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با   2021نوامبر    1دولت سرمایه در    200سران   در گالسکو بریتانیا به دور هم جمع شدند تا طی نزدیک به دو هفته 

سخنرانی های پر طمطراق و صدور آفیش های پرفریب، زشت ترین دروغ ها را در لفاف تصمیم برای مقابله با گرمایش  

در سطح رؤسای    19وجود محدودیت های ناشی از پاندمی کووید  زمین!! تحویل کارگران دنیا دهند. آنها این بار نیز با  

جمهور، مدیران و حاکمان سرمایه اجتماع کردند و با وجودی که توان ایجاد هیچ محدودیتی برای سرمایه نداشتند و اهل 

ورد اینکه گویا به  چنین کاری نیز نبودند، اما با زبان بی زبانی، دروغ ها و فریبکاریهای سرمایه داران و دولتها را در م

را در   2100درجه تا سال    2مسائل محیط زیست انسان ها می اندیشند! درصدد مهار افزایش گرمای زمین در سطح  

برنامه کار دولت ها قرار می دهند! این در حالی است که همین گروه در بیش از چند ده جلسه و کنفرانس بین المللی و از  

پا آن کنفرانس  در بزرگترین  ، سخنرانی هایی که گوش کارگران جهان را کر می کرد، قول و  2015ریس سال  جمله 

قرارهایی گذاشتند که هیچکدام عملی نشد و نیز قرار نبود جامع عمل بپوشد. براساس تحلیل برنامه محیط زیست سازمان 

همین تخمین نیز بسیار  درجه ای دما قرار دارد. در حالی که  ۲.۷جهان در مسیر افزایش   2021در اکتبر  (UNEP)ملل 

. بیشترین افزایش این حرارت نیز  (1)نمودار    بیشتر است  1880درجه از    1.2خوشبینانه است. گرمای زمین هم اکنون  

درجه خواهد رسید. چند درجه    4به    2100در همین دهه اخیر رخ داده است. این روند اگر با این سرعت پیش تازد تا سال  

نمی آید، اما همین حاال ما شاهد تاثیرات مخرب و فاجعه بار افزایش مثالً ناچیز یک درجه   زیادافزایش حرارت به نظر  

قبل از هر چیز باید گفت که این افزایش واقعیت خواهد یافت.    2035ای هستیم. دو درجه افزایش حرارت زمین در سال  

رجه افزایش گرما خواهد شد. بسیاری از  د  10در نقاط مختلف جهان با اندازه های متفاوت رخ می دهد. قطب شمال شاهد 

ها  ایی از افریقای شرقی و بسیاری جانقاط زمین غیرمسکونی خواهد گردید، چیزی که هم اکنون در کالیفرنیا و بخش ه

مقدار گاز کربنیک ناشی از ترافیک، کارخانجات، نابودی جنگل ها )که می   :شاهد آن هستیم. دالیل آن به شرح زیر است

توانست مقدار زیادی از گاز کربنیک را جذب کند( و غیره هر ساله بیش از سال پیش در حال افزایش است و به همین 

سخنگویان دولت حالی که . این ها داده های حقیقی هستند در  (3و  2)نمودار  دلیل غلظت آن در جو زمین افزایش می یابد

شان هنوز موفق نشده اند بطور رسمی حتی جمله ای دال بر ارتباط افزایش حرارت  سرمایه در کنفرانس های تاکنونی    های

دولتمردان و حتی برخی سازمان های محیط  بازی سیاستمداران،  فسیلی بگنجانند. شیادی و حقه  با سوخت های  زمین 

ت که وانمود می کنند در حال مجاب کردن یکدیگر در این امر هستند و این در حالی است زیستی تا بدان جا پیش رفته اس

که از مدت ها پیش برای بیشتر کارگران جهان این جنایت فجیع سرمایه هم چنان که ارزش افزایی سرمایه به ازاء فقر و 

ین، خلل ناپذیر و غیرقابل گریز  ارتباط ماهوی، آهن   در فکر سیه روزی کارگران چون روز روشن بوده است. اینان  
ها،   گرسنگی  ها،  هولوکاست  ها،  جنایت  ها،  کشی  نسل  کل  محیطی،  زیست  فجایع  با  داری  سرمایه  موجودیت 
آوارگی ها، بی خانمانی ها، دیکتاتوری ها و بشرکشی ها نیستند و در باره این ارتباط سرشتی ارگانیک سکوت  

و مجالس مشابه چنان که رسم بوده سرمایه سخن می گوید و گویندگانش از   در این کنفرانس ها  مطلق اختیار می کنند. 

عریان، وقیح و شنیع تصریح می کنند که تا این جا و این روز از ابعاد  بوریس جانسون تا بایدن و همه مدیران سرمایه  

دیران سرمایه تا بدان جا پیش  شیادی این م  فجایع اطالعی نداشته اند و گویا قرار است از این به بعد بفکر چاره باشند!!

رفته که حتی منکر اطالع و  شناخت داده های غول های نفتی می شوند. پوسیدگی، انحطاط و انسان ستیزی سرمایه داری  

ها بر هیچ کارگری پوشیده نیست، که مسبب همه فجایع محیط زیستی سرمایه  ن ها را پیموده است و در این روزاوج کهکشا

های صنعت انرژی نظیرکمپانی شل، اکسون و بی پی از قبل  اسنادی که مطابق آنها شرکتاست.  و روابط کار مزدی  

های نفتی  سال پیش شرکت  40دانستند که بین محصوالت آنها و گرم شدن کره زمین پیوندی برقرار است. در حدود  می

فسیلی آن ها و پیامدهای انتشار آن هایی در خصوص دی اکسید کربن تولید شده از سوخت های  مثل اکسون و شل ارزیابی

سطح گاز دی   2060بینی کرده بود که تا سال  شرکت اکسون پیش  1980برای کره زمین انجام دادند. برای مثال در سال  

( خواهد رسید یعنی دوبرابر سطح دوران پیش از ظهور و گسترش سرمایه ppmجز در میلیون )  560اکسید کربن به  

درجه در مقایسه با دوران پیش از گسترش  2متوسط کره زمین تا حدود  شود که دمایامر موجب میداری صنعتی و این 

سرمایه داری صنعتی افزایش پیدا کند.  فقط چند سال پس از آن یک گزارش داخلی در کمپانی شل از پیامدهای یکسانی  

اتفاق بیافتد. این شرکت    2030یعنی تا سال    داد، اما مطابق گزارش شل رسیدن به این سطح حتی ممکن بود زودترخبر می

، ها شکی نداشتند که پیوندی میان محصوالت آنها، گرم شدن کره زمین و صدمات محیط زیستی ناشی از آنها برقرار است

شد که سطح آب دریاهای جهان    بینی می  چرا که تحقیقات آنها نشان دهنده این پیوند بود. مطابق ارزیابی شرکت شل پیش

متر باال بیاید، و گرم شدن کره زمین همچنین ممکن است به از بین رفتن الیه های یخی قطب جنوب بیانجامد )چیزی   یک

که در حال حاضر شاهد آن هستیم(، که به باال آمدن سطح آب دریاها در سرتاسر کره زمین در حد »پنج تا شش متر«  

جهت کنترل افزایش بیش از دو درجه حرارت    ی شد تا آن موقعگفته م  2015منجر خواهد شد. در کنفرانس پاریس در سال  
زمین، بیش از نیمی از بودجه تعیین شده در مورد گاز کربنیک مصرف شده بود. حتی اگر آن وقت شروعی برای کاهش  

صورت غیر این  استفاده از این سوختها پایان یابد!!. در    2030استفاده از سوخت های فسیلی می بود می بایست تا سال  
سناریوی واقعی خواهد بود. اسیدی شدن آب   2100تا سال     (scenario RPC8.5)درجه حرارت   4سناریوی افزایش  

درصد گاز کربنیک در آب های جهان و تشکیل اسید کربنیک در آن هاست، یکی   80دریاها که نتیجه حل شدن نزدیک به  



ی در مناطق مختلف کره زمین به صورت یکسان انجام نمی  از این تغییرات مهلک است. گرم شدن زمین و تغییرات باران
به معنای تغییرات گوناگون حرارت در نقاط مختلف زمین    2100درجه افزایش متوسط حرارت زمین تا سال    4و یا    2گیرد.  

، هم است. و این در عمل به نابودی کامل یخهای قطبی خواهد انجامید. همین طور در مورد تغییرات بارش بر سطح زمین 
اکنون سناریوی هولناکی روی می دهد. در قطبین زمین درصد باران بیشتری می بارد و هم زمان بخشهای بزرگی از سطح 
زمین به صحرا و بیابان غیر قابل زندگی تبدیل گردیده است. از طرف دیگر بخش هایی از جهان، سواحل رود خانه ها و  

یتوته می کنند دستخوش امواج سهمگین تر می گردند و سناریوی هر چه نزدیک دریاها که صدها میلیون کارگر فقیر در آنها ب
تر آن به زیر آب رفتن این مناطق و پایان زندگی این جمعیت عظیم نفرین شده جهنم سرمایه داری خواهد بود. هم اکنون توده 

ی و دریایی خانمان برانداز و های کارگر ساکن این مناطق هزاران بار در معرض سیل، گرمای کشنده، فاجعه های هوای
 برآورد کردند در نتیجه آتش  2020طوفان های هرچه شدید تر قرار می گیرند. محافظان محیط زیست در استرالیا در ژانویه  

میلیارد حیوان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط    1.25سترالیا که حدود  اگسترده )معروف به مگابراند( در    هایسوزی
سوزی شد که برابر با مساحت جزیره  میلیون هکتار زمین طعمه آتش   5.5های گسترده در این کشور تلف شدند.  سوزیآتش

تبدیل گردیده ا بیابان  به  پهناور  این کشور  اکنون مناطق وسیع جنگلی در  و    ست. سازمان زمین ایرلند است و هم  شناسی 
های ایران »از حالت تعادل خارج شده است« خبر داد. این  درصد دشت   ۹۰از وجود    1399اکتشافات معدنی ایران در بهمن  

دشت کشور حوزه آبخوان    ۱۵۰،  ۹۳تا    ۸۹سازمان وضعیت را »بحرانی بزرگ برای کشور« عنوان کرد و گفت: »از سال  
ها برقرار است«. این سازمان  هایی هستند که در حالت تعادل در آن ها دشت های آبخوان حوزهدرصد از    ۱۰ندارند و عمال  

ت زمین در ایران هشدار س اعالم کرد ایران در حال حاضر در »کمربند خشک دنیا«، قرار دارد و نسبت به افزایش فرونش
کند ضمن آنکه یکسری از  فرونشست را ایجاد می ایم و این امر پدیده  ها، با کاهش آب مواجه  داد و گفت: »با کاهش بارش 

ایران به لحاظ طبیعی   ،وغبار خواهد شد«. به گفته این سازمان  های گردشود و این تبدیل به کانون ها نیز خشک می دشت 
  مخاطره  ۳۴مخاطره طبیعی که در دنیا شناخته شده است،   ۴۳شود از ای که گفته می  سرزمینی مخاطره خیز است »به گونه

دهد«. بنا به اعالم سازمان جهانی هواشناسی، گرمترین بیست سال ثبت شده در تاریخ، در دوره زمانی آن در ایران رخ می 
بار دماهایی ثبت شد که باالترین دمای ثبت شده   400در نیمکره شمالی حدود    2019ساله اخیر روی داده است. در سال    ۲۲

مه و سی ام ماه اوت رکورد دما شکسته شد. یک سوم همه این دماهای باال در    کشور بین اول ماه  29در تاریخ بودند. در  

عالوه بر گاز کربنیک گاز متان نیز روندی تصاعدی دارد  آلمان ثبت شد و فرانسه و هلند در مقام های بعدی قرار داشتند.  

از داده های     (ppb) د هوای خشکمیزان غلظت گاز متان بر اساس ذره در میلیارو بر حجم آن در فضا افزوده می گردد.  

یعنی در مقطع قرار داد پاریس    2015. غلظت این گاز در سال  2020تا    1984سه مرکز اندازه گیری جهانی بین سال های  

افزایش یافته است. این افزایش   (ppb) ذره در میلیارد  1900به حدود    2020ذره در میلیارد بود و در سال  1850حدود  

و همچنین باالتر از میانگین نرخ رشد ساالنه در دهه گذشته بوده است.    2019تا    2018بیشتر از سال    2020تا    2019از  

درصد   7ازن. حدود الیه   هم یک گاز گلخانه ای قوی است و هم از بین برنده  (Nitrous gas) اکسید نیتروژن یا نیتروز 

در سال   O 2Nتشکیل می دهد. میانگین جهانی کسر خالصاز تشعشعات ناشی از گازهای گلخانه ای طوالنی مدت را  

  2020تا    2019افزایش یافته است. افزایش ساالنه از   ppb 1.2  2019رسید که نسبت به سال   ppb 333.2به    2020

سال گذشته است. در کنفرانس های   10و همچنین باالتر از میانگین نرخ رشد بیش از    2019تا    2018بیشتر از افزایش از  

و هوایی رسم است که دولت های سرمایه و موسسات آن ها به برخی از هم پیمانان استراتژیک خود مدال های افتخار   آب

در شاخص حفاظت از آب و هوا در سال آینده  می دهند و برخی دولت ها را مسبب وضعیت فالکتبار معرفی می نمایند.  

ئد و بریتانیا به ترتیب در صدر جدول کشورهایی هستند که نروژ، سو  که توسط دو موسسه سرمایه منتشر شده کشور های

است که سوئد طبق گزارش   یکنند!! ببینیم این در واقعیت چگونه است. این در حالسیاست زیست محیطی خوبی را اجرا می

کشور   سازمان محافظت طبیعت این کشور ساالنه به اندازه کل دی اکسید کربن تولید شده توسط خودرو های موجود این 

همین مقدار گاز کربنیک را از مناطقی که درختان جنگلی آن بوسیله حوزه جنگل سرمایه اجتماعی آن قطع  می شوند، به  

فضای زمین می فرستد و عالوه بر این مقدار زیادی گاز متان از این مناطق ساطع می شود. عالوه بر این سوئد ساالنه 

طور ناقص تجزیه   رنگ خزه ها و گیاهان که بهای تا سیاهبه توده متراکم قهوه  مقدار زیادی پوده یا تورب )پوده یا تورب

آید و به های بسیار مرطوب و در مناطق معتدل و سردسیر جهان به وجود میشود. پوده معموالً در زمیناند گفته میشده

کربن زیادی برخودار می باشد،   سنگ  است که از غلظترود، پوده مرحله نخست تشکیل زغالکار می  عنوان سوخت به

این توده در مسیر تکامل خود عالوه بر گاز کربنیک گاز متان نیز تولید می کند( به کشورهای همسایه نظیر فنالند و نروژ  

درصد باقی مانده  10و سایر کشورهای اروپایی صادر می کند. عالوه بر این از جنگل های طبیعی سوئد چیزی کمتر از 

خطرناک و   ش هایان جنگل دیده می شود کشاورزی صنعتی جنگلی است که هم کود شیمیایی، هم آفت ک  و آن چه بعنو

می شود و همه این عوامل دست به دست هم داده    می شده و  در آن مصرف  (phenoxyacetic acid)  هورمونی نظیر

  .باعث کاهش شدید حیوانات اعم از موجودات ریز تا پرندگان، جوندگان و حیوانات بزرگ جنگلی این کشور گردیده است

با سیاست جنگلی سرمایه داری که از مدت ها پیش در دستور کار است عمال سیستم کاشت، داشت و برداشت با زمان  

سال و حتی بیشتر در گذشته دورتر اکنون تالش در جهت برداشت یکساله   30تا    20اه باز گشت سرمایه بجای  بسیار کوت

دهد که بعضی از    . تحقیقات جدید نشان می)در پایان این فصل به وضع ناهنجار جنگل کاری سوئد باز خواهم گشت(  است

، تولیدکننده کربن هستند و جنگل های سوئد از این دسته های جهان بیش از آنکه کربن جذب کنند ترین جنگل  شده  حفاظت

قطع   ،های گستردهسوزیاند که در معرض آتشهای حفاظت شده به این دلیل به تولیدکننده کربن تبدیل شدهاند. این جنگل



هانی یونسکو  جنگل که در فهرست میراث ج  ۱۰کم  اند. دستدر دو دهه گذشته بوده  جنگل  ار متغایر با ساختدرختان و کشت  

ثبت شده از جمله پارک ملی یوسیمیتی در ایالت کالیفرنیای آمریکا در دو دهه گذشته به تولیدکننده کربن بدل شده است.  

سال اخیر   ۱۵داده های رسمی نشان می دهد روند نابودی جنگل های آمازون در برزیل به باالترین میزان در بیش از  

نشان داد که شدت نابودی جنگل ها در یک سال    2021یل )اینپه( در ماه نوامبر  رسیده است. گزارش آژانس فضایی برز

کیلومتر مربع از این جنگل ها در  ۲۳۵هزار و  ۱۳درصد افزایش یافته است. براساس تازه ترین داده ها حدود  ۲۲اخیر 

 .به این طرف است ۲۰۰۶نابود شد که باالترین رقم از  ۲۰۲۱-۲۰۲۰دوره 

 
  یبدست م  درجه  1.18  (1880ل  سادرجه )  -0.16( و  2020سال  )  درجه1.02  نیر نظر گرفتن اختالف ببا د  1نمودار  

 ه است.ثبت شده بشر بود خیدوران تار نیتر ده سال گذشته گرم .یدآ

 

 
افزا  2نمودار دهنده  د   شینشان  غلظت  )  دیاکس  یمداوم  اتمسفر  در  ذرهکربن  م  واحد  در  ppm  ونیلیدر  شده  مشاهده   )

آغاز    1959در سال    یگلخانه ا  یگازها  یریسال. اندازه گ  60در طول    ییدر هاوا  Mauna Loa NOAAرصدخانه  

 413.3از غلظت  2020است و این در حالی است که داده های سال  2019. داده ها تا تاریخ مارس  NOAA: منبعشد. 



یعنی فقط  ppm 396غلظت این گاز به میزان   2013در سال د. ( در فضای جو زمین حکایت دارppmذره در میلیون )

4  ppm    کمتر از مرزی کهIPCC  در    141نقطه عطفی در تاریخ افزایش این گاز می داند بوده است )  در همین سال  آنرا

صد افزایش نسبت به دوره قبل از آغاز سرمایه داری(. قابل توجه اینکه میزان غلظت این گاز که جهت ثابت نگهداشتن وسعت 

 است. 2100در جو در سال  ppm 450درجه افزایش گرمای زمین در نظر گرفته شده است  2تخریبات آن، از جمله 

 

 

 جو زمین در دو دهه اخیر مقدار گاز کربینک متصاعد و جذب شده در  3نمودار 

میزان   2019عالوه بر گاز کربنیک گاز متان نیز روندی تصاعدی دارد و بر حجم آن در فضا افزوده می گردد. در سال 

 گاز های گلخانه ای در جو زمین به نسبت نمودار زیر بوده است :

 

 

sinks-and-emissions-gas-greenhouse-us-https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory 

 

نشان می   2019در سال    د راگرمایش زمین دارن  درصد هر یک از گازهای گلخانه ای مهم که تاثیر بسزایی در  4نمودار  

نظیر    گالسکو   دهد. در ادامه به تشریح هر یک از آن ها از نظر مقدار و غلظت در طول زمان می پردازیم. در کنفرانس

سایر تجمعات مدیران سرمایه به هیچ یک از این گازها پرداخته نمی شود و وانمود می گردد که اکثریت توده های جهان هیچ 

 با درایت مدیران سرمایه و دولت مداران آن رفع خواهد شد!!  همگاز کربنیک که آن مشکلی جز مقداری 

https://www.epa.gov/ghgemissions/inventory-us-greenhouse-gas-emissions-and-sinks


 

 

 

( از داده های سه مرکز اندازه گیری جهانی ppbغلظت گاز متان بر اساس ذره در میلیارد هوای خشک )  میزان  5نمودار  

ذره در میلیارد 1850داد پاریس حدود یعنی در مقطع قرار  2015. غلظت این گاز در سال 2020تا  1750بین سال های 

قدرتمند است که    یگاز گلخانه ا کیمتان ( افزایش یافته است. ppbذره در میلیارد ) 1900به حدود  2020بود و در سال 

 16( حدود  NOAAمتحده )  االتیا  یو جو  یانوسیاق  یماند. بر اساس گزارش اداره مل   یم  ی دهه در جو باق  کیحدود  

ً یدهد. تقر   ی م  لیمدت را متان تشک   یطوالن  یگلخانه ا  یگازها  شیدرصد از اثر گرما   ی عیدرصد متان توسط منابع طب   40  با

تندرا های سیبری که بر اثر افزایش گرما ذوب می و    ، مناطق جنگلی که فاقد درخت گردیده اند، تاالب ها  ل)به عنوان مثا

برنج   ی)به عنوان مثال ، نشخوارکنندگان ، کشاورز سرمایه ایدرصد از منابع  60شود و حدود  ی ( به جو منتشر مشوند

  2019از    شیافزا  نیا  شود.  یم  نیتوده( تأم  ستیدفن زباله و سوزاندن ز  ی ، محل ها  یلیفس  یاز سوخت ها  ی، بهره بردار

 رشد ساالنه در دهه گذشته بوده است. نرخ  نیانگ یباالتر از م  نیو همچن 2019تا  2018از سال  شتریب 2020تا 

 

 



 

 غلظت گاز نیتروز در طول رشد انباشت سرمایه را نشان می دهد.   6نمودار 

جو زمین که  برنده ازن نی از ب  ییایمیاست و هم ش یقو یگاز گلخانه ا کیهم  (Nitrous gasیا نیتروز ) تروژنی ن دیاکس

 7. حدود  محافظت کننده انسان و بسیاری جانداران در مقابل نور فرا بنفش خورشید که از امواج الکترو مقناطیسی است

کشاورزی و منابع    ی عیاز منابع طب  O2Nدهد.    ی م  لیمدت را تشک   یطوالن  یگلخانه ا  یاز گازها  یدرصد از تشعشعات ناش

نظیر نفت و    یمختلف صنعت  یندهایتوده ، استفاده از کود و فرآ  ست ی، سوزاندن ز  ها ، خاکها  انوس یاز جمله اق  و صنعتی

که   دیرس  ppb  333.2به    2020در سال    O2Nکسر خالص    یجهان  نیانگیم   شود.  یبه جو منتشر م  گاز و پتروشیمی ها

  2019تا    2018از    شیاز افزا  شتریب  2020تا    2019ساالنه از    شیاست. افزا  افتهی  شیافزا  ppb  1.2  2019نسبت به سال  

  یناش  O2N  ی. انتشار جهانبوده است  در سال(  ppb  0.99سال گذشته )  10از    شینرخ رشد ب  نیانگ یباالتر از م  نیو همچن

چهار دهه گذشته    یاست، ط  یزراع  یها  نیبه زم  تروژنیافزودن ن  ر ی، که تحت تأث  صنعتی سرمایه داری  کشاورزی  از

درصد از کل    70  ،یو کود دام  یتروژنین  یاستفاده از کودها  ل یبه دل  ،صنعتی  یاست. کشاورز  افتهی  شیدرصد افزا  30

غلظت اکسید نیتروژن در سال    .ه استبود  O2N  یعمدتا مسئول رشد بار جو  شیافزا  نیدهد. ا  یم  لیرا تشک   O2Nانتشار  

اکسید ازت  بر غلظت آن افزوده گردیده است.    ppb  1ذره در میلیارد بود که بعد از این تاریخ هر سال   327حدود    2015

برابر بیشتر از گاز کربنیک گرما را به خود جذب می کند و به این ترتیب عامل مهمی در باال رفتن گرمای زمین است.   310

 .تخمین زده می شود درصد 6-4ن بر افزایش حرارت زمین بین مقدار تاثیر آ

حال اگر این سه گاز گلخانه ای را با توجه به اثر گرمایی آن ها بر روی هم در نظر آوریم و واحد های متان و اکسید  

( در سال ppm)  420بیافزاییم غلظتی نظیر    بر افزایش گرمایش زمین  نیتروژن را بر اساس تاثیر گذاری گاز کربنیک

درصد جو زمین را تشکیل می دهد نیز تاثیر گرمایی بین    75بدست می آید. باید توجه داشت که بخار آب که حدود  2020

گازی است که بعد از گاز کربنیک مهمترین عامل    (Methaneمتان )درصد بین گازهای گلخانه ای دارد.    70تا    36

  دو  بیش ازمیالدی( 1800رارت زمین است. مقدار این گاز در جو زمین بعد از آغازسرمایه داری صنعتی )افزایش درجه ح

برابر    23. گاز متان  است   درصد  20برابر شده و تاثیر آن بر افزایش حرارت زمین از میان کل گازهای گلخانه ای حدود  

سال است. مقدار    15-10بیش از گاز کربنیک می تواند حرارت را به خود جذب کند ولی طول عمر آن در جو زمین حدود  

عالوه بر این سه گاز گلخانه مهم گاز های دیگری نیز بر مقدار   است.  درصد  9-4تاثیر این گاز بر افزایش حرارت زمین بین  

. گاز هایی نظیر یمافزوده می گردد که در این جا بدلیل اهمیت کمتر آن ها وارد این محاسبات نشده اشان ساالنه در جو زمین  

  درصد   6تا    3تاثیر منفی آن از طریق جذب نور ماورا قرمز زمین است که در این گذر بالغ بر  که    (Ozoneاوزون )



به جو    سردخانه ای  نه ها، روندهای تولید ونگهداریحرارت زمین را افزایش می دهد. سایر گاز های گلخانه ای که از کارخا

( ولی تاثیری بس مخرب دارند. گازهای  درصد  1.5( هستند. میزان آنها کم )Fluorزمین فرستاده می شوند ترکیبات فلور )

ابر بر  22000فلور دار بطور طبیعی وجود نداشته اند و صنعت مدرن سرمایه داری آن هارا تولید کرده است. این گازها  

موثر تر از گاز کربنیک گرمای ساطع از زمین را بخود جذب می کنند. عالوه بر این بسیار پایدارند و می توانند هزاران 

صنایع    SF6،  یخچالها، تهویه و سرد خانه ها  HFCs  سال در جو زمین باقی بمانند. عوامل و مراکز تصعید آنها عبارتند از:

 .هستند یخچالها و دستگاههای تهویه  CFCs، صنایع الکترونیکتولید آلومینیم و  PFCs، الکترونیک

بحث برانگیز شده و نماینده ها، مدیران و دولت های سرمایه داری در این  حال به منبع اصلی تولید گاز کربنیک که این همه

کنفرانس بخصوص انگشت اتهام بسوی یکدیگر بعنوان مجرم اصلی، روانه می کنند باز گردیم. بوریس جانسون نخست وزیر  

این زمینه می باشد. او   بریتانیا وانمود می کند بزرگترین حامی محیط زیست است و شبانه روز در فکر چاره اندیشی در

مارگارت تاچر به دلیل پر هزینه بودن    بریتانیا  80فراموش می کند و مطمئنا عمدا فراموش می کند که نخست وزیر دهه  

استخراج ذغال سنگ و رو به پایان بودن یکی از بدترین سوخت های فسیلی چندین هزار کارگر معدن را روانه جهنم فقر و  

تا دست    از سر طبیعت پرستی او بلکه منافع اقتصادی و سود سرمایه اجتماعی بریتانیا ایجاب می کردبیکاری کرد و این نه  

چرخش تاچر    . عالوه بر این که بریتانیا اولین کشور تولید کننده ذغال سنگ، نفت و گاز در جهان سرمایه بودهبه این کار زند

تصور می کند حافظه کارگران جهان کوتاه است و فراموش کرده اند   به سوی بریتیش پترولیوم بود. لذا سرمایه داری بریتانیا

که بیش از صد سال این امپراطوری بزرگترین تخریب کننده محیط زیست انسان ها و کل طبیعت بوده و هنوز نیز چنین است. 

لمان بیش از یک صده  سرمایه داری آ  ه نیز می ریزند.مکرون و غیر  پوتین،  ،اشک های تمساح مرکل صدراعظم آلمان، بایدن 

است تولید کننده و خود مصرف کننده بدترین نوع سوخت های فسیلی بود و هم اکنون نیز وارد کنند مهم گاز روسیه از طریق  

رئیس جمهور چین رقابت بر سر افزایش گازهای گلخانه ای با سرمایه داری امریکا را    می باشد. 2و    1پروژه های استریم  

فرصت دارد تا به مدارج   سال دیگر  50و    40ا به عرصه انکشاف سرمایه داری گذارد می داند، که تا  سهم چین که دیر تر پ

و    ، استرالیاامپراطوری های بریتانیا و امریکا در این زمینه برسد. همین دالیل را سایر سرمایه داری های بزرگ نظیر هند

یطی« نام گرفته نیز چانه زنی سرمایه های اجتماعی مبانی آن چه مدتی است »عدالت زیست مح  برزیل ردیف می کنند.

است. هیچ عدالتی    و کاهش هزینه های سرمایه  مختلف بر سر سهم اضافه ارزش های تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی 

و شرکت در   ی از ارزش اضاف  یهر چند بر سر سهم بر  یبورژواز  یجناح ها   کارگران و سرمایه داران وجود ندارد،  بین 

و اساس حقوق و عدالت روابط تولیدی   و استثمار کارگران متحد هستند  ی نظام با هم اختالف دارند، اما در بهره کش  ت یحاکم

  دیخر  ادعایو دروغ است که    ی رواقعیبه همان اندازه غ  در جامعه سرمایه داری  «عدالت »  مقوله    .سرمایه داری نیز این است 

عدالت،    ،یاز آزاد  سرمایه دارطبقه    ان است که ترجم  ی جعل  زان یمقوله به همان م  ن یدروغ است. ا  هی» کار« توسط سرما

استوار است    کار  یرو یبر استثمار ن  هیسرما  یهست  ادیاست. بن  ی جعل  ،ی و انسان   ی و اخالق  ی حقوق  میو کل مفاه  یبرابر  ت،یانسان

استثمار   ن یهم  دیمصالح و شروط بازتول  یاز ژرفنا  ی انسان  ی زندگ  یدارهایو همه پد  به جهان و جامعه و انسان   سرمایهو نگاه  

است   ی ن یمقوله دروغ این  ندارد،    ی وجود واقع  هیچ عدالت مشترکی بین سرمایه دار و کارگر .  ردیگ  ی م  سرچشمهکار    یرو ین

طبقه به   ن یا  یدار  هیطبقه کارگر و جنبش ضد سرما  هیعل  رومند ین  ی دار آن را خلق کرده تا به صورت سالح  هیکه طبقه سرما

 . ردیکار گ

 



 

تا زمانی که منابع عظیم نفت با هزینه تولید کم در جهان وجود دارد عطش سرمایه به ماده خام سرمایه ای سیری    7نمودار  

روزانه قیمت این    کامال موقتی بود و اکنون ولع سرمایه موجب افزایش  2020سال  ناپذیر است. کاهش ناچیز تولید نفت در  

درصد نسبت   4،  2020طبق برآورد ها تصاعد گاز کربنیک به جو زمین در سال  کاالی اساسی گردیده است. بهمین دلیل 

 35.33ن ترتیب به میزان  کاهش داشته است )بیشترین کاهش ساالنه بعد از جنگ دوم امپریالیستی( با ای  2019به سال  

باز گشته است. این خود بر اثر توقف و یا کاهش بسیاری تولید ها، کاهش ترانسپورت    2017میلیارد تن یعنی به حدود سال  

این بار دیگر گواه توقف تولید و کاهش مصرف سرمایه ای نفت و گاز بوده است.    19و کل حمل و نقل ها بر اثر کووید  

یاری کاالهای دیگر بعنوان تنها چاره تخریبات زیست محیطی است و معنای دیگری جز توقف تولید  این مواد اولیه و بس 

 ندارد. و کار مزدی توسط شوراهای ضد سرمایه داری کارگریسرمایه داری، لغ

 یزیبرنامه ر  نیتفاوت ب    ،ارائه شد  2019بار در سال    ن یاول  یکه برا  (The Production Gap)  دیگزارش شکاف تول

درجه   1.5به    شیمطابق با محدود کردن گرما   یجهان  دی و سطح تول  یلیسوخت فس  دیتول  یبرا  های سرمایه داری  دولت

  یی ها  نشیب  UNEP  برنامه محیط زیست سازمان مللپژوهشگران    کند.  یم  یریگ یگراد را پ  یدرجه سانت  2  ایگراد    یسانت

از    شیدولتها قصد دارند بآن ها می گویند    .می کنندارائه    تولید  شکاف  گرید  یگزارش ها  نهیخود در زم  اتیرا از تجرب

کنند.   دیگراد تول  یدرجه سانت  1.5تا    شینسبت به محدود کردن گرما  2030در سال    یلیفس  یسوختها  زانیدو برابر م

دو سال بعد ، با روشن  و   مانده است یباق  رییبدون تغ یادیتا حد ز 2019ما در سال  لیو تحل هیتجز نیاز اول دیشکاف تول

ادامه می  شتریهمچنان بر استخراج زغال سنگ ، نفت و گاز ب ی سرمایهتر شدن بحران آب و هوا ، دولت ها یتر و فور

بعد    ای  2030تا سال    دیتول  شیافزا  یبرا  یزیعمده نفت و گاز در حال برنامه ر  دکنندگانی تول  یت قریب به اتفاق . اکثردهند

زیرا پیش بینی    هستند  دیتول  شیافزا  ایادامه    ی برا  یزیعمده زغال سنگ در حال برنامه ر  دکنندهیتول  نی  از آن هستند و چند

فسیلی که بسیار ارزانتر از سایر منابع انرژی است، افزایش   می کنند که نیاز سرمایه جهانی به انرژی و سوخت های

اختصاص  یلیفس یهابه سوخت  یشتریب یمال  یکمک ها  19- دیکوو یریهمه گ یاز ابتدا G20 ی. کشورهااهد یافتخو

 پاک.  یداده اند تا انرژ



 

دولتها )خط قرمز(    یکه توسط برنامه ها  یلیفس   یسوخت ها  ی جهان  دیتول  نیتفاوت ب  -یلیسوخت فس  دیشکاف تول  8نمودار  

و سبز( مطابقت دارد.    ی)خطوط آب   گرادیدرجه سانت  2و    گرادیدرجه سانت   1.5  شیگرما  یرها یشده است و با مس  ینیب   شیپ

 است. ادیشود همچنان ز یاستخراج شده آزاد م یها  وخت( که هنگام سوختن س2COکربن ) دیاکس یدر انتشار د

 

 

 

  دولت ها در مجموعدولت های سرمایه و عمل آن ها دو چیز متفاوت را نشان می دهد. برنامه ریزی    یگاف زن    9نمودار  

منجر به    نی. احکایت دارد  ندهیزغال سنگ را در دو دهه آ  دیتول  ناچیزنفت و گاز و فقط کاهش    یجهان  دیتول  شیافزا  از

با محدود کردن   همین دولت ها توافق کردند که  2015پاریس    در کنفرانس  د کهگرد  یم  ییباالتر از آنها   اریبس  یآت  داتیتول

نیز    2021تا    2015در همین مدت میان سال    .توافق کردندگراد    یدرجه سانت  2  ایگراد    یدرجه سانت  1.5به    ش یگرما

از  ریدر چهار مسر مقیاس های این نمودا دم خروس از الی عبای روباه نمایان بود. نشارالتانیسم دولت های سرمایه چو



تن در    اردیلی: م شده اندداده    شینما   هیثانو   یبه عنوان محورها  یک یزیف  یواحدها  نمایش داده شده و  2040تا    2019سال  

( برا/Gtسال  م  یسال(   ، سنگ  )  ونیلیزغال  روز  هر  در  براMb/dبشکه  تر  ی(  و  سال   ونی ل ینفت  در  مکعب  متر 

(Tcm/برا )این در حالی است که عمده ترین تولید کنندگان و مصرف کنندگان ذغال سنگ در آستانه کنفرانس    گاز.  یسال

گالسکو اعالم کردند که قصد ندارند از تولید و مصرف سرمایه ای این کثیف ترین و مخرب ترین ماده اولیه انرژی که  

به این    2060اعالم کرد حداقل تا سال  سال است تولید و مصرف می شود دست بشویند. دولت سرمایه چین    170قریب  

را حداقل استخراج و مصرف    2070و سال    روند ادامه می دهد و دولت سرمایه هند نیز پا را از این هم فراتر گذارد

هیچ تاریخی    جهان  قرار داد همزمان دولت سرمایه استرالیا یعنی بزرگترین تولید کننده ذغال سنگ  ذغال سنگ  سرمایه ای

بنابراین    کشور الم تا کام حرفی برای گفتن نداشتند!!   200جهت انفصال تولید ذغال سنگ اعالم نکرد و کنفرانس سران  

  4مشخص شده باید بیش از این باشد و سناریوی  2040تا سال  9و 8تخمین های انیستیتوهای سرمایه که در نمودار های 

  و عملی   قرارهم نبوده که اینان حرفی  واقعی است.  درجه گرمایش زمین نسبت به دوره انکشاف سرمایه داری صنعتی

یا هر صاحب سرمایه و دولتمرد سرمایه داری نه کمبود    آن هاحرف  داشته باشند.    تغییر وضع فاجعه بار زندگی مابرای  

است. سخن دل یا منشور شعور فراجوشیده از هستی    یکه مسأله بنیادی دیگر  اسفبار فجایع زیست محیطیاز وضع  اطالع  

معاش، ضامن   ءا روزی رسان، ممد حیات، منش  نه تنها قبله عالم،  اجتماعی کل سرمایه داران و دولت آنها این است که

  یده نیز همین نظام جهنمی، دولت های آن و انیستیتوهای بلکه حالل مشکالت خود آفر جان، کلید زندگی بشر سرمایه است

اگر زندگی می خواهیم، اگر محیط زندگی غیرآلوده انتظار   و ما کارگران  .رنگارنگ و نشست های ساالنه آن ها ست

  باید به فکر خالصی از   اگر حتی برای نان شب، داشتن سر پناه، آینده ای برای فرزندان خود جستجو می کنیم،  داریم،

کارگر بودن باشیم. باید شالوده پیکار را بر نمی خواهیم کارگر باشیم، نمی خواهیم تولید کننده اضافه ارزش باشیم، می 

باید پا بر زمین کوبیم و چرخ تولید هر آن چه که زندگی مارا   .خواهیم بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خود مسلط گردیم

تا وقتی که دورنمای اعتصاب، تا زمانی که ما ساکت هستیم و      را متوقف نمائیم!!  به خطر انداخته و بالی جانمان شده

و امید خودرا به   می خواهیم  مبرا تر از آالینده هااعتراض و شورش ما مزد بیشتر است، تا وقتی که از سرمایه زندگی  

همین است که تاکنون بوده و از این نیز   پاسخ سرمایه به ما  جلسات، پارلمان ها و های وهوی سرمایه داران آویخته ایم،

  .فاجعه بار تر خواهد شد

« به برخی از دولت های سرمایه و تف  مدال های افتخارتقسیم »   که در این کنفرانس ها با  اکنون به موضوعی باز گردیم

 و لعنت به برخی دیگر آغاز شد. 

در شاخص حفاظت از آب و هوا در سال آینده که توسط دو موسسه )اقلیم جدید و توجه آلمانی ( منتشر شده کشور های  

!!  کنندی را اجرا م یخوب  یطیمح  ستیز استیهستند که س ییدر صدر جدول کشورها  بیبه ترت  ایتان ینروژ، سوئد و بر 

  در واقعیت چگونه است.ببینیم این 

Germanwatch و   New Climate 

است که سوئد طبق گزارش سازمان محافظت طبیعت این کشور ساالنه به اندازه کل دی اکسید کربن تولید  یاین در حال

میلیون خودرو شخصی( همین مقدار گاز کربنیک   5شده توسط خودرو های کوچک و شخصی موجود این کشور )حدود 

ی که درختان جنگلی آن بوسیله حوزه جنگل سرمایه اجتماعی آن قطع  می شوند، به فضای زمین می فرستد را از مناطق

درصد کل گاز کربنیک   13و عالوه بر این مقدار زیادی گاز متان از این مناطق ساطع می شود. و این مقدار حدودا 

تورب به توده متراکم   ا یه پودزیادی پوده یا تورب ) ساطع شده سالیانه این کشور است. عالوه بر این سوئد ساالنه مقدار 

  اریبس یهانی. پوده معموالً در زمشودیاند گفته مشده هیطور ناقص تجزکه به  اهانی خزه ها و گ  رنگاهیتا س یاقهوه

مرحله نخست   پوده، رودیکار مو به عنوان سوخت به دیآیجهان به وجود م ریمرطوب و در مناطق معتدل و سردس

است که از غلظت کربن زیادی برخودار می باشد، این توده در مسیر تکامل خود عالوه بر گاز  سنگ زغال لیتشک 

(، که به کشورهای همسایه نظیر فنالند و نروژ و سایر کشورهای اروپایی صادر می کربنیک گاز متان نیز تولید می کند

مانند زغال سنگ، نفت و گاز   یلیفس یاز سوخت ها عتریسر اریبس  تورب دیجد لیکه تشک تیواقع نیا رغمیعل. کند

چشم انداز  کیشده است. در  رهیکربن ذخ یادیز ریمقاد یها دارا نهیاز زم یاریاما در بس رد،یگ یصورت م یعیطب



با انتشار  )تورب( از ذغال سنگ نارس یگلخانه ا یدهد که انتشار گازها یم نشانتا چند صد سال، مطالعات  یزمان

انتشار  فسیلی یسوخت ها سایر بر خالف )تورب( احتراق ذغال سنگ نارس ن،یمطابقت دارد. بنابرا یلیفس یگازها

کربن  دیکسا یتجارت انتشار د ستمی برق سوئد، س تولید ستمیس  نیب تورب یطبقه بند. دهد یکربن م دیاکس یخالص د

آب و هوا در سازمان ملل متفاوت است. هم بر اساس سوئد و هم بر اساس پنل آب و   یالملل نیاروپا و مذاکرات ب هیاتحاد

منابع  اما در قوانین سوئد جزو شود.  یم یطبقه بند یلیسازمان ملل، ذغال سنگ نارس به عنوان سوخت فس یهوا

 ی" قرار مگرید یدر کالس "سوخت ها توربسوئد، ذغال  یطبق گفته آژانس انرژ گنجانده شده است. ریدپذیتجد یانرژ

میزان درصد انرژی سالیانه سوئد، فنالند و ایرلند از منبع تورب   و کربن معاف است. یانرژ مالیات بر که از ردیگ

د است اما فراموش نکیم که سوئد تامین کننده  درص 0.7درصد و سوئد   5درصد، ایرلند  7باالترین در جهان است. فنالند 

  سوئد کشت شده تورب، عملکرد 2020تا  2019سال  نیب است.  و هلند ، نروژمقدار زیادی از تورب مورد نیاز فنالند

شده  یریمقدار اندازه گ نیباالتر نیاست. ا دهیمتر مکعب رس ونیلیم 1.9به  1.6است و از  افتهی شیدرصد افزا 19.7

در خارج از کشور وجود دارد که در   ژهیتقاضا به و شیاست. افزا یریکشت شده از زمان شروع اندازه گ تورب یبرا

این در حالی که سوئد از هیچ منبع دیگر   .است افتهی ش یدرصد در مدت مشابه افزا 13کشت شده  تورب راتآن صاد 

داری آن از پیشرفت های باالی بار آوری کار سوخت های فسلی برخوردار نیست اما صنایع انرژی و جنگل 

 یاستفاده از آفت کش هابرخوردارند که سهم سود سرمایه اجتماعی این کشور از نرخ متوسط سود جهانی باال می برد. 

قبل از این که حوزه جنگلداری سوئد وارد فاز گسترده استفاده و بهره  دارد.  یطوالن  یسابقه ا یمختلف در جنگلدار

کارگران این شرکت ها با اره و تبر در  1800پیشرفته در این زمینه گردد یعنی حدود دهه های آخر  صنعتیبرداری 

این حوزه پیش ریز سرمایه   گروه های چند صد نفره به جان درختان عظیم الجثه جنگل ها می رفتند زیرا سرمایه داران

کیفیت باالی جهت نجاری، ساختمان سازی چوبی،  بخوبی می دانستند که درخت های تنومند و قدیمی محتوی فیبر های با

خمیر کاغذ و غیره هستند.   تولید  

همزمان با اولین ماشین های خودرو وسایل خودرویی که قادر بود در مناطق سخت جنگلی بارآوری کار را به درجه  

چوب، ذغال و محصوالت  نیاز سرمایه های اروپایی به جنگ امپریالیستی دومدر خالل باالیی افزایش دهد ظهور کرد. 

آن افزایشی نجومی یافت. در این جا بود که تولید انبوه محصوالت جنگلی راه چاره بود و جنگل در خود موانعی جهت  

گسترش تکنیک قطع درختان، حمل آن ها به کارخانجات و حتی کاشت جوانه های جدید، داشت. یکی از این موانع رشد  

به شیوه حوزه جنگلداری  گدار، بوته ها و کل گیاهانی بود که مصرف سرمایه ایبی کنترل و بی انقطای گیاهان بر

دهد، علف   یمردم جنگل امروز را با ذکر کلمه آفت کش مورد توجه قرار م توده که یزیچ نیاولنداشتند. سرمایه ای 

 نیرابر حشرات با اب  دراست  ددتحشره کش،  ای داربرگ گیاهاندر برابر  دها،یاس ی فنوکس ز،یبحث برانگ  یکش ها

بلکه در حوزه دیگر از  کامالً متفاوت نه انجام شد و هدف  1940حال، استفاده از آفت کش ها زودتر از اواخر دهه 

 یبه وجود آمد که شرکت ها یبزرگ تنها زمان  اسینکته اشاره کرد که استفاده در مق نیبه ا دیداشت. با سرمایه

با محلول  یاهیبردن پوشش گ نیب برای از یجد یبه بازساز  وعشر )شمال سوئد(  بزرگ نورلند اسیمق داریجنگل

 یهاییکارآزما. انجام شد مواد زیست کشریسا یرو یشتر یب یهاشیآزما. کردند 1950دهه  لیدر اوا کلرات انجام داد

از نظرگاه انیستیتو های کشاورزی و جنگلداری  بخش تیرضا جیبا نتا  بعدسوئد در چند سال  گرید یهامستمر در مکان

کنده در غان با انواع مختلف  یشاخه ها لیاز تشک  یری جلوگ یبرا یی، تالش ها1944سال  لیدر اواانجام شد.  سرمایه،

)تمامی این مواد شیمیایی بسیار خطرناک برای انسان  میکلروفنل سد  و پنتا میکلرات سد ت،یآرسن میمانند سد ییا یمیمواد ش

 – Tetraklordibenso-p-dioxin-2,3,7,8)نظیر  یبا مشتقات هورمون 1948 شاتیانجام شد. آزما و جانورانند(

TCDD)       و 

))MCPA( acidchlorophenoxyacetic -4-methyl-(   و)*)PCB( polychlorinated biphenyl( 

  یهرز در کشاورز یکنترل علفها یبرا تی با موفق نهای، ا50 دهه لیآغاز شد. از اوا دهایاس یاول فنوکسسپس در درجه 

و به این ترتیب با سکوت کارگران سرمایه این حوزه قدمی تهاجمی تر علیه طبیعت به پیش   مورد استفاده قرار گرفتند

گذارند.   یم ریمختلف تاث یگونه ها یات مختلف رومشتق یعنیبودن آنهاست،   یانتخاب یهورمون  تقاتمش  تی. مزبرداشت



در   یوقت قرار می دهد را مورد حمله کوتاه اهیکه گ یمعن  نیهورمون رشد است، به ا ،ها  نیاکس دی هیمشتقات آن شب 

و یا برخی دیگر بطور مشخص درختان برگدار و نه انواع کاج ها  رد. یم می  رد،یگ یقرار م یمعرض مشتقات هورمون

ادامه یافت  1977و این روند تا سال  ها انتخاب شدند دیاس یفنوکس نیتر  یقورا هدف می گیرند و خشک می کنند. 

کاج  بطوری که در این تاریخ بیشتر جنگل های مورد بهر برداری این حوزه پیش ریز سرمایه بطور عمده جنگل انواع 

راش و   ،انیخانواده توسکا یغان، درخت گوشه، نام علم مانند، انواع درخت توس نیاز به کنترل گیاهان برگدار ). شدند

  مین  یرقطبیمعتدل و ز ی هاقسمت یمتوسط با عمر کوتاه و بوم ایبا اندازه کوچک  یتوس درختان یهاگونه شتری. ببلوط

  .محور اساسی این حوزه پیش ریز سرمایه بود   (هستند یشمال کره

نیروی کار   سازمان صاحبان جنگل ها و شرکت های جنگلی در تاریخ نویسی خود این دوره را چنین توضیح می دهد »

که جهت ریشه کن کردن و بریدن درخت ها و بوته های برگی بکار گرفته می شد بسیار زیاد بود و پر هزینه بودن آن  

جنگل« نام   یجوان ساز»  آن چه که مشکالت  یحل ارزان تر برا راه ی ک ی ی. تقاضا برافه جنگلداری نبودمقرون به صر

با   شیآزما  ن یا  کرامفورس انجام شد.  یک یدر نزد  1950شد که در سال    ییهوا  یبا اسپر  یی ها  شیمنجر به آزما  گرفته بود

مربوط به  ی ها شیفراتر از انتظار بود. آزما جهیانجام شد و نت کوپتریمختلف در سه غلظت مختلف از هل یسه آماده ساز

اکنون عالقه   داریبزرگ جنگل ی. شرکت ها«همچنان ادامه داشت خوب ان جیدر سال بعد آغاز شد و نتا مای هواپ یسمپاش

توده  .  دیینپا  یریهرز" را آغاز کرده بودند و واکنش مردم د  ی"علف ها  باصطالح  و  یبرگ  درختان  نوع کنترل  نیبه ا  یجد

اعتراضات توده مردم علیه پاکسازی   دادند.  «  یچون »قتل توس در داالرنا«، »پرواز باعث مرگ هورمون  ینیعناو  مردم

فعاالن    ،دبه جمع شدن توده وسیعی در محل های جنگلی باالی سوئد انجامی  ،جنگل ها از گیاهان برگدار کم کم رشد کرد

مخالفت کردند. آنها    ییهوا  یفالون و گاوله، از جمله، به شدت با سمپاش  ،یاز تورسب  مردم  همراه با توده   ستیز  طیمح

استتار    یباندها  ورا حفظ کردند و فرودگاه ها    ییویتماس راد  ییدنبال کردند، در طول شناسا  نیرا از زم  یطرح سمپاش

و    دولتی  مقامات  کردند.  ریزنج  بر درختان  خود را در آنجا  1976کردند و در اعتراض در سال    دایشده را در جنگل پ

 نیا  ی تورسب  ستیز  طیگروه حفاظت از مح.  ستیو خطرناک ن   است   گفتند سودآور  می  صدا  ک ی  یدارجنگل  یشرکت ها

 یشروع به جمع آور  یتورسب  توده عموما کارگری  .شد  ی طیمح   ستیجنبش مدرن ز  شرویرا بر عهده گرفت و پ  فهیوظ

در مجاورت   یزندگ  یصفحه کامالً نوشته شده در مورد چگونگ   25"گزارش سرطان" کرد.    یشهادت از مردم منطقه برا

. تنفر از بکار  جود داردشده اند و  ماریکه ب  یمرده و افراد واناتیاز ح  ی. شواهددیگو  یشده و کار با سم م  یمناطق سمپاش

 رسد، جنبش  یفرا م  1977در ژوئن    یدر تورسب  ستیز  طیمح  یکه زمان روزها  یشد. هنگام  شتریب  بردن چنین روشی

 برخی نویسندگان، هنرپیشگان تئاتر و آن چه در سوئد معروف به کارگرانهمراه با    ،محیط زیست  توده های کارگری برای

 ی روزها  شروع به رشد کرد و  دی، تحت شعار جنگل را نجات ده و اوپساال  استکهلم  ( است ازkultur arbetare)  یفرهنگ 

این اوج حرکت    .و تئاتر بود  یسکنه تظاهرات، سخنران  3500با    ینفر در جامعه ا  6000.  کرد  ی را تجربهزیآم  تیموفق

یز وضع در چند سال به همین منوال بود. با  های کارگری علیه فجایع سرمایه بر محیط زیست بود و در سراسر اروپا ن 

هیچ کشور    نه  و  ،طبقاتی تبدیل نگردید و توده های کارگر سوئد-این اعتراضات هیچ گاه به یک حرکت اجتماعی  این وجود

دیگری وارد پروسه مبارزه علیه سرمایه و فجایع آفریده آن نشدند، در هیچ کجای جهنم سرمایه کارگران بخاطر محیط  

ود و آینده فرزندان خود دست از کار نکشیدند و هیچگاه روند انباشت سرمایه، دولت های سرمایه داری را تهدید  زیست خ

. در حواشی همین کنفرانس گالسکو جوانان خانواده های کارگری در ابعاد چند ده هزار نفری دست به اعتراضات نکردند

 به یک حرکت توده ای کارگری   نیز زدند اما در هیچ کجا ایندر شهرهای گالسکو، لندن، پاریس و دیگر شهرهای اروپا 

( آن  26نوامبر )آخرین روز رسمی کوپ    12گرتا تونبری روز جمعه  تبدیل نگردید و همانگونه که    علیه بنیاد سرمایه داری

نامید!! عمال صحنه گردان، برنامه ریز و همه کاره سرمایه داران،    "کسب و کار طبق معمول"   یبرا  ی "جشنواره دو هفته ارا  

یکبار دیگر سرمایه به کارگران جهان پیام داد که آقای زمین و زمان، روزی   دولت های آن ها و انیستیتوهای مربوطه بودند.

برنده جانداران هم اوست، بلکه  روز و آینده بشر، نه تنها تخریب کننده محیط زیست، طبیعت، از بی  امدهنده، تعیین کننده  



برنامه ریز و صحنه گردان شو های هرچند وقت یکبار نیز، می باشد و تا هنگامی که کارگران همه هست و نیست خودرا به 

 به شرایط زیست محیطی سوئد که نمونه ای از خروار است باز گردیم. چنین خواهد بود.  او سپرده اند

یش ریز سرمایه در سوئد به روش دیگری از آفت کش های جدید استفاده می کند زیرا  از حدود دو دهه پیش این حوزه پ

از کاج تشکیل شده اند، بسیار درهم هستند و تنها راه هایی که   دیگر از گیاهان برگدار تهی شده و بخش عمده جنگل ها

هاییبرای بریدن درختان و حمل الوار الزم اند انبوه درختان را برش می دهند. کمپاین   (phenoxyacetic acid) که   

ر می روند نظیر همانی اند که در کشت صنعتی بکار می روند اما بسیار پیشرفته ترند و قابلیت های  در این زمینه بکا

وجود دارد که نه تنها برش درخت، پوست کندن، برش الواری و بار کردن بر تریلی هایی با سه  کمباین انمختلفی در هم

نسل جدیدی از این کمباین ها وارد عرصه تولید شده اند که عالوه بر وظایف فوق   هباربر، را انجام می دهند بلکه امروز

، در نوبت بعد نشا می کارند و کود می دهند. به  ندپا در طرفین زمین را شیار می کن پا دارند. هر چهار  8مانند خرچنگ 

  این ترتیب از نیروی کار بسیار کمی با بارآوری بسیار باال بهره می برند.
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