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  يع سرمايه عليه طبيعت، محيط زيست انسان و ساير جانداراناگزارش تيتر وار فج

در » از محيط زيست اقدام برای حفاظت«اجالس  2019 سپتامبر 23ای دوشنبه يکم مهر/ سازمان ملل در گزارش تازه

نامه پاريس را امضا کرده بودند، اهداف خود را برآورده نيويورک اعالم کرده است که حتی اگر همه کشورهايی که توافق

شود. در اين گزارش گفته شده که برای رسيدن به هدف تر میگراد گرمدرجه سانتی 3.4تا  2.9همچنان  کره زمينکنند، 

 گرمايش زمينيکی از عواقب جدی . !!های کنونی سه برابر شودگراد بايد تالشدرجه سانتی ٢ا محدود کردن افزايش دما ت

تا های طبيعی و باال رفتن سطح آب درياها درصد يخچال 80ذوب  ای ادامه يابد،اگر نرخ کنونی انتشار گازهای گلخانه

گزارش نشست بين المللی در زمينه تغييرات آب و هوايی . سانتيمتر است 110تا  60بين  2100سال 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  در اين سال می گويد زمين در سال کنونی تا سپتامبر

گرمترين دوره در چهار سال اخير بوده است و فراموش نکنيم که هر يک از اين سال ها از نظر افزايش حرارت رکورد 

ايد که ميزان توليد دی اکسيد کربن ب دپژوهشگران در گزارش سال گذشته خود نيز تاکيد کرده بودنل قبل بوده اند. دار سا

کاهش يابد!! اين در حالی است که ساليانه بيش  2010درصد نسبت به ميزان توليد شده در سال  45حدود  2030تا سال 

ين افزوده می گردد. علت آن عطش سيری ناپذير سرمايه به سود و ميليارد تن گاز کربنيک به مقدار آن در جو زم 30از 

ه و نگرانی سرمايه يافتن راه های حصول به اين مقصود است و در اين مسير آن چه غدغانباشت سرمايه است. تمامی د

ايه کاهش سرمکه کمترين نگرانی را برای آن ايجاد می کند عوارض تخريبی است. کاهش هزينه توليد کاال چه از طريق 

متغير (نيروی کار) و يا بخش گردشی سرمايه ثابت و در اين مورد مشخص هزينه مواد اوليه و کمکی راه های باالبردن 

ميزان سود سرمايه است. تا زمانی که توليد انرژی و عرضه آن بعنوان کاالی سرمايه ای قابل رقابت به اندازه کافی ارزان 

اطمينان اند توليد نفت و گاز نه تنها مقرون به صرفه است بلکه بسان شريانی جاری بازار است و منابع آن قابل دسترس و 

پرده کشيدن بر روی ابعاد فالکت طبقه کارگر و همه آنچه سرمايه بر سر توده های  های سرمايه جهان را آرام می کند.

و وجه مشترک بورژوازی جهانی است.  کارگر دنيا  می آورد، کار روتين طبقه سرمايه دار و دولت های همه کشورها

سرمايه داران همه جهان همراه با دولت ها و سازمان های محيط زيستی با ذکر رشد قارچی آنها، با عوام فريبی در همين 

گزارش ها وانمود می کنند که چگونه همه ابعاد فجايع را بررسی می کنند تا به کارگران پيام دهند که همه چيز تحت کنترل 

حال آن که آنچه حياتی است و آن چه کامال تحت کنترل می باشد اين است که سرمايه ها هر چه پر خروش تر  است.

افزايش يابند و سودها هر چه کهکشانی تر گردند. اگر چنين شود که تاريخ سرمايه داری چنين بوده و همچنان هست، چه 

کومه های آن ها در سواحل به شکل های مختلف از جمله غم اگر ميليون ميليون کارگران دنيا و زن و بچه های آنان 

 680(طبق گزارش همين سال  سرمايه گردند یو باال رفتن سطح آب درياها شوند و قرباندرياها آماج توفان ها و افزايش 

ی تمام .ميليون نفر که در سواحل پائين درياها زندگی می کنند در معرض مخاطرات افزايش سطح اب ها قرار دارند)

تالش دولت های سرمايه داری در کنفرانس های ساليانه آب و هوايی اين است که بر روی ساير فجايع محيط زيستی پرده 

استتار کشند و وانمود کنند که تنها مشکل افزايش گرمايش زمين است حال آن که سرمايه داری ريشه اصلی فروپاشی 

  تماميت محيط زيست انسان و طبيعت است. 

گاز  %20حدود  های شمال از بين رفته اند.ساله جمهوری اسالمی سرمايه در ايران نيمی از جنگل 40در حاکميت 

 کربنيک ساالنه جهان از روند جنگل زدائی ناشی می گردد يعنی چيزی بيش از گاز کربنيک حاصل از حمل و نقل است.

ای بارانی جهان از بين می رود و اين مساحت به ميليون هکتار از جنگل ه 13در اوايل اين قرن گفته می شد که ساليانه 

اين رقم بيشک اکنون بيش از اين ها است. آتش زدن های برنامه ريزی شده در جنگل اندازه تمامی کشور يونان است. 
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در  غيره از رشد هجوم سرمايه به دستگاه تنفسی جهان حکايت دارد. ، کنگو، غنا، ساحل عاج وهای آمازون، سوماترا

زمين فوتبال) جنگل در سراسر جهان  يک برابر مساحت 30هزار کيلومتر مربع (  120در هر دقيقه   2018ل طول سا

بوسيله سرمايه بلعيده شده و به پروسه انباشت سرمايه پيوسته است. تبديل شدن جنگل های جهان به سرمايه و افتادن به 

از اين هم وسيع تر بوده است. در اين سال ها آتش سوزی  2017و  2016چرخه گردش و انباشت سرمايه در سال های 

. بطوری که اين دو سال رکورد در سراسر جهان منجر به رکورد بی سابقه ای در اين زمينه گرديد شده های برنامه ريزی

  دار نابودی جنگل ها در تاريخ زندگی بشر بوده است!! 

اغلب اين طور وانمود می شود که تخريبات محيط زيستی در نتيجه اشتباهات، سهل انگاری ها و عدم محاسبات درست 

انسان را در محاسبات خود در نظر بگيرند  و دولت آن ها رخ می دهد. و گويا اگر اينان مالزمات طبيعت سرمايه داران و

و قدری از سهل انگاری خود بکاهند چنين فجايعی رخ نمی دهد و سرمايه داری چيز خوبی برای انسان و طبيعت می 

ردد و يا در واقع دروغ بزرگی که به توده ها گفته شود! آن چه که در اين جا در نظر گرفته نمی شود و عامدا مخفی می گ

می شود اين است که سرمايه جز از سرمايه از هيچ احدالناسی فرمان نمی برد. هدف سرمايه توليد ارزش اضافی و ارزش 

مانع حقيقی توليد سرمايه داری، خود سرمايه است که عبارتست از : سرمايه و «افزايی سرمايه است. به گفته مارکس 

ارزش افزايی آن بعنوان مبداء، مقصد، انگيزه و منظور توليد پديدار می گردد، توليد فقط توليد برای سرمايه بوده و نه 

. »بالعکس، يعنی وسايل توليد صرفا وسيله ای برای شکل دادن وسيع پروسه زندگی برای جامعه توليد کنندگان نمی باشد

برای اين هدف می بايست فراهم باشد و از اين رو سالخی کردن محيط  همين که هدف توليد سرمايه است تمامی شرايط

زيست، شرايط زندگی کارگران و نابودی طبيعت، از بين بردن جنگل ها قابل توجيه است و در اکثر مواقع هنگامی که 

نند جاد می کسرمايه داران برای توليد کااليی دست به انکشاف می زنند خود از حاصل کار، سرنوشت محصوالتی که اي

و عواقب محيط زيستی آن با اطالع هستند. گرايش رو به افزايش نرخ سود عمومی به کاهش که ريشه در افزايش بار 

آوری کار در روابط توليدی سرمايه داری دارد حجم ارزشی روبه افزايش سرمايه ثابت را به همراه دارد. اين به معنی 

اد خام و مواد کمکی (بخش متغير سرمايه پايا) نيز هست که در افزايش بی انقطاع احتياج هر چه افزاينده تر سرمايه به مو

از آن جايی که سرمايه روابطی محدود شده در منطقه توليد مواد انرژی زا نظير نفت، گاز و ذغال سنگ نمودار می گردد. 

اپيدمی  ط زيستی آن، نشر و گسترشجغرافيايی معينی نيست بلکه يک رابطه اجتماعی و جهانی است باالطبع تخريبات محي

های آن نيز جهانی است. عالوه براين هوا، آب، خاک و جو زمين دائما در حال حرکت و درهم رفتن هستند و سيال بودن 

آن ها تاثير تخريبات محيط زيستی را در جهان منتشر می کند. در اين جا بحث بر سر اين نيست که کدام سرمايه داری 

  ز ديگری در اين فجايع شريک است. بيشتر يا کمتر ا

(حاصل سوخت های فسيلی) در جو زمين به افزايش غلظت  و ازت پيامد مستقيم افزايش گاز کربنيک و اکسيدهای گوگرد

پيامد اسيدی شدن زمين و  آن ها در آب های جهان و اسيدی شدن باران، زمين و آب های اقيانوس ها و دريا ها می گردد.

که شش های آب های جهان نام گرفته اند تا مرگ  )Coral reef مرجانی (های صخرهآب بسيار وسيع است. از مردن 

هم  و ، نيکلماهيان و ساير آبزی ها تا تجزيه خاک و آزاد شدن فلزات سنگين مضر نظير سرب، کدميم، جيوه و آرسنيک

وخيم ژنتيک در انسان و ساير موجودات زنده يکی از تاثيرات مخرب اين فلزات است.  چنين آلومينيم می گردد. عوارض

خاک که از جهت محتوای مواد غذايی اهميت دارد از ديگر تاثيرات اسيدی شدن آب و خاک کانی  مواد کاهش

است و عامل آزاد شدن و روان شدن فلزات سنگين و به حاشيه راندن مواد کانی مفيد خاک در اين رقابت به روند 

مام نشدنی سرمايه عالوه بر اين روش ها و تکامل شيوه های توليد، اشتهای تتهی شدن خاک سرعت می بخشد. 

ز اداری به افزايش بارآوری کار در جهت هر چه بيشتر سنگين کردن کفه توليد ارزش اضافی در مقابل دستمزد 
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قانون مهم اقتصاد سرمايه داری است که هر قدر اين يک قانون اقتصاد سياسی سرمايه داری تبعيت می کند و آن 

فظ ابزار و روش های گذشته کار خود دوام آورد. حوزه های جديد پيش روابط توليدی تکامل يابد، کمتر قادر است با ح

ريز سرمايه همزمان با تکامل ماشين های استخراج معدن عرصه های جديدی از توليد و استفاده از مواد کانی جديد پديد 

گردد. در همين آورد که باعث تجزيه عناصر و مواد خام مختلف با درجات متفاوت تخريبی برای انسان و طبيعت می 

رابطه بسياری عناصر خطرناک برای سالمت انسان و حيوانات از پوشش های طبيعی خود خارج شده و مسقيما بعنوان 

عناصر و مواد خالص در تماس مستقيم با انسان و حيوانات قرار گرفتند. فلزات سنگين که در طبيعت به طور حفاظت شده 

رکيبات پابرجا طی ميليون ها سال وجود داشته اند، با استخراج معادن از حفاظت در پوسته ها و اليه های سنگی به شکل ت

طبيعی خارج می گردند. اين مواد به شکل آزاد همچون سرب در نفت و بنزين، جيوه در ذغال سنگ و استخراج طال، 

به چرخش در می مس خالص در انواع رنگها، کدميم خالص در باطريها، آرسنيک در فلزات ذوب شده وعناصر ديگر 

آيند و از آنجا که هيچ گاه ضايع نمی شوند و از بين نمی روند درطبيعت پراکنده شده و از راه فضوالت کارخانجات وارد 

برای مثال آرسنيک نقش مهمی در پيشرفت و بار آوری کار در حوزه  رودخانه، درياچه و آبهای زير زمينی ميگردند.

است. حوزه توليد غذای حيوانات جهت رشد افزايش وزن، ضد آفات نباتی، توليد های مختلف پيش ريز سرمايه داشته 

باطری های با بازدهی باال، آلياژهايی که کيفيت طبيعی مواد خام را بهتر کرده و از اين طريق ماشينی شدن پروسه های 

د آفات چوب ريسيته را منتقل ميکنند، ضتوليد را بهتر ميکنند و سرعت توليد را باال می برند، توليد فلزاتی که روانتر الکت

اين عناصر سمی، سرطان زا، مخرب سيستم ژنتيک و باال بردن مقاومت و عمر چوب و توليد شيشه از اين جمله اند. 

نيکل يکی از مواد خامی است که در توليد کاالهای . هستند و گسترش آلرژی ها جانوران و انسان و مخرب سلسله اعصاب

آلياژها (فوالد)، ساختمان کشتی، هواپيما، توليد باطری، کاتاليزاتور اتوموبيل وکاالهای الکترونيک مختلف از جمله 

(کامپيوتر، موبيل و الپ تاپ)  به کار می رود. کارگرانی که با اين عنصر کار ميکنند از طريق تنفس، غذا، آب و تماس 

  بدنی دچار سرطان، حساسيت (آلرژی و اکسم) می شوند.

فلزات يعنی اورانيم از اين که تاکنون گفته ايم فراتر می  ابعاد فجايع محيط زيستی در رابطه با يکی از خطرناکتريناما 

رود. اين فلز که ابتدا جهت توليد سالح اتمی و بمب اتمی مورد استخراج و بهره برداری قرار گرفت بعدا بصورت کنترل 

يب به اين ترت در آمد. ورت رئاکتور اتمی يکی از منابع توليد انرژیشده ای از انرژی ناشی از تشعشعات هسته ای بص

آخرين دست آورد سرمايه داری که از دل جنگ امپرياليستی دوم بيرون آمد سالح اتمی و رآکتورهای انرژی اتمی است. 

اما تاريخ کوتاه چند از سالح اتمی حرفی نمی زنيم چرا که همه ما هدف و نتيجه کاربرد آنرا بدون چون وچرا می دانيم. 

حادثه  6تا  5دهه ای انرژی هسته ای نشان می دهد که اين چه ارمغانی است. هر دهه بعد از جنگ دوم امپرياليستی بين 

اتمی در جهان روی داده است. روند اصلی اين حوادث تشديد مستمر قدرت تخريب و افزايش ابعاد فاجعه ها بوده است 

ادثه به اين ها اصوال غلط است زيرا حادثه طبق تعريف به اتفاقی گفته ميشود که ناشی از (توجه کنيد که دادن عنوان ح

قوای طبيعی و بدون کنترل انسان روی می دهد حال آنکه انفجار يک رآکتور اتمی حادثه نيست بلکه پديده ايست که در 

ياک در شوروی، آتش سوزی و انتشار بطن آن نهفته است همانطور که جنگ همزاد سيستم طبقاتی است). از انفجار ما

) در Harrisburgمواد راديو اکتيو در رآکتورهای مجتمع اتمی انگليس در همان سال تا انفجاری در تاسيسات اتمی (

و آخرين و عظيم ترين حادثه ی اتمی مربوط به فوکوشيما  معروف چرنوبيل فجارانميالدی و  70امريکا در اواخر دهه 

الکتريسيته از طريق روند های هسته ای، يکی از ارزان ترين تکنيک هاست. تمرکز موئسسات اتمی  ژاپن است. استخراج

در يک جا، دسترسی ساده به مواد اوليه نظير پلوتونيم ويا اورانيم، عدم پيچيدگی تکنيک مورد استفاده نسبت به ساير 

الی آن نسبت به ساير منابع انرژی باعث گرديده که تکنيک های انرژی و باالخره از همه مهمتر بار آوری کار و بازده با
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 -سرعت رشد آن از ساير موئسسات توليد انرژی الکتريکی باالتر باشد. بزرگترين و شايد تنها ضعف آن، سيستم حفاظتی

امنيتی آن است. از اين ميان سيستم سرد کردن رآکتورها وکنترل آن ازحساسيت و ضعف بااليی برخوردار است. غير از 

حوادث ذکر شده دو روند پر مخاطره ديگر نيز هميشه توليد انرژی اتمی را همراهی می کنند. يکی استخراج مواد خام 

جهت توليد شمش های مواد راديو آکتيو است که از همان ابتدا يعنی شروع پروسه کار در معدن، محيط زندگی کارگران 

فی کاری های بسيار پيچيده ای که به خاطر احتمال توليد سالح های و تکنيسين ها را تهديد می کند. متاسفانه به علت مخ

اتمی در اين حوزه وجود دارد، اطالعات موجود  در زمينه ابعاد تخريب زيست محيطی و انسانی توليد اين انرژی بسيار 

و است. در مورد اين ناچيز است. دومين مخاطره زباله ها و تفاله های راديوآکتيو ناشی ازاستفاده از عناصر راديوآکتي

هزار  حتی مدت هيچ گونه سيستم مورد اعتبار برای نگهداری تفاله های اتمی وجود ندارد.زباله ها بايد گفت که تا کنون 

هزار سال در مخازن بسته زير  100دليل می بايست به مدت  سال در عمق يک کيلومتری زمين نيز کافی نيست و بهمين

جعه به فا .اين از نشر و انتشار مواد راديواکتيو در اب های زير زمينی جلوگيری نمی کند اما حتی زمينی نگهداری شوند

اين جا خاتمه نمی يابد بلکه از آن جا آغاز می گردد که برای استخراج اورانيم زمين، کوه و دشت ها شکافته می شوند همه 

طبيعت، محيط زيست انسان و جانوران در معرض تشعشعات راديو اکتيو و کشنده قرار می گيرند. اغلب اين مکان ها 

پخش و نشر مواد راديواکتيو با کردن اين مکان ها به هيچ وسيله ای ممکن نيست. ، زيرا محفوظ می شوند ابدون حفاظ ره

وجودی که در اکثر نقاط جهان مخفی گذاشته می شود و جهت پوشش فعاليت های اتمی همواره سری است اما اين جا و 

ن آب دريای بالتيک بيشتري. آن جا با بروز افزايش ابعاد فاجعه قابل پنهان کردن از جانب دولت های سرمايه داری نيست

مواد راديو آکتيو را در جهان دارد و اين در حالی است که دولت های ساحلی اين دريا نظير سوئد، آلمان، دانمارک، فنالند 

و فرانسه هر يک خودرا پيشتاز محيط زيست می دانند!! اما حتی نمی توانند ابعاد فاجعه در سواحل خودرا از ديد پنهان 

وده ت حوزه سبالن در افزايش هشداردهنده ميزان سرطان دستگاه گوارشی اورانيمی ره تاثير پساب حفاری هایکنند. دربا

، شود یسبالن تامين م یاز آن است كه ميزان راديواكتيو در آب آشاميدن منطقه كه از كوهپايه ها ی، حاكهای ساکن منطقه

يران سرمايه دار شرکت سانا در مشكين شهر، نتايج آزمايشات است. مد 1380بين چهار تا هفت برابر ميزان قبل از سال 

د اما ابعاد فاجعه بسيار عظيم تر از اين ها است که بتوان با امر و نهی شرکت های نسانا را فوق سری و امنيتی می دان

ورانيم در ماجرا از اين قرار است که شرکت های تابع سپاه جهت کشف و استخراج اتابع نيروهای نظامی مخفی کرد. 

اطراف اردبيل زمين و کوه و دشت را می شکافند اما تالش آن ها برای کشف اورانيم به اندازه کافی غنی به نتيجه ای نمی 

 رسد از اين رو منطقه را ترک می کنند!!

افزايش سرسام آور الکترونيک، نياز به باطری های با حجم ذخيره باال، افزايش رو به تصاعد خوردو های الکتريکی و 

نياز سرمايه به افزايش هر چه بيشتر بار آوری کار در توليد کاالها چه سرمايه ای و چه مصرفی نياز سرمايه به فلزات با 

. فلزات معروف به ديابی و ساير قابليت های فيزيکی، هر چه بيشتر افزايش می قابليت باالی انتقال الکتريسيته، فرم پذير

) است را Ra) و راديم (Sr)، استرانسيم (Beخاک های نادر از اين دسته اند. بازار توليد اين فلزات که شامل بريليوم (

فريقا و يا امريکای التين. اين فلزات معادن اين ها در چين باشد يا ا که عموما شرکت های چينی در دست دارند اعم از اين

نقطه ذوب پائين دارند و برنگ نقره ايند بسيار سمی و مضر چه برای طبيعت، موجودات زنده و انسان اند.  که همگی

درصد توليد و بازار فروش را در دست دارند بطور انبوهی اقدام به توليد توسط  90شرکت های چينی که نزديک به 

که دستمزد ناچيز زير حد فقر آن ها ماه ها پرداخت نمی شود و يکراست به انبود سود سرمايه اضافه  کارگرانی می کنند

می گردد. اين کارگران که تحت شاقترين شدت کار، مخرب ترين شرايط محيط زيستی کار می کنند مولد کااليی اند که 

جا خاتمه نمی يابد. اين فلزات خطرناک که دست به حکم طالی روز را دارد. فاجعه از اين جا آغاز می گردد اما در اين 
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همچون منبع و گنجينه طال می گردد هاوی ان چنان ارزش افزوده ای هستند، که هزينه توليد  دست دالالن کاال و سرمايه

ت يکی سآن ها چنان پائين است که هيچ توليد کننده کاالهای آماده به فکر بازيافت اين فلزات نيست. علت آن از دو جهت ا

ت ساير اين فلزات نيز سرنوشبواسطه دستمزد های نا قابل و ديگری هزينه باالی بازيافت آن ها.  هزينه بسيار پائين توليد

   د.ند و بالی جان طبيعت و انسان و حيوان می شوند. راهی انبوه زباله ها می گردنپيدا می کن را تفاله های سرمايه

در همه يکی از پيامد های مشخص ظهور و رشد سرمايه داری صنعتی و تهاجم آن به طبيعت زنده از بين بردن جانوران 

) می گويد  طی WWF» (صندوق جهانی طبيعت«گزارش عرصه های زندگی آن ها از فضا، آب و زمين می باشد. 

 (Poultry) از پستانداران تا ماهيان و ماکياندرصد حيات وحش،  60ميالدی  2014تا  1970چهار دهه اخير، يعنی از 

درصد کاهش پيدا  60است. در اين دوره زمانی شمار پستانداران، پرندگان، ماهيان، خزندگان و دوزيستان از ميان رفته

است. بسياری از اين جانوران گونه های کمياب ترين و کم نظير ترين بوده اند. شمار مهره داران در امريکای جنوبی، کرده

ه تبديل می شوند و نقش زادگاه و بوم حيوانات را برای هميشه از دست می همان جايی که بيشترين جنگل ها به سرماي

مطابق اند. تر شدهدرصد کم  83زيان آب های شيرين نيز درصد کاهش پيدا کرده است. حيوانات دريايی و آب  89دهند، 

منطقه مهم  11رش نيز اين گزادرصد کاهش يافته است.  80برآوردها تعداد حشرات در اروپا طی سه دهه گذشته حدود 

رو نيز ای صورت گرفته و در دهه پيشنقاطی که تخريب گسترده ،استها را نيز شناسايی کردهدر جهان در نابودی جنگل

اين تخريب ادامه پيدا خواهد کرد. برخی از اين نقاط عبارت هستند از آمازون، حوضه آبريز کنگو، سوماترا و بورنئو در 

ی صندوق جهان«های استوايی  نابود می شوند و به سرمايه تبديل می گردند. هاست جنگلی که سالاندونزی و مالزی، جاي

تر از گذشته، يعنی قبل از آغاز سرمايه بار پرشتاب  1000تا  100ها و حيات وحش بين گويد نابودی گونهمی» طبيعت

خطر انقراض حدود يک ميليون گونه  2019در مای  ترين گزارش سازمان ملل سرمايه بر پايه تازهگيرد. داری، انجام می

های دريايی و از ها و مرجانسرمايه داری از طريق تخريب جنگلگياهی و حيوانی در سراسر جهان قريب الوقوع است. 

کند و ادامه حيات صدها هزار گونه گياه و جانور را به خطر ميان بردن حشرات زمينه ادامه حيات آن ها را نابود می

ترين گزارش شود. تازههای حيوانی و گياهی جهان حدود هشت ميليون برآورد میتعداد کل گونه 2015اندازند. بعد سال می

اصلی سالخی  لها در معرض خطر جدی نابودی قرار دارند. علسازمان ملل حکايت از آن دارد که يک هشتم اين گونه

، و بکار بردن آفت کش ها و سموم ی سرمايه داری صنعتی کشاورزیطبيعت و از بين بردن جانوران و گياهان شيوه توليد

پخش زباله  ،در طبيعت، ماهيگيری صنعتی آن برداری از معادن و انتشار مواد و عناصر مضرها، بهرهتخريب جنگل

های از ترين مهم ،های خانگی و صنعتی در طبيعت، اسيدی شدن آب ها و خاک، پخش و نشر مواد شيميايی و آالينده ها

سرمايه داری از مدت ها پيش به طبيعت اعالم جنگ داده است که يا بايد  های گياهی و جانوری هستند.ميان رفتن گونه

. بهمين دليل ما از طرفی شاهد نابودی غير شودمحو گردد و يا به پروسه انباشت سرمايه تبديل  بطور کلی از صحنه جهان

طرف ديگر تبديل شدن هر چه بيشتر و گسترده تر دنيای وحش، جنگل و دريا به  قابل بازگشت بسياری انواع هستيم و از

پروسه گردش و انباشت سرمايه. آن چه امروز و از مدت ها پيش در آفريقا، آسيا و سراسر امريکا در حال وقوع است 

تمام  های سرمايه با افتخارو شرکت  ها تبديل شدن دنيای حيوانات و گياهان به حوزه پيش ريز توريسم سرمايه است. دولت

هر چه گستاخانه اين حوزه سرمايه را با طبيعت دوستی، اومانيسم و نجات دنيای وحش توضيح می  و رشد شکل گيری

حال آن که به حوزه توريسم سرمايه بدل کردن حيوانات و جنگل ها هيچ و مطلقا هيچ انگيزه ای برای سرمايه جز . !!دهند

دارد و اگر روزی مقدار اين سود و روند کاهش نرخ آن مانند ساير حوزه های پيش ريز سرمايه کسب سود و باز هم سود ن

رو به کاهش گذارد آن وقت طبيعت و حيوانات آن بايد سريعتر از گذشته سالخی شوند، به بيابان برهوت تبديل گردند واز 

  بين بروند.
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گرفته شد که  بطور موقت بارآوری کار را باال می برد،  با توسعه کشاورزی مکانيزه سرمايه داری، روش هايی به کار

اما آنچه زمانی پيشرفت مهم در افزايش حاصلخيزی زمين تلقی می شد، امروز به صورت تهی سازی خاک از ذخائر 

حياتی  در پيش روی ماست (نقل به مضمون از مارکس، سرمايه جلد اول). برای اين نظام يک چيز، شرط حياتی و 

ت. دسترسی به حداکثر ارزش اضافی و اين کار نيازمند توسعه انباشت همراه با افزايش بی مهار کار اضافی سرشتی اس

توده های کارگر به زيان کار الزم يا همان دستمزد آنان است. دراين فرايند مکانيزه شدن کاشت و داشت و برداشت، انبار 

می نمايند و در باال بردن ميزان سود، سهم کافی بر دوش می  داری و ترانسپورت مسلما نقش بسيار تعيين کننده ايفاء

گيرند. سرمايه در اين گذر همسان تمامی قلمروهای پيش ريز و به حکم طبيعت نهادينش، راه توليد افراطی را پيش می 

راستا را ساده گيرد، دستيابی به اقالم طالئی سود را همه چيز و نابودی انسان ها يا سيه روزی بی حدود آن ها در اين 

مانند  . پاسخ اين است که بررسی مسائلیچيست؟ اما رابطه اين مسئله با محيط زيستترين و بی دريغ ترين کارها می بيند. 

محتويات خاک کشاورزی و تاثير آن بر مواد غذايی، رابطه اش با کاربرد کود شيميائی، سمپاشی محصوالت کشاورزی، 

جايگزينی فلزات سنگين مخرب با مواد کانی مورد احتياج بدن و تغييرات ژنتيک بذرها (تحت تاثير باران های اسيدی، 

عنوان بذر مرغوب) پايه مهم و مناسبی برای نقش ويرانگر نظام سرمايه داری در حوزه کشت و زرع و در همين راستا 

ا در گياهان نيز مشهود باشد ولی محيط زيست است. اگر مواد کانی در خاک کاهش می يابد، می بايست که کمبود آنه

صاحبان سرمايه با قربانی ساختن سالمتی انسان و توسل به استفاده از مواد زيانبار مانع اين کار می شوند. زيرا زراعت 

سرمايه داری فقط با توليد انبوه کاال و سود سرشارتر، کميت سودافزا و نه محتوای سالمتی آور همساز است. ظاهر اين 

در طول قرن ها تفاوتی نکرده اند!! اما محتوای آنها در  فاصله زمانی کوتاهی تفاوت عظيمی نموده است. ما محصوالت 

کارگران حتی اگر به کاالهای کشاورزی و دامی دسترسی داشته باشيم يعنی اگر قادر به خريد آنها باشيم وهر قدر هم زياد 

 Dietaryما را تهديد می کند. حتی مکمل های غذايی ( مصرف کنيم باز کمبود مواد غذائی الزم بسان بليه ای

supplement) و مواد غذايی اضافه شده (Food fortification کند زيرا جذب مواد کانی  به کاهش مشکل نمی ) کمکی

ن ). اين خود به وضوح نشان می دهد که زمي% 3-2بطور مستقيم و يا حتی افزوده شده به غذا بسيار ناچيز است (تقريبا 

کشاورزی هر چه کمتر می تواند اين مواد ضروری (بخصوص مواد کانی) را به گياهان برساند. بطور مثال بخش بزرگی 

)، Cu)، مس (Zn) نظير روی (Micronutrientهستند. مواد کانی ضروری (A ) دچار کمبود ويتامين %74از مردم (

ميزان ناچيزی تغيير می کنند و بخشی از مردم ازکمبود اين  ) با وجود مواد مکمل و غنی شده بهSe)، و سلينيم (Feآهن (

مردم از کمبودشان رنج می برند.  %50مواد مهم رنج می برند. منيزيم و کلسيم با وجود تکميل ها و افزودنی ها بيش از 

يز به ن D (70%و ويتامين د E (60% )، ای A (34%)، آ C (25%)ويتامين های مورد نياز بدن نظير ويتامين ث (

حتی افزودن مواد به غذا ها (غنی کردن) و به عنوان مکمل  جمعيت عظيمی از خانواده های کارگری دنيا نمی رسد.

نتوانسته است همه کمبودها را جبران کند. فقط مقدار ناچيزی از مواد کانی اضافه شده به وسيله بدن جذب می گردد زيرا  

ت در ترکيب طبيعی خود همراه با ساير مواد غذايی وارد بدن شوند تا قادر بخصوص اين مواد و حتی ويتامين ها می بايس

به جذب کافی باشند. اگر قرار بود با افزودن موادی نظير آهن و غيره به غذا، کمبود های غذائی بدن انسان ها رفع شود، 

و ته تغذيه هر کارگر و مايحتاج آن گاه به احتمال زياد نخستين و فوری ترين کار نظام سرمايه داری اين می شد که سر 

بازتوليد نيروی کارش را با يک قوطی پودر حاوی مقداری مواد کانی، ويتامين ها وغيره، به هم آرد. تا از اين طريق کفه 

کار اضافی کارگران در قبال کار الزم آن ها را تا دورترين مرزها سنگين سازد و چه بسا از پرداخت چيزی به نام دستمزد 

االمکان راحت گردد!!. کمبود مواد غذايی ضروری بخصوص ويتامين ها نشان می دهد که چگونه در شرائط  هم حتی

روز دنيا اين مواد حياتی (ويتامين ها و مواد کانی) مستمراً در بدن کاهش می يابد و چگونه افزودن مصنوعی آنها و مکمل 
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حتی اگر کشاورزی سرمايه داری به فرض محال بخواهد چيزی  های غذايی افزايش می يابد. داليل اين امر ساده است زيرا

ماده کانی مختلف را به زمين کشاورزی باز گرداند، روند طوالنی جا افتادن اين مواد با مواد شيمييايی خاک  60در حدود 

نی گردش سال طول می کشد و در اين صورت هيچ سرمايه ای چنين روند طوال 10تا  5و روند جذب گياه چيزی در حدود 

را در دنيايی که سرعت واگرد سرمايه يک شرط حياتی بقای نظام است، تحمل نخواهد کرد. طبق تحقيقات يک مؤسسه 

انگليسی کاهش مواد ضروری در سيب زمينی، چغندر قند، صيفی جات و سته (ميوه هايی نظير توت، توت فرنگی، 

و  %76، مس %46، کلسيم %24) به ميزان Mgو منيزيم (چشمگير بوده است  1991تا  1940انگورو ...) در دوره ی 

شيادی و عوام فريبی دولت های سرمايه داری چنين است که اين محصوالت به طور بارز کاهش يافته است.  %59روی 

به جای اذعان در کمبود مواد ضروری (امالح کانی و ويتامين ها) در محصوالت غذايی، از مکمل های غذايی صحبت 

زنان کشورهای  %30از مردان و  %24ولی همين ارقام نيز دم خروس را از الی عبای آنان نشان می دهد.  می کنند.

اروپايی از مکمل مواد غذايی جهت جبران کمبودهای موجود در محصوالت سرمايه داری کشاورزی و دامی، استفاده می 

ت ا بيشک وضع از اين بهتر نيست. بدين ترتيب پيشرفکنند. رقمی از شرايط مشابه توده های کارگر ايران در دست نيست ام

سرمايه دارانه در کشاورزی نه تنها باعث پيشرفت در غارت زمين بلکه در همان حال پيشرفتی در شبيخون به هستی 

کارگران است زيرا همين کاالهای تهی از ارزش غذائی با دستمزد ناچيز آنان مبادله می گردد. تحقيقات به وضوح نشان 

دهد که از دير باز سرمايه داران قلمرو کشاورزی برای ادامه کار و کسب سود دلخواه راه حل ساده ای داشته اند وآن مي

افزودن کمی ترکيبات فسفر وازت به خاکهای مزورعی بود حال محصوالت کشاورزی از حيث مصرفی چه ارزشی دارند 

د از طريق مصرف مواد کمکی و افزوده چرخ حوزه ديگری اين مشکل کارگران مصرف کننده اين کاالهاست که می توانن

بنابر اين کارگر، تغذيه وی و زمين تا جائی که به نياز زندگی بشر مربوط می شود  در آورند. شاز سرمايه را به چرخ

می  تروند هيچ شدن پيش می گيرند و در عوض سرمايه است که پويه ايفای نقش خدائی خود را تا باالی بی نهايت ها تاخ

دهد. محصوالت کشاورزی در عين حفظ ظاهر از محتوای غذائی و خاصيت رفع نياز واقعی انسانی تهی می شوند. کارگر 

نيز نه فقط در شکل تنزل به ابزار، نه فقط زير مهميز پردرد پروسه انفصال از کار که حتی در تغذيه اش برای بازتوليد 

در اينجا ديگر بحث فقط اين نيست  ارش محقرتر و بی ارزش تر می گردد.تنها کاالی قابل فروش خود يا همان نيروی ک

که کارگر از هر گونه دخالت در کار و سرنوشت کارش ساقط می شود، حرف صرفاً بر سر استثمار فرساينده وی با نرخ 

اضافه ارزش های افسانه ای هالکتبار هم نيست. گفتگو حتی از کاهش عمر وی زير فشار زمان طوالنی تر، شرائط 

رقابل تحمل تر کار در ممالکی مانند هند، برزيل، چين، تايلند، بنگالدش، ايران، افريقا و مرگزاتر، شدت و سختی غي

جاهای ديگر نيز نيست، سخن از اين است که به دنبال همه اين مصيبت ها، حتی آنچه را بايد با بهای نيروی کارش صرف 

وليد توان کار می شود و از همه بدتر بيماری زا بازآفرينی اين نيرو سازد آماج يورش مجدد سرمايه قرار می گيرد، فاقد ت

  و کشنده می گردد. 

که شامل صدها ماده می گردد جهت افزايش طول  )Processing Aidsعالوه بر اين ها دسته ديگری، مواد تکنيکی (

يگری از سرمايه عمر، تغيير رنگ، بو و مزه  غذاهای آماده و نيمه آماده، مورد استفاده واقع می شود و حوزه پيش ريز د

را می گرداند. الزم به تذکر است که اين کاالها فقط در حوزه توليد غذا بکار نمی روند بلکه در تهيه دارو، لوازم آرايش، 

شامپوها و صابون ها نيز به کار گرفته می شوند. عالوه بر اين مواد رسمی هزاران ماده ديگر قانونی و غير قانونی به 

نوع مختلف ماده شيميايی  8برای مثال جهت ايجاد مزه و عطر توت فرنگی در بستنی و کرم ها از غذاها اضافه می شود. 

) بر روی پاکت کاال، خيال خود را آسوده و تکليف Flavorاستفاده می گرددد که توليد کننده فقط با نام مواد مزه دهنده (

) به خاطر اينکه آلرژی، Azo compoundيبات آزو (جان مشتری را روشن می سازد. از بين مواد رنگی استفاده شده ترک
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بطور مثال اما مواد رنگی و مزه ) ايجاد می کنند از همه مشهورترند. Urticariaآسما، اکسم، تغييرات پوستی نظير کهير (

 ) همان رنگ قرمز جذابی که در شيرنيجات، شربت ها و آبنبات ها موجب افزايش فروش آنهاCarmineکارمينيک اسيد (

مواد شيرين کننده نظير  )، ضايعات جنينی و پرخاشگری می نمايد.ADHDمی گردد ايجاد کم خوابی، بيش فعالی (

) موجب مشکالت روده ای، عفونت روده، امراض مغزی، گرفتگی عضالت، Guar gum)، و يا (Sorbitolسوربيتول (

 سنتز شيميايی توليد شده و بنا بر اين به محضپرخاشگری و دپرس می شوند. اکثريت قريب به اتفاق اين مواد بصورت 

ورود به بدن از طرف آنزيم هايی که جگر جهت مبارزه با مواد غريبه توليد می کند مورد حمله قرار می گيرند. اين 

روندها ناخودگاه انسان را ياد بنمايه سرمايه می اندازد، ياد شيوه توليدی که همه چيزش از بيخ و بن ضد انسانی است. 

توليد سود در آن همه چيز و انسان هيچ چيز است. ياد اين واقعيت مهم که چه ابتذال آميز است کار آنانی که مبارزه برای 

اين يا آن تغيير جزئی در ترکيب اين يا آن ماده غذائی يا اين و آن گوشه محيط زيست را عالج درد انسان عصر می دانند!! 

سرمايه داری، بدون يورش آگاه و راديکال و طبقاتی به شيرازه هستی اين نظام،  ياد اين درس بزرگ تاريخ که بدون محو

بدون وجود جنبشی کارگری، شورائی و سراسری که از تمامی ظرفيت و امکانات و تدارک الزم برای اين يورش 

يز ران فريبی هيچ چبرخوردار باشد، سخن از بهبود محيط زيست يا سالم سازی غذاها و نوع اينها سوای خودفريبی و ديگ

ماده ديگرافزودنی ترکيبات فسفری به غذاهای آماده و نيمه آماده است.  فسفر عنصری مهم در ساختمان بدن ديگر نيست. 

است اين ماده به ميزان بسيار زيادتر از احتياج، جذب بدن می گردد (اين عنصر به عکس عناصر ديگر بسيار راحت 

نمکهای فسفری از سوخت وساز باال برخوردارند). فسفات ها حتی جهت کنسرو  جذب بدن می شود، به طوری که حتی

) نيز استفاده می شوند. تاثيرات مخرب افزايش مصرف Stabilizerکردن، ترش نمودن مزه غذا يا به عنوان متعادل کننده (

ترکيبات فسفر بسيار زياد بوده و هر روزه گزارشات تکان دهنده ای در اين زمينه منتشر می شود. از جمله تحقيقات 

سال نشان می دهد چگونه افزايش مرگ و مير با ميزان  15نفر در طول  9700دانشگاه جان هاپکينز و آالباما بر روی 

فسفر جذب شده رابطه مستقيم دارد. امراض  قلبی، کاهش ظرفيت عملکرد کليه ها و سرطان را می توان در زمره عوارض 

غذاهای آماده يخ زده محتوی ميزان زيادی فسفات هستند.  %72مصرف بيجای آن نام برد. تحقيقات ديگری نشان ميدهد که 

از نانهای ماشينی  %57نيز حاوی انواع ترکيبات فسفر می باشند.  taco, chili ،chipsغذا های نيمه آماده نظير  70%

توليد شده در امريکا دارای فسفات افزوده شده اند. برای مثال فسفات نقش مايه خمير را بازی می کند. با افزودن فسفات 

 ر بعضی مواقع چنددر مدت کوتاهی خمير شکل طبيعی به خود می گيرد بدون اينکه پروسه آماده شدن چندين ساعته و د

 پژوهشگران از بسياری) را گذرانده باشد. Sourdoughنان سنگک) ناشی از تأثير خمير ترش ( ترش روزه (نظير خمير

 يميايیش مواد کميت گيرند، کار به گران ولی ضرر بی طبيعی مواد که کنند می توصيه داران سرمايه به خيرخواهی سر از

 خودگستری، به سرمايه خواهد، می سود سرمايه اينکه از غافل پوشند، چشم ضروری غير مواد مصرف از و بکاهند را

 .گيرد می هيچ به را ها انسان سالمتی حفظ برای حکيمانه اندرزهای و وعظ و انديشد می خود تر انبوه رشد و سودآوری

 نرخ ردد،گ می دشوارتر بازتوليدش بيند، می سنگين خود سينه بر بيشتر را اش ذاتی تناقضات بار روز هر داری سرمايه

 خود بنمايه رد داری سرمايه. کنند می الباب دق پرشتابتر و تر کوبنده بحرانهايش پيمايد، می افت روند تر سريع سودهايش

 که است کاری ترين عادی ها انسان کرور کرور، کشتار سود لایر هر برای شرائط اين در ويژه به اما است ستيز انسان

 ناسبت سرمايه هدف. باشد می سود توليد بلکه نيست ها انسان واقعی نيازهای ارضای سرمايه هدف. کند می استقبال آن از

 در) ضافیا ارزش( نشده پرداخت کار کفه تر فاحش هرچه سنگينی هدف همه بلکه نيست بشر زندگی ونيازهای توليد بين

 ايندفر اين توقف برای دری هر به سرمايه يابد، می کاهش سود نرخ که هنگامی. است) دستمزد(  شده پرداخت کار مقابل

  . اندازد می چنگ
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در کشاورزی سرمايه داری حفظ ارزش مصرفی محصول در پروسه توليد و سامان پذيری، دستخوش مخاطرات زيادی 

ز دار برای فرار ا است. آفات گياهی مهم ترين و تأثيرگذارترين بخش اين مخاطرات را تشکيل می دهند. فارمدار سرمايه

تحمل هزينه های باز توليد محصول مورد هجوم آفت ها، راه استفاده از سموم دفع آفات را پيش می گيرد، او با اين کار نه 

فقط هزينه های توليد مجدد را دور می زند که ميزان ضايعات و خسارت ها را به حداقل ممکن می رساند. در يک کالم، 

سموم ياد شده جزء اليتجزای پروسه ارزش افزائی سرمايه در حوزه کشاورزی و شرط حتمی  توسل به کاربرد بی مهار

حصول بيشترين اضافه ارزش ها يا سودهای دلخواه است. شالوده کار سرمايه بر توليد حداکثر کاال توسط حداقل نيروی 

کاال و قدرت رقابت حداکثر در بازار کار، کاهش افراطی هزينه اجزاء مختلف بخش ثابت سرمايه، مرغوبيت حتی المقدور 

سرمايه داری استوار است. تضمين همه اينها در انباشت کشاورزی صنعتی سرمايه داری، به استفاده گسترده از سموم دفع 

) توليد شده بعد از جنگ جهانی دوم نتيجه درس Pesticideبخش مهمی از آفت کشهای (آفات گياهی گره خورده است. 

ه سرمايه از کارکرد سموم طبيعی گياهی و نيز تجارب حاصل از جنگ در زمينه توليد سالح شيميايی آموزی سودجويان

  بوده است.

 موجوداتی پرندگان و ها عنکبوت حتی و ها پارازيت کرمها، ها، باکتری ها، قارچ هرز، های علف جوندگان، حشرات،

 وزهح نظر از سموم اين. گيرند می قرار حمله مورد شيميايی و کشاورزی های کمپانی شده توليد سموم توسط که هستند

 ولمحص عمر طول و گياه بازدهی افزايش و حفاظت جهت کشاورزی در نخست گروه. شوند می تقسيم دسته دو به مصرف

 آب رسوبات چادر، کفش، لباس، چوب، پارچه، حفاظت جهت که دهند می تشکيل موادی را دوم دسته. روند می کار به

خواص شيميايی اين مواد می بايست طوری . شوند می گرفته کار به بزرگ های کشتی و قايق ها، خانه تصفيه حوض در

و ثانيا در ) Ecological Stabilityباشد که اوال غير قابل انهدام و در مقابل پاد زهرها و موجودات ريز مقاوم باشند (

و بالعکس در اليه چربی پوست گياهان، ميوه جات و صيفی جات  چربی و نه آب، حل گردند. آنسان که با آب شسته نشده

) و مواد همانند چنين سرنوشتی را برای انسان و طبيعت رقم می زنند. بطوری DDTداخل شده و پابر جا مانند. د. د. ت (

سمی باقی  عدد ميوه جات مورد آزمايش شامل انگور، مرکبات، سيب، گالبی و موز، دارای مواد 9ميوه  10که از هر 

 Cocktailمانده هستند. تاثير متقابل مجموعه آفت کش ها و زيست کش های مورد استفاده همزمان در يک محصول (

effect بر روی هم و عوارض ناشی از ترکيب اين مواد برای موجودات زنده از جمله انسان، موضوع ديگری است  (

مواره از ديد عموم پنهان نگهه داشته می شود و در اکثر گزارشات که بايد مورد بيشترين توجه قرار گيرد. اين مسأله ه

نظام سرمايه داری در کشاورزی مکانيزه با هدف کاهش  فقط از تاثير مخرب مواد بطور جدا گانه صحبت به ميان می آيد.

ه می کند، يکی سم مختلف استفاد 51ضايعات محصول و دستيابی به باالترين ميزان سود، فقط در مورد درخت انگور از 

) است که تاثيرات بسيار مخربش بر هورمون ها و ارگانهای جنسی معروف است، اين Chlormequatاز اين سموم (

سموم در بدنه درخت مذکور ذخيره می شود، سال ها دوام می آورد، از آنجا به ميوه و سپس به بدن انسان ها منتقل می 

سم را به کار می گيرند. از ميان اين سموم به طور  41سياق برای مرکبات گردد. سرمايه داران صاحب مزارع  به همين 

زاست، عوارض نازايی و تغييرات هورمونی نيز به دنبال دارد. اين ماده در پوست مرکبات  ) سرطانImazalilمثال (

 41سيب بالغ بر  ذخيره شده و حتی در قسمت گوشتی ميوه وجود دارد. سموم مورد استفاده سرمايه برای کاهش ضايعات

) يکی از اين سم هاست است که مصرف آن ولو ناچيز باعث بروز سرطان، تغييرات Carbendazimماده است. (

هورمونی و عوارض جنينی می گردد. در تمامی اندام درخت از ساقه، برگ تا ميوه نفوذ می کند. شمار سمومی که برای 

) است که باز هم سرطان زاست و سبب Tiabendazoleاز اين مواد (است. يکی  27گالبی مورد استفاده واقع می شود 

تغييرات هورمونی گواتر می شود. اين معضل در مورد کارگران کشتزارهای موز و خانواده های آنها که عموما در 
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ادران دان منزديکی مزارع زندگی می کنند ابعاد فاجعه بار تری دارد. کودکان اين کارگران و جنين نطفه بندی شده در زه

آنها در معرض تهاجم هر روزه و سهمگين هر سه ماده نامبرده می باشند. اين خطر تا آنجا جدی و مهيب است که حتی 

نيز از کتمان آن عاجز مانده اند. پديده افزايش مقاومت عوامل بيماری زا  WHOسازمان های جهانی نظم سرمايه نظير 

استفاده از  .جريان کاربرد سموم دفع آفات از اهميت زيادی برخوردار است) در Drug resistanceدر مقابل داروها (

مواد آفت کش و زيست کش به تدريج مقاومت باکتری ها، قارچها و گياهان هرز، حتی موش ها را تا دورترين مرزها باال 

ظير ساير داروهای می برد. وجود زيست کش هايی که تاثيرات هورمونی بر موجودات می گذارند. اين زيست کش ها ن

هورمونی نه فقط سبب اختالالت عضوی مصرف کنندگان مواد غذايی يا بروز بيماريهای مهلک در کارگران کشاورزی 

می شوند که زياد شدنشان در طبيعت به ويژه با عمر نسبتا طوالنی، نابسامانی های فراوانی را دامنگير همه موجودات 

سراسر جهان بسيار زياد است بدين معنی که مواد زيست کش مثال در همه  زنده می سازند. تعداد زيست کش ها در

ماده ثبت شده در اروپا به کار می  291کشورهای اروپايی يکی نيستند و از اين ارقام نميتوان نتيجه گرفت که حداکثر فقط 

خودرا داراست و ممکن است  رود (اين رقم متعلق به فرانسه است) به اين دليل ساده که اوال هر کشوری ليست ثبت شده

از اين گذشته کاالهای توليد شده کشاورزی در تمامی بخشی از اين ليست با بقيه کشورها يکسان و بخشی ديگر نباشد. 

اروپا با هم مبادله می شوند، به همين خاطر يک پاکت متشکل از ميوه، سبزی، آرد، صيفی جات و گوشت می تواند محتوی 

دانمارک  2011ز زيست کش های همان پاکت محصوالت در قياس با يک کشور ديگر باشد. در سال حجم بسيار زياد تری ا

ماده شيميايی را در اين سال مورد استفاده قرار داده است. اين  291و فرانسه  231، آلمان 217، هلند 162، سوئد 152

گذاشته شده کامال از دور خارج نشده اند بلکه بدان معنی است که سال قبل و بعد انواع ديگری اضافه شده ولی مواد کنار 

با مجوزهای جديد به ميزان محدودتری مورد استفاده قرار می گيرند. موادی ثبت می شوند و هجوم طاعونی سرمايه داری 

بزرگ کشاورزی از طريق اين مواد به ارکان هستی طبيعت و انسان  انجام می گيرد، چند سال بعد ترکيبات جديدی با 

هر چه تعداد محصوالت مورد  تخريب تازه تر و افزون تر جای آنها را می گيرد و اين رشته همچنان تداوم می يابد. قدرت

آزمايش بيشتر می شود، هر چه ليست زيست کش ها در برنامه تحقيقاتی ارگانهای دولتی طويل تر می گردد و هر چه 

ت، موجودات زنده، گياهان و انسان با سرعت بسيار بيشتر زمان پيش ميرود، حمله سرمايه داری به محيط زيست، طبيع

و توصيف ناپذيرتری از اين به اصطالح تحقيقات و آزمايش ها پيش می تازد. نهاد معروف دولتی سرمايه در حوزه 

) خود  http://www.efsa.europa.eu/)European Food Safety Authority EFSAمحصوالت غذايی در اروپا 

سئول حفاظت مواد غذايی اين قاره معرفی می کند، اما در واقع صادر کننده جواز هجوم سرمايه داری به را به دروغ م

با علم و کتل و بوغ و کرنا اعالم داشت که جهت کنترل زيست  1996طبيعت، انسان و جانوران است.  اين ارگان در سال 

زيست کش را در آزمايش بر روی محصوالت  9خود کش ها در محصوالت کشاورزی بودجه ای دريافت داشته و در ليست 

گياهی مورد نظر قرار داده است. از آن سال به بعد اين ليست سال به سال طويل تر شده است و چنين القاء می کنند که 

گويا راستی، راستی صاحبان سرمايه و دولتهايشان برای مخاطرات متوجه سالمتی انسان ها به سوک نشسته اند!!  گويا 

ن ها به محض مشاهده عوارض بيماريزای سموم مورد استفاده در مزارع سرمايه داری فوراً ماده مشکوک را مورد اي

تحقيق قرار داده و در صورت مشاهده خطر حکم به ممنوعيت توليدش صادر می کنند!! هيچ چيز بی معنی تر از اين 

مان از سوی ديگر انجام آزمايش هايی توسط سازمان نيست که از يک سوی جواز استفاده از اين مواد صادر شود و همز

های مختلف در جهت نشان دادن ميزان گسترش و پراکندگی همين مواد دستور کار قرار می گيرد. ماجرا به طور قطع 

 کنترل اين مواد نيست، زيرا اين ارگان ها خود صادر کننده جواز استفاده هستند.  در اينجا نيز مثل همه حوزه های ديگر
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حيات سرمايه داری، آنچه جريان دارد صرفاً عوام فريبی با هدف دادن چهره عقاليی و قابل اعتماد به اين نظام، به تراست 

  های عظيم کشاورزی، به توليد کنندگان زيست کش ها و دولت آنهاست. 

ه شده اند. فروشندگان چمدت هاست که بيمارستانها، انستيتوها و کلينيک ها مرکز خريد وفروش ارگانهای بدن انسان 

کسانی هستند، نياز به گفتن نيست. کارگران بيکار يا شاغل اما با مزدهای بسيار ناچيز و کسانی که به رغم روزانه های 

کار طوالنی دو شيفتی قادر به تأمين مايحتاج اوليه زندگی خود و کودکانشان نمی شوند. حدود دو دهه است که دولت 

) به شرکت های بزرگ Stem cellايسلند و برخی ممالک ديگر فروشنده ياخته های بنيادی ( های سرمايه داری سوئد،

تمامی  بيوژنتيک و دارويی شده اند. همه اين ها روند کاال شدن تک تک اعضای بدن انسان را به نمايش می گذارند.

 به مالکيت ند نيزه ابه لحاظ مولکولی مشخص شد که هزار پروتئين بدن انسان صد ها، DNAکدهای ژنتيک انسان يعنی 

نکته مورد تأکيد اين است که روند انحالل همه چيز، در پويه توليد  .تبديل گرده اندشرکت های غول آسای سرمايه داری 

در همين راستا  بخش توليد کاالهای غذايی مدت هاست که موادی  هميشگی سرمايه داری است. و سود امر ذاتی، جاری

با کد معين ژنتيکی وارد بدن ما می کند. هر قدر فرياد سر دهيم که صاحبان سرمايه های اين بخش، شيرازه ژنتيک  را

ما را دستخوش تغيير کرده اند، امراض تا کنون ناشناخته ای را به جان ما انداخته و هر روز بيشتر می اندازند، تمامی 

دهند. جواب سرمايه فقط يک کالم است. اينکه ما می دانيم چه چيز برای طبيعت زنده ميليارد ساله را بر باد داده و می 

  شما خوب است!!

وجود دارد که نقش مغز در سيستم توليد پروتئين ها را ايفاء می کند. اين دستگاه   موجودات زنده دستگاه پيچيده ای در بدن

ستند. موجودات دارای ژن های گوناگون بنام ژن ها دارای کد تمامی پروتئين ها ه DNAاست. بخشی از  DNAهمان 

می باشند ولی همه آن ها با کمک چهار مولکول يا سنگ بنا ساخته شده اند. از همين روی می توان ژن ها را بين 

يم به طور مثال می دان کمی دارد. بسيار موجودات مختلف انتقال داد ولی هنوز انسان از تاثيرات جانبی اين انتقال اطالع

قال ژن باکتری مقاوم در مقابل حشرات، به ذرت می توان اين محصول را در مقابل حشرات مقاوم ساخت. هدف که با انت

) عبارت از افزايش بار غذائی محصوالت خام زراعی و دامی، GMO )Genetiskt modifierad organismاز 

ف کاهش هزينه های توليد، ايجاد بازارهای ايجاد مقاومت در مقابل باکتری ها وقارچها و آفات و البته همه اينها با هد

جديد (گسترش حوزه پيش ريز سرمايه)، رقابت با محصوالت مشابه يا ساير کاالها، کاهش نياز به نيروی کار در هر 

اين حوزه پيش ريز سرمايه با قدم های بلند  هکتار از طريق تغييرات تکنيکی در کاشت و سرانجام افزايش سودهاست.

يکی از داليل رشد سريع بازار زد و هر روز دانه، گياه و حيوانی جديد وارد چرخه سود دهی خود می کند. به پيش می تا

اين کاالها تبليغالت وسيع صاحبان آنهاست، سازمان هايی در جهان به وجود آمده اند که بسيار فعال با بودجه هنگفت از 

وظيفه تبليغات را بر دوش  Monsanto, Syngenta, Bayer Crop Scienceطرف غولهای اين حوزه نظير 

) از جمله ISAAA )International Service for the Aquisition of Agri-biotech Applicationsدارند. 

فتنی گ اين مؤسسات است. سازمانی که بسيار فريبکارانه خود را يک نهاد علمی مستقل و بی طرف معرفی می نمايد!!

به شتاب سير تمرکز سرمايه، شدت رقابت ها، از دور خارج شدن مالکان  GMOداران به است که روی آوردن سرمايه 

مهد پيدايش و رشد اين  کوچک مزارع و بلعيده شدن زمين های آنان توسط تراست های بزرگ نيز عميقاً دامن زده است.

ه عمالً دست کمپانی های پدر و پسر قوانينی وضع شد ک Bush Georgeدر زمان حوزه سرمايه امريکا بوده است و 

را در قربانی ساختن هر چه موحش تر سالمتی انسان ها برای افزايش سودهای خود آزاد می  GMOصاحب توليدات 

ملزم به انجام تحقيقات الزم در سطح مولکولی و گزارش  GMOگذاشت. بر اساس اين قوانين شرکت متقاضی توليدات 

کس جز مديران، شرکا و عناصر مسؤل اين  کمپانی ها از چگونگی کار آن ها نتايج آن به نهادهای ذيربط نيست. هيچ 
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سر در نخواهد آورد. از اين گذشته ژن منتقل شده می تواند در طوالنی مدت نتايج مختلفی که قبال پيش بينی نشده است 

گاه) يط کامال استريل آزمايشبه بار آرد، زيرا توليد در مقياس کوچک و کنترل شده در آزمايشگاه با ژنی بدون رقيب (مح

اما اکنون غول های اروپايی  مسلماً با توليد در مراکز بزرگ و مملو از ژن های مختلف و گاه مشابه فرق بسيار دارد.

کمپانی های بزرگ ژن تکنيک، صاحب ژن های کشف شده هستند و چينی و ژاپنی وارد رقابت گرديده اند.  نظير بايرن

را استريل می کنند.  GMOاز طريق تکنيک دانه کاشته شده  Technology Protektion Systemو طبق قانون 

مهم  اين يکی از داليل به همين دليل زمينداران برای کاشت بعدی می بايست به کمپانی ژن رجوع کرده و بذر نو بخرند.

عاجز از پرداخت قرض  که ورشکستگی ميليون ها مزرعه دار کوچک آفريقايی، امريکای التين، چينی و هندی است

های خود به شرکت های بزرگ مزرعه های خودرا ترک می کنند و راهی برهوت بيکاری و گرسنگی در شهر ها می 

   شوند.

ار محصول ک باد و هوا تا سده های پيش و قبل از شروع شبيخون های سرمايه داری يک پديده طبيعی هوا شناسی بودند.

نی افروشندگان نيروی کار جهان به سرمايه و باز هم سرمايه تبديل می گردد. تراکم سرطشبانه روزی توده های ميلياردی 

سرمايه جهان را به مرز انفجار کشانده و انبوه زباله ها و کثافات، فضای زمين را به صورت ديگی در آورده است که 

نبوه توليد خويش سطحی از رفاه و از شدت فشار بخار آستانه متالشی شدن را می کوبد. کارگران به جای اينکه از ا

امکانات اجتماعی کسب کنند، از امکانات معيشتی، آموزشی، بهداشتی و رفاه برخوردار باشند نه تنها فقر، گرسنگی، تن 

فروشی، اعتياد، بی غذايی، بی مسکنی، بی آموزشی، فقدان بهداشت و ديکتاتوری اين نظام را تحمل می کنند، که انبوه 

گی های ناشی از توليد افراطی سرمايه نيز از آسمان وزمين بر سرشان فرو می ريزد. محيط زيست شان به زباله و آلود

لجن زار تبديل می گردد و انواع امراض زيست محيطی از سرطان، آلرژی، آسم، بيماری های قلبی، ريوی و احشا، 

در سراسر  از آلودگی هوا از جمله مه دود ميزان مرگ وميرو ضايعات ناشی زندگيشان را به جهنم تبديل ساخته است.

بسيار باال است و اين فقط شامل کودکان، سالمندان و آنهايی که از امراض قلبی و ريوی رنج می برند، نمی شود،  جهان

های اکسيد ترکيبی از گروه های سنی متفاوت کارگران را در بر می گيرد. بزرگ و متوسط جهان شهرهای همه بلکه در

با رطوبت هوا، اسيدهائی را به وجود می آورند  ناشی از سوخت های فسيلی يترژن (سولفورها و نيترات ها)گوگرد ون

اين اسيدها از طريق تنفس وارد خون و اورگانهای بدن شده  که به نوبه خود باعث اسيدی شدن و سوزش چشم می شود.

ذرات گوگرد، گاز کربنيک و مونو اکسيد گری نظير عالوه بر اين مواد آالينده های دي و عوارض جدی توليد می کنند.

) ، مواد ديگر سرطان زا از جمله  پلی آرومات غيرهو  ، جيوهکربن، ذرات کربن، آلومينيم، فلزات سنگين (کدميم، سرب

) می Smogزيست محيطی مه و دود ( ها و فتاالت ها، مواد راديو کتيو، باکتری ها و قارچ ها، ابعاد جديدی به فاجعه

مانع ديد انسان، باعث  در سراسر جهان و شهرهای بزرگ گسترده است، شوم زيست محيطی که پديدهدهند. وقوع اين 

تاثيرات مخرب آلودگی هوا بر سالمت انسان و نقش اين آلودگی ها در بروز عوارض ريوی و ساير بيماريها می گردد. 

 COPD, Chronic Obstructiveی مزمن انسداد ريه (توليد بيماريهائی مانند عفونت ريه و مجاری تنفسی، بيمار

Pulmonary Disease) سکته مغزی ،(Strokeدامنه تخريبات و است.  )، سرطان ريه، سکته و امراض قلبی

بيماری زائی آلودگی های مذکور، اما در سال های اخير، به موازات و پا به پای تهاجم هر چه سراسری تر سرمايه 

امراضی نظير زوال حافظه  اکنون از مدتی پيشداری به تمامی زوايای زندگی بشر مدام گسترش يافته است و 

)Dementia يش پ .، در اين رابطه مشخص شده استسيستم عصبی و مغز نيز)، آلزايمر و پارکينسون يعنی امراض

توجه  )که در فوق ذکر شدتر معموالً به گازهای منتشر شده در هوا از دود ترافيک، گازهای ناشی از فعاليتهای صنعتی (

ربن، می شد اما اکنون حوزه کندوکاوها وسيع تر شده است و ذرات منتشر شده در هوا نظير فلزات سنگين، ذرات ک
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، ذرات شن و گرد و خاک  وغيره را نيز زير پوشش  )Nano particlesذرات استهالک الستيک و آسفالت، نانو ذره (

ذراتی که نه فقط باعث امراض نام برده در باال می شوند بلکه از داليل مهم بروز و گسترش امراض  خود گرفته است.

) می باشند. در حالی که Degenerative brain diseases( پيچيده و تاکنون ناشناخته، يعنی انحطاط های مغزی

 fine and ultra fineهای فوقانی دستگاه تنفسی پائين تر نمی روند ذرات ريز و بسيار ريز ( ذرات درشت از قسمت

particles.از راه بينی و مجاری عصبی وارد مغز می شوند و بتدريج موجبات بروز امراض مغزی می گردند (  

يد سرمايه داری سوای سود هيچ چيز ديگر نيست و در راستای حصول سودهای هر چه طالئی تر است که هدف تول

تق اين چگونگی رتق و ف حتی کشاند، رابطه بشر با طبيعت را تضاد آميز و تخريب زا می نمايد،ميطبيعت را به نابودی 

خره يافتن ساز و کارهای اين سودآوری بدون هيچ تضاد را به ملزومات سودافزائی حداکثر سرمايه پيوند می زند و باال

مرز را محتوای فکر و منطق شناخت و شالوده شعور آدمها می سازد. افراد، سازمان ها و احزاب رنگارنگ بورژوازی 

با همين شعور و انديشه، با رويکرد قربانی ساختن همه چيز برای سودآوری هر چه انبوه تر سرمايه سراغ رابطه بشر 

رسم آنهاست که با تحريف واقعيت ها، افکار  عت ميروند و گفتگوی حل تضاد ميان اين دو را پيش می کشند.با طبي

عمومی توده های کارگر و ستمکش را مهندسی کنند. به آنها القاء نمايند که نسخه عالج همه دردها را در شيارهای مغز 

اندوزی های سرمايه را از سر بشر رفع کنند. اين جماعت خود دارند و قادرند تمامی بليه های زيست محيطی مخلوق سود

رمايه داری را از تيررس اعتراض و پيکار کارگران دنيا دور نگه دارند. در اين ميان روابط توليد سچنين می نمايد تا 

ه انند ککارگران آگاه، کارگرانی که فکر و شعورشان را از فشار آسيب اين تحريف سازی ها رها نموده اند، خوب می د

ً  هر چه ويرانی و آلودگی و نابودی طبيعت است با دست سرمايه انجام می گيرد. ی م و از مدت ها پيش آنها اين را عميقا

فهمند که برای رهاسازی طبيعت از اين مخاطرات، برای اينکه طبيعت به درستی در خدمت رفع نيازهای واقعی زندگی 

جنگيد، بايد راه حل های دروغين سرمايه مدار را دور انداخت، بايد موضوع را  انسانی قرار گيرد، بايد حتماً با سرمايه

اج احتي امروز بيش از هر زمان ديگری آنچه بشر .دست يازيددر سطح جهانی ديد و به راهبردهای انترناسيوناليستی 

چک نند که با تغييرات کوکارگران آگاه بسيار خوب  می دا دارد تغيير بنيادی وضعيت موجود و نه تفسير رخدادهاست.

کند و نه طبيعتاً هيچ بهبودی در وضعيت محيط زيست پديد می ايد، ميو رفرم های اينجا و آنجا نه سرمايه داری سقوط 

نه حتی شتاب وحشت انگيز توسعه آلودگی ها کندتر خواهد شد. ما نمی توانيم فقط برای کاهش بدبختی ها نبرد کنيم، به 

ی نظام بانی و باعث بدبختی ها باقی است، هيچ خبری حتی از کاهش فشار نکبت ها در ميان اين دليل روشن که وقت

نخواهد بود. ما عليه نظامی می جنگيم که سرچشمه همه بدبختی ها از جمله تخريب محيط زيست و کار است. بنابراين 

شد اما ما جزء، جزء اين نبرد را حلقه هر چند نبرد بر سر جزء جزء مسائل زندگی ما منجر به نابودی اين نظام نخواهد 

 انيمد ما می های پيوسته جنگی عظيم و سراسری برای نابودی سرمايه داری و استقرار جامعه کمونيستی خواهيم کرد.

توليد به باالترين فاز انحطاط تاريخی خود رسيده است و هر کوششی برای دستکاری آن صرفاً  روابطکه اين سيستم و 

نقش بر هم زدن لجنزار و سرکشی مرگبارتر عفونت ها را دارد.  بنابر اين الزم است که طومار تالش های رفرم جويانه 

يشه در هم پيچيم. وقت آن است که توده های افراد و احزاب را که فقط ماندگاری اين نظام را دنبال می کنند برای هم

کارگر سرنوشت کار و توليد و زندگی اجتماعی خود را به دست گيرند. اين تنها راه رهائی انسان است. راه حصول اين 

هدف نيز بسيار روشن است. بايد دست به کار شد. بايد شورائی و ضد سرمايه داری متشکل گرديد، شناخت هر چه 

سرمايه داری را شعور خود نمود. بايد اين شعور را سالح جنگ ساخت. با اين سالح و روابط سی تر ژرف تر و مارک

   با قدرت شورائی آگاه کمونيستی در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی از جمله حوزه محيط زيست با سرمايه جنگ کرد.

  حسن عباسی
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