عبدالرحمان حسني

چين با جهان چه می کند
چين رفتاری ،شيوی خاصي از نگرش کوته بينانه به زندگي و محيط زيست و کار است که گرچه تنها آن کشور
را در بر نمـي گيرد ليکن به دليل که آن به لحاظ کم و کيف عملکردش در اين کشور بيش از ديگر کشورهای جهان
نمودار شده است آن را چين رفتاری ناميده ايم .الزم به گفتن نيست که اصلي ترين فعاليت انسان در کره ی خاکي
توليد اجتماعي است بدان معني که هر روز ميليارد ها تُن مواد اوليه از زمين برداشته شده و پس از صرف مقاديری
انرژی ،کار و فکر ،در جريان سامانه های توليدی که کارخانه ها بارزترين مکان آن هستند تبديل به مواد قابل استفاده
تری مي شوند .سنگ آهن تبديل به آهن خام مي شود و پسان تبديل به فوالد و ديگر آلياژها و در پي تبديل به سازه
و دستگاه و ماشين و لوازم خانگي و امثال آن شده تا برای بشر زندگي بهتر و آسوده تری فراهم آورند ليکن اين فرايند
دو سو دارد يکي ميدان توليد و ديگری ميدان مصرف .ميدان مصرف را که مي دانيم سيری ناپذير است هم به معنای
مکاني و هم به معنای زماني  ،منظور اين است که هم تعداد آدميان باشنده در کره خاکي بسيار هستند  ،و هم در
آينده بسيارتر خواهـند آمد که آنان هم زنـدگي پـرمصـرف تری مي خواهند ولي ميدان توليد بي انتها نيست .برای
توليد کردن چند عامل نياز است يکي مواد اوليه ديگری انرژی و سوم نيروی انساني که در اين ميان تنها عامل سوم
بي انتها است .انرژی اگر منبع آن عوامل پايان ناپذير مانند آب رودخانه ها  ،و خورشيد و باد و  . . .باشد جای نگراني
نيست اما اگر سر چشمه ی آن سوخت فسيلي باشد که پايان پذير است ديگر نمي توان گفت برای هميشه در
دسترس هست .فزون بر آن مصرف سوخت فسيلي دو پيامد دارد ،پيامد نخست آنکه پايان مي پذيرد و دو ديگر
مصرف آن حجم بزرگي گازکربنيک وارد جَو کرده و باعث دگرگونه شدن زيست بوم مي شود .کـره ی زمين ميليون ها
سال دست روی دست گذاشته تا گياهان و موجودات دريايي آرام آرام گازکربنيک گرداگرد آن را با اکسيژن عوض
کرده و شرايط را برای پيدايش آدمي فراهم آورد ولي اکنون انسان با سرعتي بزرگ طبيعت را از راهي که رفته است
بر مي گرداند يعني همه ی ترکيبات کربن دار و يا کربن خالص را از دل زمين بيرون آورده و مجدداً با سوزاندن آن ها
جايشان را با اکسيژن عوض مي کند  .عامل سوم در فرايند توليد ،مواد اوليه است که بخش عمده ی آن را کاني ها
تشکيل مي دهند  .کاني ها به گروهي از مواد مـي گويند که در کره خاکي مقدار معيني هست و تحت هيچ شرايطي به
وجود نمي آيند  .اصلي ترين کاني ها فلزات هستند  .در جهان مقدار معَيَني معدن آهن ،مس ،روی ،کادميم ،نقره و . . .
وجود دارد که به هيچ وجه به آن ها افزود نخواهد شد و اصلي ترين نگراني بخش توليد را همين موضوع تشکيل مي
دهد ،محدوديت منابع پايان پذير کره خاکي.
با اين پيش درآمد بر سر موضوع اصلي مي رويم و به دنبال پاسخ اين پرسش مي گرديم که انسان تا کجا مي تواند
بي پروايانه به توليد اجتماعي پرسرعت  -و شايد بتوان گفت ديوانه وار -ادامه دهد .تا کجا بي پروايانه هر جا چيزی
برای به کار گرفتن در دل زمين يافت بدون ارزيابي اهميت آن مواد و ميزان وجود آن در طبيعت و درجه ی جبران
پذيريَش آن را بيرون بکشد و مصرف کند .اگر به طور جدی به اين پرسش توجه نشان دهيم و نينگاريم که کره زمين
و دروني هايش تنها برای ما است و نينگاريم که انسان های آينده از آن حقي ندارند آنگاه به اين نتيجه خواهيم رسيد
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که با پديده ی توليد ،و در پي آن مصرف ،با نگاه ديگری برخورد کنيم  .در اين روی به اين نتيجه خواهيم رسيد که
تنها راه نجات از جهان تُهي کاسه ی آينده  ،کاهش توليد است ،کاهش توليدی که منجر به کاهش امنيت زندگي و يا
کاهش رفاه آن نشود .اما چگونه مي شود بدون کاهش در امنيت زندگي و يا رفاه ،توليد را پايين آورد ،اين کار تنها با
اعمال کيفيت عملکردِ توليدات مادی به نحوی که عمر ماشين يا وسيله تا سر حد ممکن فزوني يابد امکان پذير
خواهد شد .مي توان يخچالي ساخت که  40سال دوام آورد .مـي توان دستگاه های صوتي ،تصويری ،و يا رايانه ها را به
گونه ای طراحي کرد که به آساني تعمير پذير باشند در اين صورت روند کمّي توليد به شدت کاهش مي يابد.
درمقايسه دو دستگاه مرغوب و نا مرغوب متوجه مي شويم که بيش از  90درصد مواد اوليه مصرف شده در آن ها با
يکديگر برابر است و حتي گاهي مي شود مواد اوليه مصرف شده در دستگاه نامرغوب بيش از دستگاه مرغوب باشد در
هر دو به يک اندازه آهن ،مس ،سرب ،قلع ،پالستيک و ماننده های آن به کار رفته است ليکن يکي  2سال کار ميکند
و ديگری  20سال  .در واقع فرق يک دستگاه مرغوب و يک دستگاه نا مرغوب نه در ميزان مواد اوليه بکار رفته در آن
بلکه در ميزان زحمت فکری و نيز فلسفه توليد آن است ،فزون بر آن که مقدار آلودگي زيست بوم ايجاد شده در
فرايند يک دستگاه نامرغوب به هيچ وجه کمتر از آلودگي ايجاد شده برای توليد همان دستگاه ولي از نوع مرغوب آن
نيست  ،بر اين پايه وقتي به جای يک دستگاه با قابليت کارکرد  20سال از  10دستگاه با قابليت کارکرد هرکدام دو
سال بهره مي گيريم بدان معنا است که  10برابر مواد اوليه پايان پذير مصرف کرده و  10برابر بيشتر زباله توليد کرده
نيز  10برابر بيشتر زيست بوم را آلوده تر کرده ايم .
در اينجا ممکن است چنين گفته شود که اگر توليد را از مدار گردانش بيندازيم بيکاری ايجاد مي شود و يا گفته
شود که انسان موجودی چاره ساز است و با پيدايش هر کمبود در نهايت چاره ای مي يابد  .در پاسخ به گفتار نخست
بايد اين را گفت که ميزان توليد به بيکاری ارتباط زيادی ندارد  .اگر بپذيريم که مردمان جهان کار مي کنند تا کاسه و
کوزه ی زندگي بفراهمند پس اگر آن کاسه کوزه ها عمری طوالني داشته باشند نيازی نيست هر روز مورچه وار به کار
ساختن آن ها باشيم  .فلسفه ی توليد اجتماعي و رابطه ی آن با زندگي مادی همين است  .اگر ساز و کار جهاني به گونه
ای شود که سنگيني کار ،بر کيفيت افتد ديگر نيازی نيست که مردمان روزانه  8ساعت کار کنند  .کاهش ساعت کار
مي تواند جايگزين مشکل بيکاری شود  .ديگر آنکه آنچه بيکاری مي آفريند آنست که پول های بزرگ برآمده از سود
های توليد در دست تعداد کمي از سرمايه داران زنداني مي شود  .اگر با پياده کردن قوانيني بتوان نوعي دادگری در
ميان جامعه نشاند و به سخن ديگر سوسياليسم ماليمي را جاری ساخت بيکاری از حالت کهنه بيماری اجتماعي
برون خواهد رفت  .در مورد واگفت دوم که مي پندارد «غمي نيست باالخره انسان چاره ای برای کمبود ها خواهد
يافت» بايد گفت پيشگيری بهتر از درمان است  .پزشکان جهان در نهايت دارويي برای درمان بيماری ايدز خواهد
يافت ولي اگر پيدايش ويروس اين بيماری از پيش قابل پيـش بينـي بود آيا خـرد حـکم نمـي کرد پيش از همه گير
شدن و يا حتي پيش از پيدايِشَش از آفرينش آن جلوگيری شود .بله ممکن است در آينده ی نزديک ،موجودیِ فلزِ
قلع به پايان رسد و بشر مجبور شود برای جايگزين کردن آن از مواد و يا شيوه های ديگر بهره گيرد ولي به چه قيمت
و پس از چه اند گرفتاری ،و چرا هم اکنون که مي توانيم با صرفه جويي منطقي ،از تهي شدن زود هنگام معدن ها
جلوگيرانيم ،با اِسراف بگذاريم زود هنگام پايان پذيرند بدين انديشه که آدمي درنخواهد ماند و راهي پيدا خواهد کرد.
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همه اينها به ما هشدار مي دهد که بس است بي اعتنايي به زمين و طبيعت و بيراهه رَوی هايي که گريبان گيرمان
شده است  .نورافکن ها وجود چندين چاه را در راستای راهي که مي رويم به ما نشان مي دهند  .اين چاه بايدتوسط
همه جهانيان ديده شوند و همه با آن با احساس مسئوليت برخورد کنند ولي آيا اين احساس مسئوليت در حال
حاضر هست .
چين از گروه کشور هايي است که با چنين چشمي به جهان نمي نگرد  .اين کشور که در تبديل منابع پايان پذير
جهان به زباله ،گوی سبقت را با فاصله ای بسيار بزرگ از ديگران ربوده است روزانه ميليون ها تُن مواد را از دورترين
نقاط جهان گرد آورده و پس از ساختن فراورده هايي کم کيفيت و به ظاهر ارزان جهت تبديل شدن به زبـاله دوباره
به ديگر نقـاط جـهان مـي فرستد  .اين کشور به لحاظ فلسفه ی توليد اجتماعي مانند کودکي است که تازه پا به جهان
نهاده  ،بدون نگاه به گذشته و آينده ،سر را پايين انداخته و زمين را شخم مي زند و هيچ نمي انديشد که زندگي انسان
ها تنها در توليد و مصرف خالصه نمي شود  .اگر فردا روزی منابع امروز جهان يکي پس از ديگری به پايان رسد  ،اين
ملت خود اوست که پيشاپيش به استقبال مرگ و سيه روزی خواهد رفت  .آنچه گفته شد گرچه اصلي ترين مشخصه
چين رفتاری است ليکن آن تنها ويژگي نيست که دارد ،اين کشور در کنار اين نابود سازی ،دو مشخصه ناپسند و
بزرگ ديگر در پيوست با حضور جهاني خود دارد که آن ها هم به نوبه خود جهان را دچار چالش کرده اند اين دو
مشخصه يکي آلودگي سازی غير مسئوالنه محيط زيست و ديگری بي اعتبارکردن اعتماد در تجارت جهاني .واقعاً هيچ
کس نمي داند که چه بخش بزرگي از آلودگي زيست بوم جهان متعلق به توليد کارخانه های چيني است .کشوری که
رنگ عروسک هايش کودکان را مسموم مي کند آيا مي توان تصور کرد که پس مانده ی آن رنگ ها را در محيط زيست
نمي ريزد  .رفع آلودگي حاصل از توليد تصفيه و پسماند های کارخانه ها هزينه زيادی طلب مي کند که در نهايت منجر
به افزايش قيمت تمام شده کاال خواهد شد  .با توجه به جهاني بودن قيمت مواد اوليه چگونه مي شود که صنايع چين
کاالهايي به بهای يک چهارم يا گاهي تا يک دهم کاال مشابه ساخته شده توسط کشور ديگر داشته باشند  .حال آنکه
درجه پيشرفت چين در بکارگيری ماشين آالت توليدی و خودکار سازی آن ها (که يکي از عوامل کاهش بهای تمام
شده ی کاال است) از کشور های بزرگ صنعتي بيشتر نيست .بخشي از اين ارزان سازی ها ريشه در بي اعتنايي به پاک
سازی محيط زيست جهاني دارد .بي پروايي نسبت به جلوگيری از آلودگي محيط زيست و هزينه نکردن برای تصفيه
پساب ها و فاضالب های کارخانه ها و نيز تصفيه نکردن گازهای خروجي سمي از دودکش های آن ها يکي از عوامل
کاهش بهای تمام شده توليــد های آنان است .آينده و آيندگان اثــر ايــن بي توجهــي ها را بهتر خواهند ديد و
بيشتر از ما انگشت به دهان خواهند گَزيد .مشخصه ديگر چين رفتاری دروغ ،ريا و خيانت در امر توليد است .در حال
حاضر هر کااليي را که در بازار مي يابيم  -حتي معتبرترين مارک ها را  -اين خطر هست که اصلي نباشد  .اين بيم مي
رود که يکي از شرکتهای چيني آن را ساخته و مارک فالن کارخانه معروف جهاني را روی آن حک کرده باشد  .اين
تنها زماني آشکار مي شود که شما آن کاال را خريده و مورد استفاده قرار مي دهيد  .البته ممکن است کسي بگويد اين
به سفارشِ تاجران کشورهای خريدار ساخته شده است ليکن نخست آنکه استاندارد های جهاني توليد مانند «ايزو»
مي گويد از ميان خواسته مشتری و رعايت استاندارد ،حق تقدم با خواسته استاندار است نه خواسته مشتری و ديگر
آنکه در فرهنگ جهاني انسان ها ،راستي هست و دروغي .اين مانند کسي است که برود چاپخانه و بگويد برای من
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پول چاپ کن و چاپخانه دار پس از چاپ پول بگويد که من سفارش مشتری را انجام داده ام و چاپ پول به اراده و
درخواست خود من نبوده ،من بي گناهم چين هم همين کار را با جهانيان و اعتبار آن ها مي کند .اين کار باعث شده
است که اعتبار تجارت و صنعت خدشه دار شود .ديگر برای شناختن درون کاال توجه به آنکه روی آن نوشته شده
ساخت کدام کشور و يا کارخانه است کفايت نمي کند چين و کشورهای امثال آن در اين زمينه ،اخالق را پايمال
کرده اند و گويا جهان را قانون و يا صاحبي نيست که از اين ها جلو گيرد  .البته تاريخ نشان داده است آنکه باد ميکارد
طوفان درَو خواهد کرد ليکن مجرم را عمری طوالني بايد تا بتواند بفهمد آن تيری که مي اندازد پس از مدتي به
شکلي ديگر در تن خودش جای خواهد گرفت .
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