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امروز گرم شــدن کره زمین به خطری بسیار جدی تبدیل شده
است .طی صد سال گذشته ،کره زمین به طور غیرطبیعی حدود
 0.74درجه سلسیوس گرمتر شــده است .برخی از دانشمندان
معتقدند که دهههای پایانی قرن بیستم ،گرمترین سالهای ۴۰۰
سال اخیر بود ه اســت .گزارشها حاکی از آن است که  ۱۰مورد
از گرمترین سالهای جهان تنها از ســال  ۱۹۹۰تا سال ۲۰۰۷
به ثبت رســید ه که این میزان در  ۱۵۰ســال گذشته بیسابقه
بود ه است .سوختهای فسیلی و فعالیتهای صنعتی در ایجاد
این مشکل بســیار موثر بودهاند و به گرمشدن کره زمین کمک
میکنند .همچنین نابودی و آتشسوزی جنگلها به عنوان یکی
از دالیل گرم شدن دمای زمین مطرح شده است .درختان با جذب
دیاکسیدکربن ،آن را ذخیره میکنند و در اثر سوختن این گاز
آزاد میشود ،بنابراین آتشسوزی در جنگلها میتواند ب ه عنوان
یکی از دالیل افزایش میزان دیاکسیدکربن در اتمسفر و در نتیجه
گرم شدن زمین مورد توجه قرار گیرد.
بشر امروز توانایی ،دانش ،و فناوری حل معضل گرمایش زمین
را دارد ،اما شرکتهای قدرتمند تولیدکننده کربن و دولتهای
نولیبرال نمیتوانند یا نمیخواهند دســت به اقدامی عملی در
این زمینه بزنند .پس باید تنها نیرویــی را که میتواند در مقابل
آنان بایستد ،یعنی اکثریت مردم جهان را بسیج کرد تا به مقابله با
سرمایهداری برخیزند؛ سرمایهداریای که سود خود را مقدم بر
مصالح مردم و کره زمین میداند .به عقیده بسیاری از دانشمندان
با افزایش آگاهیهای عمومی ،مصرف بهینه ســوخت و انرژی،
افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگلها ،بازیافت
مواد و استفاده از انرژیهای جایگزین سوختهای فسیلی مانند
باد و خورشید میتوان این پدیده و اثرات منفی آن بر زندگی بشر
را کنترل کرد.
کتاب «جهانی دیگر» این بحث مستدل را مطرح میکند که بهکار
گرفتن توربینهای بادی ،انرژی خورشــیدی و صرفهجویی در
انرژی نباید به معنای از خودگذشتگی کارگران و کشورهای فقیر
گرفته شود ،بلکه به معنای ایجاد میلیونها شغل در سراسر جهان
است .نویسنده کتاب «جاناتان نیل» رماننویس ،نمایشنامهنویس
و مورخ و از ســازماندهندگان اصلی تظاهــرات علیه تغییرات
اقلیمی است .او با اســتداللهای قانعکننده اثبات میکند که
راهحلهایی که نظام بازار برای مقابله با گرمایش زمین ارائه میکند
(راهحلهایی مانند خرید و فروش حق انتشــار کربن و پرداخت
یارانه به سوختهای زیستی) موجب نابرابری بیشتر اقتصادی
میشود و در پیشگیری از تغییرات اقلیمی فاجعهبار ناتوان هستند.
او با قدرت و وضوحی کمنظیر خطوط کلی راهبردی جایگزین را
ارائه میکند که میتواند سطح زندگی در سراسر جهان را باال ببرد
و به طور بنیادی ردپای کربن را کاهش دهد .این کتاب بیانیهای
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فصیح برای پایدار ساختن عدالت اجتماعی و واگذاری مسئولیت
اجتماعی به محیطزیستگرایی است.
رکود اقتصادی در سرتاسر جهان شدت یافته و بیکاری گسترده،
فروپاشی برنامههای اجتماعی دولتها و فقیر شدن میلیونها
نفر از مردم را در پی داشته است .ســقوط بازارهای مالی پیامد
کالهبرداری سازمانیافته و دستکاری مالی بود .بحران اقتصادی
همراه با فرایند نظامیگری در سراسر جهان« ،جنگی بدون مرز»
به رهبری ایاالت متحده آمریکا و همپیمانان آن در ناتو را به همراه
داشته است .در کتاب «بحران اقتصاد جهانی؛ ركود بزرگ قرن
تويكم» ،خواننده با سازوکار و پشت پرده اقدامات فدرال رزرو
بيس 
و جلسات مجلل شرکتهای بزرگ در والاستریت که در آنها
معامالت مالی تاثیرگذار به روال عادی تصمیمگیری میشوند آشنا
میشود .در این مجموعه مقاالت ،هر یک از نویسندگان ،پوستهای
ق و برق را میشکافند تا شــبکه پیچیدهای از فریبکاری و
پر زر 
تحریف رسانهای را افشا کنند که در خدمت پنهانکاری کارکرد
نظام اقتصاد جهانی و پیامدهای ویرانگر آن بر زندگی مردم قرار
دارد.
این کتاب شامل بیست مقاله از صاحبنظران اقتصاد سیاسی با
ویراستاری «میشل چوسودوســکی» و «اندروگاوین مارشال»
است .چوسودوسکی استاد اقتصاد در دانشگاه اتاوا و مدیر مرکز
پژوهش جهانیسازی است .گاوین مارشال هم تحلیلگر اقتصاد
سیاسی جهانی و پژوهشگر همکار در مرکز پژوهش جهانیسازی
است .این کتاب شامل پنج بخش و بیســت فصل است .بخش
اول با عنوان «بحران اقتصاد جهانی» شــامل دو مقاله «بحران
اقتصاد جهانی؛ مروری اجمالی» از میشل چوسودوسکی« ،مرگ
امپراتوری آمریکا» از تانیا کاریناســو« ،فروپاشی درونی بخش
مالی و رکود اقتصادی» نوشت ه جان بالمی فاستر و فرد مگداف،
«رکود :بحران سرمایهداری» از جیمز پتراس« ،جهانی شدن و
نئولیبرالیسم» ،نوشته کلودیا فون ورلهوف و «تکاپوی اقتصادی
برای «بازگشت به شرایط عادی» از شیموس کوک است.
بخش دوم با موضوع «فقر و بیکاری» شامل مقاالت «فقر جهانی
و بحران اقتصادی» از میشل چوسودوســکی و «فقر و نابرابری
اجتماعی» تالیف پیتر فیلیپس است .بخش سوم با عنوان «جنگ،
امنیت ملی و دولت جهانی» دربرگیرند ه شــش فصل «جنگ و
بحران اقتصادی» از میشل چوسودوسکی«« ،اشباع دالر» ساخت
نظامی آمریکا در جهان را تامین مالی میکند» اثر مایکلهادسون،
«حکومت نظامی ،کمک مالی و جنگ» نوشته پیتر دیل اسکات،
«بودجه مخفی عملیات پنتاگون و جاسوسی» از تام بورگهارت،
«بحران اقتصادی «تهدیدکننده امنیت ملی» در آمریکا» اثر بیل
وان اوکن و «اقتصاد سیاســی حکومت جهانی» از اندرو گاوین

