنی به رابطه غالب و مغلوب تبدیل میشود؛ نه
برای برآوردن احتیاجات و نیازهای بشری که برای تولید بیشتر
در یک سبک زندگی مصرفزده در عین حال که هم نابرابری در
سطوح داخلی کشورها در چارچوب چنین نظمی افزایش مییابد
و هم فاصل ه جهان شمال و جنوب.
نظام مصرفی رقابتمحور ،با هدف کاهش هزینهها و افزایش
چشمانداز سوددهی ،بر سر الزام به انباشت ،به جستوجوی
منابع ارزان و کارگر ارزان ،مرزها و ناحیهها را یکبهیک
طی میکند تا حیات بحرانی خود را ادامه دهد .از اینرو،
جنگلزدایی به مثابه یکی از اشکال تخریب محیطزیست،
روندی سیاسی است برآمده از انگیزه های اقتصادی؛ لذا مقابله با
آن سیاسی است ،چراکه نظم مستقر را در کلیتاش و بنیانهای
پیشبرندهاش متوجه تغییری بنیادی میکند.
در سوی دیگر به ویژه در جوامع پیرامونی از یک سو حکومتها،
هم با نوعی تقسیم کار بینالمللی و مالزمات صدور سرمایه و
انتقال منافع و ضررهای محیطزیستی فراتر از مرزهای خودو هم
نیاز به رشد ،توسعهیافتگی و تامین حداقلهای زندگی اجتماعی
مردمان خود موجهاند .جبران سیر عقبماندگی و نیاز به منابع
هرچه بیشتر متناسب با آن بر پای ه اقتصاد تکبعدی و کشاورزی
حداکثری فشار حداکثری را بر منابع موجبگردید .اینگونه،
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398
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