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 سرمایه چون اپیدمیاپیدمی سرمایه یا 

 )متن تکمیل شده(

تا کنون چنین بوده است که عرصه تاخت و تاز سرمایه چه در ایران و چه تمامی جهان در هجوم به طبیعت، تاراج آن، 

زندگی تخریب آن به مفرط ترین وجه، به زباله تبدیل کردن نه تنها محیط زیست انسان بلکه تمامی طبیعت و محل 

موجودات زنده، نابودی هر چه شدید تر انواع موجودات زنده اعم از جانوران و گیاهان، تاختن بر شدت گرمایش زمین 

و تهدید هر چه لجام گسیخته تر تمامی جهان از توفان های هرچه عظیم تر هوایی، افزایش سطح آب های جهان و نابودی 

هیچ گاه از جانب کارگران  و غیره که لیست آن تمامی ندارد، دریاها محل بیتوته فقیرترین اقشار کارگری در سواحل

ها نبوده است. کارگران در زیر مهمیز عوام فریبی طبقات حاکم بین المللی سرمایه و سرمایه  موضوع مبارزه طبقاتی آن

چارچوب همین نظام، داری گویا قبول کرده اند که این ها از عوارض جانبی رشد و انباشت سرمایه است و قابل حل در 

متاثر از عوام فریبی های احزاب و سازمان  ی هستند تا آنها را از این جهنم نجات دهد.انمنجی و رهبر یافتنبه دنبال 

در کنفرانس ها، مجالس بین المللی، عهد نامه ها، پارلمان ها و قرار و مدار های پارلمانی سیستم  منتظرندهای بورژوایی 

نه تنها دولت ها بلکه نهاد ها و  ی . تبلیغات روزانهفرجی حاصل شود و راه حلی پیدا شوددموکراسی مسلط بر جهان 

نظام گند و خون، جنگ و تاراج، تخریب و انیستیتوه های به ظاهر بی طرف در یافتن راه حل برون رفت در همین 

ن نظام بردگی مزدی و استثمار نیروی کار استوار است، جایگاهی در فکر و مغز و عملکرد کارگران نابودی که بر ستو

میلیارد کارگر جهان را به تصمیمات طبقه حاکم جهان  5جهان باز کرده است که همگی سرنوشت خودرا، سرنوشت 

ز بر معجزه گری احزاب رنگارنگ سبز امید بسته اند و متاسفانه خود دست به اعتراض و مبارزه برخی نیسپرده اند. 

، چرایی فعال نمی زنند و منفعالنه صرفا تماشاچی اند. برای جستجوی جواب شرایط روز جنبش کارگری ایران و جهان

یط تاریخی و حی و حاضر محیط زیست این شرایط و راه برون رفت از این مخمصه و سردرگمی می بایست ابتدا به شرا

 پرداخت. تو طبیع

اندیشیده اید. این اصطالح که همه منتقدان رفرمیست سرمایه داری را از « ستیمحیط ز حفظ»به اصطالح  آیا تا بحال

حاکمان زاویه مسایل محیط زیستی بهم متصل و متحد می کند ورد زبان همه سینه چاکان اپوزیسیون بورژوایی و حتی 

اینان که همگی خودرا طرفداران راستین و سینه چاک حفظ محیط زیست می دانند در  بر تخت قدرت نشسته آن است.

از بدو وجود و ظهورش نه تنها بر علیه طبیعت انسان بلکه  حقیقت به حفظ روابط تولیدی و اجتماعی می اندیشند که خود

اینان چنین است که حفظ ارزش های محیط زیستی محور اندیشه و  ظاهر ادعای طبیعت بطور کلی شمشیر قداره کشید.

آن از آن سخن نمی گویند بستر اصلی و مناسبات مسلط جامعه است.  در این زمینه نیز ن هاآعمل آنان است اما آن چه 

وانمود می کنند که می توان محیط  ها خودرا طرفداران حفظ محیط زیست در چارچوب روابط سرمایه داری می دانند.

زیست و طبیعت  را در همین چارچوب از بالیایی که همین نظام بر سر آن می آورد نجات داد!! حال آن که هیچ آشتی 

. یا می بایست در طبیعت و با آن زندگی کرد و در نتیجه سرمایه داری و و هیچ گونه راه حلی بین این دو وجود ندارد

عناصر ، ا سرنگون نمود و یا طبیعت و محیط زیست انسان و همه جانداران اعم از گیاهان و حیواناتنظام کار مزدی ر

همچان که تاکنون فدای چرخه سامان پذیری و انباشت سرمایه را  ، زمین، آب و همه اجزاء کره ارضهوامادی نظیر 

همه بلند گوهای بورژوازی، روزنامه  دارد.نمود!! راه دومی نیست و هیچ گونه سازشی میان این نظام و طبیعت وجود ن

ها در سطر سطر نوشته هایشان، سمینارهای رنگارنگ محیط زیستی، موسسات آکادمیک و دانشگاهی، همه تریبون ها 

و کلیت رسانه های موجود بر این پای می فشرند که چگونه و با چه تکنیک و طرفندی می توان محیط زیست و طبیعت 
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، تحریفات و جعل آفرینی های آن ها فقط و نابود کننده سرمایه نجات داد!! بحث های عوام فریبانهرا از چنگال مخوف 

در جهت پوشاندن رابطه تخریبات محیط زیستی و روابط سرمایه داری است. در تمامی این جار و جنجال ها سعی بر 

شود که هیچ تمامی تالش ها بر این است این است که بر اعتبار و قداست روابط کار مزدی هیچ گونه خدشه ای وارد ن

که از این میان راه های جدید و حوزه های تاکنون نا شکفته ای برای تولید سود، حوزه های جدید پیش ریز سرمایه کشف 

حال اولین و مهمترین سوال این است که چگونه ما توده ی کارگران جهان و کل بشریت . !!و آماده سرمایه گذاری گردد

مخمصه ای گیر افتاده ایم و دومین سوال نیز در همین رابطه مطرح می گردد که راه برون رفت از این مصائب در چنین 

و بد بختی ها چیست. برای پاسخ گویی به سوال اول مجبوریم قدری به تاریخ تکامل روابط انسان با طبیعت، با خودش 

 تولیدی جوامع بشری بپردازیم.  روابطتاریخ و 

و محیط زیست مشهود شود، پیش از این که کار از شرایط  تاثیر مخرب پروسه تولید و کار بر طبیعت پیش از این که

عینی تحقق خود  یعنی وسایل و مواد آن جدا گردد و پیش از این که نیروی کار آزاد برای باز تولید پول )سرمایه( مورد 

  !!و رابطه او با مادر خود طبیعت از چه نوع د زندگی بشر چگونه بودمبادله قرار گیر

وجه مشترک تمامی جوامع ماقبل سرمایه داری، اعم از قبایل اشتراکی اولیه که عموما شکار، جمع آوری میوه و مواد 

رده داری و ارباب مغذی و هر آن چه که طبیعت به آن ها عرضه می کرد با اندک وسایل کار گذران می کردند تا نظام ب

اعضای قبیله و جوامع بود. انسان جزئی از طبیعت  و رعیتی )نظام فئودالی( همه بر مبنای تولید جهت رفع احتیاجات

بود و برای مراقبت و نگهداری آن کوشا بود. مالکیت عمومی جماعت آبادی که افراد نیز در آن دخیل بودند اوال محدود 

این تملک شرط عینی معیشت آن  اعضای جماعت در آن فعالیت تولیدی داشتند و ثانیا به زمین ها و مراتعی می شد که

موظف به مراقبت و پاسداری این زرادخانه که هم ماده کار و هم وسیله ی کار بود، بودند. در این جا  ءها بود لذا اعضا

 این در. ها بود معیشت و بقای افراد و خانواده آنهدف نه تولید برای خود تولید و ایجاد ارزش بلکه هدف از کار تامین 

اما اگر افراد قادر به کار اضافی بودند و تولید  جوامع خود کفا و تولید برای رفع احتیاج،  انسان همواره هدف تولید بود

ن ترتیب به ای برای رفع کمبود ها مورد مبادله با محصول اضافی جوامع دیگر قرار می گرفت. اضافی هم بدست می آمد

لی بین او و طبیعت وجود ودر تولید طبیعی، آنجا که انسان برای مصارف روزمره اش تولید می کرد یک وحدت اص

داشت. در حقیقت انسان به طبیعت وابسته بود و این حتی شامل آنها که مالک زمین و یا ابزاری بودند نیز می گردید. 

رد یا کسی که ابزار و وسائل کارش را در مالکیت خود داشت، هر دو تولید کننده اعم از انکه بر روی زمین کار می ک

در ارتباط تنگاتنگ با طبیعت کار و زندگی می کردند و انرا از هستی خود جدا نمی دانستند، به همین دلیل تولید و تجدید 

ی نقد اقتصاد سیاسی )جلد مارکس در کتاب گروندرسیه مبان خائر آن داشت.ذتولید احتیاج به مراقبت از زمین و منابع و 

اول، شکل های اجتماعی مقدم بر تولید سرمایه داری و همینطور فصل سرمایه، ترجمه باقر پرهام( بطور فشرده اما 

وحدت آدمیان زنده و فعال با شرایط »به رابطه انسان با طبیعت می پردازد به آموزه های او گوش می کنیم:  گویایی

که نتیحه اش تملک بر طبیعت و از آن خود کردن آن است  –حیاتی متابولیکی شان با طبیعت طبیعی و غیر آلی یا مبادله 

نیست که نیاز به تبیین دارد و یا در حکم فرایندی تاریخی است، آن چه بر عکس نیازمند تبیین است همانا جدائی  –

موجود میان شرائط غیر آلی هستی بشری و فعالیت بشر است، جدائیی که شکل تام و کامل آن را فقط در رابطه کار به 

عیتی این جدائی روی نمی دهد چرا که بخشی ررده داری و صورت مزدوری در قبال سرمایه می بینیم. در مناسبات ب

از جامعه، بخش دیگری از خود جامعه را در حکم وسیله غیر آلی و طبیعی باز تولید خویش می داند. برده از هر گونه 

بردگی و چه در شکل رعیتی آن، است  رابطه ای با شرایط عینی کار خویش محروم است و این خود کار، چه در شکل

ه نظیر سایر موجودات طبیعی مثل دام، به عنوان ضروریات غیر آلی تولید، از لوازم زمینداری محسوب می شود. به ک
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سخن دیگر، شرایط آغازین تولید به عنوان مقدمات طبیعی، یا شرایط طبیعی معیشت تولید کننده عینا مانند پیکر زنده اش 

د و رشد می دهد اما در اصل از خود او نیست، بلکه در حکم مقدمات تلقی می شوند که گرچه وی آن را باز تولید می کن

داده شده ی هستی اوست، هستی جسمانی فرد، داده ای طبیعی است که خود او در ایجاد آن دخالتی نداشته است. این 

یا شخصی و  (1)شرایط طبیعی هستی که وی با آن ها به مثابه پیکر غیر آلی خویش رفتار می کند، خود دوگانه اند : 

( یا عینی و طبیعی. فرد ابتدا خودرا عضوی از خانواده، کالن، قبیله و غیره می یابد که بعد ها طی یک 2فردی اند : )

فراگرد تاریخی آمیزش و برابر نهاده شدن با دیگران، شکل متفاوتی می گیرد و در قالب همین عضویت در گروه 

مثال زمین یا خاک( به عنوان دنباله ای از هستی غیر آلی خود به عنوان اجتماعی است که وی با طبیعتی ویژه )یعنی 

ارباب و رعیتی )فئودالی( یک جوامع ایستا  برده داری و جامعه «.شرط تولید و باز تولید وجود خویش مربوط می شود.

مازاد تولید آن ها به ند بلکه در پویش تاریخی خود به ظرفیت تولید باالتری دست یافتند که بتدریج دو بی حرکت نبو

را امکان پذیر کرد. اما هنوز حتی در جامعه فئودالی  و پولی مبادالت مستمری انجامید که شکل گیری ثروت تجاری

بطوری که هنگامی که کار  وابستگی انسان تولید کننده به زمین و ابزار کارش یک شرط بود اما این نیز دگرگون گردید

مورد معامله و داد وستد کسانی قرار گرفت که ثروتی و پولی داشتند و به ثروت  ،شدآزاد از شرایط عینی خود جدا 

ریشه همه دگرگونی های انسان تولید کننده  بیشتری از طریق خرید این کاالی ارزش افزا و سود ساز، دست می یافتند.

 مورد طبیعت و محیط زیست او می بایستآن چه که در رابطه انسان با با طبیعت را در همین تغییر باید جستجو کرد. 

که هدف از آن تولید ارزش های مصرفی جهت باز تولید فرد و مناسبات  آن روابط طبیعی شود نه واقع تحلیل و نقد

اجتماعی که وی در مرکز آن قرار دارد، بلکه آن مناسباتی است که این متابولیسم را بر هم می زند. ما هیچ احتیاجی به 

تنها کافی است مبانی زیرو رو شدن مناسبات بین انسان ها را بیابیم.  .و نقطه تاریخی این گسستگی نداریم جستجوی زمان

بیگانگی انسان کارگر از شرایط کارش، ساقط شدن او از دخالت در پروسه کار و برنامه ریزی تولید، بیگانگی وی با 

تضاد با طبیعت و  با طبیعت و محیط زیست است. محصول کار و اصوال کار خویش ریشه اصلی از دست رفتن رابطه

بکار گرفتن همه نیروهای آن بر علیه خود طبیعت همزاد سرمایه است. فرایند نابودی طبیعت و محیط زیست را نباید در 

 روابطی دیگر جستجو کرد.  و جای دیگری

دی که اافر. داشته شد و کارگر آزاد یا توده وسیع خلع ید شده  به کار وا شدکه پول به سرمایه تبدیل  هنگامی از همان

سرمایه دار صاحب مواد خام، ماشین  و چون مالک چیزی نیستند الجرم از کارکردن و فروش نیروی کار خویش اند

ی  وسایل معیشت نیروی کار خویش را در ازا کارگر ،یین کننده برنامه ریزی و سرنوشت تولید استعتآالت و تاسیسات 

. کارگر از شرایط عینی تولید و وجود خودرا وقف کار می کند که نیروی مولد ثروت است با سرمایه دار مبادله می کند

جدا می شود و هیچ دخالتی در آنچه باید تولید شود مقدار تولید یا چگونگی آن ندارد. تمامی این شرایط را سرمایه تعیین 

گر از لوازم تولید ره کار با سرمایه که در آن کار از متعلقات و لوازم تولید است شخص کااما در همین رابطمی کند. 

نیست. سرمایه نه کارگر بلکه نیروی کار اورا به تملک خود در می آورد و هیچ عالقه ای به سرنوشت کارگر ندارد و 

ی است. کارگران همواره به حال خود کار مزد این مبنای شرایط زیست و زندگی کارگران از ابتدای شکل گیری روابط

رها می شوند در حالی که سرمایه دار به سرنوشت کاال و منتهی شدن آن به سود می اندیشد. کارگران، محیط زیست آن 

ها، بیغوله هایی که در آن زندگی می کنند، امراض و بالیایی که با آن دست و پنجه نرم می کنند، محیط زیست آن ها که 

همگی مسایل روز کارگران بوده و هست. سرمایه فقط به سرنوشت خود و به پویه  می شوندالینده ها تبدیل به منجالب آ

وضعیتی  قرار گرفته استدر بد ترین وضعیت اجتماعی کارگر ی ارزش افزایی خود می اندیشد. این در حالی است که 

برنامه ریزی کار و تولید، بیگانگی وی با کار خویش است. بیگانگی  ،از دخالت در پروسه کار اونتیجه ساقط شدن  که
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یعنی از دست رفتن شرائط تأثیرگذاری و دخالت در آنچه روی می دهد و آنجا که کارگر از محصول کارش جدا می 

محصول کار و اینکه این محصول  وخود کار  گردد دخالت آزاد وی در فرایند رخدادها نیز قطع می شود. خصلت کاالیی

به این ترتیب سرمایه داری  به دیگران یعنی سرمایه دار تعلق دارد اصل وریشه جهان بیگانه شده کارگر را می سازد.

رابطه مستقیم میان کارگر و محصوالتش )محصوالت تولید شده توسط اورا( پنهان می کند و رابطه او با محصول کارش 

ه در در گذشت او کارانسان و در حقیقت سرمایه حایلی می شود میان کارگر و طبیعت.  .می گردد رابطه با شئ بیگانه

رابطه مستقیم با طبیعت بود و خودرا جزئی انداموار از طبیعت می دید اما کار بیگانه شده با بیگانه ساختن انسان از 

 ،هنگامی که انسان از کار خویش بیگانه می شود. فراورده هایش او را از طبیعت و از خودش بعنوان نوع بیگانه می کند

اگر در گذشته هدف مستقیم و عمده تولید چه در کشاورزی و چه صنایع دستی تامین معاش و ایجاد ارزش مصرفی بود 

این جهان در سرمایه داری هدف تولید سرمایه سازی است و حاصل این روند ایجاد جهان بیگانه!  ،و نه ارزش مبادله ای

نه و در عین حال عینی که ساخته کارگران است به تمام و کمال دارایی دیگران می گردد و او هیچ سهمی در آن بیگا

انسانی که با ابزارش، با قطعه زمینی که رویش کار می کرد و مایحتاج زندگی خود را را فراهم می ساخت و  ندارد.

است. کارگر مزدی نه تنها هیچ تسلطی بر  شده طبیعت بیگانهبدین سان با طبیعت همراه و همگن بود، اکنون با این 

محصول کار خود ندارد، که در مقابل آن، در برابر کار مرده خود، یعنی سرمایه نقش موجودی از همه لحاظ مقهور، 

تر کارگر پیشرفت سرمایه داری و تقسیم کار بیش  بدون قدرت دخالت و فاقد هر نوع توان اعمال اراده را بازی می نماید.

را به مهره ای قابل تعویض و موجودی که هرگونه ابتکار و نو آوری از او سلب گردیده تبدیل می نماید و این همراه 

است با تولید هرچه انبوه تر اشیاء، هرچه کارگر بیشتر کاال و در نتیجه سرمایه تولید می کند خود بیشتر تحت کنترل و 

 اختیار سرمایه در می آید. 

لیلی و نقد تاریخ بهیچ وجه بازگشت به یک مبداء تخیلی، بازگشت به یک انسان ایده آل و رجعت به مبداء نگرش تح

نیست زیرا چنین مبدائی وجود خارجی ندارد. همه آن چه در باره تکامل جوامع بشری گفته شد به تاریخ تعلق دارد. 

مسائل محیط زیستی شده است. اینان تاریخ انسان رومانتیسیسم طیبعت گرای تجریدی امروزه نوعی نگرش انتقادی بر 

قبل از سرمایه داری را از فرایند تاریخی خود منتزع می کنند و خواهان ایجاد مادی آن در شرایط و روابط اجتماعی 

ین جود آورد. انسان ها همواره به جهان معه انسانی خارج از فعالیت مادی و واقعی وجود ندارد و نمی توان ب !امروز اند

ط تولیدی و اجتماعی سرمایه داری تعلق دارد. بو روابط اجتماعی معینی تعلق داشته و دارند. انسان کنونی نیز به روا

این انسان یا کارگر است و با فروش نیروی کارش امرار معاش می کند و هیچ نقشی در سازماندهی کار، این که چه باید 

لید گردد، محصوالت از چه موادی تشکیل گردند، ندارد و یا سرمایه دار و تولید شود، چه مقدار تولید گردد، چگونه تو

و مثال به  دبرنامه ریز روابط تولیدی سرمایه داری است. هیچ یک از این انسان ها را نمی توان از این روابط جدا کر

هزار سال گذشته باز گرداند. این در مورد پیش نهاده و دروغ دیگری نیز صدق می کند و آن عوام فریبی مضحکی است 

که امروزه توسط طبقه حاکمه همه کشورها، دستگاه های تبلغاتی آن ها، و انیستیتوها ی رنگارنگشان در بوق و کرنا می 

اینان نیز انسان مجرد و انتزایی می سازند تا همه ی «. ت محیط زیستی استعامل تغییرات و تخریباانسان »شود که 

، گرما و سرما را «محصوالت ارگانیک بخرید»، «مصرف گوشت را کاهش دهید»گناهان را بر سر او هوار کنند. که 

ژوازی تحت این ، و از این قبیل اراجیف!! عوام فریبان بور«!!لباستان را روی بند رخت خشک کنید« !! »تحمل کنید

علت  چون کارگران روابط تولیدی سرمایه داری را از تیر رس نفرت عمومی و در پس پرده مباحث محیط زیستی لوا

انسان بی طبقه و اینان . ریشه آن ها را از انظار کارگران مخفی سازندو  وجودی تخریبات محیط زیستی خارج می کنند

اما در عین حال هم مسبب است و هم رفع کننده همه نامالیمات محیط  مجردی می سازند که هیچ کجا یافت نمی شود
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هیچ یک از این حرف ها و توصیه ها چیز تازه ای نیست. اوال هدف و بنیان این ها همان طور که گفته شد  زیستی!!

ت اند و به این براین توهم زایی قرار گرفته که این افراد و مصرف کنندگان اند که عامل تخریبات محیط زیستی و طبیع

ترتیب روابط تولیدی و اجتماعی سرمایه داری را از تیررس انتقاد خارج کنند. ثانیا مبارزه منفی، تحریم کاالها و بایکوت 

آن ها که سابقه ای طوالنی دارد به دالیل زیر بی اعتبار و فاقد عملکرد اجتماعی اند. کاهش مصرف برخی کاالهای 

ز تولید سرمایه داری را در بر می گیرد هیچ تاثیری حتی بر سرعت تولید و حجم آن ها معیشتی که فقط بخش ناچیزی ا

تولید خود سرمایه در شکل کاالهای سرمایه ای نظیر ماشین آالت، ساختمان،  ،ندارد زیرا بخش اعظم تولید در این نظام

هم  که کاالهای مصرفی و معیشتی .و غیره است و انرژی، تولید انرژی راه و بندر و فرودگاه، شبکه های حمل ونقل

با مصرف کم برخی کاالها از جانب انگشت شماری افراد هیچ حادثه و  ،اکنون به میزان انبوه و افراطی تولید می شوند

خللی در تولید آن ها ایجاد نخواهد شد. عالوه بر این بخش اعظم توده های کارگر جهان که شبانه روز در جنگ و گریز 

ی، در بدست آوردن حیاتی ترین وسایل معاش، دارو و سرپناه اند چگونه قادر خواهند بود که برای حفظ فرار از گرسنگ

محیط زیست و طبیعت از این حداقل ها نیز صرف نظر کنند و بر گرسنگی که سرمایه داری بر آن ها تحمیل کرده با 

  تحریم بر آن بیافزایند!!

همواره موجودی اجتماعی بوده و به روابط معین اجتماعی تعلق داشته است و اکنون نیز به روابط طبقاتی  در واقع انسان

که در آن سرمایه همه چیز و انسان کارگر هیچ است. انسان کارگر که در کارگاه بزرگ تاریخ یعنی  دو تولیدی تعلق دار

د بلکه خود مختارند و بر او حکومت می ننها به او تعلق ندارطبیعت به کار گرفته می شود تا محصوالتی بیافریند که نه ت

رابطه اجتماعی سرمایه داری رابطه مادی بین افراد را به رابطه اجتماعی بین اشیاء و همان طور که گفته شد کنند. 

از پروسه تولید و کاالهای تولید شده توسط آن ها ایجاد می کند. بت وارگی کاال که منشاء آن جدا شدن تولیدکنندگان کاال 

گردش آن است، انسان های کارگر را به عناصر منفعلی تبدیل می کند که جز اوامر سرمایه از هیچ چیز تبعیت نمی 

کنند. سرمایه با وجودی که شیء نیست بلکه یک رابطه تولیدی معین و متعلق به یک صورت بندی اجتماعی معین تاریخ 

رت مشتی ماشین آالت، ساختمان، مواد خام، کاال و خالصه مجموعه ای از است که خودرا در شیء می نمایاند، بصو

مواد است که محصول کار گذشته اند، بر کار زنده حکومت می کنند عامل جبری تخریبات محیط زیستی و طبیعت است. 

یغوله آفریده و سرمایه در تسلط و نابودی طبیعت رشد می کند و انباشت می گردد و از ابتدای ظهورش برای کارگران ب

« 1845وضعیت طبقه کار در انگلیس »برای صاحبان خود کاخ. نگاهی گذرا به توصیفی که انگلس در نوشته خود 

ارائه می دهد گویای این واقعیت است که سرمایه در حین رشد خود همزادی بنام تخریب طبیعت و محیط زیست می 

که خود چون اپیدمی بر جان طبیعت و انسان افتاده است. انگلس در پرورد، داءما اپیدمی های رنگارنگ می آفریند زیرا 

توصیف خود از منچستر قلب صنعتی انگلیس هنگامی که از خیابان به خیابان با دید انتقادی خود عبور می کند می نویسد 

ست که گویی دو که محیط خیابان هایی که کارگران در آن زندگی می کنند چنان متفاوت از محله های اشراف بورژوا ا

خانه های بورژوا های منچستر در دهکه های دوردست تر همراه با باغاتی در چارلتون و آدریک یا »جهان متفاوتند. 

در ارتفاعات خنک چیت هام هیل، بروتون در هوای آزاد و سالم روستایی، در منزل هایی راحت که هر که نیم ساعت 

رفت، یافت می شدند... این است که اعضای این آریستوکراسی پولی می یا ربع ساعت اتوبوس از آن جا به شهر می 

توانند کوتاه ترین جاده را از میان تمام مناطق صعب العبور برای رسیدن به مکان های خود انتخاب کنند بدون ان که 

دهد که نرخ  انگلس نشان می«. هرگز دیده باشند که در وسط مصیبت چرکینی قرار دارند که به چپ و راست می خزد

یعنی هر قدر قشر اجتماعی کارگران پایین تر میزان مرگ مرگ و میر به طور معکوس با طبقه اجتماعی ارتباط دارد. 

 صنعتی شهرهایشهر تخیلی را که بسیار شباهت به « روزگار سخت»لز دیکنز در نول رچاو میر آن ها باالتر است. 
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هر آجر سرخ بود که اگر دود و خاکستر اجازه می دادند سرخ می بود...آن کاکتاون ش»دارد می نویسد  منچستر و پرستون

جا شهر ماشین آالت و دودکش های بلند بود که خارج از آن افعی های پایان ناپذیر دود خودرا همیشه و همیشه روی 

ن جریان داشت زمین پخش می کردند و هرگز نمی آسودند. در آن جا آبراهی سیاه رنگ و رودخانه ای به رنگ ارغوا

و توده ی انبوه ساختمان ها مملو از پنجره هایی بود که تما روز باز و بسته می شدند و پیستون ماشین بخار به طور 

فات متعلق به بیش از یاین توص«. یکنواخت همانند سر یک فیل در وضعیت جنون مالیخولیایی باال و پایین می رفت

تمامی جهان سرمایه وضع محیط زیست و طبیعت شهرهای صنعتی  این طور به نظر می رسد کهسال پیش است و  170

با این تفاوت بارز که ابعاد فجایع سرمایه در جهان کنون نجومی باال می رود. اگر در آن  را توصیف می کنند. داری

آن ها صنایع رشد کرده بود و با خود جنایات سرمایه بر علیه محیط زیست و  دوره نادر شهرهایی وجود داشتند که در

طبیعت را به همراه داشت اکنون میلیاردها کارگر جهان و هزاران شهر و میلیون ها روستا، دشت، جنگل، آب راه، 

ادعای بدون پایه و اساس  این ها  دریاچه، رودخانه، دریا و اقیانوس از گند و تعفن سرمایه در حال خفگی و نابودی اند!

 نیستند، واقعی اند و بر پایه ی داده های حقیقی استوارند.

 

به جان انسان و طبیعت  که سرمایه در کلیت خود بعنوان اپیدمیبعد از این مباحث کلی که بر محور اپیدمیک سرمایه و 

افتاد به سراغ اپیدمی هایی که سرمایه بر سر بشر، محیط زیست او و طبیعت می آورد و در این مدت یک سال چه ابعاد 

جدیدی یافته می رویم. چنین مباحثی و بکاربردن چنین مقوالتی نه از سر تفنن و بازی کردن با لغات و مقوالت است 

اکید و مورد نقد قرار گرفت می بایست در ادامه و در ریز حوزه های مختلف پیش ریز بلکه همان طور که در فوق ت

 از هم اکنون می بایست تاکید  قرار گیرد تا از درک ناروشن این مقوله جلوگیری کند. دقیق سرمایه مورد بررسی

ت همان طور که در این روز ها ورد زبان هر وراج بورژوا اس« بحران محیط زیستی»شود که آن چه تحت عنوان 

 و از ذاتاز آسمان نازل شده ای نیست بلکه این همزاد سرمایه یک روزه فوق نشان داده شد بهیچ وجه پدیده ای جدید و 

بوده و از روز ازل که این روابط تولید شکل گرفت و به رابطه مسلط اجتماعی طبیعت آن  ضد و ضد انسانی قهری

سرسام آور آن هستیم. این  کمی با آن رشد کرد و اکنون نیز ما فقط شاهد رشد تبدیل گردید در نطفه آن شکل گرفت و

سال پیش چندین میلیون برابر انباشت سالیانه دارد درست  170پدیده کامال و در راستای رشد سرمایه که نسبت به حدود 

و  به صد نسبت میزان ارزشه چلحاظ حجم و  چه بهسرمایه جهانی  ،سرمایه به معنای عام آن بهمین میزان رشد میکند.

آن ها هزاران، میلیون ها و در  انرژی( نظیر)مواد خام، کمکی  سرمایه و گردشی بخش ثابت مثال درسال پیش  هفتاد

در همین مدت نیز تخریبات محیط زیستی ابعاد نجومی  .بار رشد کرده و افزایش یافته است میلیاردها ها برخی حوزه

تخریب یافته و بهمن وار افزایش می یابد. آلودگی هوا و افزایش آالینده ها، افزایش و بازگشت امراض و اپیدمی ها، 

طبیعت و از بین بردن جنگلها و محو جانوران، افزایش گرمایش زمین و تنش های آبی، آزاد کردن و گسترش فلزات 

گین در طبیعت و محیط زیست، افزایش سرسام آور زباله بر روی زمین و جمع شدن هرچه وسیعتر توده زباله در سن

مواد مغذی  نکاهش و از بین رفتدریاها، پیدایش و گسترش بیابان و صحرا هم زمان با توفانی شدن و شدت باران ها، 

فع آفات نباتی در کشاورزی و تاثیر مخرب آن بر خاک و تاثیر مخرب آن بر سالمت انسان، گسترش کاربرد مواد د

تغییرات سیستم تغذیه بشر و تاثیرات آن بر سیستم دفاعی بدن در بروز امراض تا کنون  ،سالمت انسان و جانوران

ناشناخته! این ها لیست اجمالی اپیدمی هایی است که سرمایه بر سر بشر می آورد و ما در ادامه به ریز و جزئیات آن ها 

تالش هایی که احزاب سبز و عموما اروپایی تحت عنوان حفظ طبیعت و محیط زیست می کنند و از چند  پردازیم. می

دهه قبل شروع شده است صرفا باز تاب رشد کمی و سرسام آور تخریبات محیط زیستی است که امروزه برای همه 
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برای چنین احزابی جنبه فرعی دارد و موضوعی هویدا است و بورژوازی قادر به کتمان آن ها نیست با این وجود حتی 

. موضوع اصلی جانبی است برای چک و چانه زدن با رقبای هم طبقه ای در راه یافتن به کوریدور های قدرت پارلمانی

این ها شرکت در قدرت و سهم خواهی است به همین دلیل نیز کنفرانس ها، نشست ها و تصویب اساس نامه و پالتفرم 

  چ دردی از هیچ تخریب محیط زیستی درمان نکرده و نمی کند.نویسی ها هی

اغلب این طور وانمود می شود که تخریبات محیط زیستی در نتیجه اشتباهات، سهل انگاری ها و عدم محاسبات درست 

بگیرند سرمایه داران و دولت آن ها رخ می دهد. و گویا اگر اینان مالزمات طبیعت، انسان را در محاسبات خود در نظر 

و قدری از سهل انگاری خود بکاهند چنین فجایعی رخ نمی دهد و سرمایه داری چیز خوبی برای انسان و طبیعت می 

شود! آن چه که در این بحث در نظر گرفته نمی شود و عامدا مخفی می گردد و یا در واقع دروغ بزرگی که به توده ها 

هدف سرمایه تولید ارزش اضافی ز هیچ احدالناسی فرمان نمی برد. گفته می شود این است که سرمایه جز از سرمایه ا

مانع حقیقی تولید سرمایه داری، خود سرمایه است که عبارتست از : »و ارزش افزایی سرمایه است. به گفته مارکس 

د برای سرمایه سرمایه و ارزش افزایی آن بعنوان مبداء، مقصد، انگیزه و منظور تولید پدیدار می گردد، تولید فقط تولی

شکل دادن وسیع پروسه زندگی برای جامعه تولید کنندگان  بوده و نه بالعکس، یعنی وسایل تولید صرفا وسیله ای برای

(. همین که هدف تولید سرمایه است تمامی شرایط برای این هدف می بایست 15)سرمایه جلد سوم فصل « نمی باشد

زیست، شرایط زندگی کارگران و نابودی طبیعت، از بین بردن جنگل ها فراهم باشد و از این رو سالخی کردن محیط 

واقع هنگامی که سرمایه داران برای تولید کاالیی دست به انکشاف می زنند خود از حاصل مقابل توجیه است و در اکثر 

برای روشن شدن این بحث کار، سرنوشت محصوالتی که ایجاد می کنند و عواقب محیط زیستی آن با اطالع هستند. 

 قدری به عقب بر می گردیم و پرونده خود سرمایه داران را در این زمینه ورق می زنیم.

 Intergovernmental Panel on Climate Changeنشست بین المللی در زمینه تغییرات آب و هوایی  48تا کنون 

(IPCC)  ایجاد کننده  املاما در هیچ یک از این سمینار ها حتی اسمی از عوبا هدف تغییر مسیر آن صورت گرفته است

د. اما سرمایه دارانی که در این زمینه ها سرمایه گذاری می نامند برده نمی شو تغییرات محیط زیستیآن چه که آن ها 

( که بزرگترین شرکت نفتی Exxon Mobil Corporationمی کنند خود می دانند چه می کنند. شرکت نفتی اکسون )

 همشتقات نتیج و یعنی نفتمیالدی از تحقیقات خود بر روی سرنوشت کاالهای تولیدی خود  1970جهان است در دهه 

به دوره ماقبل سرمایه داری کره زمین به میزان دو تا سه درجه سانتی گراد نسبت دمای متوسط  2060ه تا سال گرفت ک

گزارش تاکید می این   1!!درجه خواهد رسید 10صنعتی افزایش می یابد و این افزایش در قطب های زمین به میزان 

سرمایه داری صنعتی می رسد. مقدار گاز  از میزان آن در قبلکند که میزان غلظت گاز کربنیک جو زمین به دو برابر 

( می جزء در میلیون) ppm 560به  2060( بود و در سال جزء در میلیون) ppm 288کربنیک جو در آن زمان 

جزء در میلیون  403غلظت گاز کربنیک جو زمین به  2016توجه کنید که در سال  .مراجعه کنید( 5)به نمودار  رسد

های و هوی بسیاری در کنفرانس های هوایی بر پا کرد که اکنون می  400همین امر یعنی گذر کردن از مرز رسید و 

( Emissions Gap Report 2018, November 2018آب و هوایی سازمان ملل ) بخشبایست کاری کرد!! 

است که رشد  آب و هوا در لهستان منتشر شده آمده یاز آغاز کنفرانس جهان شیکه تنها چند روز پ 2018نوامبر  27در 

سال  9سازمان ملل متحد از  ستیز طیدفتر محگازهای گلخانه ای است.  شیعلت افزا جهان سرمایه اقتصاد حتی ناچیز

 یاگلخانه یگازها دیموجود تول تیکه در آن وضع کندیمنتشر م یعلم قاتیمطالعات و تحق هیبر پا یهمه ساله گزارش شیپ

و همواره در مورد افزایش این گاز ها رو مورد توجه قرار گرفته  شیپ یهاروند در سال نیدرباره ادامه ا هاینیبشیو پ
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ولید رشد ت هشدار می دهد اما همانطور که روند رشد انباشت سرمایه به پیش می رود و این انباشت سال ها است حتی از

ارزش اضافی پیشی گرفته است، گوش هیچ سرمایه دار و دولت سرمایه به نجوا ها و هشدار های سازمان ملل سرمایه 

گرایش رو به افزایش نرخ سود عمومی به کاهش که ریشه در افزایش بار آوری کار در روابط  .داری بدهکار نیست

ه ثابت را به همراه دارد. این به معنی احتیاج هر چه افزاینده تولیدی سرمایه داری دارد حجم ارزشی روبه افزایش سرمای

نیز هست که در افزایش بی انقطاع تولید مواد انرژی زا  )بخش متغیر سرمایه پایا( تر سرمایه به مواد خام و مواد کمکی

 یابراز نگران سیپار مانیبا اشاره به مفاد پ اخیر سازمان ملل در گزارش نظیر نفت، گاز و ذغال سنگ نمودار می گردد.

 حتی که یخواهند شد به طور یدچار مشکل جد 2020به اهداف آن تا سال  دنیرس یامضاکننده برا یشده که کشورها

 .نمی شوند( محقق رتریسال د 10) 2030تا سال  2020در سال  یاگلخانه یکنترل گازها یشده برا نییتع یارهایمع

 2030اند تا سال شده مانیکشور جهان هم پ 190حدود  ،2015در سال  سیپار یمیدر قالب معاهده اقلکه  قابل توجه این

که نه تنها در  ی. هدف!!درصد کاهش دهند 55 شودیم دیخود را نسبت به آنچه امروز تول کربن دیاکسید دیتول زانیم

این رشد می تواند انعکاس رشد تولید ناخالص  هم ربرو شده است. یدرصد 1.2نداده بلکه با رشد  یسال گذشته رو

 جهانی باشد.

سال از گزارش شرکت اکسون می گذشت و هیچ کس، هیچ سرمایه داری و هیچ دولت سرمایه  40این در حالی بود که 

کارگر مخفی نگهدارند.  قدمی از قدم بر نداشت که هیچ همه تالش کردند تا نتایج این گزارشات را از دید توده هایداری 

 باال آمدن فاجعه شامل موارد و جزئیاتی از پیامد های گرم شدن کره زمین نظیرگزارش پژوهش گران شرکت اکسون 

از جهان به بیابان  دیگری که بخش های و بزیر آب رفتن بخش هایی از سواحل جهان هم زمان و اقیانوها اهایبار آب در

ذکر می  و صحرا تبدیل می شوند )در این گزارش بطور مشخص از غرب میانه امریکا که به صحرا تبدیل خواهد شد

ششمین شرکت ( Royal Dutch Shell( گزارش داخلی دیگری در شرکت نفتی شل )1988چند سال بعد ) .، بودشود(

تفاوت این گزارش با گزارش شرکت اکسون در این بود .  2رسیده بودبزرگ نفتی جهان، منتشر شد که به نتایج مشابهی 

اتفاق خواهد افتاد. این گزارش نیز به باال رفتن سطح آب  2030تا سال  گرمایی زمین افزایش که رسیدن به این درجه

های قطبی و بخصوص دریاها تا میزان یک متر و پیامدهای آن اشاره دارد و نیز بر این امر تاکید دارد که ذوب شدن یخ 

متر در سراسر جهان منجر شود!! هر دو این گزارشات  6تا  5تا حدود  سطح آب های جهان قطب جنوب به باال رفتن

تمامی آن چه که بین زمین و جو  !اشاره دارندبه نقش کاالهای تولید شده توسط شرکت هایشان یعنی نفت و مشتقات آن 

 1نمودار زمین می گردد و نقش گاز های گلخانه از جمله گاز کربنیک در آن رخ می دهد و موجب افزایش گرمایش 

 تصویر شده است. 

( وابسته به سازمان ملل متحد در ژنو اعالم کرد که در حال WMOسازمان جهانی هواشناسی ) 2018در نوامبر 

ها و ای مبنی بر تغییری در روند پدیده هایی چون، افزایش سطح آب دریاها، اسیدی شدن آب اقیانوسحاضر هیچ نشانه

کربنیک  اکسید یا گازبدون کاهش کربن دی»هوایی، وجود ندارد. این پژوهش می گوید و تغییرات در اوضاع وخیم آب

( تغییرات O2N(، مونو اکسید نیتروژن )4CHای از جمله گاز متان )( و دیگر گازهای گلخانه2CO)با فرمول شیمیایی 

. این گزارش در ادامه (11)نمودار  ناپذیری برای کره زمین خواهند داشت"آب و هوایی پیامدهای ویرانگر و بازگشت

کشور  ۱۹۱هانی تقریبا از دست رفته است. سازمان جهانی هواشناسی که می گوید که امکان جلوگیری از این فرایند ج

بود  ppm 403.3میالدی  2016جهان عضو آن هستند، اعالم کرده که غلظت گازکربنیک در سطح جهان که در سال 

افزایش یافته است. این سازمان بر این نظر است که غلظت گازکربنیک جو  ppm 405.5میالدی به  2017در سال 

های توانند چون سالنمیها دیگر ها یا جنگلبه باالترین حد خود رسیده است. در چنین شرایطی اقیانوس 2017در سال 
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این گزارش هم چنین می گوید بعد  .3( 11هایی چون دی اکسید کربن را جذب کنند )نمودار گذ شته به اندازه کافی آالینده

درصد بوده است.  82ایش داشته و در این افزایش نقش گاز کربنیک درصد افز 41شدت گرمایش زمین  1990از سال 

درجه  3تا  2میلیون سال پیش اتفاق افتاده که موجب افزایش درجه حرات زمین به میزان  50تا  3چنین افزایشی تنها در 

 2017در سال مترگردید. رقم غلظت گاز کربنیک  20تا  10گردید و این باعث افزایش ارتفاع آب دریاهای جهان به 

(405,5 ppm )146  ( است در حالی که افزایش این گاز 1750درصد بیش از مقدار آن پیش از سرمایه داری )سال

سال پیش از آن بوده است. این امر بدین معنی است که شتاب  10برابر مقدار افزایش متوسط  2017تا  2016بین سال 

با جهش های هولناکی همراه بوده است. در مورد گاز متان  باید  افزایش گاز کربنیک در جو زمین در سال های اخیر

درصد افزایش این گاز به جو زمین ناشی از کارخانجات، کشاورزی و دامداری صنعتی، نفت و گاز و هم  60گفت که 

برابر چنین ذوب شدن یخ ها جهان و آزاد شدن گاز متان محبوس در آن ها است. مقدار افزایش این گاز نزدیک به سه 

درصد از کودهای شیمیایی، پروسه های تولیدات  40آن قبل از سرمایه داری است. افزایش مونواکسید نیتروژن جو زمین 

همین  درصد بوده است. 122صنعتی، ذوب شدن یخ های جهان است. رشد آن نسبت به قبل از آغاز سرمایه داری 

اگر افزایش گازهای گلخانه ای بهمین صورت ادامه یابد گزارش می دهد که  2018نوامبر  29( در WMOسازمان )

این گزارش هم چنین می گوید زمین در سال کنونی تا  درجه گرمتر خواهد شد. 5تا پایان این سده درجه حرارت زمین 

اکتبر گرمترین دوره در سه سال اخیر بوده است و فراموش نکنیم که هر یک از سه سال اخیر از نظر افزایش حرارت 

 (.  the Climate in 2018WMO provisional Statement on the State of.کورد دار سال قبل بوده اند )ر

که روز « IPCCوهوایی المللی تغییرات آبمجمع بین»پژوهشگران  آن در آخرین کنفرانس تغییرات آب وهوایی که در

گویند میاند، (، کره جنوبی، شرکت کردهIncheon, Koreaدر نشست )  (2018 اکتبر 8مهر ماه ) 16دوشنبه 

 4« !! درجه بیشتر خواهد شد 1.5»،  0420، سال تاگرمای زمین « !! چنانچه وضعیت فعلی ادامه پیدا کند»

بار است این جمالت را تکرار می کنند حتی یک بار از خود سوال نمی کنند که چرا هیچ اتفاقی نمی افتد!!  48اینان که 

افزایش تدریجی حرارت زمین گفتگو می کنند و این در حالی است که هم سال بعد از سال دور هم جمع می شوند و از 

درجه نسبت به دوره ماقبل سرمایه داری صنعتی افزایش یافته است و هم اکنون شاهد تغییرات  1اکنون حرارت زمین 

تحقیقات جدیدی  گزارش این نشست بنابر و تخریبات گسترده آن هستیم. من در ادامه به یک یک این تغییرات می پردازم.

در پایان این درجه ای زمین  2انجام شده که نشان می دهند آن چه قبال در نظر گرفته می شد که در افزایش گرمایش 

اتفاق خواهد افتاد. آنها می نویسند که عواقب فوری تغییرات اقلیمی نیز  هدرج 1.5صورت خواهد گرفت در افزایش سده 

ها و مراتع در سوزی جنگلرخ خواهد داد! از جمله این عواقب آتش 2040یعنی تا  شد،بسیار زودتر از آنچه تصور می

ها ، به صحرا تبدیل شدن بخش هایی از جهان، فرورفتن ساحل)نمونه زنده آن آتش سوزی های اخیر کالیفرنیا( سطح وسیع

است. بر  های مرجانیصخره و مرگ انبوهی از آسا های سیلدر عین حال بارش باران زیر آب، وقوع خشکسالی شدید

آنها برای نوشتن  تریلیارد دالر خواهد رسید. 54اساس ارزیابی این متخصصان، صدمات ناشی از تغییرات اقلیمی به 

اند. به گفته این پژوهشگران میزان تولید دی اکسید کربن این گزارش بیش از شش هزار پژوهش علمی را بررسی کرده

کاهش یابد! این در حالی است که  2010درصد نسبت به میزان تولید شده در سال  45 حدود 2030نیز باید تا سال 

علت آن عطش سیری (. 2نمودار میلیارد تن گاز کربنیک به مقدار آن در جو زمین افزوده می گردد ) 30سالیانه بیش از 

راه های حصول به این مقصود است  ناپذیر سرمایه به سود و انباشت سرمایه است. تمامی دقدقه و نگرانی سرمایه یافتن

آن چه که کمترین نگرانی را برای آن ایجاد می کند عوارض تخریبی است. کاهش هزینه تولید کاال چه  و در این مسیر

اولیه  از طریق کاهش سرمایه متغیر )نیروی کار( و یا بخش گردشی سرمایه ثابت و در این مورد مشخص هزینه مواد

http://ane4bf-datap1.s3-eu-west-1.amazonaws.com/wmocms/s3fs-public/ckeditor/files/Draft_Statement_26_11_2018_v12_approved_jk.pdf?NKxFEzQf_oC80ccPsdsMDUIFw5EdKJDl
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ردن میزان سود سرمایه است. تا زمانی که تولید انرژی و عرضه آن بعنوان کاالی سرمایه ای راه های باالب کمکی و

قابل رقابت به اندازه کافی ارزان است و منابع آن قابل دسترس و اطمینان اند تولید نفت و گاز نه تنها مقرون به صرفه 

. هزینه امروز تولید نفت آن قدر پایین است که است بلکه  بسان شریانی جاری بازار های سرمایه جهان را آرام می کند

 سیله آنوکه ب Fracking (Shale oil extraction)هیدروفراکتورینگ ویا فراکینگ حتی تکنیک های استخراجی نظیر 

گردد امروزه حوزه پیش ریز سرمایه ای انرژی در امریکا است که این بخش از استخراج می  ( oil shale) نفت شیل

و برای  رسیدهمیلیون بشکه در روز  11نفت در امریکا اکنون به . تولید 5پیشرفت تولید نفت امریکارا به عهده دارد

در این رابطه تولید  و اولین بار پس از سال ها افت تولید نفت تولید کنندگان امریکایی صادرکننده نفت به اروپا شده اند

اداره اطالعات نفت شیل است.  امریکانفت تولیدی  کل از نیمیبیش از  نفت شیل بخش رشد یابنده این حوزه است و اکنون

 کاینفت خام آمر دیتول شیکرد که افزا ینیبشیپ یدر گزارش ،1396سال  بهشتیارد 20روز چهارشنبه،  کایآمر یانرژ

اداره اطالعات  یرسم تیسا گزارش که در وب نی. اکندیرا محدود م 2018سال  در متیق شیاحتمال افزا هرگونه

خواهد  شیشد افزا یکه تصور م یاز مقدار شیب کایخام آمر تروزانه نف دیکه تول دیافزایمنتشر شد م کایآمر یانرژ

هزار بشکه  310و  ونیلیم 9به  2016هزار بشکه در سال  870و  ونیلیم 8از  شیهزار بشکه افزا 440و با  افتی

توافق اوپک در  .دیبشکه در روز خواهد رس ونیلیبه حدود ده م 2018در سال  کایکل آمر دی. تولدیرس 2017در سال 

 یداد تا حفار کایدر آمر لیش دکنندگانیبه تول زین یها کمک کرد، اما جان تازه ا متیبه باال رفتن ق یشسال پ ماه نوامبر

افزایش قیمت نفت در  تاکنون برسانند. 2015سطح از اواسط  نیکشور را به باالتر نینفت ا دیداده و تول شیها را افزا

. هم اکنون یعنی در بشکه برسد ونیلیم 5 بیش از به همان سال در ماه مه لیروزانه نفت ش دیتولسال پیش باعث شد که 

درصد از قیمت نفت کاسته شده اداره اطالعات انرژی  25با وجودی که تا کنون در عرض دو ماه  2018وامبر سال ن

میلیون  12تولید کنندگان امریکایی سطح تولید خودرا به  2019سال آینده یعنی  اول یمهامریکا پیش بینی می کند که در ن

بشکه برسانند. خبر گزاری رویترز گزارش می کند که هدف از افزایش تولید نفت امریکا جلوگیری از هرگونه رشد 

 .افزایش یافته است لیش داتیتول قیاز طرصرفا  کایآمر ینفت داتیتولدالر است. در سال های اخیر  85قیمت به باالی 

افزایش  نیا یاست که به لحاظ آمار ی. گفتنافزایش می یابد روز به روز کایآمر ینفت یهاتعداد چاهرویترز می نویسد که 

اکنون مقرون به صرفه است، به  لیاستخراج نفت ش نهیخود نشانگر آن است که مخارج و هز در مدت کوتاه هاتعداد چاه

 سودآور است. لیش ینفت داتیتول یدالر هم باشد برا 45نفت  یر بهاکه اگ یطور

این تفاوت را به وضوح نشان می  3نمودار هزینه تولید نفت بین تولید کنندگان مختلف بسیار متفاوت است نگاهی به 

دهد. مهمترین نتیجه از این بحث کوتاه هزینه تولید انرژی این است که تا هنگامی که هزینه تولید نفت پایین است دلیلی 

سرمایه و بالطبع  ایبر محیط زیست و طبیعت نمایند بالعکسبرای سرمایه داران وجود ندارد که انگیزه سود را فدای 

و کسب ارزش اضافی  چه سرمایه ای و چه مصرفی کاال هر چه بیشتر آن چه درجه اول اهمیت است تولید سرمایه داران

انگیزه سرمایه داران نفت شیل حداکثر استفاده از موقعیتی است که برایشان پیش  حاصل کار کارگران بشکل سود است.

و لذا قیمت تمام  نوز و سال ها است جنبه عام نیافتهآمده بدین معنی که آن ها بر تکنیک و شیوه تولیدی تکیه دارند که ه

شده بشکه نفت آن ها پاین تر از قیمت بازار است اما همین سرمایه داران محصول خودرا باالتر از قیمت تمام شده خود 

بفروش می رسانند و به این ترتیب در موقعیت نرخ سود باالتری از رقبا هستند. حاصل این بحث این که گوش هیچ 

سرمایه دار فعال در این حوزه پیش ریز سرمایه در هیچ کجای جهان سرمایه بدهکار عجز و البه های اکادمیک در 

آن  ازمین دلیل نیز نمودار افزایش گازهای گلخانه ای و ه هزیستی نبوده و نخواهد بود وب طکنفرانس های بین المللی محی

یشتر طی می کند و به گفته همین پژوهشگران از پیش بینی های سیر صعودی خودرا حتی با شتابی ب میان گاز کربنیک

https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale
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رشد تولید نفت در جهان بی وقفه ادامه دارد. هر قدر آن ها جلوتر رفته و آثار مخرب خودرا زودتر عیان می کند!! 

فرمول  سرمایه بیشتر انباشت می گردد در هر دوره چرخش خود نیاز بیشتری به انرژی، مواد اولیه و کمکی دارد این

چنان  میلیاردها متر مکعب گاز در سال نشان می دهد میلیون بشکه نفت در روز و 100ساده اکنون خودرا در تولید 

و در داشته گاز تولید  میلیارد متر مکعب 185 ،2015در سال ایران  می کنداعالم  آژانس اطالعات انرژی آمریکا که

در این حوزه مانند حوزه نفت سرمایه داری ایران از  .خواهد رسید مترمکعبمیلیارد   214 تولید آن به 2018سال 

سال حاکمیت اسالمی سرمایه بر طبل تولید سود نواخته و در تخریب محیط  40هیچ رقیبی عقب نیست و در این مدت 

های وهوی وسیعی که در زیست و طبیعت گوی سبقت را از همه دولت های سرمایه و سرمایه داران ربوده است. 

ب و هوایی سرداده می شود هزاران کیلو متر از واقعییات و آن چه که بر روی زمین و در حضور ما کنفرانس های آ

کارگران و بر ما روی می دهد فاصله دارد. برای رو نمایی از دروغ های بزرگی که در این مکان ها برای فریب ما 

 یالمللنیمجمع به جنوبی باز گردیم. در این در کر 2018اکتبر  8گفته می شود کافی است به همین کنفرانس آب و هوایی 

به اقدامات  نیزم شیگرما زانیمحدود کردن م یبرا می شود که هشدار داده یبا انتشار گزارش ییآب و هوا راتییتغ

کند.  دایپ یتوجه قابل شیافزا دیبا ریپذ دیاز منابع تجد یانرژ دیاست. به گفته دانشمندان سهم تول ازیو گسترده" ن ی"فور

 یکار نیزم شیمقابله با گرما یشده، چنانچه برا دیمنتشر شد، ق یدر کره جنوب نچئونیگزارش در نشست ا نیدر ا

 دایپ شیافزا گرادیدرجه سانت 1.5به مقدار  2052تا  2030 یهادر فاصله سال نیکره زم یگرما رد،یصورت نگ

 40از  سندهینو 91گزارش که با مشارکت  نیرا به همراه خواهد داشت. ا یبار انیز یامدهایامر پ نیخواهد کرد که ا

تا سال  ریدپذیاز منابع تجد یانرژ دیسهم تول یستیبا تیوضع نیاز ا یریجلوگ یکرده برا هیشده، توص هیکشور جهان ته

تولید انرژی های تجدید پذیر هم اکنون چقدر است و این آرزو  !! حال ببینیم سهم کنونیدرصد برسد 85تا  70به  2050

طبق  درصد برسد بر اساس کدام واقعیات و تخیالت قرار گرفته!! 80سال دیگر این سهم به حدود  30که در حدود 

( GWhگیگا وات ساعت ) 157در سراسر جهان  2017( در سال International Energy Statisticsگزارش )

( TWhتراوات ) 160000تجدید پذیر )خورشیدی و بادی( تولید شد و در همین سال کل انرژی تولید شده به انرژی 

 1کمتر از ساعت رسید. با یک حساب سر انگشتی می توان گفت که این مقدار انرژی تولید شده تجدید پذیر هم اکنون 

درصد این  80سال  30می توان در طول مدت چگونه و با کدام سرمایه   درصد کل انرژی تولید شده جهانی است!!

نظیر  سرمایه داری پر قدرت فاصله را پر کرد! تولید انرژی تجدید پذیر هم اکنون با سرمایه های سوبسیدی دولت های

به  2035از طرف دیگر تقاضا برای انرژی تا سال چین، آلمان و برخی دیگر کشورها تولید و به فروش می رسد. 

آرزوهای اندیشمندانه این آقایان حتی نمی  بنابر این (.IEA, 2013دار کنونی افزایش خواهد یافت )میزان یک سوم مق

 انرژی خورشیدی و بادیسال دیگر را جواب دهد.  17انرژی   تواند سرعت افزایش تقاضای سرمایه جهانی برای

در همه  بعنوان مکمل خواهد بود زیرا آن ها را نمیتوان مبنای محاسبات انرژی ثابت و پایداری به حساب آورد. همواره

جای جهان و در طول سال دسترسی به چنین انرژی هایی امکان پذیر نخواهد بود. به همین دلیل نیز تبلیغی که دولت 

دارد و خود آن ها  ییز سرمایه انجام می دهند جنبه نمایشهای سرمایه داری بر سر سرمایه گذاری در این حوزه پیش ر

سال، نظام سرمایه داری برای تهیه انرژی مورد نیاز چرخه تولید سود  دویستدر طول بیش از  آن را جدی نمی گیرند.

 و سرمایه به انرژی های فسیلی )نفت، گاز و ذغال سنگ( آویخت و به خاطر ارزان بودن و قابل دسترس بودن آنها

( را ایجاد کرده است. تغییر در این ساختمان و بنیاد Energy infrastructureسیستمی از ارتباطات و فناوری ها )

نه تنها مستلزم هزینه های گزافی است، بلکه سیستم جایگزین آن باید از حد اکثر اطمینان و تضمین نیز برخوردار باشد.  
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جبران پذیر نه موانع تکنیکی بلکه هزینه های بسیار سنگینی است که بزرگترین مانع برای تولید انرژی با روش های 

ی که این خیال پردازان در سالن های کنفرانس های آب و هوایی حتی بتواند جایگزین انرژی فسیلی موجود گردد. موانع

رف میزان زیادی ایجاد سیستم ارتباطی و فناوری انرژی جایگزین مستلزم مصبه آن ها اشاره ای نمی کنند چنین اند. 

انرژی است که پیامد های محیط زیستی آن از این که هم اکنون شاهد آن هستیم بیشتر خواهد بود زیرا تا زمانی طوالنی 

بطور یقین تمامی مرز های کنترل مصرف انرژی و . رفع چنین نیازی ما شاهد دو و یا چند سیستم متوازی خواهیم بود

تا هنگامی که هزینه تولید انرژی فسیلی با توجه به طور که جا بجا نشان داده ایم !! همان پیامد های آن را می شکند

تکاملی که طی بیش از صد سال گذشته داشته است پائین است و کاهش نیز خواهد یافت و هم چنین دسترسی به منابع 

. طول عمر شناخت تکنیکی ستاست هیچ انرژی جایگزین قادر به رقابت با آن نی ایشرو به افز هاانرژی  نوع جدید این

ی خورشیدی ژاگر این کار یعنی تولید انرتولید انرژی خورشیدی بیش از تولید انرژی توسط سوخت های فسیلی است 

برای نظام بردگی مزدی مقرون به صرفه و قابل دوام و استمرار بود تا کنون می بایست جای انرژی حاصل از سوخت 

هیچگاه اما سرمایه داری  صنعتی به اندازه هم استسرمایه داری این دو کاال در تولید فسیلی را گرفته باشد، زیرا عمر 

 !! نیاز حیاتی انباشت خود را فدای آن چه که برای تأمینش نیاز به هزینه های هنگفت است نخواهد کرد

رابطه اجتماعی و جهانی است از آن جایی که سرمایه روابطی محدود شده در منطقه جغرافیایی معینی نیست بلکه یک 

باالطبع تخریبات محیط زیستی آن، نشر و گسترش اپیدمی های آن نیز جهانی است. عالوه براین هوا، آب، خاک و جو 

در حال حرکت و درهم رفتن هستند و سیال بودن آن ها تاثیر تخریبات محیط زیستی را در جهان منتشر می  زمین دائما

نمودار  این نیست که کدام سرمایه داری بیشتر یا کمتر از دیگری در این فجایع شریک است. کند. در این جا بحث بر سر

رشد انباشت سرمایه کامال بر انباشت گاز کربنیک  یعنی نشان می دهند که چگونه رشد تولید نفت و گاز، 5و  4های 

سال بطور پیوسته  39ن بشکه نفت در طول میلیو 3جمهوری اسالمی سرمایه با تولید روزانه بیش از  تاثیر مستقیم دارد.

در انباشت گاز کربنیک در جو زمین شرکت فعال داشته است. از میزان تولید گاز در این مدت اطالع  و انقطاع ناپذیر

پترلیوم نیز گزارشات ضد و نقیض وزارت خانه و  دقیقی در دست نیست زیرا منابع خارجی نظیر گزارشات بریتیش

با وجودی که تولید و درآمد دولت سرمایه داری ایران از بابت نفت بخش کمی از درآمد  .مقامات جمهوری اسالمی هستند

سرانه ایران است اما دسترسی به ارزهای سنگین و پر قدرت خارجی نظیر دوالر و یورو موقعیت دولت سرمایه ایران 

دست باالیی قرار می دهد. نکته ای که این روزها با صدور  در وضعیت ر سرمایه گذاری های درون ایران و منطقهرا د

میلیارد دوالر درآمد از صادرات  30، 2006بخوبی مشاهده می شود. بطور مثال ایران در سال  هتحریم های امریکا ب

( بود اما دست احمدی نژاد GDFل تولید ناخالص ملی )درصد از ک 18.7این مبلغ فقط  نفت خام داشت و در حالی که

از مجموعه  1394تا  1385را در سرمایه گذاری ها باز گذاشت همانطور که در آمد دولت سرمایه ایران بین سال های 

طبق گزارش بانک ) میلیارد دوالر در بلند پروازی های آن نقش مهمی ایفا کرد 604نفت و گاز صادراتی مجموعا 

میلیارد دوالر بوده که از این مقدار  044در حد  2017کل تولید ناخالص ملی ایران در سال  2018جهانی در نوامبر 

این درآمد ها حاصل کار و ارزش  .(میلیارد دوالر است 58میلیارد دوالر بخش صادرات بوده که از این سهم نفت  95

لی نفت ایران و هزاران کارگر بی قرار داد است. تولیدات شرکت مرد استثماروم( 1390هزار کارگر )سال  41اضافی 

گاز طبیعی، بنزین موتور، بنزین هواپیما و تولیدات پترو شیمی نیز این شرکت عظیم فقط نفت خام نیست بلکه شامل 

هست که ارزش محصوالت ساالنه تولید شده توسط این کارگران به میلیارد ها دوالر می رسد. همین طور شرکت ملی 

( و کاالهای تولیدی شامل مواد شیمیایی جهت 1394هزار کارگر مورد استثمار )سال  37صنایع پتروشیمی با شمار 

جهت تولید انواع پالستیک  مصرف در صنایع تولید دارو و آفت کش ها، کاالهای نیم ساخته شیمیایی، پلی مرهای صنعتی
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اد دفع آفات نباتی، فلزات سنگین نظیر سرب، جیوه و ها، مصنوعات شیمیایی کشاورزی نظیر کودهای شیمیایی، مو

بنابر گزارش وزارت نفت داشته است.  و همزمان تخریب محیط زیست کدمیم، نقش کلیدی در انباشت سرمایه در ایران

هزار  650میلیون و  24نفت و پتروشیمی ایران  شرکت ایران در همین سال شرکت های شیمیایی و زیر مجموعه های

تن محصوالت شیمیایی، دارویی، کودها، آفت کش ها، انواع روغن ها، رزین ها، محصوالت عطری، پاکیزه گی، 

نگاهی به این تولیدات و سرنوشت آن ها در فرآورده های آرایش، نرم کننده های پالستیک و رنگ، صادر کرده اند. 

ت نقش سرمایه اجتماعی ایران در این جنایات ضد بشری و طبیعت را روشن می کند. در مورد محیط زیست و طبیع

. بارها در روزنامه ها و (7و  6)نمودار  صنایع کلیدی دیگر یعنی استخراج و تولید گاز طبیعی نیز همین طور است

و ساختمان ها مصرف می شود و به  اخبار شنیده می شود که گاز تولیدی ایران از منابع عظیم جنوب عموما در منازل

 28درصد گاز تولیدی در صنایع تولید برق،  29،  1391فروش می رسد. واقعیت چنین نیست بطوری که در سال 

در شرکت ها و کاخانجات جهت تولید محصوالت،  درصد 29درصد در حمل ونقل،  5درصد در منازل و ساختمان ها، 

. در (ب 8)نمودار تنظیم افت فشار چاه های استخراج نفت مصرف می شوند ، بقیه دردرصد در صنایع پتروشیمی 4

فاز یکی از مهمترین پروژه های تولید گاز، میعانات گازی و تولید گوگرد است و  27این میان شرکت پارس جنوبی با 

کت مختلف تولید تاسیسات شر 400تاکنون بیش از نیمی از این فازها به مرحله تولید رسیده اند. در این پروژه ها بیش از 

صنعتی آن را به عهده دارند. شمار کارگران مورد استثمار در این پروژه ها مشخص نیست اما می توان حدث زد که 

میدان های گازی دیگری در  رقم ده ها هزار کارگر با دستمزد های زیر فقر اغراق گویی نیست. عالوه بر پارس جنوبی

وجود دارد که عبارتند از گاز پارس شمالی، گاز گلشان، گاز فردوسی و کیش. کوه های ه و اطراف آن یمنطقه عسلو

عظیم سود و سرمایه ای که طبقه کارگر ایران در طول این چهل سال در جهنم سرمایه داری ایران آفریده اند ادامه همان 

 ( 9)نمودار  !عظیم تررکت هایی بسیارش و تر روندی است که رژیم شاه و پدر او انجام دادند منتها با ارقامی نجومی

صنایع گاز در هیچ زمینه ای بهتر از دیگر کارگران ایران  اما تمامی اینها فقط یک روی سکه است، زندگی کارگران

 به این گزارش گوش کنید: نیست.

)گزارشگر  برند: استخراج فالكت و فقر یکار و بي پولي به اعتیاد پناه م یاز سخت هیکه در عسلو یکارگران یتلخ زندگ تیروا

که آنجا مشغول به کار  ییشرکت ها برای یمانیاست و به صورت پ یاساله، کارگر ساده ۳۲ نیحس» :نویسد یمهدیه کیمیایی( 

کار  یمانکاریپ یکه در بخش ها یارگرانک یگریو د کیسیکارگران ب یکی م؛یدو مدل کارگر دار نجای، کار ما اکار می کند هستند

که در پروژه ها  یآشنا داشته اند. اما کارگران ایاست  سانسیل شانالتیبهتر است چون تحص کیسیکارگران ب تیکنند. وضع یم

در  بارکیهر چند وقت  هیاست. در عسلو ینییپا اریاز لحاظ غذا، اسکان و پرداخت حقوق درسطح بس شانیزندگ تیهستند، وضع

تجمع کنند و  مانکاریمقابل اتاق پ یبه صورت دسته جمع دیحقوق عقب افتاده شان با افتیدر یکارگران برا ،ینفت یاز فازها یکی

شان وقت نتوانند به حق و حقوق چیه گرید نکهیا ایاز کار اخراج شوند و  یادیها عده زشود که در همان تجمع یباعث م نیا

کار وجود  یبه نام سخت یزیچ نجایا» :می گوید از کارگران یکیمحمد، . فتدیب ریبه تاخ زیماه ن ۶تا  دیحقوق کارگران شا «.برسند

 یبه حقوقش اضافه م یداشته باشد، مقدار هیدر عسلو یشتریکه سابقه کار ب یدهند. اما هر کس یآن اضافه حقوق نم یندارد و برا

به  یاست که کارگران وقت نیهم لیدل. بهاوردیطاقت ب گریکار، ادامه دهد و به زبان د یهایبتواند با وجودهمه سخت دیبا یعنی. ودش

 ۲۴دارند. ما در  دیشان امشدن حقوق ادیبه ز شهیبرگردند چون هم شانیتوانند به خانه ها و شهرها ینم گرید ند،یآ یم نجایا

است که ما در حال  ییدهند طبق قانون کار به اندازه نصف ساعت ها یکه به ما م یقو حقو میکن یمساعت را کار  ۱۴ساعت، 

 نیماهشهر، دو سال است که به جمع کارگران اضافه شده و درباره قوان یمیاز کارگران پتروش گرید یکیمحسن،  .«میکار هست

 گرید کنند،یاز کارگرها را اخراج م یکی یوقت م،یکه ما هست یدر مجتمع»:دیگو یو اخراج هر روز کارگران م یسخت کارگر

 بهیغر کیو مثل  گذارندیموتور حراست م یدر، رو ی. او را از همان جلودندار رد،یحق و حقوقش را بگ دیایبخواهد ب نکهیحق ا
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. ستدیا یسرش م یراست باالبرند و مامور ح یحساب م هیدر مجموعه راه برود، او را به اتاق تسو تواندیکه نم یزندان ای

قانون  ه،یعسلو یهایمیاستخدام و اخراج در پتروش. «برندیاز ساختمان م رونیو بعد با موتور او را به ب رندیگیرا م شیامضاها

 یاز کارگران یکیاخراج شوند.  یتعداد دیو با میدار زشیکه طرح ر ندیگویو م ندیآ یاست که ناگهان م گونهنیندارد.اغلب ا یخاص

 یتعداد دیو با میدار زشیروز آمدند و گفتند طرح ر کیناگهان »: دیگو یاخراج شده، درباره روز اخراجش م یمیکه تازه از پتروش

وارد  از همکارانم، اجازه ندادند گریدر نگه داشتند و به من و چند نفر د ی. فردا صبح، مامور حراست را جلودیاز شما اخراج شو

حساب بردند و از ماامضا گرفتند،  هیما را به اتاق تسو کلتی. تک تک با موتورسدیا. گفتند شما امروز اخراج شدهمیمجتمع شو

انداختند و  کیپالست یتو کردم،یخوردن غذا از آن استفاده م یرا که هر روز برا یو قاشق وانیرا بدهند. بعد ل مانحقوق آنکهیب

وارد مجتمع  میحق ندار گریکردند و گفتند که د ادهیاز مجتمع پ رونیبردند و ب یدر خروج یدادند. دوباره با موتور ما را تا جلو

چرا ما را اخراج کردند. ما در  میبپرس یحت ای میبه ما دادند، اعتراض کن هیتسو یکه برا یبه پول میرا نداشت نیحق ا ی. حتمیشو

 «.کنند یرا انجام دهد، با او برخورد م یاز کارگران بخواهد اعتراض یکی نکهیکه به محض ا میدار یکیزیاظت فمجتمع حف

 

 تمامی آن چه که تاکنون گفته شد و در نمودارها نشان داده شد مقدمه ای بود بر شرایط محیط زیستی و طبیعتی که امروزه

پیش روی ما است و با سرنوشت ما، وضعیت سالمتی ما و نسل های بعدی ما بازی می کند. افزایش گرمایش زمین، بی 

آبی، از بین رفتن هر چه سریعتر جانوران، جنگل ها و مراتع پیامد تغییرات آب و هوایی است که نظام سرمایه داری 

 جهانی موجب آن است. 

زمینی نیز بهتر از این نیست و از همه کشورها اوضاع ایران بسیار خطرناک و عالوه بر این وضعیت آب های زیر 

 70در ایران ، است. می رسدفاجعه بار برای توده های کارگر که دستشان بهیج منبعی برای تامین آب شرب و شتشوی ن

غاز شد و تا ( آ1329) 1950ک جاری است )جاری بوده است!!( و طبق آمار رسمی سد سازی از رود بزرگ و کوچ

 و بعد از جنگ سرمایه سد بزرگ بر روی برخی رودخانه ها ایجاد گردید. پس از استقرار رژیم اسالمی 14سقوط شاه 

سد سازی بر روی رودخانه ها سرعتی کهکشانی یافت. بطوری که ایران اکنون سومین کشور سد ساز  ایران و عراق

 683سد مورد بهره برداری و  647مطابق آمار رسمی وزارت نیروی ایران اکنون دنیا بعد از چین و ترکیه قرار دارد. 

سد بر روی هر رودخانه در ایران  9توسط این بدین معنی است که بطور م سد در دست مطالعه و یا اجرا وجود دارد.

این بدین معنی است که سرمایه داران ایران بر روی هر آب باریکه ای سد ساخته اند تا هر قطره آب  بسته شده است!!

 30شرکت مشاور و  100شرکت پیمانکاری،  200 بیش از در همین مدترا به سرمایه تبدیل کنند و بهیمن دلیل نیز 

ده ها هزار کارگر در این شرکت ها و پروژه های سد سازی شیره جانشان توسط . ه استشرکت بزرگ به وجود آمد

سرمایه کشیده می شود و به سود های کهکشانی افزوده می گردد. سرمایه داران این حوزه پیش ریز سرمایه مانند سایر 

مزد های ناچیز شان را نیز بر سود های خود می افزایند، روزی حوزه ها به استثمار وحشیانه کارگران اکتفا نمی کنند دست

حاصل این استثمار ه ها دستمزد ناچیز خود دست به اعتراض و اعتصاب نزنند. انیست که این کارگران از عدم دریافت م

اولیه و کمکی  مادهآب بعنوان  شدید در این مدت چهار دهه صدها واحد تولیدی برق آبی در داخل ایران تأسیس شده است.

بسیاری صنایع نظیر فوالد و سایر فلزات، صنایع پتروشیمی، صنعت تولید برق و انرژی، صنایع تولیدات کشاورزی 

برای این صنایع مصالح طبیعی است که بصورت مولد بهره بردای  است. بزرگ )تحت نام شرکت های کشت و صنعت(

دست نخورده است، بخودی خود هیچ عنصر ارزشی  انی که طبیعتتا زمآب مانند بسیاری مصالح طبیعی می شوند. 

هیچ هزینه ای  که د اما به محض این که مورد بهره بر داری سرمایه قرار گرفتند بدون ایننتشکیل نمی دهای سرمایه 

برای سرمایه داشته باشند به نحو کار آمدی بعنوان عامل مهمی در فرایند تولید قرار می گیرند. در ایران حوزه های سرمایه 
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متعلق به نهاد های بزرگ مالی و صنعتی نظیر پایگاه خاتم االنبیا، آستان قدس رضوی  عموما ای که در فوق نام برده شد

. اینان تکنیک و سرمایه خودرا به ما سرمایه داران دیگر نیز از این سرمایه اجتماعی بهره می برندا و سپاه پاسداران اند

خارج از ایران به عراق، سوریه و حتی امریکای التین نیز می برند و بر سود های نجومی خود با خشک کردن رود ها 

ترین تکنیک های تولید انرژی برای صاحبان سرمایه این سیستم تامین انرژی یکی از ارزانترین و بی دردسر می افزایند. 

، صنایع تولید فلزات در این حوزه است. ایجاد سد که با هدف تامین انرژی و ایجاد سیستم آب رسانی به کشت و صنعت ها

و شهرها انجام میشود باعث در هم ریختن تعادل آب در محدوه های جغرافیایی می شود بدین معنی که  و پتروشیمی ها

اوال تجمع آب در یک مکان باعث شدت تبخیر و به هدر رفتن آن می گردد دوم اینکه با جلوگیری از عبور آن در مسیر 

هزاران ساله آن ها مخازن آب این مسیر ها رفته رفته خشک میگردد و سوم اینکه با خشک شدن مسیر طبیعی رود ها 

 اطراف از بین می رود. امکان سر سبزی و تاثیر اکوسیستمی رود خانه ها بر محیط

از طریق باران و چشمه های منشا خود جاری  زمین رود ها در مسیر هزاران ساله خود بنابر سیستم گردش آب کره 

بوده اند و از این طریق نه تنها مسیر خودرا سیراب می کردند، سفره های آب های زیر زمینی را پر آب می نمودند 

در کناره های آن ها تمدن های بشر را بنا گذاشتند. بستن سد بخصوص در این مقیاس ها تمامی این سیستم را در  بلکه

زیر زمینی را باعث می گردد، رطوبت زمین از بین می رود، طراوت دشت  یمنابع آب کاهش می ریزد. همبر  طول زمان

خلل و فرجی را در  زیرزمینی های افت شدید سطح آبهای مسیر رود به صحراهای خشک بی روح تبدیل می گردد و 

و در این فروریختن خاک  ریزدنیست و فرو میخاک به وجود آورده که زمین را شبیه اسفنج خشکی کرده که به جایی بند 

یکی از عوارض جانبی این درهم ریختگی  نیفرونشست زم مرده به پودر تبدیل شده و با باد حتی مالیمی جابجا می گردد.

جذب آب باران های شدید است بطوری که وقتی خاک مرده شد  است. یکی از مصیبت بار ترین آن ها از بین رفتن سیستم

و اسفنج خشک به جسمی تبدیل گردید که دیگر قادر به جذب و نگهداری آب باران نبود آن وقت سیل شدن هر باران امری 

ه ها فقیر که طبیعی خواهد بود چنان که ما امروزه شاهد هستیم هر باران نسبتا شدیدی به سیل و خرابی خانه و کاشانه تود

 ونیسیکم سیرئ 1397آذر  7.  در مکان های بد و غیر قابل سکونت، بدون هیچ سیستم شهری زندگی میکنند می گردد

 رود ندهیزا یاعالم کرد که در اثر خشک رانیا یمهندسسازمان نظام  یاستاندارد و مصالح ساختمان ست،یز طیمح ،یانرژ

احمد رضا  .(10)نمودار  انداطراف اصفهان دچار فرونشست شده یهانیزم ،ینیرزمیاز منابع آب ز  یبردارو بهره

اند از شده حفر  یکشاورز یکه برا ییهاگذشته عمق چاه یهاسال یط»گفته است:  سنایا یاصل به خبرگزار یطاهر

 شتریکه ب دهدیها نشان معالمت نیو ا میادهیشور رس یهابه آب یو حت دهیمتر رس ۳۰۰تا  ۲۰۰متر به  ۵۰تا  ۲۰حدود 

داران  یکیدر شهر دامنه در نزد ژهیخاک به وبهمین دلیل نیز  «.میااصفهان را استفاده کرده یسو قابل دستر نیریش یهاآب

این در حالی  !!ها از هم جدا شوندمتر نشست کرده و سبب شده که خانه میو ن کیمنطقه حدود  نیدر ا نیپوک شده و زم

است که بخش اعظم آب زاینده رود از طریق سدهایی که در مسیر آن بسته شده به مصرف سرمایه ای موسسات تولیدی 

 فوالد، فلزات، کشاورزی صنعتی کشت و صنعت ها، صنایع پتروشیمی و تولید برق، می رسد. 

ست که ما توده های کارگر سراسر جهان این چنین دچار اپیدمی تخریبات آب و باران شده ایم. دلیل آن بسیار حال چگونه ا

شرب به سرمایه تبدیل گردیده است. تا هنگامی که رود ها،  قابل پیش آب شیرین و یساده است. در سراسر جهان و از مدت

بودند، بدون  ب ها بدون دخل و تصرف سرمایه و دولت سرمایهمخازن آب های زیر زمینی، دریاچه های اّب شیرین و تاال

این که سرمایه با استفاده از نیروی کار برای شکل دادن مسیر آن ها، ایجاد سیستم آب رسانی وسد بستن آن ها را به سرمایه 

مواره وجود داشته اند تبدیل کند هیچ یک از تغییراتی که در باال از آن ها گفتگو رفت خبری نبود. حوادث از این قبیل ه

اما این مواردی که نام برده شد دیگر حادثه نیستند بلکه سرمایه برای حادثه شدن هر روند طبیعی طبیعت شرایط را آماده 
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اما پدیده  !کرده است. آری تمامی گفتاری که در این زمینه شد فقط به یک پدیده اشاره دارد و آن هم سرمایه شدن آب شرب

تاثیرات مخرب خودرا آغاز کرده است که در شکل گیری آن هم سرمایه نقش اصلی را دارد  پیش دیگری نیز از مدت ها

. گرمایش زمین و افزایش دائمی آن به درهم ریختگی چرخش آب زمین افزوده و تنها سرمایه است که نقش آفرین است

تر از گذشته است. دلیل آن سرعت گرفتن تبخیر آب و شدفعات آن ها نیز بیشده است. باران ها شدید تر شده اند و تعداد 

میانگین دمای زمین هر سال رکوردی جدید  گردش آب از دریا، رود خانه، سد، تاالب به جو و ریزش آن بر زمین است.

ای بر تغییرات عمده و باال آمدن سطح دریاها و ی قطبین استهاشتاب افزایش دما، عامل ذوب شدن یخ گذارد.برجای می

گذارد. ای در تمامی کره زمین برجای می. این گرم شدن تغییرات عمدهمی گذاردروی بارش در مناطق مختلف کره زمین 

  .استو بخشی نیز بی بهره از بارش  ردسطح دریاها باال  آمده ، بخشی از زمین بیش از حد بارندگی دا

در حوزه های مختلف از تولید نفت و گاز و ذغال سنگ تا سد بستن بر روی هر جویبار به جنگ  داران چگونه سرمایه

ابعاد فاجعه در برخی موارد از این نیز فراتر می  د و در نابودی آن از یکدیگر سبقت می گیرند.نعلیه طبیعت می رو

می کنند تا شرایط و زمینه را برای ورود رود بدین معنی که سرمایه داران با برنامه ریزی به نابودی طبیعت اقدام 

سرمایه فراهم کنند. ما این تاکتیک را در مورد جنگل های سوماترا، برزیل، کنگو و دیگر نقاط جهان تا کنون شاهد بوده 

ایم که هر ساله عامدا دست به آتش زدن وسیع این جنگل ها که حکم شش های زمین برای تصفیه هوا، اکسیژن سازی 

شادابی و طراوت طبیعت، مسکن جانوران و انواع نایاب حیوانات و گیاهان هستند، می زنند تا شرایط را  جو زمین و

، دست یافتن به چوب این جنگل ها و سرمایه کردن هر برای سرمایه گذاری جهت کشت سویا، پالم و تولید روغن پالم

ری ایران از زمان شاه برای خشک کردن تاالب ها و بافت سلولی آن ها فراهم نمایند. همین تاکتیک را رژیم سرمایه دا

هورالعظیم، استخراج معادن پنهان در آن ها انجام داد و رژیم اسالمی سرمایه همین را در ابعادی گسترده تر ادامه می دهد. 

مساحت این . ایران است هایتاالبترین ترین تاالب استان خوزستان و یکی از بزرگ یا تاالب بزرگ هویزه بزرگ

درصد مساحت کل استان خوزستان است و این البته یک سوم کل تاالب است و  2تاالب تا جائی که در ایران قرار دارد 

نفتی بورقان در میدان نفتی غوار در عربستان و میدان میدان نفتی آزادگان که پس از . دو سوم آن در عراق واقع است

از زمان رژیم شاه برنامه هایی برای . کویت سومین میدان نفتی بزرگ جهان است در زیر این تاالب قرار گرفته است

خشک کردن این تاالب جهت دسترسی به منابع نفتی زیر آن دردست اجرا بود اما بعد از جنگ ایران و عراق این امر 

شرکت ملی نفت چین مقاطعه کار  1389عد استخراج نفت آن آغاز شد و در به ب 1376شتابی فراوان گرفت و از سال 

خشک کردن این تاالب مرز آبی میان ایران و عراق را به خشکی تبدیل کرد و به جای . اصلی این پروژه بزرگ گردید

قسمت ایران این  از .خوردهای حفر چاه نفت است که به چشم میبوم آبزیان و پوشش گیاهی در این منطقه تنها دکل زیست

من کمی بعد و درادامه  تاالب بزرگ که روزگاری یکی از عجایب دیدنی خوزستان بود فقط ده درصد باقی مانده است.

همین مقاله به شرایطی می پردازم که محصول چنین فجایعی است که سرمایه داری بطور کلی و سرمایه داری ایران 

اما قبل از آن به ذکر پژوهش ها و عواملی خواهیم رفت که می تواند ابعاد  باالخص بر سر توده های کارگر می آورد

اخیرا پژوهشگران کشور های سوئد، نروژ، امریکا و ژاپن از بررسی فاجعه را آن طور که هست پیش روی ما بگذارد. 

 از حمله های آسمی ناشیمیلیون نفر در اثر  23تا  9بین کشور جهان به این نتایج دست یافته اند که  54اورژانس های 

میلیون مراجعین حمله آسمی ناشی از آالینده های هوایی که به دستگاه تنفس نفوذ می کنند و در  10تا  5اوزون، بین 

میلیون جمعیت این کشور ها هر ساله از حمله های آسمی ناشی از آلودگی هوا دچار عارضه می شوند و به  33مجموع 

 2018در اکتبر   Environmental Health Perspectives) این گزاش در ژورنال اورژانس ها مراجعه می کنند 

 . 6منتشر شده است(

https://fa.wikipedia.org/wiki/تالاب
https://fa.wikipedia.org/wiki/تالاب
https://fa.wikipedia.org/wiki/تالاب
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در  ن،یساکن کره زم نفر 10نفر از هر  9 نویسد یم خود 2018( در گزارش ماه می WHO) یسازمان بهداشت جهان 

 یشهرها کالن نیتر هوا قرار دارند. آلوده یجهان از نظر آلودگ یهند در صدر شهرها ی. شهرهاکشدیآلوده نفس م یهوا

 تیدر مورد وضع خودگزارش  نیتر در تازه یواقع هستند. سازمان بهداشت جهان قایو شمال آفر ایدر آس زیجهان ن

 یدر هوا دنیکش نفس لیدل هر ساله تنها به ن،یاز ساکنان کره زم ونیلیم 7 دیگویهوا در نقاط مختلف جهان م یآلودگ

آلوده جهان در صدر فهرست سازمان بهداشت  یرکورددار شمار شهرها هند. دهندیآلوده است که جان خود را از دست م

حاصل  هر ساله کهکه ثروت مند ترین مردان جهان  نیسرزم نیشهر در ا 14فهرست،  نیشهر اول ا 15از  .ستا یجهان

 یدهل. ارزش های اضافی نزدیک به یک میلیارد کارگر فقیر را به کوه های سرمایه های خود می افزایند، قرار دارد

شهر هند در رتبه چهارم قرار دارد، کالن گرید یآلوده جهان است. بمبئ یشهرها در صدر کالن زیهند ن تختینو، پا

آلوده جهان عبارت هستند  یشهرها کالن گریدوم، سوم و پنجم. د یهابنگالدش و پکن در ربته تختیمصر، پا تختیپا

جمعیت کارگری این کشور هارا بر روی هم اگر . رسیسائو پائولو و بوئنس آ ،یتیس کویاستانبول، مکز ،یاز شانگها

میلیارد جمعیت کارگری جهان می زند و این جمعیت شبانه روز و در طول سال میلیارد  5میلیارد از  4گذاریم سر به 

و هست.  ههمیشه چنین بود ادوالر راهی سرمایه اجتماعی کشور های خود و جهان میکنند اما سهم خود آن همیلیارد ها 

هم  یرییباال بوده و تغ یهمگان یها طیهوا در مح یدر شـش سال گذشته، سطح آلودگ ،یزمان بهداشت جهانگفته سا به

 یمزمن انسداد یهایماریدرصد ب 43 ه،یر یهادرصد سرطان 29 لیهوا دل یآلودگ ،سازمان  این گفته به است.نکرده

هوا  یاز آلودگ یناش ی جهانرهایوم درصد کل مرگ 12به  کینزد 2012در سال و  ها استدرصد سکته 25و  هیر

   .7 ه استودب

همه گزارش یکی از پیامد های مشخص و مورد گفتگو از افزایش گازهای گلخانه ای افزایش درجه حرارت زمین است. 

درجه حرارت زمین نسبت به حدود صد سال پیش صحبت می کنند و این که این روند با شتاب  1افزایش تا کنونی  ها از

بیشتر ادامه خواهد یافت. در این جا یک نکته الزم به توضیح است و آن این که افزایش این مقدار حرارت در هوای 

درجه و برخی دیگر  8هد شد در برخی مناطق بیش از زمین بدین معنی نیست که همه جای جهان به یک میزان گرم خوا

کمتر. مناطق جنوبی ایران، خوزستان، سواحل خلیج فارس آن قدر گرم خواهد شد که زیست انسان و جانوران نا ممکن 

در گزارش  (The Lancet)ژورنال پزشکی  .(te2833https://www.nature.com/articles/nclima) می گردد

انیستیتو پزشکی جهان و سازمان ملل در  27که محصول جمع آوری نتایج تحقیقات  8(2018نوامبر  28اخیر خود )

زمینه پیامد های سالمتی ناشی از افزایش دمای هوا و افزایش االینده های هوایی است، جمع بندی در زمینه های کمبود 

مواد غذایی الزم برای بدن و افزایش انواع اسهال ناشی از آن، بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های تنفسی، افزایش 

رشد جلبک های دریایی سمی، افزایش و گسترش حشرات ناقل میکروب ها )نظیر پشه، سیاه مگس، انواع ساس و کنه(، 

و عوارض اجتماعی نظیر مهاجرت های میلیونی، تخریب  افزایش اوزون سطحی زمین، آالینده های هوایی، آلرژی

تا  2016سال های اخیر  در های جانوران و فقر گسترده گزارش می دهد. یکی از سناریو های افزایش دما که زیستگاه

به طور معمول به که ( است heatwave) ، یا شوک گرمایی( شاهد آن بوده ایم موج گرمایی1397تا  1395) 2018

مثال روز های طوالنی، هفته ها و حتی می آید.  بوجودعنوان یک موج گرمایی هوا در یک بازه نسبتاً طوالنی مدت 

تر و بیش از حد مرسوم یک موج گرمایی،  ای به مراتب طوالنیو در بازه منطقه وسیع جغرافیاییسرتاسر تابستان در 

های اصلی خنک کردن عالوه بر مسئله افزایش گرما مسئله رطوبت نیز مطرح است. یکی از ابزار .یابددما افزایش می

های تبدیل مایع به گاز )آب به بخار( بدن، تعریق و تبخیر است. فرایند تبخیر عرق بر روی پوست، که از جمله فرایند

کند و در نتیجه پوست وست دریافت میکند. پوست ما این انرژی را از فضای اطراف پاست، انرژی زیادی طلب می

https://www.nature.com/articles/nclimate2833
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شود و هرچه رطوبت هوا بیشتر شود شود. اما اگر فضای اطراف پوست مرطوب باشد این مکانیسم ضعیف میخنک می

شود. بنابر این میزان تحمل انسان در برابر گرما نه فقط با میزان حرارت بلکه تر میمکانیسم مزبور ضعیف و ضعیف

 35سانتیگراد و پوست را در درجه  37بدن انسان دمای داخلی خود را در حدود  .شودجیده میبا رطوبت هوا نیز سن

ویژه هنگامی که هوا شرجی و به  دهد گرمای اضافی موجود بهدرجه تنظیم می کند. این اختالف دما به بدن اجازه می

معینی برسد بدن دیگر قادر  اگر مشکل مضاعف گرما و رطوبت باال به سطح .شدت مرطوب است را خارج نماید

 به خنک کردن خود نخواهد بود و در واقع به سطح فوق گرم خواهد رسید و در نتیجه مدام افروخته و افروخته

فراتر رود به طور مثال اگر  در شرایطی)از کارافتادن مکانیسم بدن( حتی ممکن است  مرحلهاین  .ترخواهد شد

این ها شرایط غیر واقعی نیستند بلکه در مناطقی  .درجه ترکیب شود 46درصد با دمای  50میزان رطوبت 

از هند، بنگالدش، شرق و غرب افریقا، کالیفرنیا و غیره هم اکنون  نظیر کشورهای خلیج فارس، بخشهایی

را می توان در افزایش بیماری  اوج تأثیر این گرمای شدیداما ت. تمامی شرایط برای وقوع چنین فاجعه ای فراهم اس

این گزارش از جاری شدن سیل و ها، مهاجرت ها و گسترش اپیدمی های ناشی از افزایش و گسترش میکروب ها دید. 

ی نسبتا طوفان در امریکای جنوبی، شمال و جنوب افریقا و اسیای جنوب شرقی نام می برد و هم زمان از وجود دوره ها

% از مرگ و میر 15طوالنی خشک سالی که نتیجه تغییر درجه حرات زمین است. جاری شدن سیل و طوفان باعث 

های ناشی از عوامل تغییرات در طبیعت است. عوارض طوالنی سیل و طوفان نظیر گسترش اپیدمی ها، عوارض 

 1950( نسبت به سال Dengue fever)تب دنگی عوارض افزایش عفونتی  2016در سال روانی و عفونت است. 

درصد بوده است. عفونت های ناشی از فاسد شدن مخازن آب که در ارتباط با افزایش ارتفاع آب های  9.1در حدود 

جهان رخ می دهد، وارد شدن نمک ها و امالح دریایی به آب های زیر زمینی بخصوص در سواحل مسکونی موجب 

گردیده است. مرض ماالریا که گفته می شد در جهان ریشه کن  1980به سال  درصدی این عفونت ها نسبت 3.5رشد 

شده است در تمامی جهان روبه رشد می باشد و در مناطق جغرافیایی بلند افریقا رشدی بیش از دیگر مناطق داشته 

طوری که در بوده و این روند ادامه دارد ب1950درصد نسبت به سال  20.9رشد آن برابر  2010بطوری که در سال 

همه کشور های جهان از  بوده است. این تهاجمات در حالی است که 1950درصد نسبت به سال   27.7 2016 سال

حاصل مدت ها پیش با کاهش بودجه های درمانی با هدف کاهش هزینه ها و ذخیره کردن مالیات های کسب شده از 

زمینه را برای گسترش امراض گوناگونی آماده کرده اند. کارگران به سود سرمایه های اجتماعی خود عمال  نیروی کار

درصد کشور های گزارش دهنده  85در همین گزارش ژورنال پزشکی می نویسد که  (WHOسازمان بهداشت جهانی )

هزینه های درمانی و ارائه قابلیت های درمانی خودرا در بیمارستان ها و کلینیک های خود نسبت  2017جهان در سال 

درصد آمادگی ها  8.5درصد اورژانس،  5.3درصد کارکنان،  9.9کاهش داده اند. این کاهش ها شامل  2016به سال 

درصد پاسخ دادن به مراجعین بوده است. این بدین معنی است که سرمایه داری از یک طرف محیط زیست انسان  7.8و 

کاهش تخت های بیمارستانی، اخراج کارکنان  را نابود و آلوده می کند و از طرف دیگر با کاهش هزینه های درمانی،

سرمایه داری در هنر استتار فقر و بیمارستان ها آن چه که بتواند از درد های توده ها کارگر بکاهد را از بین می برد. 

چندش بار  بیشکفالکت طبقه کارگر پیشرفتی بیش از استتار صدمات زیست محیطی و بیماری زائی خود کرده است. 

صحبت شد سخنی بگوییم. گزارشات و پژوهش هایی که در سطور فوق از آن ها  از محتوی عوام فریبانه اینکه  است

سالمت توده های حرف از انسان دوستی و این که چه تالش هایی برای محیط زیست،  تمامی این گزارش ها جا بجا در

ای نجات بشر با بودجه های نجومی ایجاد می گردد، انستیتو ها و محافل و مجالسی بر ،چه سازمان هاکارگر می شود و 
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چگونه مسئولین دولت های سرمایه از میزان تخریبات ناشی از آلودگی هوا می کاهند!! چگونه شرایط زندگی بسیار مرفه 

اد و سالمی برای توده های کارگر ایجاد می کنند!! و مانند این خزعبالت صحبت به میان است!! پرده کشیدن بر روی ابع

فالکت طبقه کارگر و همه آنچه سرمایه بر سر توده های کارگر دنیا  می آورد، کار روتین طبقه سرمایه دار و دولت 

با دولت ها و سازمان های  همه جهان همراههای همه کشورها و وجه مشترک بورژوازی جهانی است. سرمایه داران 

همین گزارش ها وانمود می کنند که چگونه همه ابعاد فجایع را  در با عوام فریبی ،رشد قارچی آنهابا ذکر محیط زیستی 

و آن چه کامال تحت  آنچه حیاتی است حال آن کهبه کارگران پیام دهند که همه چیز تحت کنترل است.  بررسی می کنند تا

ردند. اگر این است که سرمایه ها هر چه پر خروش تر افزایش یابند و سودها هر چه کهکشانی تر گ کنترل می باشد

چنین شود که تاریخ سرمایه داری چنین بوده و همچنان هست، چه غم اگر میلیون میلیون کارگران دنیا و زن و بچه های 

آنان به شکل های مختلف از جمله با هجوم بیماری های همه نوعی مولود سودآفرینی سرمایه قربانی گردند. سیاست 

ا وضع قوانین مورد نیاز سالمت آب و هوا و جامعه را تضمین می کنند! اینان بادعا می کنند که مداران، رؤسا و مدیران 

به همان صورت که تالش می کنند نظام بردگی را واقعیتی ابدی جلوه دهند وجود آالینده های بیماری زا در هوائی که 

و موجودات زنده اعم از گیاه  افزایش خفه کننده گرمایش زمین، از بین رفتن امکان زیست انسان ها ما استشمام می کنیم،

و با  وجود سموم و کثافات در غذاها و کاالهای مورد مصرف ما را هم امری بسیار طبیعی جلوه می دهند و حیوان،

حال آن که دهه هاست مسائل و فجایع محیط زیستی  !!گزارشات این چنینی خود وانمود می کنند که در فکر چاره هستند

تولید و گسترش آلودگی  عکس با ابعاد سهمگین تری بر پیکر زار طبقه کارگر می توفد زیرابدون هیچ کاهشی بلکه بال

های مرگبار محیط زیستی جزء الیتجزای پروسه ارزش افزائی سرمایه است. از منظر صاحبان سرمایه آنچه باید پا 

یه در هر شکل برنامه ریزی، نظم برجا ماند سرمایه ها و سودها است و آنچه باید قربانی شود انسان است. منطق سرما

تاریخ بر سر یک دو راهی سترگ  اما ما چه باید بکنیم و چه گونه از این فجایع جلوگیری نمائیم؟ و نوع دولتش این است.

در این گذر،  ایستاده است. یا سرمایه داری باید نابود شود و یا در غیر این صورت بشریت است که باید قربانی گردد.

پژوهش بر روی  به یحتی نیازمانند همه همپالکی های بین المللی اش عمل می کند  ی ایران و دولت آنسرمایه دار

زیرا چیزی  را نمی کنداستتار تخریبات محیط زیستی  عملکرد محیط زیستی خود نمی بیند که هیچ با گستاخی تمام حتی

که عیان است چه حاجت به بیان است در نتیجه خیال خود را حتی از بابت تحقیقات نیز راحت کرده است و دغدغه هیچ 

بهتر از سایر همه طبقه ریالی از حجم عظیم اضافه ارزش ها به این کار را به خود نداده است. کارگران ایران این را 

ه در روابط تولید سرمایه داری هیچ چیز نمی تواند و نباید مانع تولید سود می دانند کای های خود در سراسر جهان 

این ملودی سرمایه در هر شکل و  گرچه شود، هر مانعی سر راه این کار می بایست بیرحمانه از پیش پا برداشته شود.

ی هوا این گزارش می آالینده هادر بخش  جمهوری اسالمی سرمایه به گونه خود عمل می کند. اما استبوده رنگ آن 

درصد توده های شهرهای جهان از افزایش آالینده ها ی هوا رنج می  70در حدود   2016تا  2010نویسد که بین سال 

بوده است. میکروگرم در متر مکعب  10 از  غلظت بیشدرصد از این شهر ها این افزایش مربوط به  90برند و در 

 3.6درصد در همین پاره زمانی افزایش داشته و به غلظت  67.5( 2,5PM) بسیار ریزغلظت متوسط سالیانه ذرات 

میکروگرم در  10در سال رسیده است. تعداد شهرهایی که در آن ها غلظت ذرات ریز به  میکروگرم در مترمکعب

ه میلیون نفر گردید 2.9باعث مرگ  2015درصد افزایش داشته است. آالینده های ریز در سال  87رسیده  مترمکعب

میلیون نفر در جهان بر اثر  7است. سازمان بهداشت جهانی شرکت کننده در این پژوهش تخمین می زند که سالیانه 

در این گزارش از مرگ و میر صحبت می شود و هیچ گزارشی از ضایعات، امراض و آالینده های هوا تلف می شوند. 
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الزم می بینم توضیحی کوتاه از نوع ذرات آالینده و  ین جاامخاطراتی که بر سر توده ها می آید نمی شود. من در 

 عوارض آن ها بدهم. 

د و برای هر یک ن، برای هوای خارج خانه گاز های سمی را از ذرات آالینده در هوا جدا می کنپژوهش های کنونیدر 

بحرانی شدن هوا در سال . این حد به نوبه خود بر اساس تعداد دفعات می شودحد نصاب و واحد معین درنظر گرفته 

مقدار گاز های مضر  تاثیر مخرب تغییر می کند. بدین معنی که هر گاه بحرانی شدن هوا در ساعت در نظر گرفته شود

و این البته بستگی به تعداد دفعات  افزایش می یابد (3µg/m)میکروگرم در هر متر مکعب هوا،  متناسب غلظت آن

که موجب  در هر متر مکعب مقدار آالیندهعداد دفعات در سال بیشتر باشد حد نصاب ها در سال دارد. هر قدر ت آلودگی

یعنی مقدار کمی آالینده در دفعات بیشتر همان تاثیر مخرب غلظت باالی  پائین تر می آید امراض و ضایعات می گردد

مل می شود و خط قرمز جدا گانه . این طرز محاسبه در مورد هر گاز سمی جداگانه نیز عآالینده در دفعات کمتر را دارد

 ,PMای دارد. همین قوانین در مورد ذرات آالینده در هوا نیز صادق هستند، با نظر داشت این فاکتور که اندازه ذرات )

particulate matter .هر ذره ریز آالینده بستگی ( خود واحد تاثیرگذاری در درجه تهدید سالمتی  به حساب می آیند

اندازه یب آن و مدت زمانی که انسان در معرض آن است تاثیر مخرب متفاوتی از دیگر ذرات دارد. به اندازه و ترک

( و همچنین ذرات شن µm 50-70( در مقایسه با قطر موی سر ) µmذرات )بر حسب میکرو متر یا یک میلیونیم متر 

(µm 90).  در حالی که ذرات بسیار ریز آالیندهUltrafin particles (2,5PM) کیلومتر با باد طی  10 ودچیزی در حد

اگر ذرات درشت از قسمت های باالیی راه تنفسی به  هزاران کیلومتر می پیمایند.( µm 90شن ) می کنند ذرات ریز

( می ultrafine particlesو بسیار ظریف تر ) (fine particlesپائین عبور نمی کنند در عوض ذرات بسیار ریز )

توانند از مجاری باریک عصبی به مغز راه یابند و به این ترتیب سفری را آغاز کنند که سرانجام آن به امراض پارکینسون 

مجاری  ات ریز و بسیار ریز واردرالبته نتیجه تحقیقات مذکور مطلقاً منافی آن نیست که این ذ. و آلزایمر خاتمه می یابد

تنفسی بشوند چرا که هر قدر ذرات ریز تر باشند به حفره های هر چه پائین تر شش ها نفوذ کرده و در آن جا موجب 

دامنه . امراض ریوی و هنگامی که از راه عروق وارد جریان خون می شوند موجب امراض خونی و قلبی گردند

یر، به موازات و پا به پای تهاجم هر چه سراسری تر تخریبات و بیماری زائی آلودگی های مذکور در سال های اخ

سرمایه داری به تمامی زوایای زندگی بشر مدام گسترش یافته است و تا همین لحظه حاضر امراضی نظیر زوال حافظه 

(Dementia ًآلزایمر و پارکینسون یعنی امراض سیستم عصبی و مغز نیز به آن اضافه شده است. پیش تر معموال ،)

های منتشر شده در هوا از دود ترافیک، گازهای ناشی از فعالیتهای صنعتی )مواد رادیو اکتیو، مونو اکسید و دی به گاز

اکسید کربن، گازهای گوگرد، پلی آرومات ها و فتاالت ها( توجه می شد اما اکنون حوزه کندوکاوها وسیع تر شده است 

به این حوضه افزوده  بن، ذرات استهالک الستیک و آسفالتو ذرات منتشر شده در هوا نظیر فلزات سنگین، ذرات کر

 Annals of Neurology :Ambient Air Pollution and Neurotoxicity on Brain) های گذشته پژوهش شده است.

Structure) ریز  بسیار روشن می کند که هر گاه ذراتparticulate matter PM) میکرو متر یا کوچکتر 2، ذرات )

( افزایش یابند منجر به کاهش حجم مغز می گردد و  3µg/m3,5میکرو گرم در متر مکعب هوا ) 3.5آالینده به اندازه 

این بدین معنی است که مغز سریعتر پیر میشود. در این جا نیز کاهش حجم جسم سفید مغز با مقدار آالینده های هوای 

ه وظیفه ارتباط بخش های مختلف مغز را به عهده دارد کاهش جسم سفید مغز کهنگامی که  محیط نسبت مستقیم دارد.

پژوهش های جدید پرده از جنایات بیشتر سرمایه بر می  می شود.منجر سرعت بخشیدن به پیری و زوال مغز  بهیابد 

هوا  یآلودگ ریدرباره تاث دیجد قاتیتحق( گزارش داد که The Lancetهمین ژورنال پزشکی ) 2017دارد. در نوامبر 

و  لیو گازوئ نیاز سوخت بنز یکه به طور دائم در معرض دود ناش یسالمندان ژهیکه به و دهدیبر بدن انسان نشان م
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مرکز  دیجد یها. بر اساس پژوهششوندیاستخوان دچار م یبه پوک شتریکربن هستند، ب دیاکسچون مونو ییهاندهیآال

در معرض  شتریب کنندیم یکه در مناطق پردود و گرد و غبار زندگ یافراد سالمند کایدر آمر 8 النست یمتسال قاتیتحق

 . دیآیبه وجود م دیروئیهورمون پارات دیکاهش تول لیعمدتا به دل یماریب نیاستخوان هستند. ا یاز پوک یناش یهایشکستگ

 گاریبلکه دود س دهند،یم شیاستخوان را افزا یکه امکان پوک ستندیموجود در هوا ن یهاندهیآال گریذرات معلق و د تنها

 قاتی. تحقگذاردیتراکم استخوان اثر م زانیانجام شده، بر م یشگاهیآزما واناتیح یکه بر رو ییهابر اساس پژوهش ز،ین

پس از  یگاریکه زنان س دهندینشان م زی( نزایماریو عوامل ب هایماریب شاردرباره نحوه انت قاتی)تحق کیولوژیدمیاپ

به  ورکیویدر ن لمنیم یاز مدرسه بهداشت عموم یگروه پزشک کی. برندیاستخوان رنج م یاز پوک شتریب یائسگی

قرار داده است.  یسدو پژوهش مورد برر یبر بدن را ط هاندهیآال راتیبار تأث نینخست یبرا یآندرا باکارل یسرپرست

دست  جهینت نیبه ا کاینفر از افراد سالمند در شمال شرق آمر ونیلیم 9بیش از  یرو قیپژوهش با تحق نیمحققان در اول

شرکت 1219 مربوط به  یهاداده یاز بررس دارد. میاستخوان نسبت مستق یاز پوک یناش یهوا با شکستگ یکه آلودگ افتندی

 سمیسنجش تراکم و متابول یهاشیو آزما یسال کار پژوهش 8 یط کارگر تعلق دارند وده هایکه به قشر کم درآمد تکننده 

یی که آن ها در آن زندگی و کار می کربن موجود در هوا دیحاصل شد که ذرات معلق و مونواکس جهینت نیا یاستخوان

سازمان  م خون است.یجذب کلس شیآن افزا فهیدارد که وظ دیروئیدر کاهش ترشح هورمون پارات یاریبس ریتأث کنند

. کندیآلوده تنفس م ینفر هوا 9 نینفر ساکنان کره زم 10از هر گزارش داد که  2018سال بهداشت جهانی در دوم مای 

در جهان  یو مغز یقلب یهادرصد سکته 25که می زند  نیهوا در جهان تخم یگزارش از وضع آلودگ نیتر تازه این

 29و  یویر یهایماریدرصد ب 43 نی. همچنافتدیدر هوا اتفاق م ی معلقهاتراتیها و نمانند سولفات یدر اثر ذرات

حال سری به ایران بزنیم و ببینیم که عوامل ذکر شده چه بر سر توده های !! هواست یدر اثر آلودگ هیدرصد سرطان ر

» گزارش داد:  1397آبان  24خبر گزاری دولتی ایرنا روز هم اکنون و در شرایط جهنمی کنون می آورد.  نکارگر ایرا

صبح سه  11مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: میزان گرد و غبار در اهواز ساعت 

برابر حد مجاز رسید که در مرحله فوق خطرناک  47میکروگرم بر مترمکعب یعنی بیش از 135شنبه به هفت هزار و 

اعالم  317هزار و 1، حمیدیه 890هزار و  2هشهر است. در ادامه گزارش می خوانیم که غلظت غبار و آالینده ها در ما

، سوسنگرد 249برابر شاخص مجاز گرد و غبار )ایران( است. غلظت ریز گرد ها در رامشهر  8و  19شده که به ترتیب 

، 117، بهبهان 215، بندر اما 95، اندیمشک 63، امیدیه 67، آبادان 249، هندیجان 149، شوش 291، شادگان 238

ها گزارش دادند که در پی بارندگی خبرگزاریمیکروگرم بر متر مکعب بوده است. روز بعد  110دذفول  ،126خرمشهر 

نفر به سبب عارضه تنفسی، به مراکز درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی  ۲۰۳ساعت گذشته در اهواز  ۲۴در 

نفر به صورت سرپایی  ۱۷۴ی اهواز از این تعداد اند. به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکاهواز مراجعه کرده

نفر در بخش داخلی بستری شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری  ۱۵کننده در بخش ویژه و مراجعه ۱۴مرخص شدند ولی 

 ۴و  ۳نفر و در  ۲۳۶آبان سال جاری  ۱۵اسالمی بروز عوارض تنفسی بعد از بارندگی در استان خوزستان سابقه دارد: 

نفر به دلیل عارضه تنفسی به مراکز درمانی خوزستان  ۴۷۲مهر هزار و  ۳۰و  ۲۹نفر، و در  ۲۹۴سال هزار و آبان ام

 زا های نفت، سوزاندن مزارع نیشکر، سوزاندن زباله از عوامل این عوارض بیماریهای چاهشعلم. «اندمراجعه کرده

تان و اکثر توده های کارگر سراسر ایران با آن درگیرند این وضعی است که توده های شهرهای این اس د.ننام برده می شو

و دائما گزارش های مرگ و میر ناشی از امراض ریوی، قلبی و آلرژی ناشی از هوای آلوده که مملو از آالینده های 

تازه این امراض از آن نوعی هستند که می توان بروز و عوارض آن ها را حتی در ابتدایی شیمیایی است منتشر می شود. 

زمانی که دیگر دیر شده  قبل ازاستخوان و غیره را ترین مراحل متوجه شد. امراضی نظیر زوال مغز، آلزهایمر، پوکی 
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 جهان شهر ترین آلوده عنوان به بار چند مین برای اهواز را جهانی، بهداشت سازمان نمی توان احساس و مشاهده کرد.

تاریخ کسب این افتخارات را می توان در . ه اندقرا داشت دنیا شهر ترین ده آلوده میان در هم کرمانشاه و سنندج ه، شناخت

دهه های گذشته دنبال کرد اما وضعیت روز هوای شهرهای ایران فقط گوشه ای از سبعیت و پوسیدگی رژیم سرمایه داری 

های طبیعی در دسترس بشر نور، آب و هوای تازه، که حیاتی ترین مایحتاج انسانند دیگر پدیده .ایران را برمال می کند

ها حول محور ارزش افزائی و سوددهی سرمایه می چرخند و هر میزان دسترسی کارگران به آنها یا سالم همه آن. نیستند

کثافت، . برای یافتن آن ها مانند سایر کاالها باید پول پرداخت. سرمایه استها تابع اراده جبار و قاهر بودن و نبودن آن

شود به همه مجاری هستی بشر به صورت افراطی گندیدگی و تعفن سرمایه داری و آن چه که گنداب تمدن انسانی نامیده می

ی کار آدمی کوه سود بسازند، تا خشن ترین شیوه ها و ابزار تولید به کار گرفته می شوند تا از نیرو. دستبرد زده است

که متعلق به سپاه پاسداران  فارس خبرگزاری .حیاتی ترین مایحتاج زنده بودن بشر را قربانی سود انبوه تر سرمایه ها سازند

 آخرین اساس بر"نوشت  اهواز آلودگی هوای دالیل باره در جمله از کرد منتشر 1390 سال پاییز در که گزارشی در است

 نیز ( و2SO) سولفور حاوی گازهای از عظیمی مقادیر سوزاندن دلیل به نفتی صنایع اهواز، هوای آلودگی مطالعات

 هایهآالیند ایجاد در را سهم بیشترین ذرات، و( CO) کربن مونوکسید آالینده انتشار آتش، هایگودال در زاید مایعات

 آالینده از ناشی آلودگی بار بیشترین بعدی رتبه در. دارند عهده به اهواز اطراف فضای در هاآن انتشار و محیطی زیست

سنگین  فسیلی هایسوخت مصرف نتیجه در که است رامین نیروگاه ویژه به و برق صنایع ( در2SO) اکسیدگوگرد دی

 آالینده انتشار درصد بیشترین و فوالد کارخانجات به متعلق انتشار سهم بیشترین معلق ذرات آالینده انتشار مورد در. است

 طی در چند هر مطالعات این اساس بر .است غیرفلزی کانی صنایع تولیدی هایفعالیت به متعلق نیز هاهیدروکربن

 کسیدامونو گاز میزان مقابل در اما دارد، محسوسی کاهش غبار و گرد میزان( بهمن و دی) سال مرطوب و سرد هایفصل

 خطرناک فصول این در هوا پایداری به توجه با که دارد ایمالحظه قابل افزایش ازت اکسیدهای و گوگرد اکسید دی کربن،

 حداقل همواره اهواز هوای آلودگی میزان که شودمی سبب هاه آالیند این مجموع که دهدمی نشان مطالعات این .است

در هنگامی که این آالینده ها تولید و در هوا پراکنده می شوند بسیاری از آن ها با هم  ."باشد استاندارد مجاز حد دوبرابر

ترکیبات و مجموعه های شیمیایی پیچیده ای ایجاد می کنند که هنگام عبور از مجاری ریوی و بینی به جداره آن ها می 

آب حل شوند و وارد دستگاه گوارش  چسبند و موجب عوارض گوناگون می گردند. این ترکیبات پیچیده نیز قادرند در

گردند و همچنین می توانند جریان الکتریسته را از جائی به جای دیگر منتقل نمایند به همین دلیل بارها ما شاهد از کار 

افتادن سیستم برق رسانی و ترانسفرماتور های برق در خوزستان هستیم اما تخریبات آن ها بر بدن انسان ابعاد بزرگتری 

هم اکنون تحقیقات وسیعی در سراسر جهان بر روی تأثیر ذرات آالینده موجود در هوا بر روی بروز اختالالت،  دارد.

 در حال انجام است و گزارش های مفصلی منتشر شده است ، عروق و قلبی و ریویضایعات و انواع بیماری های مغزی

تنفس می کنیم. با وجودیکه رژیم  که رابطه مستقیم آن هارا نشان می دهد. این ها ضایعات سرمایه بر هوائی است که ما

اسالمی سرمایه و مسئوالن آن تالش می کنند که ریشه این فجایع بر علیه انسان را در خارج از ایران جستجو کنند و 

یکه کشور های همسایه نظیر عراق، کویت، اردن و غیره نیز در این گمراهه سرایی را به اوج رسانده اند و با وجود

در  شهیخوزستان ر یگرد و غبارهاجنایات شریک اند و توده های کارگر آن ها نیز از این مصائب رنج می برند اما 

 جهیو در نتاکتشاف نفت  ،یساز کارون، سد یهاآب از سرشاخهاز انتقال  یگرد و غبار دارد و ناش یداخل یهاکانون

. باال رفتن شودیگفته م زگردهایاست که در جنوب به ر یا، واژه«خکباد» استان است.  یهاها و رودخانهتاالب یخشک

 یلیبه تعط 1397در مهر ماه  استان را نیچهار شهر ا یهازان غلظت گرد و غبار در خوزستان مدارس و دانشگاهیم

شرایط و اوضاع هوا و آالینده های آن محدود به خوزستان نیست و چنانکه همه ما می دانیم از تبریز،  .کشانده است
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ارومیه تا زاهدان و زابل، اصفهان و تمامی این استان بزرگ کارگری تا بندر عباس و جای جای تمام نقاط ایران از گند 

 یخشکسال دهیبا پد رانیده سال گذشته، بخش اعظم مساحت ا یط »توجه کنید  به این گزارشاست.  و غبار سرمایه الوده

استان  ۲۰تهران و  ،یخشکسال یمرکز مل یرو بوده است. بر اساس آمار منتشرشده و رسم مدت روبه انباشته و بلند

تکاندهنده  ی( آمار2018 هیژوئ 30مرداد ) 8" روز دوشنبه سنای"ا رانیا ی. خبرگزاربرندیرنج م دیشد یاز خشکسال گرید

بحران  تیریو مد یخشکسال یآمار توسط مرکز مل نیامنتشر کرده است.  رانیدر ا یآبیو ب یخشکسال دهیدرباره پد

مدت است.  بلند یدچار خشکسال رانیدرصد از مساحت ا ۹۷ »آمار، نیمنتشر شده است. بر اساس ا یسازمان هواشناس

 رژیم سرمایهوگو با خبرنگار در گفت یبحران سازمان هواشناس تیریو مد یخشکسال یمرکز مل سیرئ ان،یائیض صادق

 ۱۲۰ یارا بازه یدوره مورد بررس یخشکسال یمرکز مل سیرئآمار عرضه کرده است.  نیا رامونیپ یحاتی" توضسنای"ا

 گفته است:  نیباره چن نیدر ا انیائیض. «اعالم کرده است یسال جار رماهیبه ت یماهه منته

 بلند یدرصد از مساحت کشور با درجات مختلف خشکسال ۹۷حدود  ر،یت انیبه پا یماهه منته ۱۲۰اساس شاخص  بر»

درصد  ۵۰متوسط ، یدرصد دچار خشکسال ۲۸.۵ ف،یخف یدرصد خشکسال ۵.۵ انیم نیمدت مواجه هستند که از ا

با  رانیدرصد از مساحت ا ۶۳ بیترت نیبه ا« .کنندیرا تجربه م دیشد اریبس یدرصد با خشکسال ۱۳و  دیشد یخشکسال

 ۴تنها محدود به  یترسال ادشده،یمرکز  یرو است. بر اساس آمار منتشرشده از سو روبه دیشد اریو بس دیشد یخشکسال

این مقام رژیم سرمایه نرمال" دارد.  تی"وضع رانیدرصد از مساحت ا میو تنها دو و ن شودیم رانیدهم درصد مساحت ا

اصفهان و زنجان را از نوع  ،یشرق جانیآذربا ن،یتهران، البرز، قزو یهااز استان ییهابخش یخشکسال زانیم در ایران

کشور  یجنوب یهاندر استا تیاست که وضع یدر حال نیاعالم کرده است. ا دیشد اریبس یو حت دیمدت شد بلند یخشکسال

 «. گزارش شده است گرید یهااز استان تر میوخ انو بلوچست ستانیوزستان، فارس، بوشهر و سمثال در خ

استان خوزستان و بوشهر باعث  یدر شهرها آخر تیر یهاظرف هفته یخشکسال نیا یامدهایاست که پ یادآوریبه  الزم

 همین پدیده باعث اعتراضات شدید توده های شهر های جنوبی عراق گردید. مناطق شده بود. نیاعتراض گسترده مردم ا

همه آن چه سرمایه در این دیار مانند سایر نقاط گیتی، چنان که در این متن کوتاه مشاهده کردیم، می آفریند گند، کثافت، 

دانشگاه  نیزم قاتیمعتق، استاد مرکز علوم تحق یمهد 2018هفت دسامبر  که انباشت می شود. خون و سرمایه است

ها پژوهش در درباره سال وزیورونیوگو با در گفت(  Leibniz University Hannover)هانوفر آلمان  تزیبنیال

. شودیم یخورد و حاال به روزرسان دیکل ۲۰۰۸بار در سال  نیکه نخست یژوهشسخن گفته، پ نیموضوع فرونشست زم

 زیکه در دو دهه گذشته وجود داشته را آنال یاماهواره یهاتمام داده»: دیگویمپژوهش  نیا یهاافتهیمعتق درباره  یآقا

   موثر بود دهیپد نیا یعلم ی. آنچه در بررسمیاستخراج کن یاماهواره یهااز داده یکامل ریتصو میو توانست میکرد

. شودیم دهیآن در تهران د یهااست که نشانه یاو دو دهه دهدیمدت آثارش را نشان م یبه طور طوالن نیفرونشست زم

 ریبه دنبال آن تبعات جبران ناپذ دهند یرا از دست م شانیسازرهیقدرت ذخ ینیرزمیز یهاسفره یوقت نکهینکته مهم ا

در  نیدرباره نرخ فرونشست زم نیمعتق همچن یآقا« است. ریامکان پذ هاالبیس دهیپداز جمله  یادیز یستیز طیمح

و تهران  رانیفرونشست مختص ا دهیمتر است. البته پد یسانت ۲۵از دشت تهران  ینرخ فرونشست در نقاط»گفته  هرانت

 «از تهران است. شینرخ فرونشست در آنجا ب یمشاهده شده و حت یتیکوسیجاکارتا و مکز ا،یفرنیو در شمال کال ستین

 (.10)نمودار

باالرفتن غلظت این گاز در آب های جهان و در نتیجه اسیدی شدن آن  تاثیر مخرب دیگر افزایش گاز کربنیک جو زمین

ها است. این پدیده که سال ها است مشخص و بارز است اکنون شروع به ظهور اثرات مخرب خود کرده است و این 

العه مط کی جهینت 2017نتیجه تاثیر متقابل اسیدی شدن و گرمایش جو و در نتیجه آب های جهان است. در اکتبر سال 
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شدن آب ها قرار  یدیاس دهیها دستخوش پد انوسیکه همه موجودات ساکن اق دهدینشان م بر روی آب های جهان گسترده

دانشمند در  250و  دهیمطالعه که هشت سال طول کش نیکربن است. ا دیاکس ید دیتول شیاز افزا یخواهند گرفت که ناش

است که شمار  یبدان معن نیخواهند بود. ا ریپذ بیآس ییایکه به خصوص نوزادان در نشان می دهدآن شرکت داشته اند 

که  )ماهی هایی که در بیشتر در عمق زندگی می کنند و صید آن ها با توجه به روغن آن ها است( "روغن"  یها یماه

شدن  یدیاس یکیولوژیب ریش "تاثگزار سندگانی. نوابدیکمتر کاهش  ایچهارم  کیتواند به  یم دیخواهند رس یبه بزرگسال

گروه هم احتماال  نیا یببرند اما حت هبهر شی" از گرمامایاز جانوران ممکن است "مستق یکه بعض ندیگو یها" م انوسیاق

سرمایه داری . از زمان شروع دیخواهند د بیآس میرمستقیبه طور غ شیگرما لیبه دل ییدر شبکه غذا راتییدر اثر تغ

است:  افتهیکاهش  8.1به  8.2ها از  انوسیاق یسطح یآب ها (pH) پ هاش نیانگیم ( تا کنون1850صنعتی )حدود 

 ریبرنامه مشغول مطالعه تاث نیدر ا 2009از سال  این پژوهشگران کهدرصد باال رفته.  26بودن آب  یدیاس زانیم یعنی

 شیب تعدادی و بوده اند ییذاغآن بر شبکه  ریتاث یچگونگ و اتیمختلف ح یدوره ها انیدر جر انیشدن بر آبز یدیاس

 یاز گونه ها یمین بایکه تقر را مطالعه کرده اند می گویندها  انوسیشدن اق یدیاس ریدر مورد تاث یمقاله علم 350از 

  .9 کربن در آب داشتند دیاکس یمتوسط تراکم د شیبه افزا یمنف یواکنش نداه دش شیکه آزما یجانور

دهد که به علت  ینشان م (2017دیگر )منتشر شده در مای مطالعه  کی جینتادر همین زمینه اسیدی شدن آب دریاها 

مطالعه که توسط محققان دانشگاه  نیهستند. ا ییایها در حال از دست دادن حس بو یماه اها،یآب در کیکربن دیاس شیافزا

 شیدهد که افزا ینشان ممنتشر گردیده  Nature Climate Change و در ژورنال  انجام شده است سیاکستر در انگل

حائز  اریبس از این نظر مطالعه نیا یها افتهیداده است.  شیرا افزا انوسیشدن آب اق یدیکربن در اتمسفر اس دیکسا ید

که در مجاورت  یانیشکارچ ییتا شناسا یریکردن غذا و جفت گ دایانجام همه کار از پ یها برا یماه کههستند  تیاهم

در سطح  ایجوان در یها یرفتار ماه پژوهشگرانمطالعه  نیا دردارند.  هیخود تک ییایبرند، بر حس بو یآنها به سر م

 یم ینیب شیند. په اکرد سهیقرن وجود خواهد داشت، مقا نیا انیکه احتماال در پا یکربن را با سطوح دیاکس ید یفعل

مطالعه متوجه  نیدر ا آن هاگاز باشد.  نیا یبرابر سطح فعل میکربن دو و ن دیاکس یقرن حاضر سطح د انیشود که در پا

ها نه تنها کمتر شنا  یماه نیرا دارند. ا تهیدیاس زانیم نیشتریشدند که ب ییها در آب ها یعمده در رفتار ماه راتییتغ

مرگ مرجان های دریایی فقط محدود به این شوند.  ینم زین انیمتوجه حضور شکارچ دیرس یکنند بلکه به نظر م یم

جانوران نمی شود بلکه بسیاری جانداران دریایی را که نقش مهمی در جذب گازکربنیک موجود در آب های جهان و 

اکسیژن مورد احتیاج جانوران خشکی را دارند مختل کرده و این چرخه را که میلیارد ها سال پیش یکی از عوامل تولید 

بروز موجودات زنده در کره زمین بوده تهدید می کند. افزایش اسیدی شدن  و گرم تر گردیدن آب ها )که دست در دست 

که برای خود و خارج از هر کنترلی به تشدید یکدیگر می  هم دارند( از مدتی پیش موجب بروز پدیده ای گردیده است

انجامد. بدین معنی که افزایش اسیدیته آب ها موجب کاهش قابلیت جذب گاز کربنیک گردیده و این خود به گرمتر شدن 

و  2015جو زمین و در نتیجه گرم تر شدن آب های جهان، می گردد. سازمان فضایی و هوا شناسی امریکا در سال 

های جهان را به سرعت گرم می ، دریاچهگرمایی جوتغییرات کی بعد از کنفرانس آب و هوایی پاریس گزارش داد که اند

اند و این تر شده درجه سانتیگراد گرم 0.34سال گذشته هر ده سال  25های جهان در کند. براساس این گزارش، دریاچه

( نتیجه پژوهش Natureژورنال بین المللی ) 2018اکتبر  در شدن اتمسفر زمین بیشتر است. سرعت، از آهنگ گرم

سال گذشته را به شدت دست کم گرفته  25 یها ط انوسیجذب حرارت توسط اق زانیجهان مهایی را منتشر کرد که 

به این ترتیب است.  یقبل یها یابیاز ارز شیدرصد ب 60 اهایجذب گرما توسط در زانیکه م ستیمطالعه حاک نیاست. ا

ی گردد بلکه م موجب درهم ریختن عظیم اکو سیستم آب حرارت توسط آب های جهانبیشتر می بینیم که نه تنها جذب 
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انعکاس و پرتو این گرما به جو زمین طی مدت طوالنی تری انجام شده و بر شدت و طوالنی شدت گرمایش زمین می 

در رابطه با اسیدی شدن آب ها بیشتر تاکید بر نقش مهم افزایش گاز کربنیک رفته است اما نباید نقش سایر گاز  افزاید.

از میان یون هایی که باعث اسیدی شدن ها را دست کم گرفت که عموما با بارش باران به زمین و آب ها می رسند. 

خود ناشی از گاز های اکسید گوگرد، اکسید ازت و گاز  باران ها می گردند سولفات ها، نیترات ها و کربنات ها که

اکسیدهای نام برده با رطوبت هوا اسیدهای نیتریک و سولفوریک و کربنیک تولید می کنند. اسیدی شدن  کربنیک هستند.

هش خاک، آب های زیر زمینی، دریاچه ها و تاالبها نتیجه این باران هاست. ریزش باران های اسیدی نه تنها باعث کا

مواد کانی خاک بر اثر رقابت نابرابر با عناصر فلزات سنگین مضر نظیر سرب، کدمیم، جیوه و آرسنیک می گردد بلکه  

  بخصوص با آزاد شدن فلزات سنگین، گردش آنها را در هوا، خاک و آب سهل تر میکند.

جنگل ها است که درنتیجه از بین عامل دیگری که بر سرعت افزایش گاز کربنیک جو زمین می افزاید نابودی تدریجی 

قبال از تاثیرات مخرب شور و گرم شدن آب ها صحبت  .در جو زمین کم می گرددامکان کاهش این گاز  آن ها رفتن

کردیم و گفتیم که این روند به زردشدن و از بین رفتن مرجان ها، مرجان های آب سنگی و جلبک هاانجامیده است و 

این روند خودپو شده و باعث تشدید گرم شدن زمین می گردد زیرا مرجان ها در همزیستی با جلبک ها نقش مهمی   گفتیم

جذب گاز کربنیک جو زمین دارند. همین روند در مورد جنگل ها صادق است. بطوری که جنگل ها و خصوصا  در

جنگل های استوایی و مرطوب همانند مرجان های آب سنگی در مدت زمان هزاران ساله شکل گرفته اند و نقش مهمی 

از وارد شدن به علل جنگل زدایی کمی اطالعات قبل در اکو سیستم زمین، حفظ و پرورش انواع حیوانات و گیاهان دارند. 

و  ستیز طیمح یشبکه مل یهماهنگ یعضو شورا کی ۹۷ماه روز جمعه چهارم آبان»جدید در این رابطه الزم است. 

 یو جنگل دار یعیبر اساس آمار منابع طب»گفت:  از بین بردن جنگل هابا اعتراف به  جمهوری اسالمی یعیمنابع طب

به  «.است دهیهزار هکتار رس ۸۰۰و  ونیلیم کیبه  ۶۰۰و  ونیلیم ۳سال گذشته از  ۴۰کشور، جنگل شمال در طول 

از  یمین یوقتاین ترتیب نیمی از جنگل های شمال در طول این مدت از بین رفته اند. این مقام دولت سرمایه می گوید : 

باعث شده تا  یمیاقل راتییتغاین  شود یم لیبه س لیبارش تبدو هر  ستیباران نعمت ن گرید م،یبرد نیجنگل را از ب

حجم  نیاما امروزه ا نشستیم نیماه به زم ۶از باران در طول  یدر گذشته حجم مشخص م،ینداشته باش یباران معمول

وضع به همین منوال است. در  در سایر نقاط جهان سرمایه «.است زابیامر آس نیو ا باردیروز م ۶از باران در مدت 

گزارشی در این مورد منتشر کرد که در آن گفته می شود که بین سال  World Resources Institute 2018سپتامبر  17

سال چیزی در حدود نیمی  15کیلومتر مربع جنگل برای همیشه از بین رفته است یعنی در طول  750000حدود  2015تا  2001

هایی است که اکنون دیگر درصد از تمامی جنگل  27از مساحت ایران! ابعاد فاجعه در این است که طبق همین گزارش این تازه 

درصد از جنگل های جهان  23مربوط به تبدیل جنگل ها به جنگل داری صنعتی است.  درصد 26یعنی  رقم بعدیوجود ندارند. 

در آتش سوزی ها از بین می روند اما این روندی طبیعی محسوب می شود زیرا اگر سرمایه در مدتی که این مناطق در حال رویش 

صنعتی و بازگشت به اصل جنگل سیر  درصد دیگر بین کشاورزی 23آن دست نیاندازد جنگل دوباره باز می گردد. دوباره اند بر 

نا گفته . (12)نمودار  درصد جنگل ها صرف ایجاد شهر و شهر سازی می گردد 1نوسانی دارد یعنی گاهی این است و گاه آن. فقط 

بزرگترین . استیل جنگل های طبیعی به کاال و بخصوص کاالی سرمایه ای پیداست که تمامی موارد ذکر شده در این جا از تبد

درصد جنگل های از بین رفته به منظور ایجاد مزارع روغن پالم، سویا، استخراج معادن نهفته در این جنگل ها و  27رقم یعنی 

ارد سرمایه  دست اندر کار است خصوصا دسترسی به منابع چوب آن ها، صورت می گیرد. اگر کمی دقت کنیم در تمامی این مو

بیشترین نابودی جنگل ها از نوع اول در امریکای جنوبی و بخصوص آمازون  و جنوب  و این در مورد ایران نیز صادق است.

 این پدیده باید ببینیم اصل ماجرا چیست و چرا سرمایه در این ابعاد برای بررسی و نقد مارکسی. 10 شرقی آسیا صورت می گیرد

https://www.wri.org/
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می  نمایدبه جنگ طبیعت می رود. اگر سرمایه داری می خواست از ابتدا جنگل ایجاد کند و محصوالت آن را برداشت  بزرگ

بایست سال ها، دهه ها و حتی صد سال صبر کند و در این مدت سرمایه راکد باشد تا درختان برویند، به جنگل تبدیل گردند و این 

ا به انگیزه جنگل داری نمی کشاند. در این مدت گذشته از نشاء کردن و کاشتن نهال هیچ سرمایه و سرمایه داری ر وقفه طوالنی

فقط در وقفه های کوتاهی نیروی کار بکار می افتاد و به درختان سر می زد اما در همه این مدت سرمایه عظیمی راکد بود. بهیمن 

واحد زمان بسیار کمتر مولد بود. منظور از مولد بودن دلیل جنگل داری در مقایسه با سایر حوزه های تولیدی سرمایه داری در 

 ،زیرا همانطور که می دانیم تنها منبع تولید ارزش قابل مبادله این است که در مدت معینی کمتر ارزش قابل مبادله ای تولید می کرد.

ه فرآورده های جنگل داری است کار و نیروی کار است. زمان کار معیار این ارزش است و تنها جوهر ارزشی فرآورده ها از جمل

. منظور از مبادله نیز خود نفس مبادله نمی باشد بلکه هدف می گیردو تولید آن ها با هدفی خارجی یعنی با هدف مبادله صورت 

اما این ارزش اضافی و ارزش با طول  کارگر بوجود آورده است. سرمایه دار کسب آن ارزش و ارزش اضافی است که نیروی کار

گذارده  ،برای تصرف جنگلمدت تولید برابر و یکسان نیست زیرا سرمایه در مدتی بسیار طوالنی تر از بکارگیری نیروی کار 

 شده است و فقط پس از سال های دراز به ثمر می نشیند. در این مدت طوالنی سرمایه ثابت بکار رفته اما به تولید ننشسته است

کار تنها جوهر ارزشی فرآورده ها است. جنگل ها طی طول عمر هزاران ساله خود ارزشی  زیرازیرا تنها منبع تولید کار است 

و تا جنگل طبیعی در چرخه تولید سرمایه داری قرار داده نشود فرآورده قابل  جز محصوالتی آماده برای چیدن ایجاد نمی کنند.

دت تولید در انواع کاالها فرق می کند هرچند مقدار کار یا زمان کار اجتماعا الزم برای تولید آن طول م مبادله ای ببار نمی آورد.

بدین معنی که از زمانی که بذر در زمین گذاشته می شود  برابر باشد. کشاورزی نمونه مطلوبی جهت توضیح این اختالف است ها

ان طوالنی تولید است و نیروی کار هر چند قبل از کشت و در حین تا هنگامی که به بار می نشیند و آماده برداشت می شود زم

رشد گیاه آب می دهد، کود می پاشد و غیره اما بهر حال به جهت شرایط طبیعی رشد گیاه زمان تولید طوالنی است و مجموعه ی 

در کشاورزی صنعتی سرمایه  زمان کار کوتاه تر است و همین زمان است که به ارزش و ارزش اضافی قابل مبادله می انجامد.

کاربرد بذر اصالح شده  با کاربرد کود شیمیایی، طرفند های مختلف دست می زنند از جملهداری جهت کوتاه کردن زمان تولید به 

آبیاری مکانیزه، بهره برداری از موقعیت های جغرافیایی برای افزایش تعدد کشت در طول سال و در نتیجه افزایش سرعت  ژنتیک،

شت سرمایه، بکاربردن آفت کش ها جهت کاهش ضایعات کشت و محصول، استخدام کارگران فصلی بجای کارگران با قرارداد بازگ

استفاده از ماشین آالت کمباین با ظرفیت کاربردهای  ،)کاهش زمان تلف شده نیروی کار هنگامی که سرمایه ثابت راکد است( مدام

بکار روند و از این طریق  و غیره رت در آبیاری، بذر پاشی، کود دادن، درو کردنمختلف )ماشین هایی که قادرند بنابر ضرو

( و غیره زمان تولید را به زمان کار نزدیک کنند ضرر راکد بودن سرمایه ثابت را کم کنند و نگذارند سرمایه ثابت را بدون استفاده

صنعت افزایش یابد سود نیز افزایش می یابد. بهمین صورت  و برگشت سرمایه را کوتاه نمایند. هرگاه تعداد دفعات برگشت سرمایه

جنگل داری نیز عمل می کند. این هردو حوزه پیش ریز سرمایه از چنان شرایط طبیعی برخوردارند که اختالف فاحش زمان تولید 

سرمایه داری بر محور  و زمان کار از سود دهی آن ها می کاهد و به اصطالح در مقایسه با دیگر حوزه های تولید غیرمولدند.

بکارگیری نیروی کار جهت ایجاد ارزش اضافی زنده است و می چرخد زیرا بازتولید سرمایه ثابت بکارگرفته شده به ایجاد ارزش 

گفته شد در توضیح شرایط تولید جنگل داری صنعتی بود و مقدمه ای برای وارد شدن به مبحث  آن چه تا این جا اضافی نمی انجامد.

سده ها پیش به فعالیت و انباشت سرمایه مشغول اند. وجه مشخص این ها کمپانی ها و شرکت های بزرگی در این حوزه از اصلی. 

است زیرا با جنگلی کوچک و محدود  همانطور که شرایط این حوزه سرمایه ایجاب می کند عظمت و بزرگی سرمایه های آن ها

رشد عظیم بارآوری کار در طول  وزه شد. از ویژگی های صنایع جنگل دارینمی توان سرمایه داری موفق و سود ده در این ح

سرمایه داری »فعالیت های سودآورانه آن ها است. من در کتاب  نزمانی بس طوالنی )به اندازه تاریخ سرمایه داری( و جهانی بود

ظرفیت باالی سرمایه و درجه  »م که در آن جا متذکر شد به این مسئله پرداخته ام.« محیط زیست جلد اولآلودگی و فاجعه 

بارآوری کار شرکت به حدی است که گاهگاه بعضی تولیدات و یا ماشین های خود را برای همیشه متوقف و کارگران را 

اخراج می کند.  شرکتی با چنان رشد تولیدی و انباشتی با این ارقام نجومی تشنه حوزه های جدید پیش ریز سرمایه است و 

در کشور های معینی  ول های صنعتی در حوزه جنگل داری و محصوالت آنغاین « رابطه از هیچ چیز نمی گذرد.در این 
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پا گرفته و رشد کرده اند. کشورهایی نظیر سوئد، فنالند، امریکا، روسیه که در آن ها از یک طرف رشد تکنولژیک سرمایه 

باالترین سطح و فشرده ترین )منظور ارتباط تنگاتنگ مابین داری و دسترسی به انواع تکنیک های رشد بارآوری کار از 

حوزه های مختلف سرمایه و هم چنین انیستیتوها و دانشگاه های تکنیکی( از نوع خود برخوردارند و از طرف دیگر جنگل 

ود دهی همیاری داری سرمایه داری قدمتی به اندازه عمر سرمایه داری دارد. اما همراه با این رشد غول آسا و مدام رشد س

رشد انباشت سرمایه از تولید ارزش پیشی گرفتن  بورژوایی، و همراهی نمی کند. در این جا به معنی دقیق اقتصاد سیاسی

با این سرمایه ها  در عین حال سرمایه های انباشته در این حوزه به دنبال عرصه های تولید سود می گردند. واضافی است 

در  بپردازنددارند که از نو به کاشت، نشاء زدن و نگهداری پر هزینه درختان و جنگل ها نرا قصد این  توجه به توضیح فوق

دنیایی از جنگل های بیکران که طی هزاران سال بوجود آمده، رشد کرده و پابر جا بوده اند بدون این که ثناری  این کهعین 

سرمایه های انباشت شده  عطش .ماده برای بلعیدن اند!!دست نخورده و حاضر وآ برای هیچ سرمایه داری هزینه داشته باشند

این است راز هجوم سرمایه ها به جنگل های طبیعی و نابودی  !سیراب می شود همین جادر به سود آوری و انباشت انبوه تر 

در واقع بلعیدن جنگل ها و اراضی وسیع برای جبران چالش انباشت سرمایه توسط ارزش اضافی حاصل نیروی کار آن ها. 

اما این روند فقط بطور موقت عطش ارزش افزایی سرمایه را تخفیف می دهد زیرا تبدیل کردن جنگل ها به سرمایه و است. 

داری را حل نمی کند، بلکه فقط به جلو می اندازد، چالش  وارد کردن آن به چرخه سود دهی آن مشکالت بنیادی سرمایه

گمراه  «نابودی جنگل های طبیعی»گفتن سرمایه خود سرمایه است. تصحیح یک نکته در این جا ضروری است و آن این که 

همیشه از بین کننده است زیرا همانطور که ارقام فوق نشان می دهند حتی آن جا که جنگل طبیعی زیر تیغ برنده سرمایه برای 

می رود بجای آن سرمایه رشد می کند و انباشت می گردد بنابراین نابودی از این نظر در کار نیست اما جنگل طبیعی نابود 

شده و دیگر آن نقش حیاتی در جذب گازکربنیک جو زمین، تولید اکسیژن مورد احتیاج همه موجودات، آشیانه و محل زندگی 

اگر  زمین و غیره را ندارد. تنظیم هوای مطبوع نه جبران ناپذیر انواع حیوانات و گیاهان،حفظ گنجی حیوانات و گیاهان،

پیامد فاجعه بار آب و هوایی تصرف جنگل ها و  سرمایه در همه این موارد اپیدمی و اختاپوس نابودی نیست پس چیست!!

ی فاجعه بار است از دیگر جنایاتی که بر علیه طبیعت تبدیل آن ها به سرمایه تا این جا بیان شد اما این تنها یکی از پیامد ها

 از پویه ی سرمایه کردن جنگل ها حاصل می شود نابودی بوم حیوانات می توان نام برد. 

،  )طول قدمت جمهوری اسالمی سرمایه ریچهار دهه اخ یط 11می گوید  (WWF) «عتیطب یصندوق جهان»گزارش 

  60 ،(نیست درصد 60آماری از نابودی حیوانات در این مدت دردست نیست اما بی گمان جنایات این رژیم کمتر از 

 «عتیطب یصندوق جهان»گزارش  نیتراست. تازهرفته انیاز م انیو ماک انیوحش، از پستانداران تا ماه اتیدرصد ح

 یزمان دوره نیاست: در ا2014تا سال  1970از سال  ییهاداده رندهیو در برگ منتشر شد اکتبر( 29) هفتم آبان ماه

بسیاری از این جانوران است. کرده دایدرصد کاهش پ 60 ستانیخزندگان و دوز ان،یشمار پستانداران، پرندگان، ماه

که بیشترین جنگل گونه های کمیاب ترین و کم نظیر ترین بوده اند. شمار مهره داران در امریکای جنوبی، همان جایی 

درصد کاهش پیدا  89 ،ها به سرمایه تبدیل می شوند و نقش زادگاه و بوم حیوانات را برای همیشه از دست می دهند

ه مهم قنطم 11 نیز گزارش نیاند. اتر شده درصد کم 83 زین نیریشآب های  زیان آب حیوانات دریایی و کرده است.

 روشیصورت گرفته و در دهه پ یاگسترده بیکه تخر یاست؛ نقاطکرده ییشناسا زیها را نجنگل ینابود جهان دردر 

کنگو، سوماترا  زیحوضه آبر ،نقاط عبارت هستند از آمازون نیاز ا یبرخخواهد کرد.  دایاحتماال ادامه پ بیتخر نیا زین

 نابود می شوند و به سرمایه تبدیل می گردند.  ییاستوا یهاهاست جنگلکه سال ییجا ،یو مالز یو بورنئو در اندونز

 یعنی ،گذشتهتر از  بار پرشتاب 1000تا  100 نیوحش ب اتیها و حگونه ینابود دیگویم «عتیطب یصندوق جهان»

  .ردیگی، انجام مآغاز سرمایه داریقبل از 
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من در این مقاله و تاکنون به حوزه تولید نفت و انرژی پرداخته ام فعال فرصتی برای بررسی حوزه های دیگر پیش ریز 

سرمایه و متعاقب آن تخریبات محیط زیستی و طبیعت نیست این کار در آینده ای نزدیک صورت خواهد گرفت. اما تا این 

کارگران چگونه مورد تاخت و تاز و ملعبه دست سرمایه داران است. ما جا و فقط تا همین حد کافی است بدانیم زندگی ما 

پیوند ذاتی پیشرفت و انباشت سرمایه، این که چگونه آن چه خود ما می آفرینیم بر علیه ما و بر ضد ما و آینده بچه های ما 

ما، بدون این که ما بر چند  و زندگی مان است، را می بینیم. علت اصلی این امر روابط تولیدی است که خارج از کنترل

و چون آن، این که چه باید تولید شود و چه نشود، چقدر تولید گردد و با چه هدفی تولید گردد هیچ کنترلی و حتی حق هیچ 

نداریم. با  اظهار نظر تأثیرگذاراظهار نظری نداریم. ما فقط فروشندگان نیروی کاریم که حتی برای دستمزدمان نیز حق 

همواره برای بقای خود مبارزه کرده ایم. طبقه ما از ابتدای پیدایش خویش علیه بردگی مزدی با سرمایه سر  وجود این ما

جنگ و مبارزه داشته و این از سر اجبار بوده، درست به همان دلیل که ما از ابتدا مجبور به کار و تولید در این روابط 

جا و همه ی عرصه های زندگی علیه این نظام بجنگیم. ما شبانه روز  گند و خون بوده ایم بهمان دلیل نیز مجبوریم در همه

برای دستمزدهای عقب افتاه، افزایش دستمزه، کاهش ساعات روز کار، شرایط بهتر کار، می جنگیم اما جنگ ما تاکنون 

ست. ما همواره در این نظام و به قصد نابودی آن نبوده ااساس جز در موارد نادری در تاریخ چند صد ساله ما بر علیه 

زمین حریف و با شرایط و قوانین طبقه حاکم مبارزه کرده ایم. همواره در چارچوب این نظام زندگی، تولید و حتی مبارزه 

کرده ایم و این بدین معنی است که ما در بهترین شرایط موجب تغییرات جزئی در این نظام شده ایم. این ها حتی محدودیتی 

ود نیاورده که هیچ موجب استحکام آن، ایجاد سازمان ها، انیستیتوها، احزاب و گروه هایی گردیده برای سرمایه داری بوج

که برای بقای این نظام چاله و چاه پیش روی مبارزه ما می کنند و بما می گویند دست از تالش برای نابودی آن برداریم! 

ال چه عیبی دارد چند صد سال دیگر هم به تالش برای اکنون در حدود دویست سال است در این دور باطل چرخیده ایم حا

تغییرات جزئی ادامه دهیم شاید فرجی حاصل گردد!! اما ما می گوییم مبارزه با سرمایه از اجبارات زندگی ما است. از 

اجیر هنگامی که زاده شده ایم و از هنگامی که این نظام ما را در رابطه خرید و فروش نیروی کار بصورت کارگر مزدی 

کرده است بطور نطفه ای و از جبرهستی اجتماعی امان بر علیه آن جنگیده ایم. در این جنگ نابرابر ما از ابزار و سازمان 

مناسب این جنگ برخوردار نبوده ایم و بهمین دلیل نتایج این جنگ طوالنی بسیار ناچیز و مایوس کننده و به ماندگاری 

نگ بر علیه فساد هوا، آب و خاک که شرط مهمی برای زندگی سالمی برای ما است این نظام جهنمی انجامیده است. در ج

تمامی جبهه را به دشمن واگذار کرده ایم. وقت آن است که تیشه بر ریشه زنیم و بنیاد این نظام ظلم و بردگی را بر انداریم. 

شویم. ما تاکنون قدرت  خودمانده های آحاد تو قدرت سرمایه ستیز آگاه ضد بردگی مزدی متکی بر دهیدست بکار سازمان

دولت سرمایه را با قدرت متشکل شوراهای سرمایه ستیز پاسخ نگفته ایم و بهمین دلیل سرمایه داران و دولت آن ها هر 

انسان  سوزانچه خواستند بر ما تاخته اند و زندگی را برای ما و فرزندانمان جهنم کرده اند. مارا وادار به زندگی در جهنم 

علیه بنیاد بردگی کش کرده اند و هیچ یک از آحاد ما نفسی راحت و پاک، آبی تمیز و گوارا از گلو پایین نمی دهد. تا ما 

وارد کارزار نشویم وضع همین خواهد بود و از این نیز فاجعه بارتر خواهد شد. راه مبارزه با  مزدی، علیه سرمایه

یه دار، مماشات جویی، اصالح این خرابی و یا آن یکی و رفرم در سیستم ضد عامالن این وضع یعنی طبقه حاکم سرما

بشری روابط تولیدی مسبب این فجایع نیست. باید اساس و بنیاد آن را بر کند و برای انداختن طرحی نو می بایست به 

شورایی آحاد هر چه  تشکل باقدرت سازمان یافته ضد سرمایه داری و لغو کار مزدی مجهز شد. این قدرت فقط و فقط 

وسیع تر ما بوجود خواهد آمد. همه آحاد کارگران یعنی همه کارگران زن و مرد، کارگر صنعتی، معلم، بیکار، پرستار، 

خانه دار، کارگران خدمات اعم از فروشنده تا اداری، دانشجو و محصل بدون هیچ گونه برتری یکی بر دیگری، بدون 

ته، تصمیم گیر و مصمم، تصمیمات متحد خود را علیه سرمایه و دولت به اجرا می رهبر ودستک، متحد و سازمان یاف
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از ستم طبقاتی، آری از  عاریگذارند!! این شورای آحاد کارگران است که بر خرابه های سیستم سرمایه داری جامعه 

زدی لغو شود، دیگر سرمایه هنگامی که سرمایه داری سرنگون گردد، کارم دشمنی با طبیعت و انسان را بنیان می گذارد.

واسط و رابط بین انسان آزاد و طبیعت نخواهد بود. پیوند انسان آزاد با طبیعت و محیط زیستش بر مبانی عقالیی بنا خواهد 

سرنگون گردد و آن وقت که انسان آزاد به هدف تولید تبدیل گردد  سود و سرمایه ی تولیداشد. هنگامی که رابطه تولید بر

  ام طبیعت باز می گردد.انسان به م

مدت هاست جهان از سرمایه اشباع است و روند انباشت سرمایه بهمن وار به پیش می رود. سرمایه در این مسیر ال یتناهی 

رنده این سرمایه ها را نابود می کند. سالیان درازی است که این شیوه تولید در سراسر وحتی شرایط زیست بشریت بوجود آ

فتاده ترین مناطق آن شیوه تولید مسلط است. محصول اجتماعی ساالنه طبقه کارگر جهان سر به آسمان جهان حتی در دورا

دالر می زند! این محصول  دهها هزارسر به  ساالنه می ساید بطوری که سهم هر سکنه زمین در کل محصول اجتماعی

اید. اما در نبود و غیبت یک جنبش نیرومند می تواند در شرایط کنونی انسان را از کار بیش از چند ساعت بی نیاز نم

شورایی سرمایه ستیز نه تنها این هدف غیر قابل دسترسی است بلکه سرمایه بی وقفه و بهمن وار شرایط زیست بشر را 

اگر ما در این شرایط از تغییر مسیر تولید مخرب سرمایه  .و مدام سدی بر سد های دیگر می افزاید به نابودی می کشاند

دارانه بوسیله شوراهای ضد سرمایه داری کارگری حرف می زنیم و این رویکرد را تنها راه و قدم های اولیه برای توقف 

تصرف  کارگر در باره یداران و دولت آنها هر سخن ما توده ها هیسرماتهاجم به طبیعت و محیط زیستمان می دانیم 

. ستندیما تنها ن هیسازند. آنها البته در تهاجم سبعانه خود عل یرا در گلو خفه م و توقف مخرب تولید کارخانه ها یشورائ

و کنفرانس های رنگارنگ و حتی همه این گزارش هایی که در  هااحزاب، گروه های محیط زیستی، دولت ها، انیستیتو

گویند همه این جنایات قابل جبران اند و فقط باید همه چیز را به پارلمان ها و همین نقد از آن ها نقل قول شد به ما می 

مجالس رنگارنگ سرمایه داری سپرد که در آن ها متخصصین، کاوشگران با راحل های جانانه همه چیز را بر مسیر 

ن و دولت های آن ها هستند به سرمایه داری پاک اعتماد کنید و بدانید در میان سرمایه دارا درست آن بر می گرادنند!!

ین ها می گویند جنبشی محیط زیستی در کنار دکه های ا کسانی که قادر اند مسیر درستی برای همین نظام تعیین کنند!!

و از این قبیل بر پا کنیم و طبقه  ، جنبش طرفداران صلحدیگر نظیر جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش برابری نژادی

 ادیکه بن یدر جامعه ا ،یدار هیسرما ن به بخش ها و خواست های گوناگون تقسیم کنیم!! در حالی کهکارگر را بیشتر از ای

توده کارگر از هر نوع دخالت در  اریتمام ع یکار و ساقط ساز یرویاش بر استثمار بربرمنشانه فروشندگان ن یهست

 یکه فقط با گوشت و پوست و استخوان کارگران م یجهنم یخود استوار است. در ژرفنا یو زندگ دیسرنوشت کار و تول

 ،یفراطبقات یاز جنبش ها خ،یتار یگورستان ها نیبسان نبش قبر شدگان کهنه تر یوحشت زار نیدر دل چن یسوزد، آر

مید خودرا به عملکرد آن هستند، حمایت کنیم و ا یطبقات یرنگ یب ریاس که یفارغ از رنگ طبقات، جنبش ها یجنبش ها

ه بیرون می آمد می بایست ما وضعی بهتر از این می داشتیم اما چنان که شاهدیم ها بسپاریم. اگر از این امام زاده ها معجز

 و روز بروز وضع زندگی اسفناک تری  پیدا می کنیم قرار نیست در این نظام بردگی مزدی تغییری اساسی پدید آید. 

هدف ما قرار گرفتن در ردیف احزاب و سازمان ار از کار نگذشته بایست دست بکار شد. در این روند تا دیر نشده و ک 

های چپ برای چانه زدن با سرمایه داران و دولت آن ها بر سر این یا آن رفرم و یا شرکت در حاکمیت سرمایه جهت 

داری و لغو کار مزدی کارگران شامل مسائل تغییر مسیر آن به لحاظ اهداف محیط زیستی نیست. بلکه جنبش ضد سرمایه 

محیط زیستی نیز می گردد. مسائلی که از بطن این روابط تولید بر خاسته و الجرم می بایست در برنامه ی مبارزه طبقاتی 

کارگران قرار گیرد. رسیدن به اهداف محیط زیستی کارگری نیز فقط با نابودی روابط تولیدی سرمایه داری میسر است. 
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این وجود در شرایط کنونی هیچ جنبش کارگری بدون تاکید و روشن کردن ابعاد فجایع محیط زیستی و در نتیجه داشتن با 

اهدافی در این زمینه برای به عقب راندن سرمایه داری نمی تواند جنبشی جامع باشد. اما پیش از هر چیز باید متوجه بود 

ات محیط زیستی آن بمعنی ایجاد یک سرمایه داری تمیز نیست بلکه که عقب راندن سرمایه داری و جلوگیری از تخریب

این همان مسیری است که نبرد ضد سرمایه داری روزمره ی طبقه کارگر در آن جاری است. در روند مبارزه کار و 

ها سرمایه در این عرصه نیز کارگران می آموزند که چگونه از حقوق خود در محیط کار، زیست و طبیعتی که به آن 

تعلق دارد دفاع کنند و آگاهی طبقاتی خودرا در شوراهای کار، محله و غیره در این زمینه باال برند و به این طریق خودرا 

برای جامعه گردانی بی طبقه آماده و تربیت کنند. در این جا نیز هدف آموختن برخی کشفیات علمی در زمینه مسائل محیط 

باال بردن آگاهی طبقاتی کارگران در سازمان دادن خشم و فریاد اعتراض خود علیه زیستی نیست بلکه در این زمینه نیز 

 بربریت و جنایاتی است که این روابط تولید بر سر بشریت می آورد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -dont-records-temperature-trial-on-science-https://co2islife.wordpress.com/2017/03/12/climate

giss-nasa-support/ 

با وجودی که تابش اشعه خورشید کاهش می یابد درجه حرارت جو زمین افزایش پیدا می کند و این تنها تاثیر  .1 نمودار

گازهای گلخانه ای است که می تواند چنین پدیده ای را توضیح دهد. بدین معنی که گازهای گلخانه ای از جمله گاز کربنیک 



31 
 

خورشید که به زمین می رسد از سطح زمین و آب ها به فضا اشعه خورشید ساطع شده از زمین را جذب می کند. اشعه 

باز گشت می کند )ساطع می گردد( و این توسط گازهای گلخانه ای جذب می گردد و بصورت گرما در فضا منتشر می 

شود. در طول زمان و در حالت متعارف هنگامی که گازهای گلخانه ای و انرژی موجود در جو زمین در حالت تعادل 

افزایش و یا کاهش شدیدی در درجه حرارت جو زمین صورت نمی گیرد و این حالت متعارف قبل از پیشرفت و  هستند

ع ب( اما هنگاهی که رشد انباشت سرمایه لزوم استفاده و کاربری منا1850گسترش سرمایه صنعتی بود )قبل از حدود 

به انرژی  امی که سرمایه در روند باز تولید خودانرژی فصیلی )ذغال سنگ، نفت و گاز( را اجتناب ناپذیر نمود، هنگ

مطالعات جدید نشان می دهند که آب های جهان  .انبوه تری احتیاج دارد مقدار بیشتری گاز کربنیک به جو ساطع می شود

آب دریاها به جو زمین بیشتر  سطح مقدار بیشتری گرما جذب می کنند و این بدین معنی است که گرمای متصاعد شده از

 قبل از سرمایه داری صنعتی یکبه نسبت  هم اکنون درجه حرات زمین ز آن است که تا کنون در نظر گرفته می شد. ا

 گرمتر شده است. درجه سنتی گراد

 

 

-growth-unexpected-after-high-record-hit-emissions-fuel-https://theconversation.com/fossil

87248-2017-budget-carbon-global 

بحران های دوره ای اقتصادی سرمایه داری باعث کاهش موقتی تصاعد گاز کربنیک به جو زمین گردیده فقط . 2نمودار 

 US) معروف به  1980(، بحران سرمایه در اوایل دهه Oil Crisis)معروف به  1970است. بحران سرمایه در دهه 

savings and loan Crisis 2000و اوایل  1990، بحران سرمایه اواخر دهه 1990(، بحران سرمایه اوایل دهه 

. (Global financial Crisis)معروف به  2008-2007( و بحران سرمایه Asian financial Crisis)معروف به 

 بوده است. 2016درصد بیش از سال  1.4در حد  2017افزایش گاز کربنیک متصاعد به جو زمین در سال 

https://theconversation.com/fossil-fuel-emissions-hit-record-high-after-unexpected-growth-global-carbon-budget-2017-87248
https://theconversation.com/fossil-fuel-emissions-hit-record-high-after-unexpected-growth-global-carbon-budget-2017-87248
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oil-of-barrel-a-produce-to-cost-https://money.cnn.com/interactive/economy/the/ 

 زیر رجوع کنید. به سایت 2016جهت اطالع از قیمت نفت شیل در سال 

 http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/   

 

انجام گرفته اما از آن زمان تاکنون هزینه تولید هر بشکه نفت افزایش نیافته است.  2015این محاسبات در سال  .3 نمودار

آمده سرمایه گذاری های جدید در ساختمان، ماشین و تکامل تولید است. آن  sExpenditure Capitalآن چه تحت عنوان 

مزد، مالیات بر ساختمان، بیمه ساختمان، تبلیغات و تعمیرات دستآمده شامل  Operational expenditureچه تحت عنوان 

و سایر هزینه ها جاری است. در این نمودار نفت تولیدی دریای شمال )بریتانیا( بیشترین هزینه را به جهت پایگاه های 

ین هزینه را دریایی )پالتفرم های دریایی( دارد. در حالی که نفت ایران و صعودی و کشورهای حوضه خلیج فارس کمتر

نفت شیل در امریکا با کل  برای تولید هر بشکه نفت دارند. دستمزد کارگران در این کشور ها ناچیز ترین هزینه است.

 Scottبوده است. در همین سال رئیس اتحادیه تولید کنندگان نفت شیل  2016دوالر برای هر بشکه در سال  23.35هزینه 

Sheffield,ت تولید نفت شیل به دو دوالر برای هر بشکه خواهد رسید!اعالم کرد که بزودی قیم 

 

 

https://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/
https://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/
https://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/
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http://folk.uio.no/roberan/img/GCP2017/PNG/s41_Total_Emissions_by_source.png 

پروسه ای دارد که  نشان از 2013در هر سال بعد سال  میلیارد تنی گاز کربنیک جو زمین 35 حداقل افزایش. 4نمودار 

از پایان دو قرن پیش هنگامی که سرمایه جهانی قدم های عظیمی به سمت هر چه متمرکزتر شدن و انبوه تر گردیدن 

برداشت، ،آغاز شد و بر آن پایانی نیست جز پایان خود سرمایه داری و این پایان را فقط طبقه کارگر رقم می زند فقط یک 

وجود آورنده و آفریننده همه سرمایه هاست می بایست سرنوشت بگور سپردن آن را از هم طبقه آن هم طبقه ای که خود ب

 اکنون برنامه ریزی کند.

 

 

 

 

 

 

http://folk.uio.no/roberan/img/GCP2017/PNG/s41_Total_Emissions_by_source.png
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l_sources_and_sinks.pnghttp://folk.uio.no/roberan/img/GCP2017/PNG/s52_Waterfal 

http://folk.uio.no/roberan/GCP2017.shtml 

در حد  1870در جو زمین نسبت به سال  (ونیلیدر م ءجز یا ppmاین نمودار نشان می دهد که غلظت گاز کربنیک ). 5نمودار 

نمودار برابر افزایش یافته است و این روند رشد انباشت سرمایه، رشد تولید نفت و گاز را دنبال می کند. باید توجه داشت که  1.4

 نشان می دهد.  میلیارد تن در جو زمین را گاز کربنیک بر اساس مقدار 4

 

 

 

 

 

 

http://folk.uio.no/roberan/img/GCP2017/PNG/s52_Waterfall_sources_and_sinks.png
http://folk.uio.no/roberan/GCP2017.shtml
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Iran's oil and gas production (LHS) & WTI prices (RHS) (1970-2030) (Source for raw data 

PFC Energy, Washington D.C)  

صادرات روزانه و تا زمان سقوط او به باالترین سطح رسید  1970در دوره رژیم شاه تولید نفت بعد از سال . 6نمودار 

این روند هر چند در دوره  .، رکورددار صادرات نفت است1352های آن در سال میلیون بشکه نفت و فرآورده 6بیش از 

جمهوری اسالمی سرمایه کاهش یافت اما ایران در میان کشور های اوپک از تولید کنندگان بزرگ بعد از عربستان 

 تولید گاز نیز همراه با تولید نفت از اساسی ترین تولیدات کاالهای مصرفی و سرمایه ای است. است. بودهصعودی 

هزار بشکه نفت تولید کرده است از  200میلیون و  3سال بطور متوسط روزانه  39جمهوری اسالمی سرمایه در طول 

تولید گاز در طول عمر جمهوری اسالمی مشتریان خارج فروخته شده و بقیه به مشتریان داخل. درصد به  71این میزان 

از یر می کند. وروند روبه افزایشی داشته و حتی برنامه های بلند پروازانه بزرگترین تولید کننده جهان را برای خود تص

خط  باال در نمودار این رو جمهوری اسالمی مانند رژیم شاه فعاالنه در تخریب محیط زیست و طبیعت شرکت داشته است.

و ستون های قرمز تولید روزانه  2030تا سال ت هر بشکه نفت را نشان می دهد و ستون های سبز تولید گاز قیم آبی ممتد

نفت. این نمودار تولید نفت و گاز از زمان شاه نشان می دهد که چگونه تولید گاز دائما رو به افزایش بوده و برنامه 

ه یکی از بزرگترین تولید کنندگان گاز است. با توجه به این دیل شدن ببجمهوری اسالمی سرمایه برای این حوزه سرمایه ت

که منابع گاز مشترک ایران و قطر بزرگترین منابع جهان است جلب سرمایه های بین المللی و تولید در این سطح دور از 

 انتظار نیست. 
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http://www.wikiwand.com/en/Petroleum_industry_in_Iran 

 

در داخل به محصوالت و کاالهای نیمه ساخته  ایران بخش روبه افزایشی از تولید نفت جمهوری اسالمی سرمایه. 7نمودار 

و کامل تبدیل می گردند. با وجودی که صادرات نفت منبع مهم دسترسی به ارز های قدرت مند خارجی است که به نوبه 

ی سرمایه ای مشتق از نفت ارزش هاخود توسط دولت سرمایه به بازار سرمایه در ایران پمپاژ می گردد اما تولید کاال

پاالیشگاه های ایران ظرفیت روزانه پاالیش  2011در سال د. نوده عظیمی راهی سرمایه اجتماعی ایران می کنهای افز

گترین پاالیشگاه های ایران عبارتند از آبادان با بزرمترمکعب( را داشته اند.  231600میلیون بشکه نفت خام ) 1.457

هزار بشکه،  220هزار بشکه، تهران  232در عباس هزار بشکه، بن 284هزار بشکه، اصفهان  350ظرفیت پاالیش 

درصد از بازار داخلی  69این پاالیشگاه ها نیاز  2004هزار بشکه در روز اند. در سال  100هزار و تبریز  170اراک 

را تامین می کردند. کاالهای این پاالیشگاه ها شامل انواع محصوالت نفتی، میعانات گازی، گازوئیل، نفت سوخت کوره، 

برق و انواع روغن های مورد استفاده در ماشین  یبنزین، انواع سوخت های شوفاژ و گرم خانه ها تا سوخت توربین ها

ه های خودرا به آن اندازه رسانده که صادر کننده اظرفیت پاالیشگ نحوزه نفت ایرا 2011اتوموبیل است. از سال  و ها

رای تولید بنزین مصرفی داخل کم است از این رو دولت سرمایه ب ها. ظرفیت پاالیشگاه باشدمحصوالت مشتق از نفت 

میلیون بشکه در روز است  3.5ال بردن ظرفیت تولید بنزین نموده که هدف تولید آن ایران سرمایه گذاری عظیمی در با

ای بین چنان که مشاهده می شود سرمایه داری ایران در رقابت ه که مقصود از آن صادرات به بازارهای خارجی است.

فروش  المللی چیزی از رقبای خود در آماده کردن شرایط افزایش گازهای گلخانه ای و شتاب گرمایش زمین، کم ندارد.

جهان  یبزرگ نفت ی(، از شرکت هایپی)ب ومیپترول شیتیرکت برنفت و گاز در بازار داخلی ایران بسیار باال است. ش

 یجهان نیانگیسه برابر م با  یدرصد بوده که تقر 6.3 (2017) یالدیسال گذشته م یط رانیا یاعالم کرد رشد مصرف انرژ

 خامهزار تن معادل نفت  400و  ونیلیم 275سال گذشته  یط رانی،اییایتانیبر یشرکت نفت نیا تیاست. به گزارش وبسا

 نقش جمهوری اسالمی سرمایه در افزایش گازهای گلخانه ای بسیار باالاست.بهمین دلیل نیز است. داشته یمصرف انرژ

 ل،یژاپن، آلمان، برز ،یکره جنوب ن،یچ کا،یدارد و بعد از آمر یناخالص جهان دیدر کل تول یدرصد میحدود ن یسهم رانیا

 است. داشته 2017جهان را در سال  یمصرف انرژ نیشتریو کانادا ب هیروس
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2012-natural gas production (red) and exports (black), 1960Iran  

 

( تا کنون. افزایش تولید عمدتا برای فروش و مصرف سرمایه ای در 1339) 1960تولید، فروش داخلی و خارجی گاز از سال های  . الف.8نمودار 

 صنایع داخلی بوده است.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nat_Gas_Prod%26Cons.gif 

 

را در رابطه با مصرف داخلی  2010تا  2000ب. هم چنین تولید گاز طبیعی ایران )ستون های آبی( از سال  8نمودار 

قرمز( و پمپاژ به چاه های نفت جهت جبران کاهش فشار گاز آن ها )ستون های سبز( است . این بخش که در  ی)ستون ها

فیت تولید چاه های نفت بسیار مهم است زیرا دوران رطول زمان بسیار متغیر است از جهت زنده و پابرجا نگهداشت ظ

ایران  ن چاه های نفت ایران را افزایش داده است.های طوالنی تحریم های اقتصادی بین المللی خطر از دور خارج کرد

تریلیون متر مکعب می  32.3که ظرفیت سهم ایران به  اند همراه با قطر بر روی بزرگترین منابع گازی جهان قرار گرفته

سال منتهی  15میلیارد متر مکعب رسید که بیشترین و سریعترین تولید گاز در  105تولید ایران به  2006رسد. در سال 

بوده است. با وجودی که بخشی از گاز تولید شده به مصزف داخلی برای تولید انرژی می رسد اما این تنها  2006ه سال ب

میزان آن به  2012درصد گاز تولید شده است. تولید گاز در ایران دائما در حال افزایش است بطوری که در سال  50

ولید راهی پاالیشگاه هایی می گردد که در آن ها کاال های نیم میلیون متر مکعب در روز رسید. بخش اعظم این ت 700

تاسیس  1998که در سال  ید. فارس جنوبنساخته پتروشیمی تولید می گردد که خریدارانی در سراسر جهان سرمایه دار

ایران در این حوزه ها را به یکی از قدرت مند ترین اجتماعی شد مجموعه ای از فازها و پتروشیمی هایی است که سرمایه 

بازوهای تولیدی جهان در این زمینه تبدیل می کند. این مجموعه در کنار خلیج فارس با بنادر، فرودگاه مخصوص و انواع 

ساخته می زند که بازار وسیعی در جهان  میت و هم اکنون به تولید محصوالت و کاالهای نتاسیسات پاالیشگاهی قادر اس

این سرمایه را تبدیل به سومین از نوع خود در جهان  GTLدارد. بطور مثال تبدیل گاز به میعانات قابل حمل با تکنیک 

در سراسر جهان مجهز به یکی از کرده است. باوجوی که جمهوری اسالمی سرمایه برای حمل نفت به مشتریان خود 

میلیون  2بزرگترین ناوگان های نفت کش جهان است، ناوگانی که شامل کشتی های غول پیکر و کوه پیکری که قادرند 

بشکه نفت را حمل کنند اما این سرمایه داری در نظر ندارد که از رقیبانی نظیر روسیه و صعودی در بازار نفت و گاز 

رداد های دراز مدت با هند )پروژه بندر چا بهار(، چین، افقانستان وحتی اروپا برای ایجاد خط لوله عقب بماند. بستن قرا

بندر منطقه »پروژه هایی نظیر گاز و تامین ضمانت ورود ارز و سرمایه های پر قدرت خارجی از آرزوهای آن است. 

میلیون بشکه  10ره سازی نفت خام با ظرفیت بندر صادراتی تنبک عسلویه، بندر جاسک با مخازن ذخی، «ویژه پارسیان

 و غیره از بلند پروازی های سرمایه داری ایران در زمینه نفت و گاز است. نفت خام سبک و سنگین
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' construction phases.South Pars 

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Iran#/media/File:South_Pars_Table.gif 

 

فاز  12پارس در حال حاضر  یانرژ یاقتصاد ژهیفاز( در منطقه و 28)معادل  یشگاهیفاز پاال 24از مجموع . 9نمودار 

هر فاز  یبه ازا نیانگیموجود به طور م یباشد. طبق استانداردها یم ی( درحال بهره بردار16و 15تا  1)  یشگاهیپاال

را به  یزن پارس جنوبموجود در مخ یگاز عاناتیم ووجود دارد که گاز  ایحلقه چاه فعال در در 10سکو و حدود  کی

کند. روزانه به هر فاز  یپارس وارد م یانرژ یاقتصاد ژهیبه منطقه و ینچیا 36خطوط لوله  قیهمراه آب شور از طر

متر مکعب  ونیلیم 25شود و بطور متوسط  یمتر مکعب، وارد م ونیلیم 28/  6فوت مکعب گاز معادل  اردیلیم 1حدود 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Pars
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Iran#/media/File:South_Pars_Table.gif
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 یم دیتن گوگرد تول 200و  یگاز عاناتیهزار بشکه م 40معادل  نیگردد. هر فاز در روز همچن یم یساز نیریگاز ش

 . شود یانجام م عیاتان و بوتان و پروپان( بصورت ما)استحصال  اتیمحصوالت، عمل نیعالوه بر ا 5و  4کند. در فاز 

 

 

 

http://www.mokhbernews.ir/Home/ShowNewsInfo/9661184 

باال  لولهآمده؟  رونیب نیچرا از زم دیدانیاست، م زدیدر دشت اردکان  یچاه مطالعات کیعکس لوله  نیا. 10نمودار  

 30عکس در تاریخ  است! نیو فرونشست زم زیر زمینی یمنابع آب کاهشرفته، علتش هم  نییاست که پا نیزم نیا امده،ین

در  یفرع یابانیوسط خ ایدر تهران  ادر بزرگراه نیزم ختنیاز فرور ییهاتا امروز عکس  منتشر شده است. 1397مهر 

 ساخته میساختمان ن کیاز  یبخش بزرگ ایشده  بزرگ که خودرو پارک یا. چالهمنتشر شده است تختیپا یهااز محله یکی

خلل و فرجی را در خاک به وجود آورده که زمین را شبیه  زیرزمینی های افت شدید سطح آب است. دهیرا درون خود کش

های کشور در دشت و سانتیمتر 36میزان فرونشست در تهران  .ریزداسفنج خشکی کرده که به جایی بند نیست و فرو می

میرزا در چهارمحال بیگلو در اردبیل، خانمتر ثبت شده است. در منطقه پریشان در فارس، آبی 15هایی با عمق فروچاله

های کامال  دست تاالب شور و شیرین در میناب فرونشست و بختیاری، میبد در اردکان، دشت قهاوند در همدان و پایین

 .است شدهمشهودی ثبت 
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-new-reach-atmosphere-levels-gas-release/greenhouse-https://public.wmo.int/en/media/press

record 

 

ثبت  2018بر مادر نو ( وابسته به سازمان ملل متحد در ژنوWMOجهانی هواشناسی ). گزارش سازمان 11نمودار 

در جو  (O2Nمونو اکسید نیتروژن ) و (4CHگاز متان )، (2CO)سرعت افزایش گاز های گلخانه ای گاز کربینک 

  .2017تا  1985بین سال های  زمین

 

 

 

https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-levels-atmosphere-reach-new-record
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نامالیمات سالمتی ( و دچار heatwaveهوای گرم قرار گرفتند ) موج . افزایش تعداد افرادی که در معرض12نمودار 

 18رقم  میلیون نفر در سراسر جهان رسید و این 157به  2017. بطور مثال تعداد آن ها در سال نشان می دهد گردیدند

بود. در معرض هوای گرم قرار گرفتن پیامد های گوناگون سالمتی به دنبال دارد که در متن  2016میلیون بیش از سال 

 . 8به آن ها پرداخته شده است 
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. ارقام به میلیون هکتار نوشته شده. کل مساحت جنگل 2015تا  2001تبدیل جنگل به سرمایه در بین سال . 13نمودار 

میلیون کیلومتر مربع یعنی چیزی در  3به چرخه تولید سرمایه داری درآمده بالغ بر  در این مدت های طبیعی جهان که

( بطور کامل و برای همیشه از بین رفته و نیمی از مساحت ایراندرصد ) 27حدود مساحت هند می باشد. از این مقدار 

ر طول این مدت به حوزه سرمایه درصد از این جنگل های طبیعی د 26 درختان آن به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است.

درصد دیگر بین کشاورزی صنعتی و بازگشت به اصل جنگل سیر نوسانی دارد.  23. در آمده استداری صنعتی جنگل داری 

هیچ یک از این روند های ذکر شده در این جا تازگی ندارد سرمایه داری از ابتدای ظهورش و باالخص از هنگام تبدیل آن به 

نعتی جهت کوتاه کردن روند تولید و نزدیک نمودن زمان تولید به زمان کار، جهت باال بردن ارزش افزایی سرمایه سرمایه داری ص

به هجوم بر طبیعت بکر پرداخته است. تفاوت فقط در ابعاد این هجوم و شدت گرفتن ان در زمان کنونی  در واحد زمان

 نسبت به دوره های قبل است.
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