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 پیشگفتار 

در سال   اروپا  در  تا  بهانه  2022جنگ  دیگر  ای شد  بحران سرمایه   بار  بار  تمامی 

نتیجه بال فصل بحران است و هزینه ها   داری جهانی ان  رگرکا  بر دوش  ی جنگ که 

افتد سرسام  جهان  افزایش  های ،  توده  نیاز  مورد  کاالهای  و  محصوالت  قیمت  آور 

موجب   سرمایه  جهان  از  اعظمی  بخش  در  آوارگی، کارگر  فقر،  بیشتر  گسترش 

این کنفرانس کاپ  . عافزایش هزینه حداقل های زندگی گردیده است بر  در    27الوه 

چهار نعل بر تمامی    پر شتاب و  ه تمامی جهان سرمایهشرم الشیخ مصر نشان داد ک

ن کشند و بسوی توهم پراکنی ها، قول و قرار های کنفرانس ها قبلی خود خط بطال

ت جه پر  نظیرطالانی  بی  رقابتی  و  دوم    م  و  اول  های  جنگ  دوران  در  فقط  که 

ای سرمایه داری  جنگ ها که خود از دل بحران هامپریالیستی شاهد بودیم پیش تازند.  

که  ایش جدید حوزه های سرمایه می انجامند  به آر  دن بال فصل آن   هو نتیج  بروز می کنند

حاصل تصفیه برخی از حوزه های پیش ریز قبلی اند. از دل جنگ ها و در خالل آن 

کنیک ها، بارآوری های جدید نیروی کار با سرعتی بی نظیر به منصه ظهور می  ت 

ر غول های سرمایه تکامل می یابند و به  رسند و در پهنه تصادمات و رقابت بی نظی 

پاالیش   موجب نه تنها نگ چرخه تولید و گردش سرمایه وارد می شوند. بدین ترتیب ج

و آرایش جدید سرمایه می گردد بلکه خود بخشی از اضافه ارزش های انباشت شده  
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ید تا با طرح های  گردش می اندازد، شهر ها را نابود می نماسرگردان را به چرخه  

ج  های  حوزه  مارشال  از  جبزرگتر  وجود  این  با  بگشاید.  کدیدی  های  از نگ  نونی 

ونی  میلی   میلیونی و کشتار  چند صد   حدود چهار دهه پیش فقط نابودی شهرها، آوارگی

توده های کارگر را بدنبال داشته بدون این که کور سویی از طرح های مارشال را در  

تاریخی رسیده    ضمحالل ا یه داری جهان به آن چنان مرحله  چشم باز نماید. سرماپیش  

تخریبات   بر  وقعی  تنها هیچ  نه  نمی  که  فجایع محیط زیستی حاصل عملکرد خود  و 

بلکه ج داده و  گذارد  قرار  نابودی سرمایه مازاد و سرگردان وسیله  نگ ها را جهت 

از    ، حلب ها، کل خرابه سوریه، دمشق ها  فقط افغانستان، بخش هایی  یمن،  بیروت، 

نگاهی به آخرین تصمیمات در    نماید.، کل امریکای التین را به بیتوته تبدیل می  عراق

واقعی چهره  مقدمه  این  تدوین  حین  در  امریکا  و  ب اروپا  فاجعه  که    ار ،  اسفناکی  و 

  ی کشورها  » 2023ژانویه  3 تصویر کرده به نمایش می گذارد. سرمایه برای بشریت

کشورها حداقل تا    نی ا  ی دفاع  نهی : هزدندی به توافق رس  ی دی عضو ناتو بر سر هدف جد

بازده اقتصاد اابدی ی م  شی آنها افزا  یمرز دو درصد  صلح است و    امی ا  یتنها برا  نی . 

ا   تواندینم  یدفاع  یهانهی هز کشورها  نیاز  باشد.  پ   یکمتر   کی آتالنت   مانی عضو 

س  ،یشمال بر  که  مدتهاست  دفاع  شی افزا  رناتو  م  شانی بودجه  حال کنندیمشاجره   .

است   نی ا  هی . هدف اولانددهی حداقل به توافق رس  کی  ن یی کشورها بر سر تع   نی ظاهرا ا

دو درصد    زانی خود را حداقل به م   یدفاع  یهانهی ا هزکشوره  یتمام  2024که تا سال  

مل  دی تول این    «برسانند.  شانی ناخالص  اروپا  در  بخش شرقی سرمایه  رقابت هولناک 

تبدیل کرده و چهاتقریبا تمامی سرمایه اجتماعی   ر نعل به  روسیه را به حوزه جنگ 

کننده  ج  سوی تولید  های  غول  بزرگترین  به  نگاهی  تازد.  می  پیش  عیار  تمام  نگی 

ن می نشا(  نظامی و سویلترکیب سرمایه )کاالهای نظامی و کشتار جمعی، از نظر  

کاالها را از  ت قادرند چرخه تولید  دهد که مونوپل های عظیم سرمایه چگونه به سرع

 اردی لی م  2000با فروش    2019از سال  عکس تغییر دهند.  نظامی به غیر نظامی و بال

تسل جهان  حات ی دالر  جه  2.4)  در  ناخالص  تولید  از    و غول    16  شامل  (انیدرصد 

ها  تول  یشرکت  جهان    دی بزرگ  آمد  سرمایهکننده  در  است  پرانتز  داخل  چه  آن   ،



 5 

تولید   بقیه  و  است  نظامی  )تولیدات  نظامی  غیر  سویلکاالهای   د ی الکه  1:    (کاالی 

درصد درآمد(     89)   2019دالر در سال    اردی لی م  52با در آمد    35سازنده اف    نی مارت 

درصد درآمد(، سوم    44سال )  نی دالر فروش هم  ارد ی لی م  33با    نگیی دوم شرکت  بو

درصد(، چهارم شرکت    86دالر  )  اردی ل ی م  29با    ییکای نورثروپ گرومن امر  یکمپان 

پنجم کمپان   85)  دالر  اردی ل ی م  25با     ییکای امر   انی ت ی ر  کس ی نامی جنرال دا  یدرصد(،  

 ارد ی لی م  22با    کی آو  ین ی درصد(، ششم شرکت چ  62دالر  )  اردی لی م  24.5با    ییکای امر

بر  34)  دالر شرکت  هفتم    95)  دالر  اردی لی م  22با    ستمی س  هی با  ییا ی تان ی درصد(، 

  ین ی چ  یدرصد(، نهم کمپان   46)  دالر  اردی لی م  15ستک با    ین ی چ  یدرصد(، هشتم کمپان 

  یی کای امر  یتکنولوژ  س ی درصد(، دهم شرکت هر  32دالر  )  اردی لی م  14,5با    نکوی نور

  ارد ی لی م  12با    ییکای امر  یتکنولوژ  وناتدی   ازدهمی درصد(،    77دالر  )  اردی لی م  14با  

ل  درصد(،  17)  دالر شرکت    72)  دالر  اردیلی م  11با    ییای تالی ا  وناردو ی دوازدهم 

س ا   زی درصد(،  گروه  شرکت  با    رباسی دهم  آلمان  و    14)  دالر  اردی ل ی م  11فرانسه 

فرانسو  شرکت  چهاردهم  با    یدرصد(،  پانزدهم   46)  دالر  اردی لی م   9تالس  درصد(، 

متال   نی درصد(، شانزدهم شرکت را  98)  وروی   اردی ل ی م  9با    یآلماز آنت   یروس  یکمپان 

(  2021تا    2019جدول از سال  داده های زیر )  (.درصد  70)  دالر  اردی لی م  4با    یآلمان 

با افزایش سیپری استخراج گردیده.    یسوئدموسسه    مه ایگزارشات سالنا  از بیشک 

ال  ای پر ت ی سهم کشورهای اروپایی و امریکا دیگر رقبا اعم از چین، ژاپن، هند در دن 

ابت سهمگین جهت کسب هرچه بیشتر سهم سود سرمایه از  و پر تنش همراه با رق  مط

در نتیجه نوشت نمی نشینند. سط نرخ سود بین المللی بیکار و بی برنامه منتظر سرمتو

با آغاز جنگ در   2022هزینه های نظامی در سال  تولید سالح و تجهیزات جنگی،  

که تصمیم سازمان ناتو کرده است. باید توجه داشت    اروپا افزایش و جهش بی نظیری

در    را   حداقل بودجه نظامی هر کشوری را تعیین کرده و این  2023در سوم ژانویه  

صلح   رو شرایط  نظیر  ناتو  زیرا  داند  نمی  می  روسیه  با  جنگ  گیر  در  خودرا  سیه 

. در همین گزارش ناتو آمده که برخی کشور های عضو بیش از دیگر کشورها بیند!!

:    یدفاع  یهانهی در صدر هز   ونانی ور کرده اند. »ظ سهمیه نظامی در بودجه خود من 
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م ناتو،    ی کشورها  انی در  اختصاص    ونانی عضو  تول  3.76با  از  ناخالص    دی درصد 

هز  یمل به  سا  یدفاع  یهانهی خود  از  از    ری جلوتر  بعد  دارد.  قرار    ونان،ی کشورها 

  822معادل    یخود که رقم  یناخالص داخل   دی درصد از تول  3.47با اختصاص    کای آمر

که بسیاری از سرمایه  معنی این    «دارد.( است قرار  وروی   اردی لی م768دالر )  اردی لی م

بود از  مهمتری  بخش  متوسط  و  کوچک  های  سالداری  صرف  خودرا  و  جه  ح 

ت  که  است  این  فقط  نمایند  می  جنگی  اجتماعی تجهیزات  های  سرمایه  محدودی  عداد 

یشتری از سرمایه های  بسیار ب رگ تولید کنندگان اصلی کاالهای نظامی اند و بخش  بز

سازمان این ها همه در شرایطی است که اال ها هستند. عی جهان خریداران این کاجتما

پول   المللی  بین  بانک جهانی و صندوق  نظیر  مالی جهان سرمایه  انیستیتوهای  و  ها 

ن یعنی سرمایه داری های جها  گترینربرای بز  2022از سال    ترپیش بینی بسیار تار

در    2022وپا در طول سال  اروپا، امریکا و چین می نماید و این در حالی است که ار 

تمامی آن چه در طول عمر سرمایه داری  .  رکود خود فرو رفته بود  عمیق و  یبحران 

از   آوارگی و مهاجرت  از جنگ، فقر،  آوار شده و می شود،  بشریت کارگر  بر سر 

ف تخریبات هر چه  به سر زمین دیگر،  آمیزاسرزمینی  تر محیط زیستی، همه و جعه 

یرون جهیده و بر می خیزد. این سرنوشتی است  همه از بطن روابط جهنمی سرمایه ب 

سر ما  که  زنند.  می  رقم  ما  برای  ها  آن  های  دولت  و  سرمایه  انیستیتوهای  مایه، 

تمامی ارزش ها تولید کننده  نظامی و   و کاالهای  ، سرمایه هاکارگران در حالی که 

هستیم به هیچ گونه و حتی    ، مواد و کاالهی مضر برای طبیعت و بشریت غیر نظامی

شود تولید  باید  چه  آن  در  نه  ای  های  ذره  روند  و  و  ها    نه  تولید  کاال  مصرف 

دولت های سرمایه داری همواره تالش می نمایند وانمود کنند که    کوچکترین دخالتی نداریم.

برخی    سرشت افراد، جانی بودندر  جرم و جنایت،    جنگ های منطقه ای و جهانی  ریشه رشد

ومدیر  ورهبران   ها  دولت  ریشه    یت  کالم  یک  در  و  است  نهفته  دیگران  بودن  منزه  و  پاک 

موارد فوق را بایست در سرشت انسان جستجو    حتی تخریبات محیط زیستی و  افزایش نجومی

اق  اینان حتی بروز جنایات جنگی، شکل گیری گروهای فاشیستی جنگجو  کرد. نقاط   صیدر 

کنند.  جهان می  جستجو  موجود  مسلط  روابط  از  غیر  دیگری  جای  در    جهنم  سرسرا  در  را 
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  و   کار  از  اند،   سرمایه   استثمارسبعانه  آماج  کارگرند،   انسانها  غالب  اکثریت  داری  سرمایه

  طبقه  زندگی  و  تولید  کار،  سرنوشت  بر  و   دارند  سرمایه  هم  اقلیتی.  جدایند  خود   کار  حاصل

تخریبات محیط زیستی، جنگ و جنایت، تولید هر   انقطاع  بی  رشد  ریشه.  رانند  می   کارگرحکم

رگر، افزایش چه افزون تر وسایل کشتار جمعی و تنگ تر کردن شرایط زندگی توده های کا

روزه . است  داری  سرمایه  اختاپوسی   نظام  حاکمیت  در  فحشاء  و  دزدی  جنایت،   و  جرم  هر 

سرمایه جهت کاهش تاثیر افت نرخ سود و جبران آن توسط مقدار    که  است  این  امر  چگونگی

افزاید. می  )دستمزد(  تولید  از  کار  سهم  کاهش  بر  بلکه  کار  شدت  بر  تنها  نه    نوع  هر  سود 

  بردگی   علیه  پیکار  جبهه  گشایش  با  صرفا  کارگران  ما  سر  بر  آوار  های  سبعیت  علیه  مبارزه

. علیه همه نا مالیمات اقتصادی و سیاسی است  ما   جنگ  میدان  اینجا.  است  پیگیری  قابل  مزدی

 کارگران  کل  جنگ  است،   اجتماعی  زندگی  های  عرصه  تمامی  در  طوالنی  جنگ  یک  این

  این.  است  مزدی  بردگی  نظام  علیه  مللیال  بین  کارگر  طبقه   جنگ   داری،   سرمایه  علیه  جهان

  رادیکال  مبارزه  واقعی   ملزومات  تمامی  و  آگاهی  سازمانیابی،   تجهیز،   تدارک،   نیازمند  جنگ

  تعیین   سر  بر  جنگیدن.  آنست  بودن  داری  سرمایه  ضد  جنگ  این  هویتی  شاخص.  است  طبقاتی

  در   گامی  یزناچ  ولو  آن  در  پیروزی  گام  هر.  است  خویش  زندگی  و  تولید  و  کار  سرنوشت

  تحمیل  در  بورژوازی،   راندن  عقب  در  گامی  خود،   ستیز  سرمایه  طبقاتی  قدرت  های  پایه  تحکیم

 کارتن  بیکاری،   کاهش  در  گامی  داری،   سرمایه  دولت  و  سرمایه  بر  خود  عاجل  مطالبات

  محیطی   زیست  آلودگیهای  و  جنسی  جنایتکارانه  تبعیضات  کشی،   آزادی  گرسنگی،   فقر،   ، خوابی

 کار  عنان  رنگا رنگ آن  فاشیسم  پلید  های  نیروی  و  سرمایه  گستری  دام  نکنیم  ینچن  اگر  .است

ین سناریو ایست که ا . اندازند می هم  جان  به یکدیگر علیه را ما و ربایند می  ما از را مبارزه و

هم اکنون در دل اروپا و خاورمیانه و بسیاری مناطق دیگر جهنم سرمایه در حال اجرا و عمل 

 است. 
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 سیپری  (سوئد ) استکهلم داده های موسسه تحقیقاتی صلح 1نمودار 

 

 

 فصل اول:

 ! توفان درو می کند  کارگر رد،سرمایه باد می کا  وقتی

در جهان کنونی ما چند جریان هوایی بزرگ داریم که برخی بسیار قدیمی اند و برخی  

نوظهورند. هم قدیمی ها در حال تغییر در ساختار خود، نقش در جریانات و حرکات  

نقش هر چه مهمتری می هم پدیده های جدید    هوا و آب و میزان بخار آب، هستند و

فاجعه آلودگی محیط زیست« به برخی از آن    ا در کتاب دوم »سرمایه داری و یابند. م

با ذکر تیتر وار آن ها آغاز می کنیم و با ذکر موارد    ها پرداختیم و اکنون این فصل را 
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چه به لحاظ حجم و  سرمایه به معنای عام آن، سرمایه جهانی  جدید به پایان می بریم.  

هفت   چه و  صد  به  نسبت  ارزش  ثابت  میزان  بخش  در  مثال  پیش  سال  گردشی اد  و 

سرمایه )مواد خام، کمکی نظیر انرژی( آن هزاران، میلیون ها و در برخی حوزه ها 

است. یافته  افزایش  و  کرده  رشد  بار  محیط   میلیاردها  تخریبات  نیز  مدت  همین  در 

و   یافته  نجومی  ابعاد  رشد  مهزیستی  عمق  و  پهنا  کند  در  محیط    .می  تخریبات  آیا 

ات، سهل انگاری ها و عدم محاسبات درست سرمایه داران و  ستی در نتیجه اشتباهزی 

دولت آن ها رخ می دهد و اگر اینان مالزمات طبیعت، انسان را در محاسبات خود در  

د نمی  رخ  فجایعی  چنین  بکاهند  خود  انگاری  سهل  از  قدری  و  بگیرند  و  نظر  هد 

  ی اداره هواشناس  قاتی تحق  شود ؟!  ز خوبی برای انسان و طبیعت میسرمایه داری چی 

در    نی کربن در جو زم  دی اکس  یغلظت گاز د  دهدینشان م  2020در ژانویه    ای تانی بر

به    1958  اطالعات در سال  نی حد خود از آغاز ثبت ا  نی به باالتر  یالدی م  یسال جار

سال    غلظت در ماه مه  نی ا  ،ییا ی تان ی نهاد بر  نی ا  ینی ب ش ی طبق پ   .!!سدمی رطرف    نی ا

واحد سنجش غلظت مواد    ون،ی لی بخش در م  ای )  ونی لی قطعه در م  417از مرز    2020

ppm.رفت خواهد  فراتر  به    نی انگی م  نی همچن   (  آن  م  414ساالنه  در   ون ی لی قطعه 

(ppmرس خواهد  ا  دی (  م  3مقدار    نی که  در  م  ونی لی قطعه  ب   ن ی انگی از  قبل   شتری سال 

بنیک در جو زمین در سال  این امر بدین معنی است که شتاب افزایش گاز کر  .ستا

 هولناکی همراه بوده است. های اخیر با جهش های 

میلیون سال پیش  300سازمان جهانی هوا شناسی در گزارش خود ذکر می کند که از 

اند. نبوده  اسیدی  حد  این  به  تا  جهان  های  اقیانوس  کنون  است   تا  ذکر  به  که    الزم 

نایی بیوسفر )مجموعه حیات بر  ربنیک در جو در بطن خود کاهش تواافزایش گاز ک

با   روی این سال  در  که  افزایشی  آورد.  دنبال می  به  گاز را  این  برای جذب  زمین( 

این تغییرات هوایی که با گرم شدن آب های  قابل توضیح است.  El Niñoپدیده هوایی 

آرام همراه   اقیانوس  تاثیراسطحی  اقیانوس    مستقیمی  ست  آب  و  رابطه جو زمین  بر 

ار تاهفت سال یک بار اقیانوس  و با طوفان ها و باران های شدید که هر چهمیگذارد  
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  سال   15های جهان و بخصوص اقیانوس آرام را در می نوردد ) فاصله وقوع آن در  

  تیمگف  در چین، کره و ژاپن  Yellow Dustپدیده هوائی  از  اخیر کاهش یافته است(.  

ز می شود و به چین و ژاپن می که از مناطق آسیای مرکزی و شرق دریای خزر آغا

این   گفتیم  خوارزم(رسد.  )دریای  آرال  دریاچه  شدن  خشک  اردوگاه    با  زمان  در 

نند سایر دریاچه ها، رودها و تاالب  افزایش بی حساب نمک ما.  شوروی شروع گردید

اتمی منطقه،   -ت سالها آزمایشهای نظامیهای در حال نابودی کره زمین، بعالوه تبعا

از و    استفاده  ها  کش  آفت  شیمیایی،  های صنعتی  کود  پروژه  های  مانده  پس  تمامی 

دوران سرمایه داری دولتی شوروی و پس از آن منجر به ظهور پدیده جدیدی گردید. 

ن پدیده که عموما در بهار با بادهایی از طرف شرق دریای مازندران شروع میشود  ای 

وزن نمک، رسوبات دشت  و در مسیر خود به شرق آسیا می رود ذرات سبک و کم  

قی مانده از دریاچه، آلودگی های دیگر نظیر آنچه در باال ذکر شد و باالخره  های با

ارد جریان هوائی مورد گفتگو می آلودگی های شهر های صنعتی سر راه خودرا و

مه   محیطی  زیست  شوم  حادثه  این  وقوع  شاخص  زردرنگی کند.  غلیظ  دود  و 

(Smogاست که مانع دید انسان )  و سایر بیماریها می  ، باعث بروز عوارض ریوی

اکسید کربن، ذرات  افزایش ذرات گوگرد، گاز کربنیک و مونو  این میان  گردد. در 

از   زا  سرطان  دیگر  مواد   ، روی(  و  سرب  )کدمیم،  سنگین  فلزات  آلومینیم،  کربن، 

فت  و  ها  آرومات  پلی  کتیوجمله   رادیو  مواد  ها،  ها،  االت  قارچ  و  ها  باکتری  ابعاد ، 

فاجع  این  به  دشتهای  جدیدی  عظیم  مسافت  هوا  جریان  این  عبور  میدان  دهند.  می  ه 

قزاقستان، شهرهای چین، روسیه، دشتهای مغولستان، شهرهای روسیه، کره شمالی و  

ده  ترین پدی پر قدرت  (:  monsoon rainsباران های موسمی )   جنوبی تا ژاپن است.

الیا تا هیمالیا  تعیین  فصول سال از استر  هان که نقش بسیار مهمی درآب و هوایی ج

دارد به این نام معروف است. هنگامی که باران های موسمی آسیا بوقوع نمی پیوندد 

خشکسالی متعاقب آن می تواند بخش های بزرگی از آسیا یعنی تقریبا سرنوشت نیمی 

، نپال، ساکنان کشورهائی نظیر هندزند. هزاران سال است که  از جمعیت دنیا را رقم  

ب  تبدیل  بنگالدش، برمه،  با  پدیده،  با بزرگداشت این  خشهایی ازچین، کامبوج و غیره 
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این ستودن ها به مذاهب، آیین ها و  سنتها زندگی نموده اند.، اینکه باران های موسمی 

انات  که زندگی انسان ها و حیواین فصل به موقع شروع و پایان یابد موضوعی است  

به    سال زیر تأثیر عمیق خود می گیرد.ند حداقل در بخش هائی از  را از استرالیا تا ه

زندگی  بر  آنها  تأثیر  و  ها  دریاچه  و  ها  باران  و  آبها  این  به  شبیخون سرمایه  سراغ 

زیست   فجایع  به  بخش  زندگی  های  باران  این  اخیر  های  دهه  در  برویم.  ها  انسان 

ر سبزی، افزایش و غنی  های موسمی آسیا که موجب سی تبدیل شده اند. باران  محیط

محتویات خاک جهت کشاورزی پر رونق در طی هزاران سال می گردید اکنون   شدن

ارمغان مرگ   ،به عاملی مخرب تبدیل شده است. این تحت تاثیر بارانهای اسیدی است

کار برای  داری  سرمایه  که  مشقت  و  محنت  و  بیماری  آورد و  همراه  به  آسیا  ه  گران 

نشان می دهد که هنگامی که باران های موسمی   یر ای اخدهه هاطالعات بین    است.

نسبت به    بیشتریاز شدت بیشتری برخوردارند، اسیدی بودن آن ها نیز دچار افزایش  

دوره متعارف می گردد. به عبارت دیگر اسیدیته باران های موسمی در هنگام شدت  

  ( سال پیش 50د دوح )در تاریخ موسمی متعادلبیشتر از باران های  ابرآن ها ده ها بر

آثار تخریبی باران ها و باد های موسمی با توجه به موقعیت و محل زندگی   .می باشد

صد ها میلیون توده کارگر فقیر مناطقی که هر سال زیر فشار تأثیر این پدیده هوایی 

اگر میل برای ما مثل روز روشن است.  فقیر چین، هستند،  یون ها کارگر کشاورزی 

، کامبوج و الئوس تا چند دهه پیش به یمن ال، بنگالدش، تایلند، برمههند، پاکستان، نپ 

مزایای باران های موسمی و البته متناسب با بهای نیروی کارشان گیاهان خوراکی و  

بخش  ماهی مناسبی برای تغذیه به دست می آورند امروز دیگر همین را نیز ندارند.  

با تحمل فشارهای سهمگین یم  تر سرمایه داری به خیل عظ  عظیمی از این کارگران 

همزنجیرانی پیوسته اند که ساکن بیغوله ها و کپر های حاشیه شهر ها و سواحل رود  

آن  در  زندگی  از  حیوانات  حتی  که  هستند  هایی  مکان  خالصه  و  دریا  سواحل  ها، 

قرار   بخاطر  ها  مکان  این  دارند.  های  اجتناب  طوفان  و  بادها  معرض  در  داشتن 

ها هستند و ما هر ساله شاهد قربانیان   ای متعاقب آن بد ترین مکانموسمی و باران ه

باران های موسمی برای صد ها میلیون کارگر فقیر این مناطق   عظیم آن ها هستیم. 
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به   اکنون  داری  سرمایه  روابط  توجهات  تحت  بلکه  نیست  بخش  زندگی  باران  دیگر 

گیرد و صدها هزار را    فجایع انسانی که هر ساله جان هزاران کارگر را می  کانون

تبدیل شده است.  آوار باران های موسمی، تمامی آبهای ه می کند،  باد ها و  با شروع 

فاضالب و کارخانه ای وارد زندگی ساکنان آن شده و موجب امراض گوناگون می 

دون هیچ گونه سیستم آبرسانی و گردند. این شهر ها که بدون هیچ حساب و کتاب، ب 

تجمع با  فقط  اند  فاضالب  آمده  وجود  به  شیرازه    کارگران  تمامی  تند  نسیمی  با  حتی 

امورشان در هم می ریزد و محیط زیست ساکنان آن ها تبدیل به باتالقی از مدفوعات  

و فاضالب کارخانه ها میشود. آلودگی های زیست محیطی ناشی از سرایت فاضالب  

ها مستقیماً موجب ارخانه ای به آب های سطحی و عمیق این مناطق نه تن شهری و ک

اکنان آن ها می شود، بلکه این آلودگی ها همراه با باران های موسمی ملقمه  بیماری س

ای را پدید می آورند که بشر نظیر آن را تا کنون ندیده است و از همه مهمتر ابعاد هر 

تاریخ ر به لحاظ جنایت آفرینی  ساله جدید این فجایع است که  وابط سرمایه داری را 

گرم تر شدن طوفان های مهیبی روی داد.   2020  در اواخر سال  دید می دهد.رنگی ج

تشک  نی زم  می اقل م  ن ی ا  شتری ب   لی باعث  در عروض  ها  جا  یان ی نوع طوفان  که    ییشد، 

زندگ  تی جمع  شتری ب  ب  یم  یجهان  و  جر  یاقتصاد  تی فعال  نی شتری کند  است.   انی در 

کند و   یم  دای کاهش پ   یقطب   یاستوا و نواح  انی داغ تر شود، تفاوت دما مچه جهان  هر

استر  یها  انی جر  رب   نی ا "جت  به  ممی موسوم  اثر  ا  ی "  معمول  طور  به   ن ی گذارد. 

نگه م  از سطح زمین  را  توفان ها  ،ییمرتفع هوا  یلی خ  یها  انی جر با    یدور  دارند. 

که در عروض   معروفند   می جت استر  به  هوایی که  تی نوع فعال  ن ی ا  م، ی گرم تر شدن اقل

شود و در موارد    یم  فی افتد ضع  یاتفاق م  (استواباالی خط    شمالیره  درنیم ک)  یان ی م

 ی دولت   انی م  اتی دهد. در ماه اوت گذشته "ه  یرا م  اننوع توف  نی ا  لی تشک  اجازه  د،ی شد

اولمی اقل  ریی تغ از ششم  نی "  تغ  یاب ی زار  نی بخش  منتشر   می اقل  ریی خود را درباره دانش 

شده    شتری ب   ییاستوا  گردبادهایو    فان هابر تو  می اقل  ریی تغ  ری تاث   نتیجه این بود که   کرد.

  ه، داد  شی را افزا  ییاستوا  ان هایبرد توف  می اقل  ریی که تغ  ستی تازه حاک  اتمطالع  است.

  ی طوفان ها   نی جهان در معرض ا تی از جمع  گری ها نفر د  ونی لی که ساالنه م  ی به طور
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ه مناطق  تا ب عمد  (   و گردباد ها   )  ان در حال حاضر توف  هند گرفت. قرار خوا  رانگری و

اما    کی نزد هستند.  محدود  استوا  خط  جنوب  و  دهندشمال  می  نشان  ها  که    پژوهش 

ا  شی افزا شد  خواهد  باعث  م  دادهای رو  نی دما  عروض  شکل    ییای جغراف  ی ان ی در  هم 

اردی بگ ن   ییشامل شهرها  هی ناح  نی .  تو   ورک،ی وی مثل  بوستون و   ، شاهگهای وی کپکن، 

نتا  یم نشر  نی ا  جی شود.  در  است.  نس ی  ژئوسا  چری "ن   هی مطالعه  شده  منتشر   "

قرن، توفندها احتماال به   انی دهد که تا پا  یمطالعه آنها نشان م  ندی گو  یم  پژوهشگران

م  عی وس  یا  هی ناح سه  در  آنچه  از  ا  ونی لی تر  افتاده  اتفاق  گذشته  گسترش    ستسال 

  توان خود را   یبه خشک   دنی اطلس اکنون با رس  انوسی اقشمال    یتوفندها  .افتی خواهند  

  شواهد نشان می دهد مربوط است.    نی زم  شی کنند که به گرما  یاز گذشته حفظ م  شی ب 

از قدرت تخریبشان    یبعد از ورود به خشک  نه چندان دور  توفان ها در گذشته  نی که ا

گذشته در    بربراو  د  بای توفندها به طور متوسط تقر  ر ی سال اخ  50. اما در  کاسته می شد

اند.    یخشک آورده  پژوهشدوام  گرما  ندی گو  یم  ها   این  زمین  ش ی که    ی رو ی ن   بیشتر 

  ی به خشک   دنی توفان ها بعد از رس  نی ا  نی هم  یدهد برا  یبه توفندها م  ی شتری محرکه ب 

پ   یتوان خود را حفظ م  شتری ب  آنها  به ا  یم  ین ی ب   شی کنند.  در سال    بی ترت   نی کنند که 

تخر  ندهی آ  یها ب  نی ا  بی قدرت  ها  ا  2020سال  شد.    خواهد  شتری توفان    انوس ی قشمال 

 .دی آ یرکورد تازه به حساب م کی بود که  یی توفان فوق استوا 29اطلس شاهد 

ماند    یچند روز بر فراز شهر هوستون تگزاس باق  ی برا  یتوفان هارو  2017در سال  

نشان   تحقیقاتون توفندها شد. اکن  خی ها در تار  یبارندگ ن ی دتری از شد ی کی و باعث ثبت 

تغ که  اند  از رس  نی ا  عی ال سرمانع زو  م ی اقل  ریی داده  بعد  ها   ی م  یبه خشک  دن ی توفان 

ناش  م ی اقل  ریی تغ.  ندی گو   یم  رو ی ن   ییگرم استوا  ی ها  باز آ  یشود. توفندها از رطوبت 

، که شدت  باشدو سنگین تر  ها مرطوب تر    انوسی سطح اق   یباال   یشود هوا  یباعث م

  نیتواند از ا  ینم   گرید  د،ی رس  یتوفان به خشک  یدهد. اما وقت   یم  شی توفان ها را افزا

با  هی رطوبت تغذ ا  ل ی به سرعت زا  دی کند و  با  تازه حاک  نی شود.  که    ست ی حال مطالعه 

درصد شدت خود را در    75توفندها معموال    1960در دهه    افتد.  یاتفاق نم  نی ا  گری د
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درصد آن را   50 حدود اما حاالدادند  یاز دست م ی به خشک دنی رسروز بعد از  نی اول

توفان ها    ییحفظ توانا  د ی باورند که کل  ن ی دهند. محققان بر ا  یدر روز اول از دست م

گرم مس  یرطوبت  طول  در  که  اند.  ری است  کرده  اضاف   کینقش    نی ا  جذب    ی باک 

دارد. با   یفعال نگه م یبعد از ورود به خشک یکند و توفند را حت  یم یسوخت را باز

پ   دهی پد  نی شود ا  یم  ی ن ی ب   شی پ  ن، ی زمگرمتر شدن   گزارش سازمان    رد  کند.  دا ی شدت 

 جهت آمادگی کنفرانس گالسکو چنین آمده است :  2021ملل در آگوست 

جد گزارش  در  متحد  ملل  سازمان  شرا  دی کارشناسان  مورد  در  کره    یمی اقل  طی خود 

 یی و هواب آ راتیی مسئول تغ «یث ی حرف و حد چی »بدون ه بشراند که کرده دی تاک  نی زم

م اشودی محسوب  در  ک   نی .  است  آمده  تبعات   یری جلوگ  یبرا  هاانسانه  گزارش  از 

تغ هوا  راتیی مخرب  و  چشمگ  یراه  ییآب  کاهش  می جز  گازها  زانی ر   ی انتشار 

 ن ی کره زم  یند که دمااهشدار داده   نی ندارند. کارشناسان سازمان ملل همچن   یاگلخانه 

سال   ن   ک ی   یالدی م  2030تا  س  می و  پ   گرادی انت درجه  دوران  به  انقالب    شی نسبت  از 

 بشر که    شدیتصور م  نی از ا  شی است که پ   یدر حال  نی . اافتی خواهد    شی افزا  یصنعت 

روبرو خواهد شد. گزارش سه   نی کره زم یا درجه   می و ن  کی  شی افزا با 2040تا سال 

و    234  یبا همکار  دی جد  یاهزار صفحه  به    هیته  پژوهشگرانکارشناس  است.  شده 

تغ  یبرخ  پژوهشگرانه  گفت  تبعات  هوا  راتیی از  و  آب    شی افزا  نندما  ییآب  سطح 

سو  رقابلی »غ  اهای در از  است.  هوا  یهاده ی پد  شی افزا  گری د  ی بازگشت«  و    یی آب 

»ب  توص  ینامتعارف  ا  فی سابقه«  است.  حال  نی شده  گزارش    یدر  به  بنا  که  است 

ظرف ملل  سازمان  جنگل   هاانوس ی اق  تی کارشناسان  براو  گجذ  یها   یکربن   یازهاب 

کنفرانس سازمان   زبانی م  یه نوامبر سال جارما  که  ا ی تان ی است. دولت بر  افتهی کاهش  

تغ درباره  متحد  هوا  راتیی ملل  و  جد  خواهد  ییآب  گزارش  ا  دی بود    نی کارشناسان 

در این     خواند.  نی بر کره زم  بشر  تی فعال  ری درباره تاث   د«ی شد  ی سازمان را »هشدار

شود   می  گفته  مجموع    وزهامرگزارش  د  اردی لی م  40در  سال   د ی اکس  یتن  در   کربن 

این رقم    .ابدی   یم  ش ی انتشار هر سال افزا  زانی کاهش آن، م  ی و به جا  شود   یمنتشر م
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گفته  در گزارش  حاصل جمع همه گاز های گلخانه ای بر اساس گاز کربنیک است.  

شود شواهد   می  هوا   یمبن   یکه  و  آب  مختلف  انواع  ارتباط  تأ  دی شد  یبر   راتی ث با 

آخر  یانسان  انتشار  زمان  سال    نی از  در  است.    تی تقو  2013گزارش  و  شده  شیادی 

فریبی »   عوام  بشر«،  »فعالیت  است،  عیان  جمالت  این  در  بوضوح  داری    سرمایه 

!!  فجایع زیست محیطی قلمداد می شوداین که بشر مسبب چنین      و«  یانسان   راتی تأث 

  بشری مایه داری سرهم بندی می شود. این  فقط با استتار سرمایه و روابط تولید ی سر

ن و دولت های سرمایه داری مسبب این فجایع وانمود می کنند ها و مدیرا  که شارلتان

فقط   در طول  که  است  گونه  چه  دارد  ارض  کره  در  زندگی  هزار سال  ها  ده  سابقه 

زیس  170حدود   محیط  فجایع  همه  این  بطور  سال  انسان  این  آری  است!!  آفریده  تی 

در شکل وشمایل سرمای حقیق اما  دارد  نیز وجود  ت ی  و    ته، دولت سرمایهافی   شخصه 

اینان سعی دارند   نمایند که گویا انسان بدون هویت  انسان سرمایه دار اما  القاء  چنین 

طبقاتی مسبب است و لذا اگر افراد و انسان ها در مصرف و زندگی روز مره خود  

تی محو می گردد!! این در حالی است  چنین و چنان کنند تمامی تخریبات محیط زیس

کارگران جهان در تولید انرژی، نقل و انتقال آن به صنایع و    اردیلی توده های می که  

شهر ها و انباشت های نجومی سرمایه در این حوزه شبانه روز جان می کنند، حدود  

رد لیامی   1.5افی نظافت و توالت هستند و بیش از  میلیارد این کارگران فاقد وسایل ک  3

رد از این توده های تولید کننده سرمایه لیامی   3حدود    کارگر فاقد الکتریسیته می باشند.

به سر  استثمارشان  حاصل  اضافی  ارزش  که  گوناگون  های  کاال  میلیارد    هزاران  و 

نه الکتریسیته   دالر در سال می زند برای پخت و پز روزانه خود از هیزم و چوب و

ال  تا س  در حوزه های مختلف پیش ریز سرمایه  ژیرای انرتقاضا ب   استفاده می کنند.

افزایش خواهد یافت و تقاضا برای    2013به میزان یک سوم مقدار آن در سال    2035

میزان   به  مدت  همین  در  می  70الکتریسیته  افزایش  تقاضاهای   یابددرصد  این  و 

اری  رمایه د. رشد سوده های میلیاردی جهان به انرژی!!سرمایه است و نه احتیاج ت 

انبوه کاال و   تولید  با  به آب را در سال  که همزمان است  نیاز  همچنین رشد شهر ها 

حدود   1990در سال  افزایش خواهد داد. 2015درصد نسبت به سال  55تا حد  2050
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فاده می کردند میلیارد جمعیت جهان )عموما توده های کارگر( از آب هایی است   1.9

  2.08به   2015آنها را آلوده کرده بود. این رقم در سال  که فاضالب های تصفیه نشده  

یافت.  میل افزایش  جمعیت  های  یارد  کوه  که  کارگری  های  توده  این  تعداد  بیشک  

نجومی سود و سرمایه تولید می کنند  و خود از حداقل های ممکن زندگی هر روز  

ان این کارگرهم اکنون  ین تعداد بسیار بیشتر شده است.  بیشتر محروم می شوند از ا

از   فاسد،  آبهای  از  را  لطمات  سیستم بیشترین  و  آبرسانی  سیستم  به  دسترسی  عدم 

در   ن ی ا  ضالب و باالخره از حوادث طبیعی مانند طوفان ها وسیل ها تحمل می کنند.فا

، توفان  دی شد  یو خشکسال   آسا  لی باران س  دتر،ی شد  یخطر امواج گرما  شی مورد افزا

ن  ای   .رت می گیردتر و با تکرار چند باره در سال صو  های شدید و در زمان طوالنی

مانند همه   هند، بنگالدش، امریکای التین و افریقا  ساحلی   هایشهرر حالی است که  د

شهرهای ناشی از توسعه حلبی آبادها که از تجمع کارگران کوچیده در جستجوی کار  

ب ها و امثال آن  اند، شدیدا در معرض تغییرات هوایی، طوفان ها، سیالبوجود آمده  

ز این قبیل، تمامی آبهای فاضالب و کارخانه ای  اقرار دارند. با کوچکترین حوادثی  

که   ها  این شهر  گوناگون می گردند.  امراض  آن شده و موجب  وارد زندگی ساکنان 

آبرس بدون هیچ گونه سیستم  تجمع بدون هیچ حساب و کتاب،  با  فقط  انی و فاضالب 

ریزد    ی د حتی با نسیمی تند تمامی شیرازه امورشان در هم مکارگران به وجود آمده ان 

و محیط زیست ساکنان آن ها تبدیل به باتالقی از مدفوعات و فاضالب کارخانه ها می  

د. آلودگی های زیست محیطی ناشی از سرایت فاضالب شهری و کارخانه ای به  گرد

آن ها می شود،    طحی و عمیق این مناطق مستقیماً موجب بیماری ساکنانآب های س

ب ها در کشور های امریکای التین، فاضالآب    درصد  90طبق گزارش سازمان ملل  

آفریقا و آسیا بدون کوچکترین سیستم تصفیه وارد رودها، دریاچه ها، دریا ها و تاالب  

و شستشو شده و از این طریق    در نهایت وارد سیستم آبیاری و شرب  وها می شوند  

نا و  پوستی  امراض  گردندموجب  می  گوناگون  بسیار  زیستی  محیط  های   .بسامانی 

دهه حاضر   انی تا پا   رند،ی گی قرار م لی س یهاب ی جهان که در معرض آس تی شمار جمع

 قرن   نیا  مهی است. تا ن   یعلت اصل   آب و هوایی  راتیی دو برابر خواهد شد. تغ  یالدی م
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رقم اعدا و  فاجعهد  بود  ها  خواهد  سال    .بار  که    ونی لی م  147  ،یالدی م  2030تا  نفر 

کارگرند آ  عمدتا  معرض  در  جهان  س  یناش  یهاب ی سدر  داشت.    لی از  خواهند  قرار 

کنار رودخانه  و ساحل مناطق  اها  تجربه خواهند کرد.    گرران ی و  یهاالب ی س  نی ها  را 

قرار داشتند، تنها    لی که در سرتاسر جهان در معرض س  یشمار مردم  ش،ی سال پ   10

ب   یهاانوس ی اق  یهارم آب سه چها  بود.  نفر  ونی لی م72 به    ی شتری جهان سرعت حرکت 

سنارخود   بر  بنا  اند.  برا  یوهای گرفته   ن، ی زم  شی گرما  یامدهای پ   یموجود 

 ی تحول  نی . ا فتدی قرن اتفاق ب   ن ی قرار بود آخر ا  هاانوس ی گرفتن بادها و امواج اقسرعت 

اکنون شکل گرفته استشگرف   اق  . شتاب هم  در   هاانوس ی گرفتن سرعت گردش آب 

موسسه    پژوهشگران.  است  واقعیتهم اکنون یک  را    ری در دو دهه اخ  یجهان   یاسی مق

که    نده ادی رس  ایج مشابه که در فوق توصیف شدنت در ژاپن به    ناوای اوک  یعلوم و فناور 

با    سهی شود که در مقا  یم  یدی شد  یباعث وقوع چنان طوفان ها  ییآب و هوا  راتیی تغ

را به همراه خواهند  یعواقب فاجعه بارتر جهی ر نت و د دهی طول کش یشتری سابق مدت ب 

که   یی، طوفان ها  پژوهشگران، بر اساس مطالعات    Natureاشت. به نقل از مجله   د

، رطوبت    رندی گ   یشکل ماست،     شی آنها در حال افزا  ی ها که  دما  انوس ی بر فراز اق

را از    خود   شدت  مانده و  ی قو  یدر خشک  نی کنند و بنابرا  ی را با خود حمل م  یشتری ب 

نم نت   یدست  در  ت   جه ی دهند.  و  ها  ها گردباد  گرما  وفان  با  رابطه    ی جهان   شی در 

افراد  رانگرتری و بر  واز جمله   مناطق  یشده  در  گذشته    ی م  یزندگ  یکه  در  که  کنند 

  ی حال ، مناطق ساحل  نی خواهند گذاشت. در ع  ری تأث   د،ی رس  یهرگز طوفان به آنها نم

دل ها  زشی ر  لی به  ز  لی س  و  دی شد  یباران  به  خطر  معرض  در   ، رفتن   ری آسا  آب 

ا  پژوهشگراند گرفت.  قرارخواهن  داده در    یخود ، طوفان ها   دی کار جد  نی در  رخ 

قرار دادند. آنها به   لی و تحل  هی سال گذشته را مورد تجز  50  یاطلس ط  انوسی شمال اق

  ی کخش  به  دنی روز اول آنها پس از رس  یکه شدت طوفان ها در ط   دندی رس  جهی نت  نی ا

ً ی ، تقر   ی ها   یه سازی شب   جی است. نتا  افتهی هش  کا   شی سال پ   50دو برابر آهسته تر از    با

ب   یا  انهی را که  است  داده  رابطه    وسان ی اق  یدما   شی افزا  نی نشان  ها  طوفان  شدت  و 

با خود حمل    یشتر ی رطوبت ب   زانی طوفان ها م  نکهی وجود دارد. با توجه به ا  یمی مستق
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ب   زانی کنند، م  یم تعداد  به سطوح فاجعه    ی که م  ابدی   یم  ش ی افزان  باراارش  و  تواند 

پدیده افزایش میزان رطوبت که ناشی از چرخش سریعتر آب در کلیت    برسد.  یبار

گردش خود است باعث بارش میزان زیادی در زمانه هر چه کوتاه تر گردیده است.  

  دودی بارش باران یک ماه و حتی یک سال در طول چند روز در مکان و مناطق مح

ین پدیده که سال  می گردد. اث خسارات زیادی به ساکنان ضعیف تر این مناطق  باع

ست در هند، چین، مناطق وسیعی از امریکای التین و افریقا مشاده می شده اکنون  ها

به مناطق شمالی تر هم رسیده است. توفان و باران زیاد منتهی به سیل در سال گذشته  

ایالت های   بلژیک  آلمان و  به زیر آب رفتن و  دی رمحدودر  باعث  اما  نوردید  ا در 

این کشورها گردید.  ی خانه هاینابود اجتماعی  پایین    2020در سپتامبر سال    اقشار 

آتشده جنگل   یسوزها  و  مراتع  آمر  االتی ا  یغرب   یهاالتی ا  یهادر  در   کای متحده 

را تحت  ای فرن ی واشنگتن، اورگن و کال التی سه ا هایسوز آتش نی تراست. بزرگ  انی جر

اند.  ری تأث  داده  اکنون  قرار  ها  سوزی  ها  آتش  باد  وزش  است.  با    نی تربزرگ   همراه 

کال  های سوز آتش  کای آمر  یغرب   االتی ا  یهای سوز آتش ا  ای فرنی در  در   ای فرن ی کال  التی : 

(  وس ی درجه سلس  49) تی درجه فارنها 120را با  اش خی روز تار نی تر داغ  یسال جار 

با   بعدهای ور شد و در هفته اوت بر اثر صاعقه شعله  17  یاصل یسوز ثبت کرد. آتش

بادها به بزرگ  یوزش  از    بدل شد.  التی ا  یسوزآتش   نی ترتند  آتش بزرگ   20شش 

تار بزرگ  آتش   این  در   التی ا  نی ا  خی آتش  است.  داده  رخ  »مجموعه    ی سوزسال 

از   که  تشک  37آگوست«  کوچک  بزرگ   بعدا  شود،یم  لی آتش    ی ز سوآتش  نی تربه 

است.  ای فرن یکال  خی ارت  شده  آتش    بدل  دوره  این  هاویژگی  فایر   سوزی  مگا  به  که 

ش سوزی های مناطق و  ت معروف شده طول مدت آن و همراه شدن با گردبادها است. آ

از   امریکا  در غرب  در    17سیعی  و  شروع  یافت.    5اگوست  پایان    ی بادهاسپتامبر 

در نقاط   یاری بس  هی نگتن و تخلاشو  تلای در ا  یسوزباعث گسترش شتابان آتش  رومندی ن 

اند. شده  آن  دهه  ای فرن ی کال  یهای سوز  آتش   مختلف  های  سال  کنون هشت    1970  در 

است. شده  درباره    یاال یسو ی دانشگاه    یمی اقل  پژوهشگر  ن، ی سوا  ل ی دان   برابر 

را   ییگرما  یهاتنها موج  هواییآب و    راتیی : »تغدهد یم  حی توض  نی چن   های سوز آتش
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رخ    یپوست ری تر، ز  بزرگ تر و    بدتر نکرده. اثر مهم  اندازند،ی به راه م  ی سوزکه آتش 

 چند دهه … آن  یمتوسط ط  یدما  شی درجه افزا  دچن  ،یجی تدر  شی گرما  کی :  دهدیم

نمقدرها حس  پس   ،یکن یاش  در  از    ی هستیمرگذاری تأث  نهی زماما هنوز  و رطوبت را 

جنگل  بستر  و  مخاک  مراتع  و  تغییرات ط  فقن  ای   .«ردی گیها  چنین  که  نیست  امریکا 

شاهد    هی روس  در  قطب شمال  2020ای اخیر تجربه می کند. سال  هوایی را در سال ه

از حد باعث شده    ش ی ب   یدما  نی از ا  یناش  یهای بوده و آتش سوز  ی ا  سابقهی ب   یگرما

ب   یبری س  یگای تا  یهاجنگلاز    ییهابخش  ا  ن ی از  دود  سوز   نیبروند.  هم    های آتش 

د  هانوی لی م اف  دی اکس  یتن  باعث  و  کرده  آزاد  اتمسفر  در  درجه    شتری ب   شی زاکربن 

ب   نی حرارت کره زم )  ستمی شده است.   ای دن   یشهرها  نی از سردتر  یکی (  2020ژوئن 

  ی . برا تبدیل شدسرخط خبرها به   لی دل  نی و به هم  دی رس  گرادی درجه سانت   38به    شی دما

 ن ی رکورد بود. ا  نی ا  ه ی روس  یشرقدر شمال    ای اکوت ی واقع در منطقه    انسک ی شهر ورخو

  پژوهشگران .  دی رسی به ثبت م  تا بحال  مدار قطب شمالکه در    هم بود  ییدما  نی ترباال

از    شی هوا در ماه مه ب   ینقاط دما  یکردند در برخ  دیی تا  یهواشناس  یدر سازمان جهان 

از م نبود که خ  شتری ب  نی انگی ده درجه  بود. در طول   یلی بوده است. فقط ماه مه    گرم 

بودند.   نی انگ ی از م شی ب  یدما یابارها شاهد تکرار دوره  پژوهشگرانو بهار، تان زمس

اروپا از ان    ونیسی که کم  یا  "، برنامهکی کپرن   یآب و هوا  ریی تغ  سی به گفته "سرو

را تجربه کرده    یقابل توجه  یهانوسان   شهی هم  یبری منطقه پهناور س  کند،یم  تی حما

  ر است". هواشناسان د   ی رعادی ادامه داشت، غ  یوالن باال مدت ط  یدما   نی ا  نکهی "ا  یول

کردند.    دیی را تا  ن ی آب و هوا، هم ا  ین ی ب ش ی و پ   لی تحل  یآژانس دولت   ه،ی روس  نتردروسی ه

م سال    مهی ن   ندی گو  یآنها  د  نی گرمتر  2020اول  ثبت  زمان  از  سال  ماهه  جه  رشش 

ین زمایش  و گرم  عواقب فوری تغییرات اقلیمی  است.  شی سال پ  130از    یعن ی حرارت  

اخیر   ه زنده)نمون   ها و مراتع در سطح وسیعسوزی جنگل آتش آتش سوزی های  آن 

 سیل.  بود  وهواییآب   حاد  شرایط  از  سرشار  همچنین  2021  سال،  کالیفرنیا و استرالیا

شدن  (بود  نمونه  هاده   از  یکی  آلمان  و  هلند  بلژیک،  در   تابستانی تبدیل  به صحرا   ،

زیر آب، وقوع خشکسالی شدید در عین حال   اهحل ن سا بخش هایی از جهان، فرورفت 
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تنها   ای مرجانی است.هآسا و مرگ انبوهی از صخره های سیل  باران  بارش اما این 

عامل نیست بلکه عوامل دیگری نیز که خود متاثر از گرمایش زمین و جو آن هستند 

ش  رگست   ی راامل مستقلی تبدیل شده اند که کل روند تخریبات زیست محیطوخود به ع

اما    رندی گ  ی و اوت اوج م  هی وع و در ژوئ معموال از ماه مه شر   های سوزآتش   می دهند.

  ی ها  ی برابر بزرگتر از آتش سوز  10که    ییهای سوز  آتش  لی در ماه آور  2020سال  

گذشته جمهور  سال   ( ساخا  منطقه  در  روساقوتستانی   یبودند  در  که  شده،    هی (  واقع 

را تجربه    یاسابقه ی ب   یا گرم  هی در شمال روس  یبری سها  جنگل که    یداد. در حال  ی رو

جد  ندی گویم  پژوهشگران  کند،یم رکورد  شنبه  روز  شمالگان  را    یدی مدار  گرما  از 

( سانت   38شاهد  است.گرادی درجه  بوده  ا  ستمی س  (    مؤسسه )  اروپا  هی اتحاد  یماهواره 

که هفت سال    دیی تا  2022ژانویه    10در    (کوپرنیک  جوی  تغییرات داگذشت کرد  غ  ه 

اند.  نی تر بوده  رکوردها  ثبت  زمان  نقاط  افزایش  نتایج    از  برخی  در  اکنون  هم  دما 

جهان مشهود است و این مناطق در دوره های قبل نیز شاهد توفان ها و افزایش دمای  

 14  روز پنجشنبه  ای رالاست   غرب  آنسلو در  یشهر دورافتاده ساحلفوق العاده بوده اند.  

در    دما  یرا تجربه کرد که با رکورد قبل  گرادی ه سانت رج د   50.7  یدما   2022ژانویه  

ثبت شده بود.  1962بار در سال  کی قبال فقط  ییدما نی کند. چن یم یکشور برابر نی ا

  ی آتش سوز   کی را تجربه کرد.    یگسترده ا  یها  ی آتش سوز  شی ماه پ   ای غرب استرال

نزد ب   یکی در  مارگارت  زم  شی رود  هکتار  هزار  سوزا  نی از شش  ورا  را  مرد  ند  م 

تخل به  ها  ه ی مجبور  فرار   خانه  سال    ها   اینکرد.    و  این  ابتدای  که  است  حالی  در 

  آرام   اقیانوس   در  النینا  هوایی  و  آب  پدیده  وقوع  2022  سال   برای  هواشناسی  هایمدل 

( آمریکا)    ملی  اقیانوسی  و  جوی  اداره  بینی پیش   اساس  بر.  کنندمی  بینیپیش  را

  د خواه   گرمی  زمستان  نسبتا  جنوبی  هایایالت   در  بویژه  و  اآمریک  در  رو   پیش  زمستان

 در  آمریکا  غربی  جنوب  هایایالت   در  خشکسالی  وقوع  احتمال  رو  همین  از.  بود

 های سوزی آتش   وقوع   برای   بستری  تواندمی   شرایط  این.  نیست  انتظار  از  دور  تابستان

  که   رودمی   رانتظا  2022  سال  طول  در.  باشد  2022  پاییز  و  بستانتا  در   خطرناک 

 همین   در  .باشیم  قطبی  هاییخ  تر  سریع  ذوب   شاهد  و  یابد  ادامه  زمین  گرمایش  روند
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 که   دهدیم  نشان  (2022آگوست    11تشار یافته در  ان )  دی جد  پژوهش  کی   جهی نت   رابطه

  مناطق   گری د  از  عتری سر  برابر  چهار  گذشته  سال  40  یط  ی کره زمینشمال  منطقهدر

  ی نواح   که  معروف است  شمالگان  که به  منطقه  این  شی گرما .است  شده  گرم  نی زم  کره

. گذاردیم  ری تاث   اهای در  آب   سطح  بر  ردی گیم  بر   در  را   شمال  قطب  اطراف

  هوا   یدما   از  داده رشته  چهار در  که   ی فنالند  و ینروژن  هشگراوپژ  دی جد  یهایبررس

  شامل   منتشر شده  چری ن   هی نشر  در  آن  جهی نت   و  اندکرده   ی بررس  را  شمالگان  مدار  در

 با   پژوهشگران.  بود  دهی سر  ثبت  به  ماهواره  توسط  تاکنون  1979  سال  از  هاداده

  طور   به  دهه  هر  یط  شمالگان  یدما  که  دندی رس  جهی نت  ن ی ا  به  هاداده  نی ا  یبررس

 روند   که  دهدیم  نشان  رقم  نی ا.  است  افتهی   شی افزا  گرادی سانت   درجه  0.75  نیانگی م

  کارگروه .   است  نی زم  کره  مناطق  گرید  از  عتری سر   برابر  چهار  شمالگان  شی گرما

  ی دما   که  بود  زده  نی تخم  2019  سال  در  ییهوا  و  آب  امور  رد   ملل  سازمان  یتخصص

 برابر   دو  از  شیب »  آن  خاص  یمی اقل  یهایژگی و  لی دل  به  شمالگان  منطقه  در  هوا

 عتر ی سر  شی گرما  یرو  بر  پژوهشگران  هرچند  . ابدی ی م  شی افزا  «یجهان   نیانگی م

 نیا  از  هاآن   نی تخم  اما  دارند  نظر  اتفاق  جهان  ینواح  گری د  به  نسبت  شمالگان  منطقه

.  است   متفاوت  شمالگان  در  قی تحق  ییای جغراف  منطقه  و  یزمان   دوره  براساس  دهی پد

  هستند   باور  نی ا  بر   ییهوا  و  آب  امور  در  ملل  سازمان  یتخصص  کارگروه  کارشناسان

  افته ی   شی افزا  متریسانت   20  یالدی م  1900  سال  با  سهی مقا  در  اهای در  آب  سطح  که

  1990  سال  از  اهای در  آب  سطح  شی افزا  ندرو  سرعت  که  است  یحال  در  نی ا.  است

  انی پا  تا  اهای در  و  هاانوس ی اق  آب  سطح  که  شودیم  ینی ب ش ی پ .  است  شده  برابر  سه  بای تقر

  کالهک   که  است  یحال  در  نی ا .   ابدی   شی افزا  گری د   متریسانت   85  تا  40  یجار  قرن

  ییاتنه  به   شودیم   ک ی نزد  خود  ذوب  نقطه  به  پژوهشگران  گفته  به  که  نلندی گر  یخی 

  تا  را  هاانوس ی اق  آب  سطح  تواندیم  آن  شدن  ذوب  که  است  زدهخ ی   آب  از  یحجم  یدارا

  2019و این بسیار بیش از تخمین های سازمان ملل در سال    دهد  شی افزا  متر  شش

 .می باشد
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سرنوشت ساز در سیستم گردش آب و بخار آب بر فراز    فاجعه بار  غییرات بزرگ وت

 . آمازون

امازون های  تقبطو  جنگل  از  ر  یک    میلیارد  400ریبی  و  کوچک  و  بزرگ  گیاه 

خود مختص  هوایی  و  آب  پیچیده  است.خوردبر    مکانیزم  یک    نای   ار  در  مجموعه 

میلیارد تن بخار آب و ابر گونه را    20پیچیده    باط اورگانیکهارمونی مشخص و ارت 

اری  می کنند که باعث پدیده »باران درون جنگل« و ج  ردر شبانه روز از خود منتش

ب  از نظر طول و عرض بزرگ در فضای  آن ها می  شدن رودی  فوق  و  ین گیاهان 

ن است.  ی زمر، حجیم تر و سنگین تر از رود آمازون بر روی  زرگت ار ب گردد که بسی 

و ساحل    نئو  دیده که نظیر آن اما در مقیاسی کوچکتر در جنگل های کنگو، برن پ ای 

ی است. یکی از عجایب این پدیده این  عاج وجود دارد علت اصلی نام جنگل های باران 

راوش شده افزایش می  ار ت و بخی، کم آبی و کم رطوبتی میزان آب  که در هنگام خشک

اخیر حدود یک    ن دههیانه طی چندی جنگل زدایی های سالیابد.   )در عرض دو دهه 

فقط در سال   آمازون وارد چرخه سرمایه شده،  از جنگل های  میلیون کیلومتر مربع 

این حدود  دو  2019 بین رفته و  از  از سال    3یست هزار کیلومتر مربع  بیش  درصد 

تم ره شدن و تکه تکه شدن این مجموعه هماهنگ اکو سیساپ عث  با  بوده است(  2018

است.   های  شده  جنگل  هارمونی  مجموعه  این  از  بزرگی  های  بخش  هاست  ت  مد 

باعث کم رط  این سیستم  در  اند. گسست  داده  از دست  و خشکی  بارانی خودرا  وبتی 

  ه دید گر  و تکزاس در دهه های اخیر  مناطق وسیعی در برزیل، پرو و حتی کالیفرنیا

پرداخت(   است به آن خواهیم  تخمی )بعدا  پژوهشگران  بین رفتن  ن میزنند که  .    25از 

بارانی خواهد شد.   پدیده جنگل های  درصد جنگل های آمازون باعث مرگ و توقف 

این رود فضایی    2015این نقطه رسیده ایم. در سال  برخی می گویند هم اکنون ما به  

شورش توده های میلیونی    که به  ماندآب  دون  لو ب ئو  پا  سائومتوقف شد و شهر بزرگ  

این خشکی و کم    . یکی از پدیده هایی که اخیرا و متعاقبانجامید  ه نشینو فقیر حاشی 

که   شهر  این  اطراف  های  رودخانه  آب  میزان  کاهش  امده  پیش  موجب  رطوبتی 

ی  کریستال شدن فسفات ها و مواد شیمیایی ناشی از فاضالب کارخانجات و کشاورز 
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ر روخانه گردیده  نه با ارتفاع چند متر از سطح آب بست شکل کف گوتی ب صنع  بزرگ

اکنون سری به آفریقا بزنیم اما پیش از این بگوییم که پدیده فوق و اختالل ناشی    است.

ره نیز دامن طبیعت، محیط زیست انسان و جانوران  از سرمایه شدن جنگل های این قا

مور در  حال  این  با  است.  گرفته  سخت  ای را  قاد  گست ن  به  باره   رش ره  اپیدمی   دو 

آمد سایه مرگ را از سر ساکنان ر می  پرداخت، هیوالیی که به نظمارالریا خواهیم  

ن حشره  از تیره سنجاقک سانا(  dragonfly)آسیابک آب نشین    این قاره برکنده است.

رع برنج هند تخم گذاری می کند و هنگامی که باران های موسمی به  ای که در مزا

متری    1500در ارتفاع    رسد این حشره به پرواز در می آید و  بی هند میجنو  واحلس

ین همراه با رطوبت جو اقیانوس هند و به علت قابلیت بسیار باالی  زمین در جو زم

 هفت  از  بیش  تواند  می  ، متر  نتیاس چهار  تقریبی   طول   با  حشره  اینپرواز طوالنی )

پیماید.  (  کند  پرواز  پیوسته  طور   به  را  کیلومتر  هزار قاره را می  رود  درون  بین دو 

ق آمازون منتهی بین هند و جنوب شرقی افریقا مانند رود مافو عظیم و رطوبتی که ه

اقیانوس باالی  یک هفته حدود    حرکتدر    هند  در  در مدت  هزار    4است، سنجاقک 

، دریاچه ها افریقا ایجاد برکه ها  دشت های   ی جو در را طی می کند. رود باال  کیلومتر

های  ی می کنند. بچهو تاالب های فصلی می کند که حشرات در آب های آن تخم گذار

کنند می  تغذیه  ماالریا  پشه  دگردیسی  حال  در  نوزادان  از  حشرات  حااین  در .    ل 

به دلیل گرمایش زمی  نیز از    ن دچار تغییراتیهنگامی که این رود فضایی  گردیده و 

کاربرد با  هند  کشاورزی صنعتی  مهمتر  ها  تر  وسیع  هرچه  این  جنگ    آفت کش  به 

رو می  ریز  جانوران  و  دو  حشرات  هر  این  بدست دد،  تعداد    هم  ست  کاهش  باعث 

نشین اپ   و  آسیابک آب  شده    اخیر  ریا در سال هایماال  یدمیبروز و گسترش دوباره 

میلیون   300تا    200ت در سال های اخیر بین  مان جهانی بهداش. طبق گزارش سازندا

حدود   تعداد  این  از  که  شوند  می  مبتال  ماالریا  به  سالیانه  ن   400انسان  می هزار  فر 

  جهان اپیدمی ماالریا پنجمین اپیدمی جهان بین ده اپیدمی بزرگ    میرند و به این ترتیب

  ک ی ما در    گزارش می دهد »  از کنیا چنین  2021یک پژوهشگر در اوایل سال    . است

ترت  به  شروع  سفرها  بی مکان  ا   یدادن  کن   یدوره  در    می کرد  1984در سال    ای به  و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
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ب   ی. آب و هوا می ا  طول سال ها به طور منظم بازگشته فصل    نی آنجا به طور مرتب 

بود. اکنون آب و هوا  ین ی ب  شی پ بل قا زی کرده است. همه چ ریی تغ یخشک و فصل باران 

 یروب ی در نا 2016که در سال  یزمان  ،یروب ی تر است. در نا ین یب  شی پ قابل  ری غ اری بس

 اعتقاد  ،یکلشده بود. به طور   یسال خشکسال 5 نی گزی جا دی شد یباران و سرما م،ی بود

تر شدن و مناطق پرباران   است که مناطق خشک در حال خشک  ن ی بر ا  پژهشگران

کاهش تعداد .  «شده است.   تورکانا خشک  اچهی در  ا،ی . در شمال کن شوندیتر م  بمرطو 

سنجاقک آب نشین بر اثر افزایش کاربرد هر چه وسیعتر حشره کش ها و تاثیر آن بر  

اپیدمی و مرگ و  یکی از عوامل افزایش ابتال به این    افزایش حشره حامل ماالریا فقط 

ت افزاری بر این  میر آن است. عوامل دیگ یر دارند. در روز جهانی ماالریا در اث یش 

  رفتن   باال  و   ییهواو   آب   راتیی تغ  . اعالم کرد  یجهان  بهداشت   سازمان   2022  لی آپر  ۲۵

  که   بود،  خواهد  ی قاطمن   در  یماری ب   نی ا  گسترش  یمعنا   به  نی زم  گوناگون   مناطق  یدما

  اطالعات   یفن   ر ی مد  چر،ی فل  زابلی ا  دکتر .  است  نبوده  آن  از   ینشان   چی ه  نی ا  از  شی پ 

  ت ی قابل  و  ییتوانا  باعث   دما  شی افزا":  دی گوی م  تراست  ولکام  ه ی ری خ  موسسه  یعلم

  هشدار   او".  شودیم  یماری ب  نی ا  گسترش  و  ای ماالر  انگل  انتقال  یبرا  هاپشه  شتری ب 

 ست ی ز  یبرا  جهان  از  یشتری ب   مناطق  شدن  ترمناسب   باعث  یمی اقل  راتیی تغ: "دهدیم

  در   ای ماالر  رودی م  انتظار   شودیم  تر  گرم   جهان   هرچه.  شودی م  ای ماالر  ناقل  یهاپشه 

  که   است   بوده  آن  از  سردتر  تاکنون  که  کند  دای پ   گسترش  جهان  در  یتر  مرتفع  مناطق

  دما،   ش ی افزا  بر  عالوه   که  دهندی م  هشدار   پژوهشگران  "کند  دای پ   انتقال  یماری ب   نی ا

  ناقل   یهاپشه   عی رس   شی افزا  باعث  های خشکسال  بروز  یحت   و  رطوبت  و  بارش  زانی م

  چر ی فل  دکتر.  است  نشده   دهی د  حال   به   تا  یماری ب   نی ا  که   شود ی م  یمناطق  در  ای ماالر

  دوران   که  لی برز  و   بی کارائ   منطقه  یهاکشور   در  دهدیم  نشان  هاپژوهش : "دی گویم

  یبرا  یمناسب   ستگاهی ز  آب  رهی ذخ.  اندکرده  رهی ذخ  آب   شتری ب   مردم  اندداشته   یالخشکس

  با   است   ممکن  ی الخشکس  طی شرا  در   یحت   که  است  ل ی دل  نی هم  به.  کندیم  دجای ا  هاپشه 

  ن ی ا  اگر  که   است  نی ا  ینگران ".  می شو  رو  بهرو   نیز  یدنگ  تب   یماری ب   انتقال  ش ی افزا
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  ا ی ماالر  وعی ش  یبرا  یاحتمال  نی چن   شود،  یگن د  تب  یماری ب   بروز  ش ی افزا  باعث  عامل

   .دارد وجود هم

 

 :  فصل دوم

 COP26، 2021مبر نوا  کنفرانس گالسکو

ترفند دولت ها، استتار حمام  ،بکارانهی فر ییوهای ه  2021کنفرانس گالسکو نوامبر 

 ه ی سرما  یطی مح ست ی خون ز

بریت   2021نوامبر    1دولت سرمایه در    200سران   بهدر گالسکو  جمع   دور هم  انیا 

با سخ دو هفته  به  نزدیک  تا طی  آفیش های شدند  پر طمطراق و صدور    نرانی های 

لفا  ریب،پرف در  را  ها  دروغ  ترین  مقازشت  برای  تصمیم  گرمایش زمف  با  ین!! بله 

با   نیز  بار  آنها این  پاندمی  تحویل کارگران دنیا دهند.  وجود محدودیت های ناشی از 

مدیرای جمهوردر سطح رؤسا  19کووید   با  ،  و  اجتماع کردند  و حاکمان سرمایه  ن 

برایوج ایجاد هیچ محدودیتی  توان  که  نیزایه  سرم  ودی  کاری  اهل چنین  و   نداشتند 

روغ ها و فریبکاریهای سرمایه داران و دولتها را در  زبان بی زبانی، دنبودند، اما با  

افزایش  د مهار  د! درصدورد اینکه گویا به مسائل محیط زیست انسان ها می اندیشن م

تا سال   2گرمای زمین در سطح   می    را در برنامه کار دولت ها قرار  2100  درجه 

گدهند همین  که  است  حالی  در  این  چن !  از  بیش  در  کنفرروه  و  جلسه  ده  بین  د  انس 

پا ، سخنرانی هایی که 2015ریس سال  المللی و از جمله در بزرگترین آن کنفرانس 

قرارهایی گذاشتند که هیچکدام عملی نشد    ، قول ومی کرد گوش کارگران جهان را کر

لل  ل برنامه محیط زیست سازمان متحلی ساس  و نیز قرار نبود جامع عمل بپوشد. برا

(UNEP)   درجه ای دما قرار دارد. در    2,7جهان در مسیر افزایش    2021بر  در اکت

درجه    1.2نون  همین تخمین نیز بسیار خوشبینانه است. گرمای زمین هم اک حالی که  

است  1880ز  ا دهه  ( 2)نمودار    بیشتر  همین  در  نیز  حرارت  این  افزایش  بیشترین   .
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درجه    4به    2100سال    زد تاه است. این روند اگر با این سرعت پیش تاداد  ر رخ اخی 

نمی آید، اما همین حاال ما شاهد   زیاد خواهد رسید. چند درجه افزایش حرارت به نظر  

فاجعه   و  مخرب  افز تاثیرات  مثالً بار  درجه  ایش  دو  هستیم.  ای  درجه  یک  ناچیز   

قبل از هر چیز باید گفت ت.  یاف  واهدواقعیت خ  2035ایش حرارت زمین در سال  افز

می دهد. قطب شمال  نقاط مختلف جهان با اندازه های متفاوت رخ  که این افزایش در  

هد  ونی خوارجه افزایش گرما خواهد شد. بسیاری از نقاط زمین غیرمسکد  10شاهد  

بخش گردی  و  کالیفرنیا  در  اکنون  که هم  بسیاری  ه  د، چیزی  افریقای شرقی و  از  ایی 

است د  اهش  هاجا زیر  شرح  به  آن  دالیل  هستیم.  گاز    :آن  ناشیمقدار  از    کربنیک 

ترافیک، کارخانجات، نابودی جنگل ها )که می توانست مقدار زیادی از گاز کربنیک  

ر حال افزایش است و به همین دلیل  ل پیش د ش از سا را جذب کند( و غیره هر ساله بی 

یابد می  افزایش  زمین  جو  در  آن  حقیقی (4  و   3  )نمودار  غلظت  های  داده  ها  این   .

در   که  هستند  هایگوی سخن حالی  دولت  تاکنونی    ان  های  کنفرانس  در  شان سرمایه 

مین هنوز موفق نشده اند بطور رسمی حتی جمله ای دال بر ارتباط افزایش حرارت ز

حتی    ی فسیلی بگنجانند. شیادی و حقه بازی سیاستمداران، دولتمردان وسوخت ها با  

بدان جا پیش رفته اس حیط زی ای م ان هبرخی سازم   می کنند در   ت که وانمودستی تا 

حال مجاب کردن یکدیگر در این امر هستند و این در حالی است که از مدت ها پیش  

جنایت این  جهان  کارگران  بیشتر  س  برای  هفجیع  افزایی  رمایه  ارزش  که  چنان  م 

روز روشن   چون  کارگران  و سیه روزی  فقر  ازاء  به  اینان  است  بوده سرمایه  در  . 

آهن   فکر  ماهوی،  ناپ ارتباط  خلل  غیرقا ین،  و  سرمایه  ذیر  موجودیت  گریز  بل 

ها،   هولوکاست  ها،  جنایت  ها،  کشی  نسل  کل  محیطی،  زیست  فجایع  با  داری 

ا، دیکتاتوری ها و بشرکشی ها نیستند و  نمانی ه ، بی خا گرسنگی ها، آوارگی ها 

سکو  ارگانیک  سرشتی  ارتباط  این  باره  مط در  ا ت  کنند. لق  می  این   ختیار  در 

رسم بوده سرمایه سخن می گوید و گویندگانش   ابه چنان کهو مجالس مش  کنفرانس ها

ریح می عریان، وقیح و شنیع تصاز بوریس جانسون تا بایدن و همه مدیران سرمایه  

جا و این روز از ابعاد فجایع اطالعی نداشته اند و گویا قرار است از    تا این  کنند که
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ا پیش رفته که حتی  ه تا بدان جدیران سرمای شیادی این م  عد بفکر چاره باشند!!به ب این  

و   انحطاط  پوسیدگی،  شوند.  می  نفتی  های  غول  های  داده  شناخت  و   اطالع  منکر 

ها بر هیچ ن ها را پیموده است و در این روزکهکشا  اری اوج انسان ستیزی سرمایه د

ف همه  مسبب  که  نیست،  پوشیده  کار  محی   جایعکارگری  روابط  و  سرمایه  زیستی  ط 

اسنادیمزدی   آ   است.  مطابق  شرکتکه  شل، نها  نظیرکمپانی  انرژی  صنعت  های 

می قبل  از  پی  بی  و  زماکسون  کره  شدن  گرم  و  آنها  محصوالت  بین  که  ین دانستند 

برقرپیون  حدود  دی  در  است.  شرکت   40ار  پیش  شل  سال  و  اکسون  مثل  نفتی  های 

و    فسیلی آن هاکسید کربن تولید شده از سوخت های  دی اصوص  هایی در خارزیابی

در سال    پیامدهای مثال  برای  دادند.  انجام  برای کره زمین  آن  شرکت    1980انتشار 

جز در   560کربن به اکسید  گاز دی سطح  2060بینی کرده بود که تا سال اکسون پیش

( ظ ppmمیلیون  از  پیش  دوران  سطح  دوبرابر  یعنی  رسید  خواهد  گسهور  (  ترش  و 

وسط کره زمین تا حدود  که دمای مت   شودموجب می سرمایه داری صنعتی و این امر  

درجه در مقایسه با دوران پیش از گسترش سرمایه داری صنعتی افزایش پیدا کند.     2

زارش داخلی در کمپانی شل از پیامدهای یکسانی خبر  آن یک گپس از    فقط چند سال

اما مطابق گزارش شلمی ب رسی   داد،  یعن دن  بود زودتر  این سطح حتی ممکن  تا ه  ی 

افتد. این شرکت ها شکی نداشتند که پیوندی میان محصوالت آنها،  اتفاق بی   2030سال  

آنها از  ناشی  زیستی  محیط  صدمات  و  زمین  کره  شدن  که  ،  است  برقرار   گرم  چرا 

شد    میی  ین ب   تحقیقات آنها نشان دهنده این پیوند بود. مطابق ارزیابی شرکت شل پیش

کره زمین همچنین ممکن   ، و گرم شدن باال بیاید  که سطح آب دریاهای جهان یک متر

است به از بین رفتن الیه های یخی قطب جنوب بیانجامد )چیزی که در حال حاضر  

مدن سطح آب دریاها در سرتاسر کره زمین در حد »پنج  باال آ  ، که بهشاهد آن هستیم(

تا آن    گفته می شد  2015انس پاریس در سال  کنفردر    تا شش متر« منجر خواهد شد.

نیمی از بودجه    موقع جهت کنترل افزایش بیش از دو درجه حرارت زمین، بیش از 

ای  روعی برن وقت شتعیین شده در مورد گاز کربنیک مصرف شده بود. حتی اگر آ

این  استفاده از    2030کاهش استفاده از سوخت های فسیلی می بود می بایست تا سال  
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در  سوخت  یابد!!.  پایان  صورتها  این  اف  غیر    درجه   4زایش  سناریوی 

سال     (scenario RPC8.5)حرارت  اسیدی   2100تا  بود.  خواهد  واقعی  سناریوی 

به   نزدیک  نتیجه حل شدن  بنیک در آب های  گاز کر  درصد  80شدن آب دریاها که 

ت. گرم  سلک اات مهجهان و تشکیل اسید کربنیک در آن هاست، یکی از این تغییر

بارانی در مناطق مختل ف کره زمین به صورت یکسان انجام شدن زمین و تغییرات 

گ یا    2یرد.  نمی  سال    4و  تا  زمین  حرارت  متوسط  افزایش  معنای    2100درجه  به 

تلف زمین است. و این در عمل به نابودی کامل  نقاط مخارت در  تغییرات گوناگون حر

ر مورد تغییرات بارش بر سطح زمین، هم دطور  همین  یخهای قطبی خواهد انجامید.  

سنار زمی اکنون  قطبین  در  دهد.  می  روی  هولناکی  می یوی  بیشتری  باران  درصد  ن 

زندگی  ر قابل  بارد و هم زمان بخشهای بزرگی از سطح زمین به صحرا و بیابان غی 

و ت  ها  خانه  رود  سواحل  جهان،  از  هایی  بخش  دیگر  طرف  از  است.  گردیده  بدیل 

ستخوش امواج سهمگین دها میلیون کارگر فقیر در آنها بیتوته می کنند دصکه    ریاهاد

ریوی هر چه نزدیک تر آن به زیر آب رفتن این مناطق و پایان تر می گردند و سنا

نفرین این جمعیت عظیم  توده  نم سرماشده جه  زندگی  اکنون  بود. هم  یه داری خواهد 

یل، گرمای کشنده، فاجعه های  سعرض در م های کارگر ساکن این مناطق هزاران بار

خانم دریایی  و  تر  هوایی  شدید  هرچه  های  طوفان  و  برانداز  گیرند.  ان  می  قرار 

ژانویه   در  استرالیا  در  زیست  محیط  نتیجه    2020محافظان  در  کردند   آتش برآورد 

میلیارد حیوان   1.25سترالیا که حدود  اگسترده )معروف به مگابراند( در    هایزی سو

صورت آتش قیم  مست   به  توسط  غیرمستقیم  گست سوزی یا  ای های  در  تلرده  کشور  ف  ن 

زم  5.5شدند.   هکتار  آتش  میلیون  طعمه  جزیره  ین  مساحت  با  برابر  که  شد  سوزی 

جنگل وسیع  مناطق  اکنون  هم  و  است  ایایرلند  در  کشور  ی  تبدیل  ن  بیابان  به  پهناور 

زمین سازمان  است.  ای   گردیده  معدنی  اکتشافات  و  بران  شناسی  از   1399همن  در 

»از  درصد دشت   ۹۰وجود   ایران  است«  های  تعادل خارج شده  ای حالت  داد.  ن  خبر 

 ۸۹سازمان وضعیت را »بحرانی بزرگ برای کشور« عنوان کرد و گفت: »از سال  

کشور د  ۱۵۰،  ۹۳تا   آ  شت  عمال  حوزه  و  ندارند  حوزه   ۱۰بخوان  از  های  درصد 



 29 

ت در حاهایی هستند که  ها دشت آبخوان این سازمان  ادل در آنعلت  برقرار است«.  ها 

کرد دن   اعالم  خشک  »کمربند  در  حاضر  حال  در  به  ایران  نسبت  و  دارد  قرار  یا«، 

باسافزایش فرونش   با کاهش ها،  رش ت زمین در ایران هشدار داد و گفت: »با کاهش 

مواجه   پدیدهآب  امر  این  و  می   ایم  ایجاد  را  از  فرونشست  یکسری  آنکه  ضمن  کند 

وغبار خواهد شد«. به گفته    های گردشود و این تبدیل به کانون یز خشک می ها ن دشت 

ای که گفته   ایران به لحاظ طبیعی سرزمینی مخاطره خیز است »به گونه ،این سازمان

مخاطره آن در ایران  34ه است، دنیا شناخته شد ی که درره طبیعمخاط  43شود از می

هواشناسی، گرمترین بیست سال ثبت شده    هانیان جدهد«. بنا به اعالم سازمرخ می

در نیمکره   2019ده است. در سال  ساله اخیر روی دا  22وره زمانی  خ، در ددر تاری 

ث   400شمالی حدود   باالترین دمای  تاری بت شده  بار دماهایی ثبت شد که  خ بودند.  در 

همه    سوم  د. یککشور بین اول ماه مه و سی ام ماه اوت رکورد دما شکسته ش   29در  

آلمان ثبت شد و فرانسه و باال در  هلند در مقام های بعدی قرار داشتند.    این دماهای 

فضا  در  آن  بر حجم  و  دارد  تصاعدی  نیز روندی  متان  گاز  گاز کربنیک  بر  عالوه 

گر می  خشکان  میزدد.  افزوده  هوای  میلیارد  در  ذره  اساس  بر  متان  گاز   غلظت 

(ppb)   اندا . 2020تا    1984ی  جهانی بین سال هایری  زه گاز داده های سه مرکز 

این گا پاریس حدود  قرار  یعنی در مقطع    2015ز در سال  غلظت  ذره در  1850داد 

سال   در  و  بود  میلیارد  1900به حدود    2020میلیارد  در  یافته  افزایش   (ppb) ذره 

و همچنین باالتر   2019تا    2018بیشتر از سال    2020تا    2019ست. این افزایش از  ا

م اکیانگاز  است.  بوده  گذشته  دهه  در  ساالنه  رشد  نرخ  نیتروزین  یا  نیتروژن   سید 

(Nitrous gas)   ازن. حدود  الیه   هم یک گاز گلخانه ای قوی است و هم از بین برنده

مدت را تشکیل می دهد.  لخانه ای طوالنی  ازهای گشی از گدرصد از تشعشعات نا  7

رسید که نسبت به   2333ppb.ه  ب   2020در سال   O 2Nمیانگین جهانی کسر خالص

بیشتر از   2020تا    2019  یش یافته است. افزایش ساالنه اززااف ppb 1.2  2019سال  

باالتر از میانگین نرخ رشد بیش ا  2019تا    2018افزایش از   ل  سا   10ز  و همچنین 

و   گذشته سرمایه  های  دولت  که  است  رسم  هوایی  و  آب  های  کنفرانس  در  است. 
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ر می دهند و ی از هم پیمانان استراتژیک خود مدال های افتخابرخبه    اموسسات آن ه

در شاخص حفاظت از  وضعیت فالکتبار معرفی می نمایند.    برخی دولت ها را مسبب 

آینده که توسط دو موس نروژ،    ر شده کشور هاییه منتشسه سرماآب و هوا در سال 

زیست محیطی   یاستکه سسوئد و بریتانیا به ترتیب در صدر جدول کشورهایی هستند 

می  اجرا  را  اخوبی  ببینیم  وکنند!!  در  حین  در  این  است.  که    یالاقعیت چگونه  است 

سوئد طبق گزارش سازمان محافظت طبیعت این کشور ساالنه به اندازه کل دی اکسید 

وسط خودرو های موجود این کشور همین مقدار گاز کربنیک را از  د شده ت بن تولی کر

در که  مجنگ  ختانمناطقی  قطع   آن  اجتماعی  سرمایه  جنگل  حوزه  بوسیله  آن  ی  لی 

عالوه بر این مقدار زیادی گاز متان از این مناطق شوند، به فضای زمین می فرستد و  

ه یا تورب )پوده یا تورب  ادی پودقدار زی ساطع می شود. عالوه بر این سوئد ساالنه م

اند  طور ناقص تجزیه شده   به  که  نا رنگ خزه ها و گیاهای تا سیاهبه توده متراکم قهوه

می مگفته  پوده  زمینشود.  در  وعموالً  مرطوب  بسیار  و    های  معتدل  مناطق  در 

ه نخست  رود، پوده مرحل کار می  آید و به عنوان سوخت بهسردسیر جهان به وجود می 

است که از غلظت کربن زیادی برخودار می باشد، این توده در   سنگ  غالتشکیل ز

تکام تولید می کندد عالل خومسیر  نیز  بر گاز کربنیک گاز متان  به کشورهای  وه   )

و نروژ و سایر کشورهای اروپایی صادر می کند. عالوه بر این  مسایه نظیر فنالند  ه

کم چیزی  سوئد  های طبیعی  جنگل  از  از  بعنوان درصد    10تر  چه  آن  و  مانده  باقی 

ش  ایی، هم آفت ک  شیمی کود    جنگل دیده می شود کشاورزی صنعتی جنگلی است که هم

می شده    در آن مصرف  (phenoxyacetic acid)  خطرناک و هورمونی نظیر  های

می شود و همه این عوامل دست به دست هم داده باعث کاهش شدید حیوانات اعم   و

موجودا  ت از  ریز  پرندگ ت  گردیده اا  کشور  این  جنگلی  بزرگ  حیوانات  و  جوندگان   ،

یش در دستور کار است عمال  ه از مدت ها پ ری ک ه دا با سیاست جنگلی سرمای   .است

باز گشت سرمایه بجای  کاشت، داشت و بردا  سیستم با زمان بسیار کوتاه  تا    20شت 

  است   یکساله  برداشت  سال و حتی بیشتر در گذشته دورتر اکنون تالش در جهت  30

قات  . تحقی )در پایان این فصل به وضع ناهنجار جنگل کاری سوئد باز خواهم گشت(
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نشان میجد حفاظت  ید  از  بعضی  که  ج  شده   دهد  جهاننگلترین  ا  های  آنکه  بیش  ز 

این  اند.  دسته  این  از  سوئد  های  جنگل  و  هستند  کربن  تولیدکننده  کنند،  جذب  کربن 

این  های حفاظت شده  جنگل به به  شده   دلیل  تبدیل  کربن  در معرض  تولیدکننده  که  اند 

گستردهسوزی آتش درختان  ،های  ک  قطع  ساخت شت  و  با  دهه    جنگل  ارمتغایر  دو  در 

که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده از   جنگل  10کم  ند. دست اگذشته بوده

لیدکننده  ه به توهه گذشت جمله پارک ملی یوسیمیتی در ایالت کالیفرنیای آمریکا در دو د

زون  آما  کربن بدل شده است. داده های رسمی نشان می دهد روند نابودی جنگل های

زارش آژانس  ر رسیده است. گاخی   سال  15زیل به باالترین میزان در بیش از  در بر

نوامبر   )اینپه( در ماه  برزیل  نابودی جنگل ها در    2021فضایی  داد که شدت  نشان 

اخیر   افزد  22یک سال  یافرصد  داده ها حدود  ایش  ترین  تازه  براساس  است.    13ته 

و   ج  235هزار  این  از  مربع  دنگل  کیلومتر  دورها  که    2021-2020ه  ر  شد  نابود 

 . استبه این طرف  2006ز باالترین رقم ا
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ب   2نمودار   اختالف  گرفتن  نظر  در  و  2020سال  )   درجه 1.02  نی با  درجه    -0.16( 

ثبت   خی دوران تار  نی تر  ده سال گذشته گرم   .دی آ  یت م بدس   درجه  1.18  (1880ل  سا)

 ه است. شده بشر بود

 

 

در    رهواحد ذکربن در اتمسفر )  دی اکس  یمداوم غلظت د  شی زاه افنشان دهند  3نمودار

رصدخانه  ppm  ونی لی م در  شده  مشاهده   )Mauna Loa NOAA  هاوا در    یی در 

گ  60طول   اندازه  ا  یگازها  یری سال.  سال    یگلخانه  :  منبع.  شد  آغاز  1959در 

NOAA    ال  است و این در حالی است که داده های س  2019. داده ها تا تاریخ مارس

دارد. ت  و زمین حکای ( در فضای جppmذره در میلیون )  413.3از غلظت    2020

سال   میزان     2013در  به  گاز  این  فقط    ppm  396غلظت  از    ppm  4یعنی  کمتر 

تاریخ افزایش این گاز می داند در  فی  ه عطنقط   در همین سال  آنرا  IPCCمرزی که  

( است  آ  141بوده  از  قبل  دوره  به  نسبت  افزایش  قابل  سرماغاز  در صد  داری(.  یه 

این گا اینکه میزان غلظت  تخری توجه  نگهداشتن وسعت  ثابت  از  ز که جهت  آن،  بات 
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در جو در    ppm  450درجه افزایش گرمای زمین در نظر گرفته شده است    2جمله  

 است.  2100 سال

سال   اول  نیمه  در    در   یاگلخانه   گاز  نی ترمهم  کربن،  دی اکسی د  غلطت  2022اکنون 

 شده   شتری ب   بشر  خیتار  در  یگری د  زمان  هر  از  و  دهی رس  ونی لی م  در  بخش  421  به  جو،

ثبت گردید و از آن تاریخ هنوز    2021بخش در میلیون در اکتبر سال    417رقم    .است

نگذشته که رقم   ن گاز کربنیک در جو زمین کلید می وی بخش در میل  421یک سال 

گرفت  سرعت  بمعنی  این  افزایش    نخورد!  بیشتر  چه  گازهر  با  این    افزایش   همراه 

، نیاز سرمایه به انباشت نجومی تر  د خامه ای موارف سرمای تولید و مص  سرسام آور

های کمر شکن  یاز بی انقطای انباشت علیرغم بحران  ویژگی تولید سرمایه و ن است.  

روز سرمایه سیه  و  فقر  ها    ی،  صد  آوارگی  جنگ،  کارگر،  های  توده  افزون  روز 

گرس کارگر  سرپناهمیلیون  بی  و  چاک  نه  سینه  سرمایه  های  دولت  عربده   است. 

، ایجاد حوزه های جدید تولید نظیر انرژی بادی و آفتابی، اف سرمایهرفت و انکشپیش

انکشاف غول آسای آن    سر می دهند و این تنها حاصل  خوردو های الکتریکی و غیره

یستی برای بشر بهانه ای  افزایش گازهای گلخانه ای فجایع بی انقطای محیط ز  !!است

سرمایه   افزایش  برای و  سود  رو  تولید  های  به  قرار  جدی ش  هیچگاه  ها  این  است،  د 

یعی که  همه فجا  سرمایه صاحبان    اهی برای سعادت بشر کارگر باشد.نبوده و نیست ر

آور می  بشر  سر  ب   دن بر  مجامع  و  ها  کنفرانس  این  جهت    ای  ههان در  مستمسکی  و 

آنچنان که بنمایه و طبیعت   پیش ریز سرمایه قرار می دهند و  دگشایش حوزه های جدی 

جستجوی خود برای سود افزون تر و طالئی تر را   سرمایه داری است همگی  تولید

صنعتی و    تولیدسخن از چالش عوارض مخرب  !  ندمی نهنام  در » خدمت«  به بشر  

در حالی که در عمل همانگونه که !! زیست محیطی می کنندبا تولیدات جایگزینی آنها 

هیچ موردی    می شود، هیچگاه و دراز ارقام اعداد بیان شده در این نوشته ها نتیجه  

در طول حیات سرمایه داری قدمی در جهت بهداشت، درمان و حفاظت محیط زیست  

ادن، دریاها،  ، معکشاورزی  که تبدیل زمین  هنگامی  ند.انسان و جانوران بر نداشته ا

وگاز نفت  منابع  ها،  خورشید  ،هوا   ،دریاچه  نور  و  شبه    باد  کار  نیروی  استثمار  با 

میلیارد کارگر جهان به سرمایه، امر روزمره سرمایه داری و نیاز   ونیم  نجرایگان پ 

های  زوده حوزه  وشی از ارزش های افچشم پ   لحظه، لحظه بقای این نظام است، بحث

حرف ها و دعاوی دیگر سرمایه داران عوامفریبی   مثل تمامیسرمایه    جدید پیش ریز



 34 

توسعه  از یابی شده،  زیستی، ب   اوین محیطتحت عن   محض است. تولید و عرضه کاالها 

تالشی است از طرف    غیره  و  (Sustainable developmentمایه داری )پایدار سر

های   دستگاه  و  اینلت دوتولیدکنندگان  داران  سرمایه  گویا  که  آن   ی  به    یا  تولید  حوزه 

آیا واقعاً چنین است؟ آیا   مصرف کنندگان توجه دارند!  انسان و  سالمت  کیفیت کاال و

خا فریبکاری  در  و  تبلیغات  دائره  از  بیشتر رج  از کسب سود هر چه  ها هدفی غیر 

محرک    اری، منشأ،وجود دارد؟ تولید کاالئی و پیشرفته ترین شکلش، تولید سرمایه د

فیتیشیستی محصول کار انسانی اس تمام نمای نقش  آیینه  ت، نفس جایگزینی رابطه و 

ن همه چیز شدن کاال یا سرمایه و هیچ انسان ها با رابطه میان اشیاء و کاالها متضم

، زمینوی    محیط زیست در سیطره حاکمیت سرمایه، کارگر،  چیز شدن انسان است.  

یش  یاز زندگی بشر مربوط می شود روند هیچ شدن پ که به ن   تا جائی  هوا، آب و فضا

تا باالی بی   ایفای نقش خدائی خود را  می گیرند و در عوض سرمایه است که پویه 

ا تاخت می دهد. فیتیشیسم کاال نتیجه اجتناب ناپذیر جدا شدن انسان از کار و  نهایت ه

داد، انکشاف فلزات    چنانکه در نوشته های پیش رو نشان خواهیم  است.محصول کار  

از الیه های    و تا افزایش نجومی تولید انواع کاالهای نو    تا کنون شناخته شده و جدید

هر چه  لیل هدفی جز سود و تولید سرمایه  مین دو به  نبوده  خارجاز قاعده فوق    زمین

بیشتری از هر واحد پیش ریز شده ندارد و تماما سرمایه محور و ضد بشری بوده و  

لیدی سرمایه داری نتیجه دیگری جز آن چه تاکنون شاهدش  ی روابط توبه حکم هست 

 . شتداخواهد بوده ایم ن 

  ی هاانوس ی اق  که  گفت  2022مای    18  روز(  او  ام  وی دبل)  یجهان   یهواشناس  سازمان

 ثبت  زمان  از  حد  نیباالتر  به  بودن  یدی اس  و  دما  نظر  از  2021  سال  در  جهان

 ده ی رس  حد  نی باالتر  به  یقطب   یهاخی   ذوب  لی دل  به  آنها  سطح  و  اندده ی رس  رکوردها

  م ی اقل»:  می گوید  یاهی ان ی ب   در  ،یجهان   یهواشناس  سازمان  کل  ری دب   تاالس،  یپ ت ر.  است

گوید"  او  ام  وی دبل"  .«کندیم  ریی تغ   ما  دگانی د  برابر  در  دارد  نی زم   سال   در  که  می 

  ی گری د  انزم  هر  از  شی ب   نی زم  جو   در   موجود  متان  و  کربن  دی اکسی د  زانی م  2021

  ال "   به  موسوم   دهی پد  ل ی دل  به  گذشته   سال  یهوا     .بود  یصنعت   سرمایه داری  دوران  در

  سال   هفت  جزو  همچنان  حال   نی ا  با  بود،  ترمعتدل  یکم  2020  سال   با  سه ی مقا  در"  ای نی ن 

 رتری د  ای   زودتر: " گفت   تاالس  یآقا.  داشت   قرار  رکوردها  ثبت  زمان  از  نی زم  تر  داغ

  جذب   محل  نی ترمهم  هاانوس ی اق."  گذاشت   می خواه  رکورد   نهالسا  ی گرما  نظر  از  باز
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 در  اتمسفر  در  شده  انباشته  یاضاف  یدما  درصد  90  آنها .  هستند  تصاعد  و  شی گرما

. اندکرده   جذب  را  سرمایه  ید ی تول  کربن  دی اکس  ید   درصد   23  و   ری اخ  لسا   170

 اندشده  ترم گر  یتوجه   قابل  طور  به   ری اخ  سال  20  در   هاانوس ی اق  گزارش  نی ا  براساس

 وی دبل" گفته به. ابدی  ادامه رودیم انتظار که یروند  گذاشت، رکورد 2021 سال در که

.  بود   نخواهد  برگشت  قابل  سال  انارهز  ای   صدها  یبرا  احتماال  ریی تغ  نی ا"  او  ام

 هزار   26  در  حالت  نی تر  یدی اس  در  کربن  دی اکس  ید  جذب  لی دل  به  نی همچن  هاانوس ی اق

  است،   آمده  باال  متر ی سانت   4.5  اهای در  سطح   گذشته  دهه   کی   در.  دارند  قرار  ری اخ  سال

 برابر   دو   از   شی ب   2021  تا  2013  از   اهای در  سطح  ساالنه  شی افزا  زانی م  که   ی طور  به

"بود  2002  تا  1993   گرما،  یهاموج   از  یفهرست   نی همچن "  او  ام  وی دبل. 

 کرده  هی ته  نجها  اطراف  در  یمی اقل  یهافاجعه   ری سا  و  هالی س  ،مهیب  یهای سوز آتش

 که   دهندیم  نسبت"  ای ن ی ن   ال"  ییهوا  و  آب  دهی پد  به  را  امسال  بد  یهوا  کارشناسان  .است

 ها   لی س.  بگذارد  اثر  جهان  مناطق  همه  بر  تواندیم  و  ردی گیم  نشات  آرام  انوسی اق  از

  ار ی بس  یبارندگ  می اقل  ریی تغ  لی دل  به  نی زم  اتمسفر  شدن  گرمتر  اما  دن دار  یمتعدد  عوامل

  گرما   دی شد  یهاموج   2022سال    ری اخ  یهاماه  در  .است  کرده  تر  تملحم  را  دی شد

ها  معاش  امرار  و  یزندگ .  ت س ا  داده   قرار  ری تاث   تحت  را   هند  شمال  نفر  ونی لی م  صد 

  جمله   از.  کرده  تجربه  را   گرما  موج  پنج  مارس  ماه اواسط  از  کشور  ن ی ا  از  ییها  بخش

. دی رس  گرادی سانت   درجه   49.2  به   یدهل  از  ییهاقسمت   در   دما  مه  ماه  اواسط   در

  به   نی همچن   و  کرده  کم  را   گندم  دی تول  رمنتظرهی غ  یدما   که   ها نشان می دهند  گزارش

.  است   شده  منجر  االتی ا  یاری بس  در  برق  قطع  به  و  زده  دامن  برق  یبرا  تقاضا  شی افزا

  هاتابستان.  بود  ر ی اخ  سال  122  در  رقم  ن ی باالتر  مارس  ماه  در  دما  حداکثر  نیانگی م

  مناطق   در  خصوص  به  ،فرساستطاقت   یفصل  هند  یهابخش   از  یاری بس  رد  شهی هم

 . با حداقل های زندگی مواجه می کندکه توده های عظیم کارگری    یمرکز  و  یشمال

  تابستان   نی تر  داغ  شاهد  کای آمر  سازمان هوای جهان در سال گذشته  گزارش  اساسرب 

  2021  سال  در.  گذشتندرد  دی شد  یگرما  با  مرتبط  حوادث  اثر  در  نفر  صدها  و  بود  خود

  ی سوز آتش  نی بزرگتر  رتبه  و  سوزاند  را  مربع  لومتری ک  3900  یکسی د  یسوز آتش

 ین است. در امریکا چن   نوان نمونهیش بعپیامد های گرما  .کرد  ثبت  را  ای فرنی کال  خی تار

  سد   ساخت  لی دل  به  که  وگاس،  الس  یکی نزد  در  ن وادا  و   زونای آر  مرز  در  دی م  اچهی در

  25  به   که  کاستی آمر  در   آب  مخزن  نی بزرگتر  شده،  ل ی تشک  ورادکلو   رود  بر  هوور
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، تولید انرژی و نیاز رساندی م  آب  کی مکز  کشور  و  کای آمر  التی ا  سه  در  نفر  ونی لی م

ب مایه صنعتی کشاورزی و داسر تامین می کند  همی    ز ی انگرت ی ح  ابعاد  نجایا.  آب را 

  وضع  ترکنندهنگران  عواقب  درباره  آب  کارشناسان.  ستا  کای آمر  غرب  در  یخشکسال

  ک ی   به  شدن  بدل  خطر  با  کند  افت  همچنان  سد  آب  اگر  نکهی ا:  دهندی م  اخطار  یجار

 لی تحو  ای   برق  دی تول  به  قادر  رگی د  هوور  سد  که  یسطح   -  روبروست  مرده«  حوض»

  کای آمر  یغرب   ساحل   در   دی شد  یخشکسال  رودیم  انتظار   که  یدرحال.  بود  نخواهد  آب

  در   آب   مصرف   در   شده  گفته  ای فرن ی کال  یاهال  به  شود،   تردب   تابستان  داغ  یهاماه   در

  مردم   شده  هی توص.  شوند  روبرو  یاجبار  یهاتی محدود  با  ا ی   کنند  ییجوصرفه   خانه

  لس   در.  رندی بگ  یترکوتاه  یهادوش   و  دهند  کاهش  را  خانه  اطی ح  در  آب  از  استفاده

  کم   درصد  35  را  خود  آب   مصرف   زانی م  شده  خواسته  ساکنان  از  یاری بس  از   آنجلس،

  در   یآب   سال   شروع  نی ترخشک   ای فرن ی کال  که  است  آن  از  بعد  هات ی محدود  نی ا.  کنند

ی  کشاورز   یبرا  تی وضع.  است  کرده  تجربه  را  رکوردها  ثبت  زمان  از  خود  خی تار

  ی کشاورز  صرف  دی م  اچهی در  آب  درصد  75  حدود.  است  سخت  اکنون  هم  صنعتی

  سوم   کی   از  شیب   امریکا به تولید  سرمایه های عظیمی در این بخش  .شودیم  صنعتی

 ها ده  اما.  مشغولند  ای فرن ی کال  در  کای آمر  مغزدار  یها دانه   و  وهی م  سوم  دو  و  جاتی سبز

صنعتیکشاورز  چون  مانده،  عرزی   لم  نی زم  ب ی جر  هزار   کشت   یبرا  یکاف   آب  ی 

 دارد،  نظر  ری ز  را  آب  سطح  ریی تغ  که  سازمان فضایی امریکا   ناسا،.  دندار  محصول

 خ ی تار  در  هایخشکسال  نی دتری شد  از  یکی   وارد   اکنون  کای آمر  غرب  که  دهدی م  هشدار

ر،ی ر یت  یج  . شودی م خود   رسد یم نظر به  م، ی اقل ریی تغ با: »می گوید ناسا، شناسآب گ 

 هم   برف  و  باران  شده،  گرمتر  نجای ا  هوا.  باشد  کرده  ختنی ر  به  شروع  نوهای دوم  که

 آتش   کا،ی آمر  غرب  مثل  ییجا  در  سپ   هستند،  شدن  خشک  درحال  سدها.  شده  کمتر

ری ر یآقا." خواهد داد رخ تریبیش یهای سوز "  دتری شد"  درحال امدها ی پ  نی ا که گفت گ 

  ی برا."  می هست   آهسته   حرکت  با  فاجعه  کی   بروز  شاهد  هک  است  نی ا  مثل: "هستند  شدن

  هاچاه  کنند،یم  ی زندگ  ایفرن ی کال  صنعتی  یکشاورز  منطقه  قلب  در  که  یکسان   از  یلی خ

.  افزایش می یابد  را  قی عم  یهاچاه  حفر  هزینه  و  کرده  شدن  خشک  به  شروع  حاال  زا

  م ی خواه  آب   گری د  ماه   دو  ا ی   کی   که  می دان ینم  گری د  چون  است  یترسناک  ت ی وضع»

  مواد   به  آنها  آب  اما  کند،یم  کار  هنوز  هاچاه   هرچند  ینواح  ی اری بس  در.«  نه  ای   داشت

  سال   ونی لی م  4.1. ستی ن   خوردن  قابل و  شده  هآلود  یکشاورز   در  استفاده  مورد  ییای می ش
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  سطح   ،شکل نگرفته بود  یانسان   هنوز  و   بود  جنگل  از  دهی پوش  شمال  قطب  یوقت   قبل،

 کا،ی آمر  متحده   االتی ا  دولت   یهاداده   به  بنا.  دی رسیم   زانی م  نی ا  به   جو   کربن  د ی اکس  ید

  و   کی   زا  شی ب   به (  ppm)  ونی لی م  در  بخش  421  به   دنی رس  با  کربن  دی اکسی د   غلظت

  ( آغاز رشد و گسترش سرمایه صنعتی )  یصنعت   انقالب  از  شی پ   آن  غلظت  برابر  می ن 

 حال   در  نی زم  اره ی س  که  دهدیم  نشان  کربن  دی اکسی د  یباال  غلظت  نی ا.  است  دهی رس

 انسان  نی نخست   رفتن  راه  از  ش ی پ   اری بس  که  یحالت   است؛  ری ناپذین ی ب ش ی پ   یحالت   به  ورود

  باال  نی زم  جو  در  ن ی چن   دکربن ی اکسید  زانی م  که  یزمان  تنها.  است  داشته  وجود  آن  بر

  نام .  بود  دهی رس  ppm  400  حدود  به  آن  غلظت   یوقت   است،   قبل  سال  ونی لی م  4.1  بوده،

  در .  بود  ما  معاصر  جهان  از  متفاوت   اری بس  زمان  آن   جهان  و  است   وسنی پل  اندور  آن

 از   باالتر  متر  25  تا  پنج  اهای در  آب  سطح  و  بود  جنگل  از  دهی پوش  شمال  قطب  زمان  آن

. با ین وجود تعداد گیاهان که فعالیت های آتش فشانی زمین بسیار باال بود.  یکنون   حد

ا دی  جذب  و  تصفیه  کرقدرت  را  کسید  بود.  داشتندبن  باال   کنفرانس   اکنون  بسیار 

 ژوئن   16  تا  و  است  ی برگزار  حال   در  آلمان  بن  در  ملل  سازمان  یمی اقل  راتیی تغ

 به  یاب ی دست   یبرا  را  نهی زم  کنفرانس  نی ا  است  قرار.  دی انجام  خواهد  طول  به  2022

  کاپ )  ملل  سازمان  یمی اقل  یرو   شی پ   کنفرانس   در  آنها   یسازاده ی پ   و  یعمل  یهاحل راه

 ملل   سازمان  یمیاقل  راتیی تغ  پنل  دانشمندان   کهنی ا  وجود  با.  کند  فراهم  مصر  در(  26

  ش ی پ   به  نسبت  درجه  1.5  سطح  ات   نی زم  شی گرما  محدودماندن  یبرا  که  اند   گفته  بارها

داری  از سرمایه   ی گازها  انتشار  از  درصد   45  معادل   2030  تا  دی با  ،یصنعت   آغاز 

  یی هاوا  بزرگ  رهی جز  یهواشناس  مرکز .  !!شود  کاسته  جهان  سطح  در  یاگلخانه 

ماه   را  ppm  421  غلظت آغاز    از  شی پ .  گرفت   اندازه   (2022)  ی جار  سال  مه  در 

داری  ن ی ا.  بود  ppm  280  حدود  جو  در  کربن  دی اکس  ی د  غلظت  ،یصنعت   سرمایه 

  و   ی شروی پ   یبرا  را  طی شرا  و   بود  مانده  ثابت  سال  هزار  شش  حدود  یبرا   غلظت

داری   کنون،   تا  یصنعت   انقالب  زمان  از.  کرد  فراهم  یبشر  تمدن  گسترش   سرمایه 

 یبرا  را  ارهی س  تواندیم  که  کرده  آزاد  جو  در  کربن  دی اکس  ید  تن  ونی لی تر  1.5  حدود

  موتور   اختراع  و  یصنعت   آغازسرمایه داری.  کند  گرم  رو  شی پ   سال  هزاران  ای   هاصد

  د ی تول  غاز سرآ  با هدف افزایش بارآوری کار  ذغال سنگ، نفت  مصرف افزایش  ،  بخار

  ی کشورها .  بود  یطی محستی ز  یهای آلودگ  جادی ا  و  یاگلخانه   یگازها  آورسرسام 
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  و   استخراج  در  یکل  طور  به  ایهسرم  و  یصنعت   انقالب  زمان  از  سرمایه داری  پیشتاز

 . اند بوده شتازی پ  آنها سرمایه ای مصرف و یعی طب  منابع تصاحب

 

 

 در جو زمین در دو دهه اخیر  مقدار گاز کربینک متصاعد و جذب شده 4نمودار 

بر فضا کرب  گاز  عالوه  در  آن  بر حجم  و  دارد  تصاعدی  نیز روندی  متان  گاز  نیک 

نسبت    2019افزوده می گردد. در سال   به  میزان گاز های گلخانه ای در جو زمین 

 نمودار زیر بوده است : 
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یک  د  5نمودار   هر  دررصد  بسزایی  تاثیر  که  مهم  ای  گلخانه  گازهای  گرمایش   از 

دهد. در ادامه به تشریح هر یک از آن ها از    مین  شان   2019در سال    زمین دارند را

د پردازیم.  می  زمان  طول  در  غلظت  و  مقدار  کنفرانس نظر  سایر    گالسکو  ر  نظیر 

پرداخته   گازها  این  از  یک  به هیچ  مدیران سرمایه  وانمود می تجمعات  و  نمی شود 

  با   مهمشکلی جز مقداری گاز کربنیک که آن    گردد که اکثریت توده های جهان هیچ

 ایت مدیران سرمایه و دولت مداران آن رفع خواهد شد!! در
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( از  ppbمیلیارد هوای خشک )بر اساس ذره در  غلظت گاز متان    میزان  6نمودار  

بین اندازه گیری جهانی  این 2020تا    1750سال های    داده های سه مرکز  . غلظت 

یارد بود و میل  ه درذر1850مقطع قرار داد پاریس حدود  در    یعنی  2015گاز در سال  

  ک ی متان  ( افزایش یافته است.  ppbذره در میلیارد )  1900به حدود    2020در سال  

ا گلخانه  حدود    یگاز  که  است  باق  کی قدرتمند  جو  در  اساس   یم  یدهه  بر  ماند. 

ز اثر  صد ادر  16( حدود NOAAمتحده )  االتی ا  یو جو   یانوسی اق  یره ملگزارش ادا 

ً ی دهد. تقر  یم  لی مدت را متان تشک  ین والط   یگلخانه ا  یگازها  شی گرما درصد    40  با

توسط منابع طب  تاال   ل)به عنوان مثا  یعی متان  فاقد درخت  ب ها،  ، مناطق جنگلی که 

( به جو منتشر  رما ذوب می شوند تندرا های سیبری که بر اثر افزایش گو    گردیده اند

ندگان ، ارکن نشخو)به عنوان مثال ،    سرمایه ایز منابع  درصد ا   60شود و حدود    یم

بردار   ی اورزکش بهره   ، ها  یبرنج  سوخت  ها  یلی فس  یاز  محل  و    ی،  زباله  دفن 

از سال   شتری ب   2020تا    2019از    شی افزا  نی ا  شود.  یم  نی توده( تأم  ستی ز  سوزاندن

م  نی و همچن   2019تا    2018 از  دهه گذشنرخ    نی انگ ی باالتر  در  بوده  رشد ساالنه  ته 

 است. 
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 انباشت سرمایه را نشان می دهد. ر طول رشد وز دنیترغلظت گاز  7نمودار 

)  تروژنی ن   دی اکس نیتروز  ا  کی هم    (Nitrous gasیا  گلخانه  است و هم   یقو  یگاز 

ر  انسان و بسیاری جانداران د جو زمین که محافظت کننده    برنده ازن  نی از ب   ییای می ش

درصد از    7  دود. حی استکه از امواج الکترو مقناطیس  مقابل نور فرا بنفش خورشید

ناش گازها  یتشعشعات  ا  یاز  تشک  یطوالن   یگلخانه  را  از    O2Nدهد.    ی م  لی مدت 

اق  کشاورزی و صنعتیو منابع    یعی منابع طب  ها ، خاکها ، سوزاندن   انوسی از جمله 

اس  ستی ز  ، کتوده  از  فرآتفاده  و  صنعت   یندهای ود  گاز    یمختلف  و  نفت  و  نظیر 

ها م  پتروشیمی  منتشر  جو  خالص    یجهان   نی انگی م  شود.  یبه  سال    O2Nکسر  در 

است.    افتهی   شی افزا  ppb  1.2  2019که نسبت به سال    دی رس  ppb  333.2به    2020

از    ش ی افزا افزا  شتری ب   2020تا    2019ساالنه   ن ی ن و همچ  2019تا    2018از    ش ی از 
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.  بوده است  در سال(  ppb  0.99سال گذشته )  10از    شی نرخ رشد ب   نی انگ ی باالتر از م 

جه داری  کشاورزی  از  یناش  O2N  یان انتشار  سرمایه  تأث   صنعتی  تحت  که    ر ی ، 

ن  زم  تروژنی افزودن  ط  یزراع  یها  نی به  گذشته    یاست،  دهه  درصد    30چهار 

و کود    یتروژن ی ن   یااز کوده  استفاده  لی به دل  ،صنعتی  یاست. کشاورز  افتهی   شی افزا

انتشار  70  ،یدام مسئول    دتاعم  شی افزا  نی دهد. ا  ی م  لی را تشک  O2N  درصد از کل 

بار جو استبود  O2N  ی رشد  در سال    .ه  نیتروژن  اکسید    327حدود    2015غلظت 

بر غلظت آن افزوده گردیده    ppb  1بود که بعد از این تاریخ هر سال    ذره در میلیارد

ند و  شتر از گاز کربنیک گرما را به خود جذب می کبرابر بی   310اکسید ازت  است.  

ن بر افزایش مای زمین است. مقدار تاثیر آن گررفت   به این ترتیب عامل مهمی در باال

 . تخمین زده می شود درصد 6-4حرارت زمین بین 

ل اگر این سه گاز گلخانه ای را با توجه به اثر گرمایی آن ها بر روی هم در نظر  اح

بر   گذاری گاز کربنیکیم و واحد های متان و اکسید نیتروژن را بر اساس تاثیر  آور

بدست می    2020( در سال  ppm)  420بیافزاییم غلظتی نظیر    مینافزایش گرمایش ز

درصد جو زمین را تشکیل می دهد نیز  75دود آید. باید توجه داشت که بخار آب که ح

  ( Methaneمتان )ای گلخانه ای دارد.  درصد بین گازه  70تا    36تاثیر گرمایی بین  

رت زمین است.  اره ح عامل افزایش درج   گاز کربنیک مهمترین  گازی است که بعد از

  ز بیش ا میالدی(  1800مقدار این گاز در جو زمین بعد از آغازسرمایه داری صنعتی )

ای    دو گلخانه  گازهای  کل  میان  از  زمین  افزایش حرارت  بر  آن  تاثیر  و  برابر شده 

تواند حرارت را    برابر بیش از گاز کربنیک می  23. گاز متان  است  درصد  20  حدود

ولی   کند  خود جذب  حدود    طولبه  زمین  جو  در  آن  مقدار    15-10عمر  است.  سال 

عالوه بر این سه گاز   است.  درصد  9-4تاثیر این گاز بر افزایش حرارت زمین بین  

در جو زمین افزوده می گردد    گلخانه مهم گاز های دیگری نیز بر مقدار شان ساالنه

ز هایی نظیر اگ.  می ین محاسبات نشده اکمتر آن ها وارد اکه در این جا بدلیل اهمیت  

تاثیر منفی آن از طریق جذب نور ماورا قرمز زمین است که  که    (Ozoneاوزون )

حرارت زمین را افزایش می دهد. سایر گاز های    درصد  6تا    3این گذر بالغ بر  در  

ای ونگهداری  گلخانه  تولید  روندهای  ها،  کارخانه  از  ای  که  زمین   سردخانه  جو  به 
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ترکیبات )فلو  فرستاده می شوند  )Fluorر  کم  آنها  میزان  ولی  درصد  1.5( هستند.   )

ور طبیعی وجود نداشته اند و صنعت  تاثیری بس مخرب دارند. گازهای فلور دار بط 

برابر موثر تر از   22000زها  ری آن هارا تولید کرده است. این گامدرن سرمایه دا

از   ساطع  گرمای  کربنیک  بر  گاز  عالوه  کنند.  می  جذب  بخود  را  ر بسیااین  زمین 

توانند هزار ان سال در جو زمین باقی بمانند. عوامل و مراکز تصعید  پایدارند و می 

از:  آنها ها  HFCs  عبارتند  خانه  و سرد  تهویه  الکترونیک  SF6،  یخچالها،  ، صنایع 

PFCs  الکترونیکآلومی   تولید صنایع  و  دستگاهها  CFCs،  نیم  و  تهویهیخچالها   ی 

 . هستند

تول اصلی  منبع  به  ک ید گحال  ایناز  که  ها،   همه   ربنیک  نماینده  و  برانگیز شده  بحث 

ای  در  داری  دولت های سرمایه  و  بسوی  مدیران  اتهام  انگشت  بخصوص  کنفرانس  ن 

یم. بوریس جانسون نخست وزیر  کنند باز گرد  یکدیگر بعنوان مجرم اصلی، روانه می

ر چاره  ر فکوز درگترین حامی محیط زیست است و شبانه ر بریتانیا وانمود می کند بز

ه  می باشد. او فراموش می کند و مطمئنا عمدا فراموش می کند ک اندیشی در این زمینه 

مارگارت تاچر به دلیل پر هزینه بودن استخراج ذغال    بریتانیا  80نخست وزیر دهه  

چند  سنگ فسیلی  های  سوخت  بدترین  از  یکی  بودن  پایان  به  رو  کارگر  و  هزار  ین 

پرستی او بلکه منافع    ری کرد و این نه از سر طبیعتبیکار و  معدن را روانه جهنم فق

بریتا  اجتماعی  و سود سرمایه  ایجاب می کرداقتصادی  به    نیا  زندتا دست  کار  .  این 

تول اولین کشور  بریتانیا  این که  بر  نفت و گاز در جهان  عالوه  ید کننده ذغال سنگ، 

بوده سرما تاچرخ  یه  بود.  ش  پترولیوم  بریتیش  به سوی  بریتانیا  سرمالذا  چر  داری  یه 

از صد    فظه کارگران جهان کوتاه است و فراموش کرده اند که بیشتصور می کند حا

بز امپراطوری  این  طبیعت سال  کل  و  ها  انسان  زیست  محیط  کننده  تخریب  رگترین 

  پوتین،   ،مان، بایدنه و هنوز نیز چنین است. اشک های تمساح مرکل صدراعظم آلبود

سرمایه داری آلمان بیش از یک صده است تولید کننده   یزند.رمی    ه نیزمکرون و غیر

نیز وارد کنند ت های فسیلی بود و هم اکنون  و خود مصرف کننده بدترین نوع سوخ 

استریم پروژه های  از طریق  گاز روسیه  باشد.  2و    1  مهم  رئیس جمهور چین   می 

چین که دیر    سهم  ا را زهای گلخانه ای با سرمایه داری امریکرقابت بر سر افزایش گا 
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ت  که  داند،  گذارد می  انکشاف سرمایه داری  به عرصه  پا  دیگر   50و    40ا  تر    سال 

امپر مدارج  به  تا  دارد  برسد. فرصت  زمینه  این  در  امریکا  و  بریتانیا  های  اطوری 

و برزیل ردیف می  ا، استرالی دالیل را سایر سرمایه داری های بزرگ نظیر هندهمین 

چه  کنند. آن  اسمدت   مبانی  »عی  زنی  ت  چانه  نیز  گرفته  نام  محیطی«  زیست  دالت 

طبقه  فه ارزش های تولید شده توسط  سرمایه های اجتماعی مختلف بر سر سهم اضا

کارگران و سرمایه    التی بیناست. هیچ عد  و کاهش هزینه های سرمایه  کارگر جهانی

  ی ضاف ارزش  از ا  یهر چند بر سر سهم بر  یبورژواز  یجناح ها  داران وجود ندارد،

و استثمار کارگران   ینظام با هم اختالف دارند، اما در بهره کش  تی و شرکت در حاکم

مقوله    .و اساس حقوق و عدالت روابط تولیدی سرمایه داری نیز این است  هستند  متحد

  ادعای   است که   و دروغ   یرواقعی به همان اندازه غ  در جامعه سرمایه داری   « عدالت»  

توسط سرما  دی خر کار«  ارو د  هی »  است.  م  نی غ  به همان  که    یجعل  زانی مقوله  است 

و    یحقوق  می و کل مفاه  یبرابر  ت،ی نسان عدالت، ا  ،ی از آزاد   سرمایه دارطبقه    انترجم

انسان   یاخالق بن   یجعل  ،یو  ن   هی سرما  یهست   ادی است.  استثمار  استوار    کار  یرو ی بر 

پدان و ج به جه  سرمایهاست و نگاه   از    یانسان   یزندگ  یدارهای امعه و انسان و همه 

هیچ .  ردی گ  یم  سرچشمه کار    یروی استثمار ن   نی هم  دی مصالح و شروط بازتول  یژرفنا

مشعد کارگر الت  و  دار  سرمایه  بین  واقع  ترکی  دروغاین  ندارد،    ی وجود   ی ن ی مقوله 

طبقه    هی عل  درومن ی ن   یدار آن را خلق کرده تا به صورت سالح  ه ی قه سرمااست که طب 

 . ردی طبقه به کار گ نی ا  یدار هی کارگر و جنبش ضد سرما
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ن وجود دارد عطش  زمانی که منابع عظیم نفت با هزینه تولید کم در جهاتا    8نمودار  

به ماده خام سرمایه ای سیر تولید  سرمایه  ناچیز  ناپذیر است. کاهش  نفت در سال  ی 

روزانه قیمت این کاالی   وجب افزایشکامال موقتی بود و اکنون ولع سرمایه م  2020

صاعد گاز کربنیک به جو زمین در  طبق برآورد ها ت ل  ده است. بهمین دلی گردی اسی  اس

سال  درصد    4،    2020سال   به  کاهش   2019نسبت  )بیشترین  است  داشته  کاهش 

میلیارد تن یعنی    35.33( با این ترتیب به میزان  النه بعد از جنگ دوم امپریالیستیسا

ف و یا کاهش بسیاری تولید توق  اثر  باز گشته است. این خود بر  2017د سال  به حدو

کاه کووید  ش  ها،  اثر  بر  ها  نقل  و  حمل  کل  و  کا  19ترانسپورت  مصرف  و  هش 

است.   بوده  گاز  و  نفت  ای  اولسرمایه  مواد  این  تولید  توقف  گواه  دیگر  بار  و این  یه 

چاره تنها  بعنوان  دیگر  کاالهای  زی   بسیاری  استخریبات  محیطی  معنای  ست  و  ت 

ای ضد سرمایه  و کار مزدی توسط شوراه مایه داری، لغد سرتولی دیگری جز توقف  

 ندارد.  داری کارگری 
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  2019بار در سال    نی اول  یکه برا  (The Production Gap)  دی گزارش شکاف تول

 ی لی سوخت فس  دی تول  یبرا   های سرمایه داری  دولت  یز ی ر  برنامه  نی تفاوت ب   ، ارائه شد

  2  ای گراد    یدرجه سانت   1.5به    شی گرمامطابق با محدود کردن    یجهان   دی ولطح ت و س

  ن ملل زیست سازما  برنامه محیطپژوهشگران    کند.  یم  یری گی گراد را پ   یدرجه سانت 

UNEP   تجرب   ییها  نشی ب از   تولید   شکاف   گری د  یگزارش ها  نهی خود در زم  اتی را 

  ی سوختها  زانی از دو برابر م  شی ب   دولتها قصد دارندآن ها می گویند    .می کنندارائه  

  دی گراد تول  یدرجه سانت   1.5تا    شی نسبت به محدود کردن گرما  2030ل  سا  در  یلی فس

 ر یی بدون تغ  یادی تا حد ز  2019ما در سال    لی و تحل  هی تجز  نی ولاز ا   دی کنند. شکاف تول

بعددو سا و    مانده است  یباق فور   ل  تر و  با روشن  بحران آب و هوا ،   ی،  تر شدن 

استخراج زغا   ی سرمایهلت هادو بر  ،  ل سن همچنان  ب گ  گاز  و  ادامه می    شتری نفت 

اکثردهند اتفاق.  به  قریب  در  دکنندگانی تول  یت  گاز  و  نفت  ر  عمده  برنامه   ی زی حال 

عمده زغال   دکنندهی تول  نی   بعد از آن هستند و چند  ای   2030تا سال    دی تول  شی افزا  یبرا

نند  می کزیرا پیش بینی    هستند  دی تول  ش ی افزا  ای ادامه    ی برا  ی زی سنگ در حال برنامه ر

نیاز های  که  و سوخت  انرژی  به  جهانی  سایر   سرمایه  از  ارزانتر  بسیار  که  فسیلی 

  د ی کوو  یری همه گ  ی از ابتدا  G20  ی. کشورهای است، افزایش خواهد یافتمنابع انرژ

ها  19- سوخت    یشتری ب  یمال  یکمک  انرژ  یلی فس  یهابه  تا  اند  داده   ی اختصاص 

 . اکپ 
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که    یلی فس  یسوخت ها  یجهان   دی تول  نی تفاوت ب   -یلی سوخت فس  دی شکاف تول  9نمودار  

  1.5 شی گرما یرهای با مس است وشده  ین ی ب  شی دولتها )خط قرمز( پ  یتوسط برنامه ها

ارد. در انتشار مطابقت د و سبز(    ی)خطوط آب   گرادی درجه سانت   2و    گرادی درجه سانت 

)  د ی اکس  ید آزاد م  ی ها  وخت سوختن س( که هنگام  2COکربن  شود    یاستخراج شده 

 است. ادی ان زهمچن 
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ان می  دولت های سرمایه و عمل آن ها دو چیز متفاوت را نش  یگاف زن     10نمودار  

ریزی   برنامه  مجموعدهد.  در  ها  فقط    یجهان   دی تول  شی افزا  از  دولت  و  گاز  و  نفت 

 دات ی منجر به تول  نی . اردحکایت دا  ندهی زغال سنگ را در دو دهه آ  د ی تول  ناچیزاهش  ک

آنهار  ت االب   اری بس  یآت  کنفرانس  د کهگرد  یم  ییاز  ها   2015پاریس    در  دولت  همین 

 ی درجه سانت   2  ای گراد    یدرجه سانت   1.5به    شی گرما  با محدود کردن  توافق کردند که

نیز شارالتانیسم دولت   2021تا    2015در همین مدت میان سال    .توافق کردندگراد  

ر مقیاس های این نمودا  د.ن بودم خروس از الی عبای روباه نمایا  نچوهای سرمایه  

به عنوان    یکی زی ف  ی واحدها  نمایش داده شده و  2040تا    2019از سال   ری در چهار مس

زغال سنگ   یسال( برا/ Gt) تن در سال اردی لی : مشده اندداده  شی نما هی ثانو یمحورها

م )   ونی لی ،  روز  هر  در  براMb/dبشکه  ت   ی(  و  سال    ونی لی رنفت  در  مکعب  متر 

(Tcm/بر تولید کنندگان و مصرف    .ازگ  یا سال(  ترین  این در حالی است که عمده 

نس گالسکو اعالم کردند که قصد ندارند از تولید کنندگان ذغال سنگ در آستانه کنفرا

  170ن کثیف ترین و مخرب ترین ماده اولیه انرژی که قریب و مصرف سرمایه ای ای 

اعالم کرد حداقل  ین یه چو مصرف می شود دست بشویند. دولت سرماسال است تولید 



 49 

از  2060تا سال   را  پا  نیز  هند  دولت سرمایه  و  دهد  ادامه می  این روند  هم   به  این 

قرار   ذغال سنگ  را حداقل استخراج و مصرف سرمایه ای  2070و سال  فراتر گذارد

هیچ   جهان  کننده ذغال سنگداد همزمان دولت سرمایه استرالیا یعنی بزرگترین تولید  

کشور الم    200تولید ذغال سنگ اعالم نکرد و کنفرانس سران  ال  انفصتاریخی جهت  

نداشتند گفتن  برای  حرفی  کام  در    !! تا  که  سرمایه  انیستیتوهای  های  تخمین  بنابراین 

  4مشخص شده باید بیش از این باشد و سناریوی    2040ا سال  ت   10و  9نمودار های  

زم گرمایش  داری  درجه  سرمایه  انکشاف  دوره  به  نسبت  است. و  یصنعت ین    اقعی 

اینان حرفی نبوده که  بار زندگی مابرای    و عملی  قرارهم  فاجعه   داشته   تغییر وضع 

  از   اطالع  ودکمب   نه  داری  سرمایه دولتمرد  و  سرمایه صاحب  هر  یا  ها  آن  حرف.  باشند

 منشور  یا  دل  سخن.  است  یدیگر  بنیادی  مسأله  که  محیطی  زیست  فجایع  اسفبار  وضع

 نه   که  است  این  آنها  دولت  و  داران  سرمایه  کل  اجتماعی  تیسه  از  فراجوشیده  شعور

  بشر   زندگی  کلید  جان،  ضامن  معاش،  ءامنش  حیات،  ممد   رسان،  روزی   عالم،  قبله  تنها

  و  آن  های  دولت جهنمی،  نظام  همین  نیز  آفریده  خود تمشکال   حالل  بلکه   است  سرمایه

  زندگی  اگر  انرگراک  ما  و  .ست  ها  آن  ساالنه  های  نشست  و  نگارنگر  انیستیتوهای

  تن داش  شب،   نان  برای  حتی  اگر   داریم،  انتظار   غیرآلوده  زندگی  محیط   اگر   خواهیم،  می

  کارگر   از  خالصی  فکر  به  باید  کنیم،  می  جستجو  خود  فرزندان برای  ای  آینده  پناه،  سر

 تولید   خواهیم  نمی  باشیم،  رکارگ  مخواهی   نمی  بر  را   پیکار  شالوده  باید.  باشیم  بودن

  مسلط   خود  زندگی  و  تولید  کار،  سرنوشت  بر  خواهیم  می  باشیم،  زش ر ا  فهاضا  کننده

  انداخته   خطر  به  مارا  زندگی  که  چه  آن  هر  تولید  چرخ  و  مکوبی   زمین  بر  پا  باید  .گردیم

و      !!نمائیم  متوقف  را  شده  نجانما  بالی  و که  تا وقتی  تا زمانی که ما ساکت هستیم 

ادور ب نمای  از سرمایه  است  یشترعتصاب، اعتراض و شورش ما مزد  تا وقتی که   ،

، پارلمان ها و های  و امید خودرا به جلسات  می خواهیم  مبرا تر از آالینده هازندگی  

همین است که تاکنون بوده و از    ماپاسخ سرمایه به    ی سرمایه داران آویخته ایم،وهو

   . این نیز فاجعه بار تر خواهد شد

« به  مدال های افتخارتقسیم »  با  س هافران که در این کن   به موضوعی باز گردیمون  اکن 

 از شد.  برخی از دولت های سرمایه و تف و لعنت به برخی دیگر آغ
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در شاخص  حفاظت از آب  و هوا در سال آینده که توسط دو موسسه )دیده بان آلمانی و  

آب و هوای نو یا جدید ( منتشر شده کشور های نروژ، سوئد و بری تان ی ا به ترت ی ب در 

!! کنندیرا اجرا م یخوب  ی طی مح ستی ز استی هستند که س ییورهال کشصدر جدو

   .ببینیم این در واقعیت چگونه است

  ساالنه کشور این طبیعت  محافظت ازمانس گزارش طبق سوئد که است یحال در این

  ود موج شخصی  و کوچک های  خودرو توسط شده تولید کربن اکسید دی کل اندازه به

  مناطقی از را کربنیک گاز مقدار همین( شخصی   خودرو میلیون 5 حدود) کشور نی ا

  به شوند، می  عقط آن اجتماعی سرمایه جنگل حوزه   بوسیله آن جنگلی درختان که

  ساطع مناطق  این از متان گاز زیادی مقدار این بر عالوه و فرستد می زمین  فضای

 کشور این سالیانه  شده ساطع بنیکرک زاگ کل درصد 13 حدودا  مقدار این و. شود می

تورب به توده   ای ه پود) تورب یا پوده زیادی مقدار ساالنه سوئد این بر عالوه. است

اند گفته  شده   هی طور ناقص تجزکه به ناهای خزه ها و گ رنگاهی س تا یااکم قهوه متر

  ری عتدل و سردسمرطوب و در مناطق م اری بس یهانی . پوده معموالً در زمشودیم

  ل ی مرحله نخست تشک پوده، رودیکار مو به عنوان سوخت به  دی آی جهان به وجود م

یر  خودار می باشد، این توده در مساست که از غلظت کربن زیادی بر سنگ زغال 

  کشورهای  به که ،(خود عالوه بر گاز کربنیک گاز متان نیز تولید می کندتکامل 

  نی ا رغمی عل. کند می صادر اروپایی کشورهای سایر  و  نروژ و فنالند ظیرن  همسایه

 زغال مانند یلی فس یها  سوخت از عتری سر اری بس تورب دی جد لی تشک که تی واقع

  یدارا ها  نهی زم از یاری بس در اما رد،ی گ یم  صورت یعی طب   گاز و نفت سنگ،

 سال، صد چند  ات  یزمان  انداز چشم  کی  در. است شده رهی ذخ کربن یادی ز ری مقاد

 با (تورب ) نارس سنگ  ذغال از یا  گلخانه یگازها انتشار که دده یم نشان اتمطالع

  بر (تورب ) نارس گ ن س ذغال احتراق ن،ی بنابرا. دارد   مطابقت یلی فس یگازها انتشار

  یبند طبقه. دهد یم کربن دی اکس ید  خالص انتشار سیلیف  یها سوخت سایر  خالف

 هی اتحاد کربن دی اکس ید تشارن ا تجارت ستمی س  سوئد، برق تولید ستمی س نی ب  تورب

  اساس بر هم. است متفاوت ملل سازمان رد هوا و  آب یالملل نی ب  مذاکرات و اروپا

 نوانع به  نارس سنگ ذغال ملل، سازمان یهوا  و  آب پنل اساس بر هم و سوئد

 ری پذدی تجد یانرژ منابع جزو سوئد قوانین در اما.  شود  یم یبند طبقه یلی فس سوخت

  سوخت"  کالس در تورب ذغال سوئد، یانرژ انس ژآ گفته طبق . تاس شده گنجانده
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  ددرص میزان .است  معاف کربن و یانرژ بر مالیات از که ردی گ یم قرار" گری د یها

 7 فنالند.  است جهان در باالترین تورب منبع از ایرلند و فنالند سوئد، سالیانه انرژی

 تامین دسوئ  که نکیم شفرامو   اما است درصد 0.7 سوئد و  درصد 5 ایرلند درصد،

 تا 2019 سال نی ب . است و هلند نروژ ،فنالند نیاز مورد تورب از زیادی مقدار کننده

  به .61  از و است افتهی  شی افزا درصد 19.7 ئدوس  شده کشت تورب عملکرد ،2020

  تورب  یبرا شده یری گ اندازه مقدار نی باالتر نی ا. است  دهی رس مکعب متر ونی لی م 1.9

  از خارج در ژهی و  به تقاضا شی افزا. است یری گ زهاندا شروع انمز از شده  کشت

  مشابه مدت  در درصد  13 شده  کشت تورب  راتصاد آن در که دارد وجود کشور

  فسلی  های سوخت دیگر منبع هیچ از سوئد که  حالی در این .است   افتهی  شی زااف

  بار باالی های پیشرفت از آن داری جنگل و انرژی صنایع  اما نیست برخوردار

  سود  متوسط نرخ از کشور این اجتماعی سرمایه سود سهم که برخوردارند کار آوری

  یطوالن   یسابقه ا یر ر جنگلدامختلف د یاستفاده از آفت کش ها. برد می باال جهانی

ز این که حوزه جنگلداری سوئد وارد فاز گسترده استفاده و بهره برداری  قبل ادارد. 

کارگران این  1800د دهه های آخر گردد یعنی حدوشرفته در این زمینه پی  صنعتی

شرکت ها با اره و تبر در گروه های چند صد نفره به جان درختان عظیم الجثه جنگل  

یز سرمایه بخوبی می دانستند که رفتند زیرا سرمایه داران این حوزه پیش رها می 

، ساختمان  فیت باالی جهت نجاریدرخت های تنومند و قدیمی محتوی فیبر های با کی 

همزمان با اولین ماشین های خودرو  کاغذ و غیره هستند. خمیر  ی چوبی، تولیدساز

گلی بارآوری کار را به درجه  وسایل خودرویی که قادر بود در مناطق سخت جن 

نیاز سرمایه های   جنگ امپریالیستی دومدر خالل یش دهد ظهور کرد. باالیی افزا

بود که  می یافت. در این جا ن افزایشی نجوب، ذغال و محصوالت آاروپایی به چو 

تولید انبوه محصوالت جنگلی راه چاره بود و جنگل در خود موانعی جهت گسترش  

انه های جدید،  ، حمل آن ها به کارخانجات و حتی کاشت جوتکنیک قطع درختان

ر، بوته ها و کل  داشت. یکی از این موانع رشد بی کنترل و بی انقطای گیاهان برگدا

نداشتند. سرمایه ای وه حوزه جنگلداری به شی  صرف سرمایه ای هانی بود که مگیا

  یمورد توجه قرار ممردم جنگل امروز را با ذکر کلمه آفت کش  توده که یزی چ نی اول

حشره   ای  داربرگ گیاهاندر برابر  دها،ی اس یفنوکس ز،ی برانگبحث  یدهد، علف کش ها

اواخر  فت کش ها زودتر از اده از آاستف حال، نی ر حشرات با ابراب  دراست  ددتکش، 
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داشت.   بلکه در حوزه دیگر از سرمایه کامالً متفاوت نه انجام شد و هدف 1940دهه 

به وجود آمد که   یتنها زمان  بزرگ اسی ه اشاره کرد که استفاده در مقکت ن  نی به ا دی با

  یجد  یزبه بازسا وعشر  )شمال سوئد( بزرگ نورلند اسی مق داریجنگل  یشرکت ها

  1950دهه  لی در اوا با محلول کلرات انجام داد  یاهی بردن پوشش گ نی ب  برای از

 یهاییکارآزما. شدانجام   مواد زیست کشری سا  یرو  یشتری ب  یهاشی آزما. کردند

از نظرگاه   بخش تی رضا جی با نتا بعدسوئد در چند سال  گری د یهامستمر در مکان

، تالش  1944سال  لی اوادر انجام شد.  و جنگلداری سرمایه،انیستیتو های کشاورزی 

  ییای می کنده در غان با انواع مختلف مواد ش یشاخه ها  لی از تشک یری جلوگ یبرا ییها

امی این مواد شیمیایی بسیار  )تم می کلروفنل سد و پنتا می کلرات سد ت،ی آرسن  می مانند سد

  یورمون با مشتقات ه 1948  اتشی انجام شد. آزما ان و جانورانند( خطرناک برای انس

و       (Tetraklordibenso-p-dioxin – TCDD-2,3,7,8)نظیر  

))MCPA( chlorophenoxyacetic acid-4-methyl-(    و

)*)PCB( d biphenylpolychlorinate( 

  یبرا تی با موفق نهای ، ا50 دهه لی آغاز شد. از اوا دهای اس یسپس در درجه اول فنوکس

و به این ترتیب با   ندرفت اده قرار گمورد استف  یر کشاورزهرز د یکنترل علفها

.  سکوت کارگران سرمایه این حوزه قدمی تهاجمی تر علیه طبیعت به پیش برداشت

  یگونه ها یرومشتقات مختلف  یعن ی بودن آنهاست،  یخاب نت ا یهورمون  تقاتمش تی مز

 نی د است، به اهورمون رش ،ها  نی اکس دی هی گذارند. مشتقات آن شب  یم ری مختلف تاث 

  یدر معرض مشتقات هورمون  یوقت  قرار می دهد را مورد حمله کوتاه اهی که گ یمعن 

دار و نه انواع  و یا برخی دیگر بطور مشخص درختان برگرد. ی ممی  رد،ی گ یقرار م

 ها انتخاب شدند  دی اس یکسفنو نی تر یقوو خشک می کنند. ند کاج ها را هدف می گیر

بیشتر جنگل های   در این تاریخ ادامه یافت بطوری که 1977و این روند تا سال 

.  این حوزه پیش ریز سرمایه بطور عمده جنگل انواع کاج شدندورد بهر برداری م

  یوشه، نام علمغان، درخت گ  مانند، انواع درخت توسار )نیاز به کنترل گیاهان برگد

 ای اندازه کوچک با  یتوس درختان  یهاگونه  شتری . ب راش و بلوط ،انی خانواده توسکا

 (هستند یشمال کره می ن  یرقطب ی معتدل و ز یهاقسمت   یه و بومر کوتابا عم متوسط

   .محور اساسی این حوزه پیش ریز سرمایه بود
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خود این دوره را    تاریخ نویسی  جنگلی در  گل ها و شرکت هایسازمان صاحبان جن 

درخت ها و    نیروی کار که جهت ریشه کن کردن و بریدن  چنین توضیح می دهد »

بکار گربوته های   پر هزبرگی  بود و  بسیار زیاد  به  فته می شد  آن مقرون  بودن  ینه 

  آن چه که   تمشکال  یحل ارزان تر برا  راه  یکی   ی. تقاضا براصرفه جنگلداری نبود

نام گرفت   ی جوان ساز» به آزما  ه بودجنگل«  شد که    ییهوا  یبا اسپر   ییها  ش ی منجر 

سال   نزد  1950در  شد.کرامف   یکی در  انجام  آ  شی ماآز  نی ا  ورس  سه  سازبا    ی ماده 

هل از  مختلف  سه غلظت  در  نت   کوپتری مختلف  و  شد  بود.   جهی انجام  انتظار  از  فراتر 

سمپاش  یها  شی آزما به  ش  مای پ هوا  یمربوط  آغاز  بعد  سال  نتادر  و  ا  جی د   ن خوب 

نوع   نی به ا  یاکنون عالقه جد  داریبزرگ جنگل  ی . شرکت ها«همچنان ادامه داشت

واکنش    یا"علف ه  ح صطالبا  و  یبرگ  درختان  ترلکن  و  بودند  آغاز کرده  را  هرز" 

د باعث    ین ی عناو   توده مردم.  دیی نپا  ی ری مردم  داالرنا«، »پرواز  در  توس  چون »قتل 

توده مردم ع  دادند.  «  یهورمون مرگ   گیاهان  اعتراضات  از  ها  پاکسازی جنگل  لیه 

ی سوئد  در محل های جنگلی باالبه جمع شدن توده وسیعی    ،برگدار کم کم رشد کرد

  از   گاوله،  و  فالون  ،یتورسب   از   مردم  توده  با  همراه  ست ی ز  ط ی مح  فعاالن  ،میدانجا

 دنبال   نی زم  از  را  یسمپاش  طرح  آنها.  کردند  مخالفت  ییهوا  یسمپاش  با  شدت  به  جمله،

 یباندها  و  ها  فرودگاه  و  کردند  حفظ  را  ییوی راد  تماس  ییشناسا  طول  در  د،کردن 

 بر  آنجا  در  را  خود  1976  سال  در  تراضعا  در  و  کردند   دای پ   جنگل  در  را  شده  استتار

ها  دولتی  مقامات  .کردند  ری زنج  درختان گفتند   می  صدا  ک ی   یدار جنگل  یو شرکت 

ن   ستا  سودآور    فه ی وظ  نی ا  یتورسب   ستی ز  طی گروه حفاظت از مح.  ست ی و خطرناک 

پ  و  گرفت  بر عهده  ز  شروی را  مدرن    کارگری ه عموما  تود  .شد   یطی مح  ستی جنبش 

"گزارش سرطان" کرد.    یشهادت از مردم منطقه برا  یع آورشروع به جم  یتورسب 

  ی سمپاش در مجاورت مناطق    یزندگ  یصفحه کامالً نوشته شده در مورد چگونگ  25

م سم  با  کار  و  شواهددی گو  ی شده  ح  ی.  افراد   وانات ی از  و  ب   یمرده  اند    ماری که  شده 

بردن چ وجود دارد بکار  از  تنفر    ی ن روزهاکه زما  ی نگامشد. ه  شتری ب   نین روشی. 

تورسب   ستی ز  طی مح م  1977در ژوئن    یدر  کارگری    رسد، جنبش  یفرا  توده های 

با    ،محیط زیست  برای تئاتر و آن چه در سوئد ن، هنرپیشگان  برخی نویسندگاهمراه 



 54 

، تحت  و اوپساال  استکهلم  ( است ازkultur arbetare)  یفرهنگ  روف به کارگرانمع

  ی را تجربه زی آم   تی موفق  یروزها  رد و ع به رشد کروش  دی جنگل را نجات ده  شعار

این    .و تئاتر بود  یسکنه تظاهرات، سخنران   3500با    ینفر در جامعه ا  6000.  کرد

یط زیست بود و در سراسر اروپا ری علیه فجایع سرمایه بر محکت های کارگاوج حر

با این   به این اعتراضات هی   جودونیز وضع در چند سال به همین منوال بود.  چ گاه 

هیچ کشور    نه  و  ،گردید و توده های کارگر سوئدطبقاتی تبدیل ن -حرکت اجتماعییک  

فجایع و  سرمایه  علیه  مبارزه  پروسه  وارد  کجای    دیگری  هیچ  در  نشدند،  آن  آفریده 

آینده فرزندان خود دست از کار  جهنم سر مایه کارگران بخاطر محیط زیست خود و 

. های سرمایه داری را تهدید نکردندرمایه، دولت  یچگاه روند انباشت سهنکشیدند و  

ده  چند  ابعاد  در  کارگری  های  خانواده  جوانان  گالسکو  کنفرانس  همین  حواشی  در 

دن، پاریس و دیگر شهرهای  دست به اعتراضات در شهرهای گالسکو، لن   هزار نفری

سرمایه   علیه بنیاد  ی کارگریا به یک حرکت توده    نیز  اروپا زدند اما در هیچ کجا این 

نوامبر )آخرین روز    12گرتا تونبری روز جمعه  تبدیل نگردید و همانگونه که    یدار

کوپ   را  26رسمی  آن  ا(  هفته  دو  معمول"   یبرا   ی"جشنواره  طبق  کار  و    "کسب 

حنه گردان، برنامه ریز و همه کاره سرمایه داران، دولت های آن ها  نامید!! عمال ص 

پیام داد که آقای    ه به کارگران جهانر سرمای ر دیگیکبا  ی مربوطه بودند.و انیستیتوها

کننده   تعیین  دهنده،  و زمان، روزی  کننده  امزمین  تخریب  تنها  نه  بشر،  آینده  و  روز 

بی  مح از  برنامه ریز و صحنه  برنده جانداران  یط زیست، طبیعت،  بلکه  هم اوست، 

ان همه هست  و تا هنگامی که کارگرگردان شو های هرچند وقت یکبار نیز، می باشد  

به شرایط زیست محیطی سوئد که  چنین خواهد بود.    نیست خودرا به او سپرده اند  و

 نمونه ای از خروار است باز گردیم. 

ر سوئد به روش دیگری از آفت  یش ریز سرمایه دپیش این حوزه پ  دو دهه از حدود

دار تهی دیگر از گیاهان برگ اکش های جدید استفاده می کند زیرا بخش عمده جنگل ه

از کاج تشکیل شده اند، بسیار درهم هستند و تنها راه هایی که برای بریدن  وشده 

هاییا برش می دهند. کمپاین درختان و حمل الوار الزم اند انبوه درختان ر  

(phenoxyacetic acid) که در این زمینه بکار می روند نظیر همانی اند که در   
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 انو قابلیت های مختلفی در هم پیشرفته ترندر می روند اما بسیار کشت صنعتی بکا

وجود دارد که نه تنها برش درخت، پوست کندن، برش الواری و بار کردن بر  کمباین

نسل جدیدی از این کمباین ها   همروزمی دهند بلکه ا با سه باربر، را انجام تریلی هایی

ا دارند. هر پ   8فوق مانند خرچنگ  وارد عرصه تولید شده اند که عالوه بر وظایف 

، در نوبت بعد نشا می کارند و کود می  پا در طرفین زمین را شیار می کنند چهار

بسیار باال بهره می برند.ی با بارآوری دهند. به این ترتیب از نیروی کار بسیار کم  

به  ییاست به منظور پاسخگو شی در حال افزا یمحصوالت جنگل یتقاضا برا

گل به برداشت در جنگل  ت جن صنع ،یت جنگلمحصوال  یبرا  یا ندهی افز یتقاضا

داشته اند و   یعی که اجازه رشد طب  ییجنگل ها یعن ی دهد،  یادامه م زی ما ن  یعی طب  یها

سوئد را   یصد از جنگل ها در 10ه اند. امروزه تنها و کاشته نشد یهرگز پاکساز

  پوی کر نی ل است. سباست جنگ یفاجعه برا  کی  نی دهند. ا یم لی تشک یعی طب  یجنگل ها

  کی . او ستمی اکوس کی جنگل به عنوان  یهر درخت، بلکه برا ینه برا بتهال د،ی گو یم

 یدر سوئد مبارزه م شتری ب  یحفاظت از جنگل ها یجنگل است و برا س شنا ستی ز

در   است. یچوب  نی زم کی "  جنگل کاشته شده ستی ار جنگل ن مزرعه الو کی کند. "

ع گیاهان یک اکو ت بزرگ، انواوجودات ریز تا حیواناجنگل حیوانات مختلف از م 

  نی گزی تواند جا یو هرگز نم ستی جنگل ن  نی که ا دی گو یاو م د.سیستم را می سازن 

والت  را با محص یلی محصوالت فس خواهدیمجنگل صنعت   شود. یعی طب  یجنگل ها

  نی ا می ن توای. ما نمدهدی م شی کند، که فشار بر جنگل را افزا نی گزی جا یجنگل یست ی ز

کارآمد را  یعی طب  ستمی اکوس کی مزرعه الوار است.  کی  ینا م،ی گل بنامدرختان را جن 

به  و گیاهان واناتی ح ستگاهی ز کرد. نی گزی توان با درختان کاشته شده جا یهرگز نم

اری پرندگان از بین رفته اند زیرا زیستگاه آن ها نابود  بسی  .در حال کاهش است شدت

ها در حال نابودی اند و  رد تغذیه آن گیاهان و دانه های مومی شود، موجودات ریز، 

شناس   ستی ز پو،کر نی سباست  ما صدا و آواز پرندگان را نمی شناسند!نسل جدید 

در  یست ی وع زتن  نی که ا دی گو یحفاظت از جنگل است، م ری ون درگجنگل، که اکن 

سوئد، بخش  یدر جنگل ها نیی پاکند. با توجه به سن متوسط  یم دی جنگل را تهد

مانده  یمحافظت نشده باق یعی طب   یها شده در معدود جنگلبرداشت  لوار از ا یادی ز

  هی سرما عتر ی با رشد سر یدرختان   یرو اهدخو یشود. صنعت جنگل م یم افتی 

را سرعت   یعی طب  یندهای کنند فرآ یم یسعکند که زودتر قطع شوند. آنها  یگذار
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 نی تمر یبه جا  دی بااست که در آن شما  کی آنابول یدهای استروئ  هی شب  یکم نی بخشند. ا

که   دی داشته باش یقو یتا عضله ا  دی سرعت ده یبه رشد عضالن  یمدت  یدرست برا 

  می کن  یم جادی ا  یزندگ طی مح ی: ما نوعدی گو یکرپو م نی و بادوام باشد. سباست  کندکار 

انبوه  دی در سوئد به شدت بزرگ است. تول ری صنعت کاغذ و خم است. نگی که دوپ 

 ست،ی ن  یکاف ری کاغذ و خم یکارخانه هاام تم هی تغذ  یراب  ی سوئد امروز یگل هاجن 

چه رسد به این که بخواهند از این جنگل موادی برای رقابت با سوخت های فسیلی  

جوشاندن گیاهان جنگلی جهت جبران  عصاره ای که از طریق تقطیر و ید کنند. تول

بینک و ر خودروها فقط گاز کرسوخت های فسیلی تولید می شود در هنگام مصرف د

و یا سوخت تجدید پذیر نیست!! هر   دهن کنن لید می کنند! این به هیچ وجه جبراآب تو

ادعا که محصوالت   نی سوئد با ا یجنگل عی صنا  اتحادیهو  سوئدچند دولت سرمایه 

حال،  نی کند. با ا یدهد از خود دفاع م یکنند که آب و هوا را نجات م یم دی تول یچوب 

که از هر   دهدینشان م ری پذ دی تجد یهای انرژ یالمللنی طالعه توسط آژانس ب م کی 

که   یدر حال شود،یم لی تبد یبه محصوالت چوب  صددر 10شده، تنها   درخت اره

.  شودی م لی تبد یو انرژ ری به کاغذ، خم شتری ب   

 امنیت   برای  هوایی  و  آب  تغییرات  پیامدهای  به  نسبت  هواشناسی  جهانی  سازمان

  هوایی   و  آب  شرایط  که  است  آمده  سازمان   این  جدید  گزارش  در.  داد  هشدار  انرژی

 در   هواشناسی  جهانی   سازمان.  اندازدمی   خطر  به  را  هازیرساخت  و  هانیروگاه  شدید

  در   27  کاپ  اقلیمی  کنفرانس  از   قبل  2022  اکتبر  11  در  که   خود   ساالنه  گزارش

 تهدید   را  جهان  هوایی  و  آب  تغییرات  که  داد  هشدار  شد  منتشر  مصر،  الشیخشرم 

  مورد   آب  سطح  کاهش  باعث  خشکسالی  و  گرما  امواج  گوید  می  سازمان   این.  کندمی

  این،   بر  افزون.  گردد  می  ایهسته   هاینیروگاه  کردن  خنک   یا  آبی  برق  برای  نیاز

 نقاط   از  بسیاری  در  را  هازیرساخت   شدید،  هوایی  و  آب  شرایط  دیگر  و   هاطوفان

 ترکیبی  هاینیروگاه  سوم  یک  گزارش،  این  براساس.  است  انداخته  خطر  به  جهان

 کمبود  با مناطقی  در دارند نیاز کنندهخنک  آب  به برداریبهره  برای که برق  و حرارت 

 های نیروگاه  از  درصد 15  مورد  در  حاضر  حال  در   مسئله  این.  اندمواجه   آب  شدید

 درصد   25  به  میزان  این   احتماالً   آینده  سال  20  در  و  کندمی  صدق  نیز  جهان  ایهسته



 57 

  شده   سازمشکل   نیز  آبی  برق  هاینیروگاه   برای  آب  کمبود  و  گرما   امواج  .رسید  خواهد

  را   سواحل  نزدیک  هاینیروگاه  طوفان،  و  دریاها  آب  سطح  آمدن  باال  همچنین،.  است

 نیز   انرژی   بخش   همزمان  هواشناسی،  جهانی  سازمان  گفتهبه .  است   ندختها  خطر   به

  باید   تجدیدپذیر  منابع   از  برق  تولید  اساس،  این  بر.  است   هوایی  و  آب  تغییرات  موجب

 عنوان به .  شود  محدود  درجه  1.5  به  جهانی  گرمایش  تا  شود  برابر  دو  سال  هشت  طی

  اختیار   در  را  جهان  خورشیدی  رژیان   منابع  بهترین  از   درصد  60  از  بیش  آفریقا  مثال

 قاره   این  در  فتوولتائیک  ظرفیت  از  درصد  یک  تنها  حاضر  حال  در  حال،  این  با.  دارد

  خورشیدی   انرژی  مستقیم  تبدیل  به  قادر  که  است  سیستمی  فتوولتائیک.  است   شده  نصب

  به   کمک   برای   بودجه  گویدمی   هواشناسی   جهانی  سازمان.  است  الکتریسیته  انرژی   به

  میلیارد   14.2  از   و  است   یافته  کاهش  2018 سال  از   پاک  انرژی  انتقال  برای  اکشوره

  بتوان   اینکه  برای.  است  یافته  کاهش   آن  از   بعد  سال  در  دالر  میلیارد  10.9  به  دالر

 میلیارد   25  ساالنه  گذاریسرمایه   کرد،  نصب  آفریقا  نقاط  همه  در  را  پاک  انرژی

(  2022)   جاری سال  مه  اردیبهشت  هواشناسی  جهانی  سازمان.  است  ضروری  دالری

  حد   باالترین  به  بودن   اسیدی   و   دما  نظر   از   2021  سال   در   جهان  هایاقیانوس   که   گفت

  باالترین  به  قطبی  هاییخ  ذوب  دلیل  به  آنها  سطح  و   اندرسیده  رکوردها  ثبت  زمان  از

 اکتبر  31 از اقلیمی تغییرات کنفرانس ،26کاپ که  است حالی در این. است رسیده حد

  این   اصلی  هدف.  شد  برگزار  بریتانیا  میزبانی  به   گالسکو  در   که  2021  نوامبر  12  ات 

علت  شود   مطرح  زمین  در  گرما  افزایش  از  جلوگیری  برای  هایبرنامه  که  بود  !!

اصلی کاهش سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی در مناطقی که راندمان استفاده از 

بطور  باالست  خورشید  اشعه  تابش  شدت  و  بودن    میزان  ارزان  اوال  افریقا  در  مثال 

با    2020تولید و انتقال انرژی از سوخت های متعارف )فسیلی( است که بعد از سال  

رشد تولید نفت، گاز و بخصوص هجوم سرمایه های هنگفتی از جانب چین، هند و  

استرالیا به ذغال سنگ بیشتر از گذشته مقرون به صرفه گردیده است. بطور مثال بر 

ای که شی جین پینگ به کنگره حزب کمونیست چین در ماه اکتبر ارائه رنامه اساس ب 

سال   تا  کربن  اکسید  دی  انتشار  به   2030کرده  تا  یافت  خواهد  افزایش  سال  هر 
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شود، برسد!!. تنها پس از چه نقطه اوج انتشار دی اکسید کربن گفته میاصطالح به آن

گلخانه  گازهای  انتشار  خواهندآن  کاهش  را  کاپ    ای  کنفرانس  در  چین  نیز    26داد. 

قرار داده بود.    2070سال پایان مصرف ذغال سنگ برای سرمایه اجتماعی چین را  

میلیارد    4.6به    2025اند که خروجی زغال سنگ سالیانه در سال  مقامات چینی گفته

است. شی    2021درصد بیشتر از سال    12تن افزایش خواهد یافت. و این به معنای  

ای  در سازمان ملل نیز گفته بود که انتشار گازهای گلخانه   2020نی سال  در سخنرا

  اشاره نکرد که به چه سطحی خواهد   به اوج خود برسد، اما  2030چین باید در سال  

 !!.سیدر

بر سوبسید ها و کاهش مالیات   پذیر  انرژی تجدید  دوما بخش مهمی از سیستم تولید 

ها و افزایش مالیات و عوارض بر توده  ه  زتولید کنندگان صاحب سرمایه در این حو

محیط   برنامه  دارد.  قرار  کننده  مصرف  سرمایه  زیست  های  های  دولت  سازمان 

(UNEP)    نوامبر(   18تا    6)از    27پیش از کنفرانس کاپ    2022اکتبر    27که در

 می دهد.درجه سانتیگراد نشان  2.8منتشر شد جهان را در مسیر رسیدن به میانگین 

 

ای بسیاری از حیوانات وحشی در جهان بد پیش می رود. انواع گونه های  اوضاع بر

درصد کاهش یافته است. این را گزارش جدیدی   70سال گذشته تقریباً  50حیوانی در 

طبیعت   جهانی  صندوق  کشورهای    (WWF)از  در  وضعیت  دهد.  می  نشان 

گز با  همراه  لندن،  جانورشناسی  انجمن  محققان  است.  بدترین  ارش سیاره  گرمسیری 

تقریباً  2022زنده   جهان    32000،  سراسر  در  را  داران  مهره  از  وحشی  جمعیت 

نوع بیشتر از نظرسنجی های قبلی است. اینها   11000بررسی کرده اند. این تقریباً  

آیا تعداد  شامل پستانداران، پرندگان، ماهی ها، دوزیستان و خزندگان هستند. این که 

یا بلکه در    گونه ها در حال کاهش است  اندازه گیری نشده است،  تعداد کل حیوانات 

مورد نحوه عملکرد جمعیت های جغرافیایی گونه های جانوری است که می تواند در  

مثال  برای  هستند،  افزایش  حال  در  ها  جمعیت  از  برخی  شود.  مقایسه  زمان  طول 
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ای  رودخانه  های  دلفین  مانند  دیگر  برخی  که  حالی  در  کوهستانی،  های  در    گوریل 

حال کاهش هستند. اما به طور کلی، همه چیز برای حیوانات وحشی رو به عقب رفته  

  69به طور متوسط   2018تا  1970است. جمعیت مهره داران وحشی بین سال های 

جنگل  کارشناس  است.  یافته  کاهش  طبیعت  درصد  جهانی  صندوق  در  بارانی  های 

و هر چیزی  می در مورد فرزندانتان  کنید، چگونه  گوید: »شما  است فکر  که ممکن 

اتفاق خواهد افتاد. وی ادامه می دهد: در عین حال می دانیم که عمالً امکان معکوس  

کردن این روند برای برخی وجود دارد، اما مواردی که گونه ای کامال از بین رفته 

  امکان بازگشتی وجود ندارد و متاسفانه این ها در حال افزایش اند. توضیحات مختلفی 

برای کاهش بسیاری از انواع وجود دارد، اما مهم ترین آن این است که مواد و آفت  

کش ها در حال گسترش هستند. زیستگاه ها مورد بهره برداری قرار می گیرند و از  

ای،   سرمایه  ابعاد  در  شکار  صنعتی،  کشاورزی  زدایی،  جنگل  روند،  می  بین 

ات آب و هوایی هستند. او می گوید: ماهیگیری ماشینی، آلودگی محیط زیستی و تغییر

بیشترین کاهش در کشورهای گرمسیری است. در آمریکای جنوبی و مرکزی، انواع 

درصد کاهش یافته است. در آفریقا و آسیای گرمسیری نیز چنین پیشرفتی وجود    94

دارد. حیواناتی که در دریاچه ها و رودخانه ها زندگی می کنند، بدترین آسیب را می  

درصد    83. در آنجا ذخایر ماهی، پرندگان و قورباغه از جمله به طور متوسط  بینند

 کاهش یافته است.  

  صندوق   از  زیر  نمودار  اند  کاهش  حال  در  سرعت  به  نیز  تعداد  نظر  از  جانوران

  .کشد می تصویر به را روند این طبیعت جهانی

 

 



 60 

 

 

 

باید توجه داشت که از دهه ها پیش ماهیگیری صنعتی و پیشرفته و شکار    11نمودار  

های   کشور  نظیر  قدرتمند  و  پیشرفته  های  داری  سرمایه  جانب  از  گسترده  ابعاد  در 

دیگر   بسیاری  و  چین  ژاپن،  در  اروپایی،  جهان  سوی  چهار  در  سیستماتیک  بطور 

گیرد باال صورت می  تکنیک های  با وسایل و  آب و هوا  این عدم    .خشکی،  نمونه 
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  ی به توافق  دنی رس  ینشست برا  نی پنجمتمایل سرمایه های اجتماعی بزرگ جهان در  

. ناکام ماند  بود که به گفته سخن گوی آن  انی و آبز  ها انوس ی حفاظت از اق  یبرا  یجهان 

برا  در  ب ی تصو  ی مذاکرات  برا   ی اهای »معاهده  ملل  سازمان  در    یآزاد«  هفته  دو 

  ی سرمایه هابود، اما دولت   انی در جر  ( 2022  مراکشدر اگوست امسال )  ورکی وی ن 

آب  برسند.  توافق  به  آن  مفاد  مورد  در  دو  ی تقر  یالمللنی ب   یهانتوانستند  سوم  با 

بر م  یهاانوس ی اق توافقی تا کنودرصد آن    1.2  برای  اما فقط   ردی گی جهان را در  ن 

   .این دولت ها وجود دارد بین 

با    ست ی حاک  ( در ژورنال ساینس  2022در سپتامبر    شده   رمنتش)تازه    ل ی تحل  کی  که 

در خطر عبور از شش مرز تعادل »خطرناک«    نی زم  ش،ی گرما  ی ادامه روند کنون 

گرفت.   یمی اقل خواهد  ا  قرار  از  س  نی عبور  خواهد    نی زم  یهاستم ی مرزها  مختل  را 

دامن    یمرجان   یها آبسنگ  یقطب و نابود ی خی پوشش    ی که به فروپاش  ی کرد به طور

گفته  قبال  علوم  نظران  زد. صاحب  رسخواهد  که  چن   دنی اند  نظر    یانقطه   نی به  از 

تحل  «ی اضطرار   ت ی »وضع  کی   یمی اقل با  محققان  بود.  که    200  لی خواهد  مطالعه 

  موارد است   نی کردند که شامل ا  لی مرزها را تحل  نی منتشر شده، ا  2008  سال   بعد از

به روند کنون   افت ی منتشر شده در  نس«ی »سا  هی که در نشر  قی تحق  نی ا با توجه    ی که 

وجود دارد و    یم ی شش ورطه اقل  نی به ا  دنی حاال هم خطر رس  نی هم  ش،ی گرما  زانی م

گروه    نی . اکندیم   دای پ   ش ی خطر افزا  ن ی دما، ا  گرادی دهم درجه سانت   ک ی هر    ش ی با افزا

(Climate Action Trackerتخم ) حالت،    نی ترنانهی در خوشب   یکه حت   زندیم  نی

درجه    1.8شود، جهان شاهد    یعمل  شی مهار گرما  یدر جهان برا   یاگر اهداف کنون 

پ   شی افزا  گرادی سانت  به دوران  ا  یصنعت   ی دار  هی سرما  شای دما نسبت  بود.    ده ی خواهد 

اقل  ی»مرزها پ   « یمی تعادل  دهه  دو  سو   ش ی ابتدا  اقل  ی از  ملل،    یم ی گروه  سازمان 

( مطرح شد. به گفته سازمان ملل  IPCC  می اقل  ریی تغ   یدولت   انی م  ات ی )ه  یسیسیپ ی آ

 نی زم  یهاستمی قابل توجه در عملکرد س   راتیی جرقه تغ  تواندیم  مرزها  نی عبور از ا

تغ بزند،  وضع  یرات یی را  بر  فرآآب   ها،انوس ی اق  تی که  و  اثر    ییای می ش  یندهای وهوا 

»غ و  گذاشت  زمان   رقابل ی خواهد  بود.  خواهد  تعادل«    ک ی که    ی بازگشت«  »مرز 
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افتادن س کار  از  شد، روند  گذاشته  به خود   ستمی پشت سر  بود،    یخود    ی عن ی خواهد 

  ی توپ از باال   ک ی که    ی: مثل زمان افتی هم ادامه خواهد    شتری ب   ش ی بدون گرما  یحت 

بازگشت : در    رقابل ی . آبشار غستادی باز نخواهد ا  گری کند که د  دنی لت تپه شروع به غ

م تصور  زمان  ا  شدی آن  زمان   نی که  فقط  که    یمرزها  شد  خواهد  گذاشته  سر  پشت 

سانت   5از    شی ب   نی زم  یدما  نیانگی م زمان    گرادی درجه  آن  از  اما  باشد.  رفته  باال 

  ن ی زودتر شکسته شود. ا یلی مرزها ممکن است خ ن ی ظاهر شده که ا یاندهی شواهد فزا

د شامل  شش مرز تعادل که براساس مطالعه تازه »احتمال« عبور از آنها وجود دار 

است:  نی ا گرخسار ی )  یسراسر   خچالی   ی فروپاش  - 1  موارد    ی فروپاش  -2  نلندی ( 

  ی در منطقه قطب   یانوسی اق  یهاانی جر  یفروپاش  -3قطب جنوب    یبخش غرب   خساری 

اق آ  -4اطلس    انوسی شمال  انبوه  پا  یمرجان   یها  بسنگمرگ  عروض   ن یی در 

ناگهان   -5  ییای جغراف شمال  یذوب  منجمد  در    ای در  خی   یناگهان   ینابود  -  6  ی خاک 

مک    دی وی د  .بارنتز  یای در »مرکز    نی ا  یاصل  سندهی نو  ،یآرمسترانگ  از  گزارش 

ت ر و کم   دار ی ناپا طی شرا ی گفت که بعض ن،ی زم ونی سی استقامت استکهلم«، دانشگاه اگز 

قابل مشاهده    یقطب   ی از حاال در نواح  دهدی م  یرو  ستمی س  کی   ی روپاشاز ف  شی که پ 

به گفته سازمان ملل گر با سرعت   نلندی است.  برابر    یو قطب جنوب هم اکنون  شش 

پ   30 م  هاخی ذوب    ش ی سال  تجربه  گذشته    25در    نلندی گر  خسار ی و    کنندی را  سال 

. هرچند انتظار عبور  ت اس  می اقل  ریی تغ  لی درحال انقباض بوده، که همه به دل  وستهی پ 

برخ د   یاز »مرزها   ی از  جنگل   -  گری تعادل«  انقباض    -آمازون    ی احاره  یهامثل 

  ن ی برسد، اما همه ا  گرادی درجه سانت   3.5  به  نی زم  ی دما  ش ی رود مگر آنکه افزا  ینم

شروع به از کار افتادن    ستمی س  کی که    یوقت   نی به هم وابسته هستند. بنابرا  هاستمی س

  کاردا ی تعادل متعدد : ر  ی . مرزهاشودی م  شتری ب   هاستم ی س  ی باق  ی وپاشکند، احتمال فر

لَمن،ی و تحق  نک  موسسه  در  اقل  قاتی محقق  اعضا  ی می آثار  از  و    ون ی سی کم  ی پوتسدام 

اویدمی گمطالعه است    نی ا  سندگانی که جزو نو  نی زم از عناصر    یلی خ   نکهی : »مهم 

  ی از مرزها  رواری نجبه هم مرتبط است، که احتمال عبور ز  نی زم  ستمی در س  یتعادل

د  یکی تعادل   از  به    ی گری پس  م  ینگران   ک ی را  بدل  براکندی تازه  اگر    ی.«  مثال 
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از    یوجود داشته باشد، نور کمتر  یدر مناطق قطب   ی کمتر  یخی و پوشش    خسارهای 

اکندیرا گرمتر م  نی شود و زم  ی به فضا منعکس م  نی سطح زم بر    می ت   نی .  عالوه 

که فهرست  :  گفت    نی است، همچن   شتری از آنها ب   رکه احتمال عبو   ییمرزها  ییشناسا

در گزارش فوق نهایت تالش    کند.  دای پ   شی افزا  16به    تواندی تعادل بالقوه م  یمرزها

م اکنون در حال وقوع است را به آینده موکول  یع و آن چه هانجام گرفته تا همه فجا

وان  که  است  داری  سرمایه  های  انیستیتو  روش  این  کنندمنماید!!  به    ود  چیز  همه  که 

اراده مدیران، سیاستمداران و برنامه ریزان سرمایه وابسته است تا با چرخاندن یک 

نگاهی گیرد.  دیگر  جهتی  بشری  جوامع  و  انسان  سرنوشت  کاغذ  روی  بر  به    مداد 

بر    نوشته های تا کنونی، پژوهش های انجام شده و نتایجی که تا کنون و حی حاضر

زندگی ما مشهود است نشان می دهد که مرزهای تعادل هم اکنون تغییر کرده است.  

و   تعادل خوشبینانه  از مرزهای  احتمال عبور  از  زیرا  بنابراین  است  انگیز  بر  توهم 

مین گزارش از فروپاشی یخچال های سراسری،  تمامی پارامتر های ردیف شده در ه

ت  چه در قطب شمال و چه قطب جنوب در حال وقوع است، همانطور که سال هاس 

جریان های اقیانوسی نظیر باران های موسمی و ال نیون، وقوع  شاهد تغییرات مهیب  

ت  اولترا آتش سوزی های وسیع جنگلی، توفان های مهیب ساالنه که هر سال تخریبا

و   و دریایی  های  مرجان  نابودی  تا  شکنند  می  را  قبلی  های  رکورد  ها  آن  شدت 

سدی شدن هر چه بیشتر مای زمین، هوا و اقیانوس ها، ا، افزایش دتندراهای سیبیری

 همه و همه دال بر برهم خوردن تعادل های نامبرده اند. آب باران و اقیانوس ها
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 سومفصل 

  در جهان و تنباکو مصرف سیگارتولید و 

 (گداد و ستد مر)سرمایه، 

 

وز بهداشت  از  ری معاون  مال  بهداشت،  م  25  یگردش  صنعت    یتومان   اردی لی هزار 

 ماده  70  ،ییمای هزار ماده ش  7معسل و معطر    یدر کشور خبر داد. تنباکوها  اتی دخان 

ز دارند  یماده سم  400ا و  سرطان  ا  در خود  تجارت  تجارت  نی و  مواد  مرگ    نوع 

تولید، فروش و مبادل بهمانگونه که  عتی مملو  ه کاالهای کشاورزی صن است، درست 

زندگی توده های   طول عمر کاال بازی با  مواد ضد آفت و همه اضافات جهت حفظاز  

ا  کارگر در  مواد  ن   ونی لی م  8حدود    رانی است.   م  یدخان فر  سال  کنندیمصرف    انهی و 

س  اردی لی م  65حدود   م  گاری نخ  سال    شودی مصرف  سن (1399)آمار  هم  متاسفانه   .

استقبال روزافزون بانوان   شاهد  و هم  افتهی ش  کاه  ان ی از جمله قل  ین مصرف مواد دخا

  ت ی در خصوص فعال  دولت سرمایه  بهداشت  ری . معاون بهداشت وزمی مواد هست   نی از ا

 ی ژاپن   ،یاکره  یها شرکت »گفت:    ران،ی در ا  یمواد دخان   یدی تول  یجخار  یهاشرکت 

  ی ا ه کر  یهاهستند. شرکت  ی مواد دخان   دی مشغول تول  ران ی در ا  ییکای و آمر  یسی و انگل

آنها در کشور فعال    یکننده مواد دخان   دی شرکت تول  یخارج شدند ول  رانی از ا  می با تحر

ا  ییکای آمر  یهااست. شرکت  فعال  رانیدر  ول  تی اجازه  با   B.A.Tشرکت    یندارند، 

. کنندیم  دی تول  یمواد دخان   رانی در ا  ترکبه صورت مش  یسی انگل  نگاه هایب   یهمکار

ژاپ  ا  G.P.I  ین شرکت  و  یم  دی تول  نستونی و  رانی در  صنعت    یکند.   توسعه  آمار 

  7در کشور    اتیدخان   دکنندهی تول  یواحدها  94اعالم کرد: در سال    نی را چن   اتی دخان 

که  بود  سال    واحد  ه  ده ی رس  یربراب   4رشد    یعن ی واحد    23به    99در  در   چی است. 

رشد    یصنعت  ا  یبرابر  4شاهد  زمان   نی در  واحدها  نی همچن.  می انبوده  یبازه    ی تعداد 

  ش ی واحد افزا  39واحد بود که اکنون به    15بالغ بر    94در سال    انی و قل  کوتنبا  یدی تول

ک«است  افتهی  زمینه رجوع  این  در  ارقامی  به   در   یالمللنی ب   شرکت  هشتنیم.  . حال 

  سراسر   در  نفر  ونی لی م  8  ساالنه  اند؛  فروخته  گاری س  دالر   اردی لی م  140  گذشته  سال

  60  ساالنه  رانیا  در  رند، ی می م  یدخان   محصوالت  مصرف  یامدهای پ  اثر  بر  جهان

  گذشته   سال  دهند؛ی م  دست  از   را  خود  جان  اتی دخان   مصرف  اثر  بر  نفر  هزار

  نخ  783  یران ی ا  هر  یازا  به  یعن ی   اند؛کرده   مصرف  گاریس  نخ  اردی ل ی م  65  هایران ی ا
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  طبق   و  شودینم  خالصه  گاری س  در  تنها  اتی دخان   بازار   البته.   است  شده  دود  گاری س

.  اندکرده   مصرف  انی قل  یتنباکو  تن  هزار10  از  شی ب   گذشته  سال  یط  هایران ی ا  آمارها،

 در   هایران ی ا  1398  سال  ی ط  صمت،  وزارت  یسو  از   شده  ارائه  ی آمارها  براساس

  با  نی انگی م  طور به   که  اندکرده   مصرف  گاری س  نخ  ونی لی م  110  و   اردی لی م  65  مجموع

 نشان  را  گاری س  نخ  783  سرانه  یران ی ا  هر  یازا  به  ت،ی جمع  نفر  ونی لی م  83  لحاظ

  را   یدخان   محصوالت  کل  و  بوده  گاری س  مصرف  یبرا  فقط   عدد  نی ا  البته.  دهدیم

 ان ی قل  یتنباکو  زی ن   تن  هزار   10  هایران ی ا  ساالنه  آمارها،  مطابق  چراکه  شود؛ی نم  شامل

  وزارت   یآمارها.  است  یتوجه  قابل  رقم  خود   نوع  در  که  کنندی م  مصرف  کشور  در

  مصرف   گاری س  نخ  اردی لی م  65  حدود  از  گذشته   سال  در  دهدیم  نشان  نی همچن   صمت

  ز ی ن   آن  نخ  اردی لی م  10  و  شده  دی تول  کشور  در  آن  نخ  اردی لی م  55  حدود  کشور،  در  شده

  منظر   نی ا  از  رانی ا  در  ی خارج  یها  شرکت   حضور.  است  شده   وارد  قاچاق  قی طر  از

  هفت  فقط 1393 سال در رانی ا در گاری س یدی تول یهاشرکت  تعداد که است توجه قابل 

  با   شرکت  12  به  95  سال  در  زانی م   نی ا  که  بوده  نخ  اردی لی م  29  ساالنه  دی تول  با  شرکت

  1398  سال  در  گاری س  نخ   اردی ل ی م  55  دی تول  با  شرکت  23  به  و  گاری س  نخ   اردی لی م  45

 دالر   ونی لی م  855  گذشته  سال  یط  دهدیم  نشان  هایبررس  نی همچن .  است  دهی رس

  آن  از  یمی ن   از  شی ب   حدود  شودیم  گفته  که  شده  جذب  رانی ا  در  یخارج  یگذاره ی سرما

 . است بوده اتی دخان  دی تول حوزه  در

است    یل یک شی کاال در وهله او اال است و گفته می شود  تولید سرمایه داری تولید ک

یا فکری و روانی  که نوعی نیاز انسان را تأمین می کند. این نیاز می تواند فیزیکی  

یابد که او    می  به شخص دیگری انتقال  و  شود  می  رد پروسه مبادلهاواین کاال    .دباش

تنها ر نیروی کار کارگر نه  سرمایه داری با استثمادهد.    می   آن را مورد استفاده قرار

می آفریند و این نیاز هم فیزیکی است  نیز آن را مصرف می نماید بلکه نیازکاال تولید 

هم   بسو  است.  روانی  و  هافکری  کاال  های  در  یاری  بندی  پیشا   صورت  اقتصادی 

سرمایه داری نیز تولید می شده اند. سیگار و تنباکو از جمله کاالهایی هستند که در 

ری صنعتی برای مصرف شخصی و  اطی تنگاتنگ با ظهور و گسترش سرمایه دا ارتب 

برداشت جمعی کش ا  ت،  و  بندی  بسته  ها  فرم  انواع    تر   شپی   اگر  رائه گردیدند.و در 

  می  مبادله  هم  با  آن  در  الزم  انسانی  کار  اساس  بر  را  خود  کار  محصول  اه  انسان

 زنده   کار  که  کاالئی  میان  رگر،اک  مرده  و  زنده  کار  میان  مبادله  این  کل  اکنون  کردند
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  دار   سرمایه  مالکیت  در  غیر،  مالکیت  در  اما  او  مرده   کار  که  ای  سرمایه  و  اوست

آن، این که ، مقدار آن ووسیله تولید  که نوع کاال  ، سرمایه است گیرد  می  انجام  است

و کاال نوشابه ای نشاط انگیز باشد، یا بمب و خمپاره ای، مواد مخدر و تنباکو جانگیر  

  متراکم   کار  ،انسان کارگر  کار   ، فقط محصولباشد برای سرمایه تفاوتی نداردکشنده  

ً   کار   زمان  محتوی  انسانی،  شده  . ایدود نمکسب س  روش آنالزمی باشد که از ف   اجتماعا

 همزنجیرش،   با  خودش،  با  کارش،  با  کارگرابطه  ر  روند تولید سرمایه دارانه کاال  در

  خود   کار.  است  اشیاء  میان  و  او  هستی  از  بیرون  ی ا  رابطه   چیزش  همه   و  زندگی  با

  دندان   بن  تا  دشمن  او،  خدای  او،  ضد  او،  با  بیگانه  او،  وجود  از  خارج   در  که  اوست

  کل   بر  که  است  وی  مرده  کار  است،  شده  وی  چیز  همه   بر  مسلط  هراق  نیروی  او،

 فرهنگ،   اندیشه،  مدنیت،  حقوق،   سیاست،  اقتصاد،  در   راند،  می   حکم  او  هستی

. نماید  می   قدرت  اعمال  و   کند  می  حکومت   او  بر  سلیقه،   آیین،  مرام،  عادت،  الق،خا

تولید  د  د، کن   می  خودش  دض  و  وی  با  بیگانه  را  انسان  اجتماعی  های  فعالیتر روند 

 آفریده   این نیاز را که  واقع  در  و  می نماید  نیاز سرمایه را به خودگستری نیاز بشریت

  وب محس  به  وی  انسانی  زندگی  واقعی  مصالح  و  نیازها  و  او  خود  علیه  است  سرمایه

که    می همانطور    مبادله   یک  را  کارش  نیروی  ناگزیر  و  جبری  قهری،  فروشکند. 

مصرف کاال های کشنده را نیز یک انتخاب آزاد    می نماید  انهشرافتمند اختیاری،  د،آزا

 و اختیاری می نماید.
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سرمایه داری غرب    یکشورها  بار در  نی اول  یبرا  گاری ستولید و فروش     12نمودار  

می    شی افزا  عتی شروع ون و با آغاز سرمایه داری ص  ستمی قرن ب   لی وادر ا  و روسیه

اوج و کاهش را    یقرن   کی چرخه    کی   اتی دخان   دتولیان به بعد، روند  . از آن زمیابد

کشورهای جدیدی نظیر چین،   سرمایه اجتماعی  در این روند  پشت سر گذاشته است.

و  با جمعیت چند میلیاردی در سال    میانماربنگالدش، هند و   تولید  اخیر میزان  های 

انبوهی   اندفروش  داشته  حوزه  این  منمودارفوق  در.  در  س  نیانگی ،   یگارهای تعداد 

شده   باالی  هر    یبرا فروخته  بس  سال  15فرد  در  را  روز  کشورها  یار ی در    ی از 

  ی ، مشاهده م  را  سیهژاپن و رو  ،(متحده و اروپا  االتی اغرب )از جمله    سرمایه داری

 . می کن 
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نشان می   2021درصد جمعیت کشورها در مصرف سیگار را در سال    13  نمودار

 دهد.

نام   همچن   Nicotianaجنس    ری ز  اهی گ   نی چند  ج ی راتنباکو  و  کل  نی است    ی اصطالح 

و   گاری پخته شده مانند س  یتنباکو  یاست که با استفاده از برگ ها  یهر محصول  یبرا

ته  گاری س اعت  یم  هی برگ  تنباکو  محصوالت  دلآور    ادی شود.  به  و  وجود    لی هستند 

ها  نیکوت ی ن  برگ  در  آ  یمحرک  ترک مصرف  بران   نتنباکو،  طبق    است.  زی گچالش 

از    در جهان  نفر را  ونی لی م  8از    شی تنباکو ساالنه ب   ،یجهان   تازمان بهداش گزارش س

دوم    در معرض   که  ییهای گاری رسی و هم غ  های گاری که هم س  بردیم  نی ب  دود دست 

ب شوندیم  شامل  ،را  قرار می گیرند   که    می گوید  ی امریکاها  یماری. مرکز کنترل 

اصل عامل  ای  یتنباکو  پ   غیر  یها  یماری ب   عده  در    یان ناتو  ،یری شگی قابل  مرگ  و 

  های   یماری سرطان دهان، ب   ه،ی مصرف تنباکو ابتال به سرطان ر  متحده است.   االتی ا

باال  نظی  یقلب  لخ  فشار خون  افزاته شدو  را  خون  دخا  یم  شی ن    ات ی ن دهد. مصرف 

و لثه  دندان    یدگی دهد و منجر به پوس  یم  ش ی و سکته را افزا  یخطر حمله قلب   نی همچن 

چ پ   نی و  چروک  مو  کلشود.    یوست  طور  مصرف    زانی م  نی باالتر  ،امروزه  یبه 

  ی کشورهامردم  شود.    یو منطقه بالکان اروپا مشاهده م  ای آس  یدر جنوب شرق  گاری س

ا  دنی کش  گاری ش نرخ سبه کاه  لی تما  کای و قاره آمر  یغرب   یپاروا با  حال،    نی دارند، 
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است  شود  ینم  نی تضم  شهی هم  نی ا وار  موج  جو  که  بطوری  و  برخی  مدت  در  امع 

بازمی اکوت  به حالت متعارف  آن  باز مصرف  اما  یابد  هی و بطور موقت کاهش می 

. از پنج استان را دارجه  در  گاری س  مصرف  ینرخ ها  ن ی از باالتر  یکی   یلی ، شگردد

، سه کشور در  2018در جهان در سال    گاری مصرف س  زانی م  نی االترکشور اول با ب 

ش  کی م،  آرا  انوسی اق  ری جزا جنوب  در  آمر  کی و    ای آس  یرقکشور  در   ی کای کشور 

اما رتبه این کشورها تغییر می کند و برخی دیگر جای رتبه های    قرار دارند.  یجنوب 

گیرند.   می  را  کشورها  یاری سب   دراول  شرق  یاز  جنوب  و    زانی م  ا،ی سآ  یجنوب 

به عنوان مثال، است.    نیی پا  اری زنان بس  یباال و برا  اری مردان بس  یبرا  دنی کش  گاری س

زنان    دنی کش  گاری درصد و نرخ س  76.20مردان    دن ی کش  گاری س  زانی م  ،یدونزدر ان 

پایی افزایش  اما این نیز متغیر است بطوری که در کشورهای ارودرصد است.    3.60

بیش   زنان  توسط  سیگار  استمصرف  مردان  که  از  آن  گذشته    حال  های  دهه  طی 

ب  مردان  به  متعلق  سیگار  مصرف  س.  ودافزایش  سن  ا  دنی ش ک  گاری حداقل    ت االی در 

  ش ی افزا  2019در دسامبر    21به    18از    اتی سال است. سن استعمال دخان   21متحده  

  ی گار ی س  وعی ش  نی متفاوت است، با باالتر  امریکا  تاالی در ا  دنی کش  گاری . نرخ سافتی 

  .وتای آن در  نی و کمتر یغرب  یای ن ی رجی ر ود

 است:  آورده شده 2018در سال  دنی کش گاری س زان ی م نی کشور با باالتر 7 نجای در ا

 ، 39، بنگالدش 41، سرب 43، لبنان 45درصد، شیلی  46مردم کشورهای میانمار با 

ر می کشند. نرخ مصرف سیگار در ایران درصد جمعیت سیگا  39و بلغار    39یونان  

درصد مردان و    24.6درصد جمعیت )  14ق گزارش به سازمان جهانی بهداشت  ب ط

ز  3.5 سال    ناندرصد  گزارش  میلیون    12ی  یعن   ( 2020در  با  این  و  است    8نفر 

   .جعه کنید( داردامیلیون نفر وزارت بهداشت ایران تناقض )به گزارش فوق مر
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، بسیاری از  متحده  االت ی ارا در    هی از سرطان ر  یناش   ری مرگ و م  نازی م  14  نمودار

از کشورها    یاری بس  رددهد.    ینشان م  1950از سال    کشورهای سرمایه داری غرب

  ه ی از سرطان ر  یناش  ری اوج و سپس کاهش قابل توجه نرخ مرگ و م  ش،ی اهد افزاش

ب  قرن  تو  .می هست   ستمی در  با  مستقیم  ارتباط  اوج  های  روند  سیگار  این  و مصرف  لید 

ادارد در  ممتحد  االتی .  م  زانی ه،  و  دهه    ری مرگ  رس  1980در  اوج خود  در  دی به   .

بلغارستان این اوج در در روسیه و    بود.  1990فقط در دهه  اوج بعدها،    نیا  ای اسپان 

نفر   ونی لی م  100شود که حدود    یزده م  نی تخم  ستمی کل قرن ب   یبراصده اخیر است.  

  ی آنها در کشورها  ترشی جان خود را از دست داده اند که ب   اتی استعمال دخان   لی به دل

  ی از خطرات اصل   یکی   اتی استعمال دخان   بوده اند.  اروپای غربی و امریکا و روسیه 

توسط سازمان جهانی  یمطالعات جهان  است. بودهدر قرن اخیر گام مرگ زودهن  یابر

اثر    ونی لی م  8که ساالنه حدود    زندیم  نی تخم  بهداشت جان    اتی استعمال دخان نفر در 

م دست  از  را  می    دهندی خود  پیش  قرن  پاشنه  همان  بر  در  که  دهد  می  نشان  این  و 

 گاری به س  یجهان   یرهای مرگ و م  درصد از  15ت که حدود  بدان معناس  نی ا  .چرخد

 ر ی مرگ و م  است.  ری مرگ و م  5در    1از    شی کشورها ب   یشود. در برخ  یمربوط م
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بر جمع   گاری از س  یناش تأث   تیمعموالً  ب   ی م  ری مسن  ن   شی گذارد:  مرگ و   از  یمی از 

یکی از  .سال بودند 50 یدرصد باال 93سال رخ داده است.   70 یدر افراد باال رهای م

این   آن  تنباکو بروز    که   است علل  و  سیگار  دود  استشمام  حتی  و  عوارض مصرف 

به عوارض وخیم منجر شود. تا  دارد  نسبتا طوالنی الزم  د  زمان    زانی م  گری نمودار 

عامل خطر ابتال به  ن ی بزرگتر  گاری دهد. س یم هر نفر را نشان یبه ازا گاری فروش س

ر م  هی سرطان  و  روند  می ن ی ب   یاست  ر  که  تاخ  هی سرطان  در    سال  20حدود    یر ی با 

 شود.  یدنبال م گاری مصرف س

جان خود   گاری مصرف س  لی نفر در سراسر جهان به دل  ونی لی م  7.1،  2017سال    در

متحده    االتی در زنان در ا  هی مربوط به سرطان ر  یتوان داده ها  یم.  را از دست دادند

ا به  ا  نی را  در  کرد.  اضافه  زمان   االتی نمودار   دان مر  یبرا  دنی کش  گاری س  یمتحده 

است.    بوده  شتری ب   اری مردان بس  یبرا  ه ی که اوج سرطان ر  یبود، به طور   جی را  اری بس

  ی ناش  ری مرگ و م زانی مکه  یورتر شد به ط جی زنان را یبعدها برا اتی استعمال دخان 

 . دی در زنان بعداً به اوج خود رس هی راز سرطان 
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دود   یم غیر مستق  شاقصرف سیگار و حتی استن م  ابیماری های گوناگونی ب   15نمودار  

دارد.  سیگار جهان ارتباط  ساالنه  مطالعه  می  ز   نی تخم   ها  یماری ب   یدر  که    شودده 

  7.1دهند.    یجان خود را از دست م  اتی دخان نفر در اثر مصرف    ونی لی م  8.5ساالنه  

 ری نفر غ  ونی لی م  1.3است،    دنی کش  گار ی س  جهی در نت   رهای مرگ و م  نی نفر از ا  ونی لی م

ب   یگاری س که  دلهستند  از  قرار    لی ه  را  خود  دوم جان  دست  دود  در معرض  گرفتن 

  تنباکو جان خود را از دست   دنی در اثر جو  گری نفر د  56000دهند. )ساالنه    یدست م

جان خود را از    اتی استعمال دخان   لی به دل  هک  یدرصد( کسان   71)  تی دهند.( اکثر  یم

و شدت  اکو در بروز  ت که نقش سیگار و تنب باید توجه داش   دهند مرد هستند.  یدست م

 . است بارزگرفتن امراض قلبی و فشار خون باال نیز 

آالیندها گاری س  دمانس   به  ابتال  ر طخ  دی تشد  عوامل  از  ،باال  خون  قند  ،یچاق  دود،  و  ، 

 ی جهان   آمار  نکنند،  ریی تغ  هی تغذ  و   یزندگ  یالگوها  اگر  ندی گویم  پژوهشگران.  هستند



 73 

  ی علم  مطالعه  کی.  رسدیم  نفر  ونی لی م153  هب   2050  سال  تا  عقل  زوال  به  مبتال  افراد

  دهه   سه  در  که  کندیم  ین ی ب شی پ   شده،  منتشر"  لنست "  یتخصص  مجله  در  آن  جهی نت   که

  ابتال  امکان  ،دلیل  ن ی ا  به.   شودیم  یکنون   آمار  برابر  سه  دمانس  به  ان ی المبت   شمار  ،یآت 

  2019  سال  در.  بسیار باال است  عقل  زوال  عارضه  با  250  سال  در  نفر  ونی لی م  153

 انتظار   پژوهشگران.  بود  نفر  ونی لی م  57  جهان  سراسر  در  دمانس  به  انی مبتال  تعداد

  و   شود شتری ب  متحده امارات و قطر در  عقل زوال به  ابتال نرخ نده،ی آ یهادهه  در دارند

 شده  ین ی ب ش ی پ   یدرصد   65  شی افزا  ک ی   آلمان  یبرا.  برسد  زانی م  نی کمتر  به  ژاپن  در

  ک ی   آلمان،  بهداشت  وزارت   اعالم   طبق.   است  یغرب   یاروپا  نی انگی م  از   کمتر  که

 دمانس.  هستد  آن  عوارض  و عقل  زوال  ری درگ  کشور  نی ا  در  نفر  هزار  600  و  ونی لی م

 کمبود   د،ی روئ ی ت   اختالالت  جمله   از  شود،  جادی ا  ی مختلف  عوامل  اثر  در  تواند  یم

دآالین   ها،عفونت   اضطراب،  ،یافسردگ  داروها،  یجانب   عوارض  ن، ی تامی و ود  دها، 

  عقل   زوال.  یسالمت   و  یپزشک  مشکالت  ری سا  و  نسونیپارک  ،یمغز  یهاسکته  سیگار،

 ری ز  انی نس  و  ی فراموش   هک  یحال  در  شودیم  گرفته  کسانی   مری آلزا  با  عموما

 و   مرگ  علت  نی هفتم  حاضر،  حال  در  عقل  زوال.  است  سندروم  نی ا  از  یامجموعه 

  مراقبت   به  آنها  ازی ن   و  سالمندان  یان ناتو  ی اصل  علل  از  یکی   و  جهان  سراسر  در  ری م

 یقی تحق  -  یعلم  می ت :     عقل  زوال   یبرا  خطر   عامل   چهار.  است  شتری ب   هرچه

  ی آمار   یالگو  به  اتکاء  با  را  کشور  195  در  عقل  زوال  یگپراکند  و  وعی ش  ،یالمللنی ب 

  عامل   چهار   یبررس   در   پژوهش،  نی ا  سندگانی نو.  است  کرده  یبررس  2019  سال

  و   التی تحص  نیی پا  سطح  و   باال  خون  قند  ،یچاق  ات،ی دخان   و   گاری س  یعن ی   یاصل

  را   س ن ادم  به  ابتال  نرخ  تواندی م  آموزش   به  بهتر  یدسترس   که  اندکرده   برآورد  مطالعه،

 هم  دود  و  گاری س   از  زی پره  و  باال  قندخون  ،یچاق  کنترل.  دهد  کاهش  نفر  ونی لی م  شش

 .  دبر نی ب  از را نفر ونی لی م هفت در ابتال سکی ر تواندیم

سال  ب  اواخر  که  پژوهشی  آلزدر    2022نابر  کهژورنال  یافت  انتشار    در   هایمر 

  میانساالن   می شود کهنتیجه گرفته  صورت گرفت    آمریکا   در  اوهایو  ایالتی  دانشگاه

  اغتشاش   و   حافظه   دادن   دست   از   معرض   در   خود   هایسال   و  سنهم   از   بیش   سیگاری

  شده   شناخته  این  از   پیش  سیگار  عروقی-قلبی  و  تنفسی  اثرهای  هرچند.  هستند  ذهنی

 کم  نیز  انسان  اختیشن   هایقابلیت   برای  آن  پیامدهای  که  رسدمی   نظر  به  اما  بود

  یک  تنها طرح با  که است پژوهشی اولین اوهایو دانشگاه در ندانشمندا تحقیق  .نباشد
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  بررسی   را  شناختی  هایاختالل   و  سیگار  به  اعتیاد  رابطه  کنندگان،شرکت   از  سوال

  آیا   که   دادندمی  پاسخ  پرسش   این  به   باید  تحقیق   این  در   کنندگانشرکت .  است   کرده

  های یافته   نتیجه  .ری خ  یا  است   شده  تشدید  آنها  ذهنی  اغتشاش  و  افظه ح  مشکل   اخیرا

 Alzheimer's آلزایمر  بیماری  نشریه  در  اوهایو  ایالتی  دانشگاه  در  دانشمندان

Disease)   (Journal of است شده  منتشر. 

  « » سرمایه داری و فاجعه آلودگی محیط زیست فصل چهامما در جلد دوم مجموعه  

آال مخرب  تاثیرات  از  مفصلی  نسبتا  مغزبطور  بر  ها  تو ینده  آنا  آن  ،  مکانیسم  می 

بجای خود هنوز ارزش مطالع داده های آن سال ها  بع صحبت کردیم.  وان منبع  ن اتی 

در س بخصوص  و  اخیر  در سال های  اما  در  پژوهش های مش  2022ال  دارند  ابهی 

نون گفته شده نشان می دهد. به  یشتر از آن چه تا کفجایع را ب سراسر جهان ابعاد این  

  پردازیم.اده ها ب بررسی برخی از این د

 نشان  شده  انجام  مرد  هزار  30  یرو  بر  منتشر شد و  2022سال    ریهو در ف  که  مطالعه

  هوا   یآلودگ  اثر  بر  تواندی م  درست  ت جه  در  کردن  شنا  ی برا  اسپرم  ییتوانا  دهدیم

  هوا   در   معلق  ندهی آال  ذرات  اندازه  هرچه  ندی گویم  پژوهشگران.  ردی بگ  قرار  ری تاث   تحت

  مقاله   در.  شودی م  کمتر  آن  تحرک  و  آمده  ترنیی پا  اسپرم  تی فی ک  ،باشند  ترکوچک 

  تواند یم  ترکوچک   ندهی آال  ذرات  که  دهد یم  نشان  ما  یهاافته ی : »است  آمده  منتشرشده

  موثرتر  اسپرم  تحرک   قدرت  در  ضعف  جادی ا  در  تر  بزرگ  ندهی آال  ذرات  به  نسبت

  ی برا   نی چ  یهاشانگ  در   یتونگج  دانشگاه  یپزشک  دانشکده   در  پژوهشگران.«  باشند

  طور   به  که   را  کشور   نی ا  شهر   340  از  مرد  876  و   هزار   33  یهاداده   قی تحق  نی ا

  مورد   2019  دسامبر  تا  2013  هی نواژ  یزمان   حدفاصل  در  داشتند  سن  سال  34  متوسط

 روز  90  کنندگانشرکت   ای آ  که  بود  نی ا  شده  مطرح  یاصل  پرسش.  دادند  قرار  مطالعه

  کرومتر ی م  10  تا  2.5  کرومتر،ی م  2.5  از  ترچککو  ذرات  معرض   در  ش ی آزما  از   قبل

  و   غلظت  تعداد،  یرو  سپس  محققان.  نه  ای   اندگرفته   قرار  کرومتری م  10  از  بزرگتر  و

 ن ی ب   یتوجه  قابل  ارتباط  نتوانستند   پژوهشگران  هرچند.  کردند  تمرکز  هام پراس  تحرک

  چه   هر  که  تندفای در   اما  ابند،ی ب   آن  غلظت  ای   تعداد  نظر  از  اسپرم  تی فی ک  و  هوا  یآلودگ

  شرونده ی پ   حرکت  باشد،  داشته  قرار   ز ی ر  ندهی آال  ذرات  معرض  در  شتری ب   کنندهشرکت 

  که   یفرد  یبرا  خاص  طور  به.  شودیم  کمتر  وجل  به  شنا  یبرا  آن  ییتوانا   یعن ی   اسپرم

  اسپرم   تحرک  داشت،  قرار  کرومتری م  2.5  از  کوچکتر   ندهی آال  ذرات  معرض  در
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  معرض   در  افراد  یبرا  زانی م  نی ا  که  ی حال  در  شد  ثبت  درصد   3.6  معادل  یکاهش

  است   ممکن  که  است  یمعن   نی بد  نی ا.  بود  درصد  2.42  یرت مورکی م  10  ذرات

  و  باشند داشته یمن عی ما تی فی ک بر یمتفاوت  اثرات معلق ندهی آال تذرا  مختلف یهااندازه

 به  هاآن   که  دارد  وجود   یشتری ب   احتمال  باشند،  تر  کوچک  ذرات  هرچه  رودیم  احتمال

  ا،ی تانی بر  لدی شف  دانشگاه  در  یآندرولوژ  استاد  ،یسی پ   آلن.  کنند  نفوذ  انسان  یهاه ی ر  عمق

 ری چشمگ یمن  عی ما تی فی ک و هوا یآلودگ انی م ارتباط درباره  آمده دست به جی نتا: »گفت

   .«کندیم استفاده مرد هزار 30 از شی ب  اسپرم تی فی ک یها داده  از رای ز است

 
آ  مطالعه دیگری ف که در   با  هوا  یآلودگ  دهد یم  نشان  وریه همین سال منتشر شدخر 

 که   قی قتح  نی ا  در.  شودیم  بدن  در   هااسپرم  تعداد  کاهش  باعث  مغز،  در  التهاب  جادی ا

 انجام  با  پژوهشگران  است،  شده  انجام  کای آمر  لندی مر  دانشگاه  یپزشک  دانشکده  در

  ی هاموش   اسپرم  تعداد  افتندی رد  یشگاهی آزما  یهاموش   از  یادسته   یرو   بر  شی آزما

  فاقد   که  ییهاموش   به  نسبت  اند،گرفته   قرار   آلوده  یهوا  معرض  در  که  یسالم

  92  حدود  دانشمندان،  گفته  به.  است  بوده  کمتر  بودند  یخاص  یعصب   یهامهارکننده

  موجود   ندهی آال  زذراتی ر  سطح  که  کنندیم  یزندگ  یمناطق   در  جهان  تی جمع  از  درصد

  باالتر   بهداشت  یجهان   سازمان  توسط  شده  نیی تع  یمن ی ا  یردهااستاندا  حداقل  از  هوا  در

  ی ا گلخانه   یگازها  قی طر  از   کرومتری م  2.5  از  کمتر  قطر  با  زذرات ی ر.  است

  در   ناقص  احتراق  ای   و  یچوب   یهااجاق  ای   یجنگل   یهای سوز آتش  ها،ه خان کار

  نی همچن   و  سالم  یهاموش   شامل  دسته  دو  قی تحق  نی ا   در.  ندی آیم  دی پد  خودروها

  شده   داده  پرورش(  IKK2)  مغز  در  التهاب  نشانگر  فاقد  که  یاافتهی جهش  ییهاموش 

  و   هاآن  گرفتن  نظر  ری ز  از  پس  پژهشگران.  گرفتند قرار  آلوده  یهوا   معرض  در  بودند

 نی ا.  نکردند  ثبت  دوم   دسته  یهاش مو  اسپرم  تعداد  در   یکاهش  چگونهی ه  ش،ی آزما  انجام

 کاهش   با  هوا  یآلودگ  معرض  در  گرفتن  قرار  از  سپ   سالم  یاهموش   که  بود  یحال  در

  ی هانورون   از  خاص   نوع  کی   ندی گوی م  پژوهشگران.  بودند  شده   مواجه  هااسپرم  تعداد

  تعداد   کاهش  مسئول  کنند،یم  فای ا  نقش  یچاق  و  خواب  چرخه  در  معموال  که  یعصب 

  از   یبخش)  تاالموسوپ ی ه  در  معموالً   هانورون  نی ا.  هستند  هوا  یآلودگ  لی دل  به  اسپرم

.  شوند یم  افتی (  کندیم  کنترل  را  یجنس  لی م  و  ی تشنگ  ،یگرسنگ  که  مغز

 ساختن   آن  فهی وظ   و  کند  یم  کار  مغز  زی پوفیه   غده  با  نی همچن   پوتاالموسی ه

ً ی مستق  که  است  ییهاهورمون  چارلز  دکتر.  هستند  ارتباط  در  یتناسل  یهااندام  با   ما
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  با:»دی گویم  لند،ی مر  دانشگاه  در  قعرو  و  قلب  قاتیتحق  ری مد  و  یپزشک  استاد  هونگ،

 پوتاالموس ی ه  یهانورون  می ری بپذ  که  است  یمنطق  کامالً   گذشته،  قاتی تحق  به  ینگاه

  می دان ی م  که   چرا.  هستند  اسپرم  تعداد  کاهش  به  منجر  یالتهاب   واکنش  نی ا  تداوم  عامل

  ن دانشمندا  .«است  مثل  دی تول  ستمی س  و  مغز  نی ب   ارتباط  یاصل  ری مس  کی   پوتاالموسی ه

  ی اری بس  طی شرا  و   دارند  یبارور  به  نسبت  یفراتر  راتی تاث   دی جد  یهاافتهی   ندی گویم

  از   یناش  تواندیم   که  دارد   وجود  یقلب   یهای ماری ب   و  ابتی د  باال،  خون  فشار  مانند

  توانی م  که  دانستندی م  نی ا  از   شی پ   دانشمندان.  باشد  هوا   یآلودگ  لی دل  به   مغز  التهاب

  و   ابتی د  تا  گرفته  یچاق  از)  اختالالت  یبرخ  به  ابتال  رطخ  شی افزا  و  هوا  یآلودگ  نی ب 

ً   اختالالت  نی ا  منشأ.  افتی   یارتباطات (  یبارور   شده   لساار   یزااسترس   یهاامی پ   عمدتا

  مشاهده   آن  انجام  یچگونگ  اتی جزئ   کنون  تا  حال   نی ا  با  بود   شده  نیی تع  مغز  یسو   از

 و   داشته   افراد  در   اسپرم  تعداد  هشاک  از  نشان  ری اخ   یهادهه   در  مطالعات.  بود  نشده

  .اندداده  انجام اتفاق نی ا علل افتنی  یبرا را یمتعدد یقی تحق یهاپروژه  پژوهشگران

 که   دهدیم  نشان  مردان  ادرار  یرو  انتشار یافته  2022  ژوئندر  که    جدیدی  قاتی تحق

  اسپرم   دداتع  کاهش  یاصل  ل ی دال  از  یکی   ییای می ش  یهاندهی آال  زانی م  توجه   قابل  شی افزا

  بر   اثرگذار  یهامولفه   خصوص  در  پژوهش  نی تر  تازه    .رودی م  شمار  به  مردان  در

 ن ی ا.  است  شده  منتشر  النشن نتری ا  رومنتی وان ی ا  مجله  در  مردان  اسپرم   تعداد  کاهش

 مختل   که  شده  متوجه  داوطلب  مرد  100  به  کی نزد ادرار  یهانمونه   یبررس  در  قی تحق

  قدرت   که   یمشکل.  است  دهی رس  هشدار   سطح  به  ان مرد  زی ر  درون   غدد  یهاکننده

  که   شده  مشخص  هانمونه  نی ا  یبررس  در  .دهدیم  کاهش  را  انسان  در  یبارور

  تحت   را   اسپرم  ت ی فی ک  که  هان ی وکسی د  و  هاسفنولی ب   مانند  ییای می ش  مواد  از  ییهاندهی آال

 ن سندگای نو  . است  شده   مشاهده  یعاد   زانی م  از  شتری ب   برابر  100  تا  دهندی م  قرار  ری تاث 

 اثر   مردان   یبارور  سالمت  بر  ییای می ش  مواد  یهاکوکتل   نی ا  وجود   ندی گویم  مقاله  نی ا

  نی ب  یدانمارک  مرد  98  ادرار  ونهنم  یرو   مطالعه  ن ی ا  .گذاردیم  یتوجه  قابل  یمنف

  در   موجود   یهاداده   از  ن،ی ا  بر  عالوه .  است  گرفته  صورت  سال   30  تا  18  نی سن 

  ماده   20  یاحتمال  زانی م   نی تخم  یبرا  زی ن   EFSA  وپار ا  ییغذا  یاستانداردها  آژانس

  پروفسور   یرهبر  به  مقاله  نی ا  سندگانی نو  .است  شده  استفاده  زی ن  گری د  ییای می ش

  ن ی ا  توجه  قابل  زانی م   از  ندی گویم  لندن  برونل  دانشگاه  از  نکمپکورت   اسی آندر

 BPA  سفنولی ب   زان ی م  از  نیهمچن   آنها.  اندکرده   تعجب  هانمونه  در  ییای می ش  یهابی ترک
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  ی برا  یجد  کامال  خطر  کی   که  یاماده.  اندشده   زدهشگفت   شی آزما  مورد  یهانمونه  در

 در   اسپرم  تی فی ک  و  تی کم:    ماسپر  تعداد  کاهش  .رودی م  شمار  به  اسپرم  سالمت

  ی طور   به  است،  افتهی   کاهش  یری چشمگ  طور  به  یغرب   یکشورها   در   ری اخ  یهادهه

  از   شی ب   سال   40  فاصله   در  مردان  بدن  در  هامپراس  تعداد  دهدی م  نشان  قاتی تحق  که

  ر ی غ  یهاضهی ب   مانند  ی بارور  سالمت  اختالالت  ری سا   حال،  نی هم  در.  است  شده  نصف

  ف ی ط  جهان  سراسر  در  پژوهشگران.  است  شی افزا  حال  در  ضهی ب   سرطان  و  ینزول

  آن  از  اند،گرفته   نظر  در  اسپرم  تعداد  کاهش  پس  در  را  گری د  یاحتمال  علل  از  یعی وس

 .   کرد اشاره  هوا یآلودگ و اتی دخان  مصرف ،یزندگ  سبک عوامل به توانی م جمله

 

 

 

 صل چهارم ف

 وجودات زنده و میکرو پالستیک در بدن انسان و سایر م   پالستیک

میلیون تن   2  آغاز شد و مقدار آن فقط  1950آن سال    تولید پالستیک به میزان انبوه

سال    بود در  تولید  2021و  یعنی    میلیون  375  با  تو  187تن  سال  برابر    1950لید 

نسبت به سال قبل آن حدود    2008سال بحران سرمایه داری    پالستیک در  رسید. تولید

ای   4 اما  یافت  ب درصد کاهش  بود  تولید سرمایه موقتی  نظیر همه  طوری که  ن کاهش 

کاهش   نیز شاهد  2020ان در سال  میلیون تن رسید. جه  335به    2016تولید در سال  

تولی د  0.3 ب د  رصدی  کاال  سال  این  اما  رشد    2021ود  تولید    2.2با  به    375درصد 

زایش است و  تولید جهانی پالستیک ساالنه به طور مداوم در حال اف  میلیون تن رسید.

برابر شده،  15طی   بود و در    230تولید    2009در سال    سال گذشته دو  تن  میلیون 

میلیون تن   311ه حدود ب   2014سال   د. تولید درمیلیون تن ش  288بالغ بر   2012سال  

بالغ گردید. اضمحالل    360به    2018پالستیک رسید و این رقم در سال   میلیون تن 

پالستی  کیسه  یک  نظیر  طبیعت  پالستیک  در  بدین  400کی  این  کشد.  می   سال طول 

می کند و در طبیعت رها  معنی است که توده های پالستیک که سرمایه داری تولید  

هم بر  شوند  انباشتهی  پ م  م  گردند.  سال  ی  در  بررسی  نخستین  در  ها    2015ژوهش 
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نشان می دهد از کل تولید پالستیک جهان ، میزان مصرف آن و سرنوشت آن، نشان  

به    2017ستیک در جهان تا سال  انباشت پالسال    70دهند که در طول نزدیک به  می  

می ماند   قیطبیعت با  ستیک که درمیلیارد تن رسید. پیش بینی می شود مقدار پال  9.2

میلیارد تن برسد. اما    12به    2050تا سال  بعد از کاهش مقدار آن نظیر آتش زدن(  )

یل  جود همه قباز یافت این کاال با واست زیرا  این رقم بسیار خوش بینانه محاسبه شده  

ه  که بهترین سال آن بوده فقط ب   2019و قال گوش کر کن دولت های سرمایه در سال  

گوید  سازمان ملل میمیلیون تن( رسید.    368سال )تولید این  ز  درصد ا  9  رقم ناچیز

به   پالستیک   80نزدیک  از  زباله  درصد  راهی  شده  تولید  میهای  این  شوددانی   .

اواسط  در  گزارشی  در  کیسه  اعال  2018  سازمان  تریلیون  پنج  ساالنه  که  کرد  م 

کی در هر تی کیسه پالسمیلیون    10  شود، چیزی معادلپالستیکی در جهان مصرف می 

بازیافت شده است،    2019درصد از کل تولید پالستیک تولید شده سال    9قیقه. تنها  د

( در میلیارد تن  6.5درصد )  79اکثریت،  درصد آتش زده شده است، در حالی که    12

و دریا باقی است. در مقایسه با سایر مواد مانند چوب ، فلز و شیشه ، پالستیک   زمین

اسط قرن بیستم پیشرفت خود را آغاز کرده است.  ت که در او استاً جوان  ماده ای نسب 

موا و  فلزات  انواع  همه  اندازه  به  تقریبا  که  ای  سرمایه  کاالی  این  با  اکنون  کانی  د 

الیاف مصنوعی، نرم کننده ها، قطعات مقاوم برای  ناگون از  اهداف و کاربرد های گو

ت  خودروها  هواپیما،  کشتی،  کاالبدنه  چه  آن  مشاب ا  سای ه  های  جنس  اولیه  از  مواد  ر 

   سرمایه، تولید می شوند.

زانی در کاالها ذاتا میرنده اند اما سرمایه در همه حوزه های تولید تالش دارد و به می 

تنها بر عمر موثر ارزش مصرفی آن ها بیافزاید   است که نهاین تالش موفق نیز بوده  

موا و  شگردها  بردن  بکار  با  قابلیتبلکه  بر  آ  د  بیافزای ن  انعطاف  همین  ها  در  د. 

قابل انعطاف کرده و بر   با استفاده از انواع پالستیک  راستاست که روند های تولید را

ا.  سرعت تولید می افزاید قابلیت  با  پذی بسیاری پالستیک ها  ناپذیر و  نعطاف  نفوذ  ر، 

دارن  تولید  های  روند  انواع  در  وسیعی  های  برد  کار  نشدنی  کاد.  فاسد  چه  الها  هر 

شوند،  رت دیر و    فاسد  فعل  انواع  و  فشار  گرما،  مقابل  در  تر  مقاوم  مواد  از  چه  هر 
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یابن  می  تری  گسترده  بازار  شوند  تشکیل  شیمیایی  همه  د.  انفعاالت  از  ها  پالستیک 

این عرخواص الزم   برخوردارند.در  ها  بر  صه  را  ها  کاال  انبوه  سرمایه  این  عالبر 

ساس نیازهایی که باید تامین  رد نه بر اآوبوجود می  قیاس تولید  اساس نیاز انباشت و م

شوند زیرا این نیاز ها در روند تولید وپیشرفت سرمایه داری آفریده می شوند. بدین 

مصرف سرمایه    ه آن نیاز هایرد و همراه سرمایه هم کاال را بوجود می آومعنی ک

ر  سرمایه د   ک آن انباشترا و در تمامی این روند نیروی محر  ها  آن  ای و شخصی

تر است. شالوده کار سرمایه بر تولید حداکثر کاال توسط حداقل نیروی    مقیاس عظیم

رمایه، مرغوبیت حتی المقدور  کار، کاهش افراطی هزینه اجزاء مختلف بخش ثابت س

ر  کاال قدرت  افزائی  و  ارزش  است.  استوار  داری  سرمایه  بازار  در  حداکثر  قابت 

رمایه داری است. هنگامی بط تولید سواور محرک رکننده و موت سرمایه هدف تعیین  

ناهنجاری های   نوع  از  تولید کاالی معینی می زنند  بکار  تولیدی دست  که موسسات 

و زیستی   برای  سالمتی  که  ها و مخاطراتی  آن  با  بشر، حیواو شدت  و طبیعت  نات 

پوشند. می  چشم  آورند  می  س  خود  ریز  پیش  جدید  حوزه  هر  گشایش  از  لذا  رمایه 

ر می خیزد و تا این ملزومات وجود دارند حوزه جدید به  ت سرمایه ب اشزومات انب مل

ای بزرگ  آزمایش ها به روی بطری های آب شرکت هگسترش خود ادامه می دهد.  

ه تقریبا  که  دهد  می  آنها حنشان  بزرگترین مه  در  هستند.  پالستیکی  ریز  ذرات  اوی 

نوع خود،   ت ی شده  خریدار   لف نه کشور مخت بطری که در    250تحقیق در  حت  بود، 

  شت ذره پالستیکی وجود دا  10به طور متوسط در هر لیتر آب    آزمایش قرار گرفت.

میکرون( ذرات خیلی ریز    100ن )بیش از  که قطر هر کدام پهن تر از یک موی انسا

)میکروپالستیک(است. پالس از    تیکی  کوچکتر  ذرات  )هر   100شمار  میکرون 

هزارم یک  خ  میکرون  بیشترمیلیمتر(  بزرا  یلی  ذرات  از  ز  بود   100گتر  میکرون 

به   میانگین  به طور  شمارشان  م  314یعنی  لیتر  هر  در  رسید.ذره  این    ی  بر  عالوه 

پالریزدانه   دارند  های  میلیمتر  پنج  از  کمتر  قطری  که  از ستیکی  بسیاری  در 

آرایشی می  و شستشو  بهداشتی  ،محصوالت  ازلباس شوند.  استفاده  الیاف    هایی  جنس 

درصد    60های جهان هستند. حدود  ش زیادی از ریزپالستیککننده بخدلی مصنوعی تو
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های مصنوعی  از نخ اند و روند استفاده  ز مصنوعی درست شده ها از پشم و پراز لباس 

بر اساس نتایج یک پژوهش جدید در سال    اشته است. ارزان قیمت رشدی صعودی د

ستیک شناور در  وهی از پالنب آرام که اای اقیانوس  ه، توده بزرگ زباله در آب 2018

ترمربع یعنی معادل هزار م  960فاصله بین هاوایی و کالیفرنیا است اکنون به بیش از  

ایران  58 مساحت  می  درصد  زده  تخمین  بزرگ  است.  توده  این  که    1.8زباله  شود 

حدود   آن  وزن  و  شود  شامل  را  پالستیکی  قطعه  یعنی    88تریلیون  تن  معادل هزار 

قام جدیدی که در مورد حجم و وزن این توده زباله به  د. ارزرگ باشپیمای ب واه  500

پ   های قبلی است.برابر تخمین  16دست آمده   تاریخ این توده  الستیک در حال  از این 

میزان تولید  یر اقیانوس های جهان مشاهده شده است.  گسترش است و مشابه آن در سا

افزای   سال گذشته  20پالستیک در طی   ادر شی دویست  شاهد  بوده  پیش صدی    ست و 

می سال  بینی  تا  که  پالستیک  2050شود  اقیانوسمیزان  در  ب ها  که   ( ماهیها  های ه 

از    فت.واقعی پیشی خواهد گر  موجودات دریاییتعداد  ( از    دپالستیکی معروف هستن 

خی از  این مهمتر انباشت این کاالی خطرناک برای کل جانداران در طبیعت است. بر

 اله دارند. ر چند صد سعمپالستیک  انواع

زباله ریزپالستیک تجزیه  پی  در  پالستیکی، سایش، شسها همچنین  لباس های  و تن  ها 

اشتی نظیر  رنگی که در محصوالت بهدهای ریز آبی دانه  آیند.خودروها به وجود می 

شویندهخمیردندان اصل ها،  در  دارند،  وجود  بدن  شامپوهای  یا  صورت    های 

پالستیکهاریزدانه بی  ی  که  استفاده هستند  بهتر جرم  و زدودن هر چه  سایندگی  رای 

ها  د، بلکه میلیونکنن ها را آلوده میها و دریاها نه تنها رودخانه ریزپالستیک  شوند.می

کنند. پژوهش ها در  کشی آنها را وارد بدن خود می   آب لوله   انسان روزانه با نوشیدن

دین شهر از پنج قاره جهان کشی چن وله ل   ونه از آبنم  150ش از  آمریکا با بررسی بی 

در   که  رسیدند  نتیجه  این  نمونه   83به  از  میکروسکوپی درصد  پالستیکی  الیاف  ها 

ها نیز دلیل دیگر تولید  ها و جادههای خیابانستیک خودرو و خط کشیوجود دارد. ال 

نشان    2017ر سال  از طبیعت د  المللی حفاظتها هستند. آمار اتحادیه بینریزپالستیک

)با  دهمی خودروها  الستیک  پارچه   28د،  مدرصد(،  الیاف  با  )با  های   35صنوعی 
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ها  سهم در تولید ریزپالستیک  درصد( بیشترین  24درصد( و گرد و غبار شهری ) با  

زند. پژوهش  های معمولی جا میستیک اکنون خود را در قالب سنگریزهپالرا دارند.  

می   نشان  زبالها  که  پاله دهد  ک ست های  کوچک  شباهت  یکی  دریا،  کنار  در  شده  شف 

آلودگی پالستیکی به مرتفعای به سنگریزهالعادهفوق  ها و ترین قلههای ساحلی دارند. 

   های زمین نیز رسیده است.ترین درهیقعم

( نام دارند، یا در اثر  pyroplasticsهای )قطعات کوچک پالستیکی که پالستیک  این

پالگر دیدن  ب ما  در  فرآین خشستیک  از  قطعات  ی  شدن  ذوب  هنگام  به  یا  و  تولید  د 

جریان در  می  پالستیک  وجود  به  محیط،  در  ناشناخته  زبالهفرآیندهای  این  ی هاآیند. 

ها اکسیده و یا فرسایش  دریا چون سنگ   آب  پالستیکی سپس در اثر برخورد با شن و

ا پراکنند.  به اطراف می  و ریزپالستیک  آن جایی کشده  پالز  این  ت ها شباهیکست ه 

سنگریزه  به  زیادی  م بسیار  چشم  از  است  ممکن  دارند،  مانده ها  پوشیده  جهان  ردم 

نانومیکربی پال  اتذرحاصل این روند  باشند.   در غذا،   است که  پالستیکی  ستیکی و 

 . دیده شده استاز جمله بطری های پالستیکی آب آشامیدنی  نگهداری غذا فظرو 

  2022ژانویه سال    19( در  Environmental Investigation Agencyسازمان )

آن   حل  که  است  جهانی  عاجل  مشکل  یک  پالستیک  از  ناشی  آلودگی  که  داد  هشدار 

( در  EIAزیستی" )دی سازمان ملل است. "سازمان تحقیقات محیط  نیازمند معاهده ج

آب و    شکل تغییراتگزارش خود استدالل می کند که آلودگی پالستیکی تقریبا معادل م

سازمان مربوطه که بودجه کالنی دارد در گزارش خود نظیر    ت. اسو اقلیمی    ییهوا

المللی دولت های سرمایه هیچ اشاره   بین  ابدا هیچ گونه منبعی  سایر سازمان های  و 

ک چه  آن  معرفی  اما برای  کند.  نمی  ذکر  نامد  می  اقلیمی«  تغییرات  »مشکل  خود  ه 

رمایه نیست چرا س  مشکل چرخه  ینداند که اه روشنی می  و ب   همین سازمان بخوبی

که تولید پالستیک نظیر کلیت سرمایه فقط سود برای سرمایه داران ایجاد می نماید و 

چیز تغییرات  مشکل    مشکل  این  کالم  یک  در  است،  آن  سوای  های  دیگری  توده 

بیاندشن  آن  برای  بایست چاره ای  این    د!!میلیاردی کارگران جهان است که خود می 

در  ساز خودارگزمان  کندد  تاکی   ش  کنیم    که  می  می  تنفس  که  هوایی  حاضر  درحال 
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مو خاک،  داخل  به  پالستیکی  ذرات  و  است،  پالستیکی  ریز  بسیار  ذرات  اد  حاوی 

ته اند. برای مثال گزارش می شود که  غذایی و حتی پوشش یخی قطب شمال راه یاف

ه  ل دفع زبالمحیک در یک  حاوی پالست   فیل در تایلند بعد از خوردن آشغال  20حدود  

تا با یک معاهده   جان باخته اند. نویسندگان این گزارش کشورها را ترغیب می کنند 

کاهش تولید و دور ریختن پالستیک موافقت    سازمان ملل شامل اهداف الزامی برای

ج از سازمان تحقیقات محیط زیستی گفت: "اگر این موج فزاینده آلودک گی  نند. تام َگم 

شاید از وزن کل    2040ریخته شده به دریاها تا سال  یککند، پالستا ادامه پیدبی رویه 

نابودی تنوع زیستی"  ها بیشتر شود."  سازمان ملل "تغییر اقلیم"، "های اقیانوس ماهی

تهدی  سه  را  "آلودگی"  نتیجهو  و  کرده  شناسایی  زیست  محیط  برای  وجودی  گیری د 

ای چندجانبه در زمینه هنامهتوافق .  اقدام کردجا  باید یک کرده است که برای حل آنها  

سال است که وجود دارد، اما در    30تقریبا  مقابله با نابودی تنوع زیستی و تغییر اقلیم  

جهان طبیعی موثر نبوده است.  کردن روند تصاعد دی اکسید کربن یا حفاظت    متوقف

فت برخی  الخیر با مخر سال های اایده معاهده ای مختص مقابله با آلودگی پالستیکی د

میورکش گفته  اما  شده.  روبرو  از  ها  بیش  از    100شود  بریتانیا  جمله  از  کشور 

های فوریه و  ت سازمان ملل در ماهپیشنهادی که قرار است در مجمع بعدی محیط زیس

آمریکا اعالم کرده که  مارس مطر بایدن رئیس جمهور  ح شود حمایت می کنند. جو 

توا از  جهانی حمکشورش  کن فق  که  د،ایت می  جمهور  د  درحالی  رئیس  ترامپ  ونالد 

کند،  را جلب  کنگره  نظر  بتواند  او  نیست  معلوم  این حال  با  بود.  مخالف  آن  با  قبلی 

بیشتر شود  چون  می  تولید  گاز  و  نفت  از  پالستیکی  تولیدکننده   مواد  کشور  این  که 

اهداف چنی  برای محدود کردن  تالآنهاست. گفته می شود ژاپن  توافقی  .  ش می کندن 

اند. چین بزرگترین تولید  خلیج فارس و چین هم تاکنون سکوت کردهب  کشورهای عر 

از مواد نفتی تولید شده( است. با کننده "پالستیک بکر" )پالستیکی که برای اولین بار  

شود آمریکا و بریتانیا بزرگترین تولیدکننده های زباله پالستیکی در  گفته میاین حال  

جاز نفر  هر  هستن ای  گمج    د.معیت  "ماهیت  هن آقای  گفت:  گزارش  این  انتشار  گام 

مشهود آلودگی پالستیکی باعث نگرانی جدی عموم شده است اما بخش قریب به اتفاق  
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ناشی  آل "خسارت  است."  نامشهود  پالستیکی  بیودگی  تولید  بکر  از  پالستیک  رویه 

انسا  -غیرقابل جبران است   تمدن  برای  تهدیدی  توانای این  بنیادی  نی و  برای  سی ی  اره 

اقلیم جدی    فظح تغییر  اندازه  به  تقریبا  دارد  قابل زیست است. خطری که  یک محیط 

پلی می دانشگاه  از  تامپسون  ریچارد  به  شود."  پالستیک،  ارشد  کارشناس  موت، 

گبیبی پالستیکی  سی  مواد  حیات  کامل  چرخه  بر  باید  ملل  سازمان  معاهده  که  فت 

باشد.   "مشمتمرکز  گفت:  زیربنااو  غیرقاب   ییکل  و  ل  در  تولید  میزان  بودن  دوام 

هایی که فقط استفاده از پالستیک 'بازیافت  مصرف ریشه دارد." "حمایت از سیاست 

تش را  می شدنی'  زیرسویق  آنکه  مگر  بود  نخواهد  موثر  برای اخت کند  بومی  های 

ظاهر    ."داشته باشد  آوری، جداسازی، و بازیافت موثر این مواد پالستیکی وجودجمع

سرمایه، دولتمداران، اندشمندان پر نفوذ    ز این دارد که گویا مدیرانا  حکایت   مه چیز ه

پال آلودگی  شدن  تبدیل  نگران  سرمایه  محیط انیستیتوهای  آلودگی  دومین  به  ستیکی 

ا اند.  محیط  زیستی  تخریبات  موارد  تمامی  در  بارها  اینان  را  بزرگ  دورغ  این  ما 

، اخالل  ن چه آن ها نگرانند توقفآ داده اند. گره های کارخورد ما تودزیستی سرمایه ب 

دادن قرار  سوال  مورد  سرمایه  و  تولید  ناچیز  چند  تولید    هر  معین  مورد  این  در  و 

مقدس ترین بنیان این نظام است   تیک است. روند گردش سرمایه و تولید سرمایهپالس

ند را  آن  دادن  قرار  سوال  مورد  حق  کارگری  هیچ    که   تاس  انسانی  کارگرارد.  و 

  تولید  سرنوشت تعیین در دخالت از کار نیروی فروش با فروشد، می را شارک نیروی

 کارگران  ما به و  اند نظام این دارپاس سرمایه های دولت . شود می ساقط خود زندگی و

  و   سرمایه  دولت  داران،  سرمایه  آن  از  تولید  امورمقدس  در  دخالت  حق  دگوین   می

  دست   بزنید  رابطه  این  رد  حرفی  خواهید  می  اگر .  تاس  داری  ایهسرم  پارلمان

 شوید،   احزاب  انواع  اپوزیسون  در  شدن  منحل  و  حزب   ،اتحادیه  و  سندیکا  ایجادبکار

  انحالل   ابزار  الصهخ  و  اندازید  راه   زیست  محیط  سازی   پاک  های  هگرو  و   ها  دسته

محی همزمان  !!  نمایید  فراهم  وسیعتر  چه هر  را  کارگری  طبقاتی  قدرت  ط  تخریبات 

ر زندگ  وززیستی  و  بروز  آفریند  می  امراض  پیچد،  می  درهم  را  جهان  کارگران  ی 

کند.   می  ککشتار  چالش  به  را  کرگران  ما  طبقاتی  ترتیب جنگ  این  اما به  اند.  شیده 
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کارگر توده  یافته شورائی، سراسری و    قدرت جنگ طبقاتی  در جنبش سازمان  فقط 

متجلی   او  داری  سرمایه  ومی ضد  گ  شود  می  این  اعمال  ظقدردد.  درهیچ  رف  رت 

خروج  به چگونگی    جهانیدیگری امکان به صف شدن ندارد. سرنوشت طبقه کارگر  

ر صورت پیروزی می تواند تا وسیع این بن بست گره خورده است. چالشی که د   از

اثرگ تازد.ترین  پیش  جهانی  کارگری  جنبش  کل  بر  سرنوشت    ذاریها  بایست  می  ما 

ن بن بست، فروماندگی رقت بار ای  ازریم.  گی دست خود ب ولید را در  کار و ت زندگی،  

کارگ های  احساس    عدم  از  ر،توده  و  خود  پیکارطبقاتی  تاریخساز  قدرت  بازشناسی 

از سازما این  عجز  و سراسری  داری  آییمقدرت  ندهی شورائی ضد سرمایه  . بیرون 

به انجام هیچ کار ن   طبقه کارگر بدون شکستن این سد قادر  تهدید  یست و آماج  مهمی 

است.  سناریوهای  میتما تاریخی  بار  فاجعه  شاید    سیاه  و  شود  پیروز  شاید  ما  جنگ 

آتی پر پیروزی  بنای  این جنگ سنگ  اما حتی شکست  خواهد   ولتاریاشکست خورد 

 بود.

 . پردازیم سرمایه کش آدم نظام تاوردهایدس آخرین از ای شمه به

  خون انسان   درستیک را  بار میکروپالاولین    پژوهشگران برای  2022مارس    23در  

می    Environment Internationalپیدا کردند. آن ها در گزارش خود در ژورنال  

نفر در خ ون خود میکروپالستیک داشتند. دیک  نویسند که از هر ده آزمودنی هشت 

اس دالیل  وتاک،  گوید  آمستردام، می  آزاد  دانشگاه  اکوتوکسولوژی در  برای    کافیتاد 

در بدن چه اتفاقی می افتد. آیا ذرات در   این است که یاساسسوال وجود دارد. نگرانی 

از ط اندام های خاصی منتقل می شوند، مثالً  به  آنها  آیا  باقی می مانند؟  ریق سد  بدن 

انداز به  آن  سطوح  آیا  و  مغزی؟  این خونی  شود؟  بیماری  باعث  که  باالست  ای  ه 

نمونه  پژوهش تحلیل  و  تجزیه  اساس  ناشاهدا  22خون  های  بر  که  ن کننده  است  اس 

نفر از آنها   17. میکروپالستیک ها در خون  بدست آمده  مگی بزرگساالن سالم هستنده

بود که از آن بطری های    PETپالستیک  یافت شد. نیمی از نمونه های خون حاوی  

شپالستی  می  ساخته  ذرات  ودکی  کال   ،Polyethylene terephthalate, 

polyethylene and polymers of styrene (polystyrene, expanded 
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polystyrene, acetonitrile butadiene styrene etc.), polymethyl 

methylacrylate.   

سوم   شدهیک  یافت  های حا  ذرات  کیسه  ساخت  برای  که  است  استایرن  پلی    وی 

ات  پالستیکی استفاده می شود. محققان از فناوری استفاده کردند که امکان تشخیص ذر

. این  در خون انسان فراهم می کندیا بزرگتر را    نانومتر(   700)  یلی مترم  0.0007

یدنی:  منتشر شده است. غذا و نوش  Environment Internationalمطالعه در مجله  

پنج میلی متر  میکروپالستیک ها قطعات پالستیکی کوچ به  آنها  اندازه  کی هستند که 

آنها در لوازم آرایشی و به   استفاده   نعت پالستیکصاولیه در  عنوان مواد  می رسد. 

می شوند، تشکیل  خردمی شوند، اما همچنین زمانی که محصوالت پالستیکی بزرگتر 

ی قله  رتاسر جهان پراکنده شده اند و حتی در باالمی شوند. میکروپالستیک ها در س

تیک ها اورست نیز پیدا شده اند. به خوبی شناخته شده است که انسان ها میکروپالس

 ریز پالستیک   قطعه 50000طبق یک مطالعه    .می بلعندو نوشیدنی    ا ز طریق غذرا ا

کوچکی از  در این مطالعه بر روی مجموعه  .  می بلعد  در سال   بطور متوسط  هر نفر

  1.6غلظت قابل سنجش ذرات پالستیک در خون  ، میانگین مجموع  خون  اهداکنندگان

میلی   بر  اولینمیکروگرم  که  بود  جرگیراندازه  لیتر  غلظت  پلیمری  جزء  ی می 

انسان   خون  در  را  میپالستیک  ذرات نشان  که  دهد  می  نشان  نیز  مطالعه  این  دهد. 

  ون انسان را دارند.پالستیکی کامال قابلیت جذب به جریان خ

قبلی خو به بحث  ب اکنون  بازگردیم،  تا هنگامی که ما کارگران د  باز گردیم که  این  ه 

پ   رتقدسرنوشت خودرا،   تولید می کنیم ، آن چخود  تییکار طبقا تاریخساز  را در   ه 

برای ما رقم خواهد   نگیریم، سرمایه هم چنان سناریو های سیاهتری را  دستان خود 

از   آلودگی محیط زیستی  »زد. سرمایه  آفرینی   « مفری جهت گردش دومین  و سود 

خواهدکرد.   سرمای ایجاد  اقتصاد  مهم  دا قانون  اه  قدری  هر  که  است  روابط ین  این    ر 

  ی   یابد، کمتر قادر است با حفظ ابزار و روش های گذشته  سترشو گ  ملکاتولیدی ت 

آورد. دوام  خود  داری  اخ  کار  سرمایه  اکتشافات  و  بارتراعات  اجبار  فقط  از  ای  قه 

امان تکنیک و صنعت و سایر مایحتاج افزایش بارآوری  به تکامل بی  ایه  سرم  درونی
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عت نجومی کاربرد سرله اند.  جمد از این  یر سایر موااختراع پالستیک نظ  کار است.

نیاز سرمایه را ورود ماشین آالت    به همانگونه که روزگاری  این مواد ضرورت و 

تولید در  و  افزایش    ،صنعتی  بیشتر  خام  مواد  از  استفاده  و  تولید  وسیعتر حجم  طیف 

و کمکی   طلبید خود موجب مواد خام  در سطح  ت   را  کار  تقسیم  بیشتر  جامعه و  کامل 

بار آوری کار، شرایط محیطی جدیدی را هم    هر   تقاءو ارن کارخانه  درو بیشتر  چه 

آورد. پدید  و طبیعت  جامعه  تولید،  های  و عرصه  کارخانه  درون  بهمان  درس  در  ت 

ولید  ت  در مسیر آالت نیست، نیاز سرمایه بر آن چه رد ماشین گونه که پایانی برای کارب 

لذا   نیست.  پایانی  را  است  از رآن  پاش  تیخسرمایه  در    و  طبیعت، محیط  پالستیک 

برز مفری  ما  زندگی  و  سرمایه،  ای  یست  چرخش  شدت  افزایش  سود،  کشف  تولید 

پیش ریز سرماحوزه    ایجادو جدید  های   می  یه،های  انیستیتو  چه  آن  به  نگاهی  کند. 

نه این  پیش می کشند    «» دومین آلودگی محیط زیستیسرمایه بال فاصله پس از طرح  

را متوقف کنند، (  ر واقع چرخ تولید سرمایهدخ تولید پالستیک )چر  ست که چگونها

لوه نی جانسا  سرمایه،  برای  یاین فاجعه را به زیوربلکه بعکس این است که چگونه  

در هیچ یک از سناروپی هایی که در    !!ددادن آن و طبیعت خواهی اش تبدیل می کن 

یست  نه تنها در این حوزه ن توقف تولید  صحبت  حتی    داده می شود   حنمودار زیر توضی 

 امه دهند.این ماعده سرمایه نظیر سایر حوزه ها می بایست به انباشت خود ادبلکه 
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  300  از  شده   برآورد  ست ی ز  ط ی مح  به  یکی پالست   یآلودگ   ورود  ساالنه  نرخ   16نمودار  

)کارلو  مونت  یسازهی شب    به   هشد  وارد  یک ی پالست   یآلودگ  یزمان   یهای سر(  A  الف. 

  اساس   بر(  CI٪  95±    سال  در  کی متر  تن  ونی لی م)  ین ی زم  و  یآب   یهاتمسی اکوس

اسنار  .هستند  مختلف  یهاصحنه   2040  تا  2016  بین سال  و،ی سنار   زیو ها عبارتند 

  ی وی سنار  ،(CDS)  دفع  و   ی آور  جمع  یوی سنار  ،(BAU)  معمول  کار  و  کسب

 ی آلودگ  نرخ  ستمیس  ریی تغ  و(  RSS)  ین ی گزی جا  و  کاهش   یوی سنار  ،(RES)  افتی باز

  و   2016  یهاسال   نی ب   وهای سنار  همه  یبرا  کی پالست   یآلودگ  نرخ.  (SCS)  کی پالست 

  ی آلودگ   ساالنه  نرخ  دهدهن نشان  2040  سال  در  اهی س  نقطه  نی تخم.  است  کسانی   2020

 و  کی پالست   از  استفاده  کاهش  یبرا  یجهان   تعهدات  که  فرض  ن ی ا  با  است  کی پالست 

 ی زمان   یسر.  شوند  اجرا  2040  سال  تا  2019  ژوئن  از   هشد  اعالم  افتی باز  شی افزا

 .  است ناشناخته اجرا یبندزمان رای ز  است نشده ارائه وی سنار نی ا یبرا

  اساس   بر  2040  سال  در(  کی متر  تن  ونی لی م)  کی الست پ   یآلودگ  تراکم  برآورد(  B  ب)

 . وی سنار هر
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گزارشی  لند ی وزی ن   در  یکانت رب ر  دانشگاه  از پژوهشگران   فتند گ  2022  ژوئندر    در 

 آنها   همه  که  کردند  یآورجمع  جنوب  قطب  در  نقطه  19  از  ییهانمونه  بار  نی اول  یبرا

  قطب   در  تازه  که  یبرف  در   را  یکی پالست   زی ر  ذرات  این.  بود  هاکی کروپالست ی م  یحاو

اند  دای پ   دهی بار  جنوب  یکی پالست   محصوالت  شی فرسا  اثر  در  هاکی کروپالست یم.  شده 

 از   ترکوچک   یز ی چ  تا  ت ی رو  رقابلی غ  ذرات  از  یفی ط  اآنه  اندازه  و  شوندیم  پراکنده

  شده   آب  برف  تری ل  هر  در  متوسط  طور  به  هشگرانپژو.  ردی گیم  بر   در  را  برنج  دانه

 که   کردند  ییشناسا  را  کی پالست   مختلف  نوع  13  آنها .  کردند  دای پ   یکی ت پالس  ذره  29

فتاالت  نی لی ات یپل)  «یت یایپ »   آن  نی ترمعمول   دی تول  در  شتری ب   که  بود،  (PET  تر 

این  .  ندشد  دای پ   ها نمونه  درصد  79  در  نها ی ا.  دارد  کاربرد  لباس  و  ی کی پالست   یهای بطر

ص که  است  پالستیک  نوع  ترین  مقاوم  تغییر   سال   ادهپالستیک  بدون  طبیعت  در 

  یای در  خی   در  یکی کروپالست ی م  یآلودگ  کشف  به  یقبل  مطالعات  اساسی باقی می ماند.

 ک ی پالست   که  است  بار  ن ی اول  نیا  اما  بود،  شده  منجر  نآ  یسطح  یهاآب   و  جنوب  قطب

 ی مل  یآکادم  مطالعات  در  گذشته  سال  که  یبزرگ  مطالعه .  شودیم  دهی د  تازه  برف  در

 سراسر   در  شدن  پراکنده  حال  در  هاکی کروپالست ی م  که  گفتیم  بود  شده  چاپ  علوم

. شوندیم  پراکنده  یانوسی اق  یهاانی جر  و  باد  غبار،   با  اغلب  و  هستند،   نی زم

 دا ی پ   اورست  قله  یکی نزد  در  را  یکی پالست   زی ر  ذرات  2020  سال  در  پژوهشگران

 هاکی کروپالست ی م  .اند  شده  دهی د  ها  انوسی اق  اعماق  در  نی همچن   ذرات  نی ا.  کردند

 و   نی سنگ  فلزات  مثل  چسبد،یم  آنها  سطح  به  که  باشند  یمضر  مواد  حامل  توانندیم

  دوردست   نقاط  از   یبرخ  به  انباری ز  یهاگونه  انتقال  یبرا  یراه  دلیل  نی هم  به  .جلبک

 نی همچن   کارشناسان  .دی رس  دن نخواه  نقاط  آن  به   صورت  نی ا  ری غ  در  که  باشند  حساس   و

  جذب   و   استنشاق  غذا   و  آب   هوا،  قی طر  از  را  یکی پالست   زی ر  ذرات  نانسا  که  ندی گویم

  گذشته   سال  که  هال  دانشگاه  و  ورکی   هال  یپزشک  دانشکده   توسط  مطالعه  کی .  کندیم

 بالقوه  آثار  تواندیم  کی کروپالست ی م  یادی ز  زانی م  جذب  که  افتی در  شد  منتشر

 ر،ی گبرف   یهانی زم  .باشد  داشته  زای آلرژ  واکنش  و  هاسلول   مرگ  مثل  یانباری ز

  در   ی ادی ز  سرعت  با  حاال  نی هم  جهان  اطراف   یهاخچال ی   و  هاقطب   یخی   یهاکالهک
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 نقاط   نی ا  در  که  رهی ت   یهاکی کروپالستی م  ندی گویم  نداندانشم  و  هستند  شدن  ذوب  حال

  گرما  و  نور  شتری ب   جذب  باعث  چون  کنند  دی تشد  را  روند  نی ا   توانندیم  کنندیم  رسوب

  نور   از  یبزرگ  بخش  یآلودگ  بدون  و  یعی طب   حالت  در  دی سف  وحسط   نی ا.  شوندیم

 که  شده دای پ آنها  یرو هم دوده مثل ندهی آال ذرات ری سا  اما کنند،یم منعکس را دی خورش

  مختلف   یهابخش   در  هاخچال ی .  کندی م  عی تسر  را  خی   و  برف  ذوب  روند  گفته می شود

 چون   اند،شده   دیتهد   بعمن  شی پ   از  شی ب   هستند  شدن  ذوب  حال  در  سرعت  به  که  جهان

 . شوندیم یکوهستان  یهااچه ی در شدن زی سرر و بهمن ن،ی زم رانش باعث

شرو نقطه  از  داری  سرمایه  تا  تاریخ  زماآع  یابد    نن  پایان  ترین ت که  موحش  اریخ 

پردازی بافی  ها،  وارونه  به   جعل  اما  بود،  خواهد  و  بوده  ها  آفرینی  گمراهه  و  ها 

کارگر   د تودهخورب   دمی کوشن این جماعت می بافند و  جرأت می توان گفت که آنچه  

  ی سرمایه داری نیست، قطعا مضحک شکل شستشوی مغزین  ند، اگر فاجعه بارترده

جمع ریوهای باال  در طرح سنا  تا آخرین آن  نه پردازیاولین وارواز    ست.ترین آنها  

و   می کند  پرتابیرون  آوری و باز یافت آن چه سرمایه و چرخ تولید روزمره آن به ب 

یه مصمم به توده  دولتمداران سرما.  سازدن را آلوده می  انورامحیط زیست انسان و ج

، تولید سود سرمایهیست در روند گردش  ر نبوده و نهای کارگر اعالم می کنند که قرا

انباشت سرمایه کوچکترین خللی وارد شود. آن چه الزمب کارگرااز جان  و  است    ن 

.  !! مراکز پاک سازی است سود و سرمایه از طریق ایجاد    تولید  ایجاد حوزه های جدید

ه ، در حالی کاین امر انجام شود قرار است چه وسیله و تکنیکی ا، کجا و ب حال چگونه

م و  کننده  جهانرتولید  سراسر  در  پراکنده  صنعتی  محص   اکز  شده  و  مصرف  والت 

طی    کوره  افتاده ترین دهات  امی نقاط جهان و در دور  شخصی و سرمایه ای در تم

پراکنده شده    70 در زم  است. سال  بزرگ  ای که صنایع  درجه  ینه کشف و  به همان 

است، ابعاد    ستیک پیشرفت کردهید انواع پالاستخراج معادن، مواد اولیه و کمکی تول

انس زیست  محیط  گستخریبی  نیز  طبیعت  و  حیوانات  است.ت ان،  یافته  بدان    رش  این 

اید در پاره  را نب   رگ ارو شرایط کار طبقه کمعنی است که علل تخریب محیط زیست  

جستجو نمود بلکه ریشه همه این ها، اری  یه درماای عوارض تبعی و سطحی تولید س
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جهان را  ر هر روزه هزاران کارگر در سراسر  ی های مهلک و کشتاجمله بیمار  از

طول   در  ها  فاجعه  این  اشکال  کرد.  کاوش  داری  سرمایه  تولید  روابط  خود  در  باید 

باشدستخوش  د  یدریخ سرمایه داری شاتا تغییر شده  از یک جا   تفاوت و    ولی همگی 

و  گیرند.  می  شمهچرس سرمایه  هستی  زائیده  آنها  طبی   کل  این قوانین  سودآفرینی  عی 

تفاوت مه یک  باشند.  می  تولید  با شیوه  بخصوص  امروز،  است.  افتاده  اتفاق  قطعاً  م 

ستم نیز این سی   یست ری تخریبات محیط زی توجه به جهانی بودن روابط تولید سرمایه دا

ا و  شکند  می  را  کشوری  های  مرز  به جعفاد  عاب همه  کند.  می  پیدا  المللی  بین  بار  ه 

ت آن نیز سرمایه داری جهانگیر شده است آفا   رمایه جهانی است ومیزان که س  همان

جهانگیر است و مرزهای ملی نمی شناسد و به همان میزان که سرمایه رشد می کند 

تخریبات ف آفات و  انسان و طبیعت وارد  نیز حت   نآ  شار  بر  بیشتری  با درجات  ی  م ی 

تالش  .  ددگر نوشته  این  از  شدهدر  هایی  گوشه  تخریبا  که  را  این  ها  آلودگی  و  با  ت 

در دست است جهت روشن کردن اذهان کارگران باز  استفاده از اسناد و مدارکی که  

 کنیم. 

  است،   مشاهده  قابل   عت ی طب   در   سواحل،  و  ای در  کنار  در  کی پالست   که   ی حال  در

  انسان،   سالمت  یبرا   خطرناک  اری بس  اکثرا  که  ییای می ش  مواد   و  کی کروپالست ی م

  آب   که   دهدیم  نشان  دی جد  پژوهش   کی .   اند  مشاهده  قابل   ر ی غ  اند  عتی طب   و  واناتی ح

  ار ی بس»  که  است  ییای می ش  مواد   از  ی سطوح  یحاو  نی زم  یرو   نقاط  اکثر  در  باران

  ا س« یا  ا ف یپ »  یمصنوع  مواد  نی ا.  است  بدن موجودات زنده  یمن ی ا  طحس   از   فراتر«

(SPFA)،  ل« ی پرفلوئوروآلک  و   لی فلوئوروآلکی پل»  مواد  مخفف   (SPFA )  دارند،   نام 

  ن ی ا.  شوندیم  استفاده  ضدآب  یهالباس   و  ق،ی حر  ی اطفا  فوم  نچسب،  یهاتابه   در  که

  ط ی مح  در  هاسال   شوند،یم  ختهشنا  رپا«ی د  ییای می ش   مواد»  نام  به  که   یمصنوع  مواد

  پژوهشگران   که  است  یحد   به  مواد  نی ا  گسترش  و  رواج  اکنون.  مانندی م  یباق  ستی ز

.  ندارد   وجود  آنها   از  اجتناب  یبرا  نی زم  یرو  در  یامن   کان م  چیه  ندی گویم

مرتب   یخطرات   ا س«یا  ا فیپ »  مواد  که  ندی گویم  استکهلم  دانشگاه  پژوهشگران به 

چه آن  از  شده  بیشتر  می  .  باشد  داشته  سرطان  بروز  ازجمله  ،یسالمت   یبرا  تصور 
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.  دارد  وجود  ری اخ  یهالسا  در  ای پا  ییای می ش  مواد  نی ا   گسترش  از  یاندهی فزا  یهاینگران 

 هر   در  بای تقر  و  دارند  وجود  هستند،  فلوئور  باتی ترک  که  مواد  نی ا  از  نوع  4500  حدود

 ی بند  بسته   ازجمله  شوند،ی م  افت ی   روزمره  محصول   صدها  در  نی زم  یرو  یمکان 

. هارنگ   و  کاغذ،  ها،چسب   باران،  با  مرتبط  سازوبرگ  نچسب،  ظروف   ،ییغذا  مواد

 مطرح   هم  یدن ی آشام   آب  در  پردوام  و  داری پا  مواد  نی ا  وجود  رموردد  یمن ی ا  یهاینگران 

بریتانیا  یقات ی تحق  ،(2022)  یجار   سال  لی اوا  در.  است  شده   مواد   که  داد  نشان  در 

 تعیین کرده  اروپا  که  یمن ی ا  سطح  از   فراتر  یسطوح  در  آب  یهانمونه   در   ا سی ا  ا فیپ 

 گروه   نی ا  در  اصخ  ییای می ش  هماد  چهار  یبررس  به  که  دی جد  پژوهش  نی ا.  است  بوده

  در   باران  آب  در  ا سی ا  ا فیپ   ییای می ش  مواد  از  یکی   سطح  که  دهدیم  نشان  پردازد،یم

که  یسطح  از«  فراتر  اری بس»  اغلب  جهان  سراسر کنون  بوده  شده  تا  .  است   تعیین 

.  است   آلوده  یمشابه  طور  به  جهان  سراسر  در  هم  خاک  که   است   آن  از  ی حاک  شواهد

  ی آلودگ   نی ا  که  انددهی رس  جهی نت   نی ا  به  شان،ی ها  افتهی   اسبراس  پژوهش،  نی ا  مولفان

 مکان  چی ه  که  یمعن  نی ا  به  شناسد؛ینم  نی زم  ارهی س سراسر در  یمرز  و  حد  چی ه  گری د

 نز، ی کاز  انی ا  پروفسور.  ندارد  وجود  مواد   نی ا  از  اجتناب  یبرا  نی زم  یرو  یمن ی ا

  است   نی ا  نجای ا  ما  لاستدال : »دی وگیم  استکهلم،  دانشگاه  در  پژوهش  نی ا  یاصل  مولف

 ییا ی می ش  مواد  نیا   اکنون  که  چرا  م،ی اشده   خارج  منی ا  یات ی عمل  محدوده  از  گری د  ما  که

  ح ی توض او.« ستی ن   یافتن ی دست  گری د موجود یمن ی ا یهاه ی توص و م،ی دار جا همه در را

»دهدیم   در   وناکن   ما  اما.  می ری می م  یآلودگ  نی ا  ری تاث   از  ما   همه  که   می گوینم  من: 

  که   دی باش  مطمئن  و  دی کن   یزندگ  دی توان ینم  نی زم  کره  ی جا  چی ه  در  که  می هست   یت ی وضع

 ن ی ا  شک  بدون  که   یحال  در .«  است  ییای می ش  مواد  نی ا  از  مصون   آنجا   ستی ز  طی مح

  سطوح   نی ا  از  ی اری بس.  دارد  وجود  هم  ییهاتبصره  اما  است،  ینگران   باعث  موضوع

. ستندی ن   اجرا  قابل  یقانون   نظر   از   که   یمعن   نی ا  به  هستند،  یا  ه ی توص  موجود  یمن ی ا

  گرفته   انجام  ا سی ا  ا فیپ   مواد  از  یناش  یسالمت   خطرات  درمورد  یادی ز  یهاپژوهش 

  است   ممکن  مواد  نی ا  یباال  سطوح  معرض  در  گرفتن  رارق  ندی گویم  دانشمندان  است؛

  در   رشد  ری تاخ  و  ،یبارور  مشکالت  ها،سرطان   یبعض  به  ابتال  خطر  شی افزا  با
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  ا،ی تان ی بر  لنکستر  دانشگاه  از  هالسال،  نی سپ ی کر  پروفسور.  باشد  بطمرت   کودکان

»دی گویم  تر باال  ی طی مح  تی فی ک  ی ارهای مع  از  باران  در   مواد  نی ا  زانی م  اکنونهم : 

 بر  ییای می ش  مواد  نی ا  توجهقابل  ر ی تاث   آمار  زمان،  گذشت  با  که  ی معن   نی ا  به.  است

  پژوهش   ری درگ  خودش   که   هالسال   ر پروفسو.«  داشت  می خواه  را  انسان  سالمت

 چگونه   ییای می ش  مواد  شی افزا  نی ا  اثر  و: »کندی م  اضافه  است،  نبوده  استکهلم  دانشگاه

  چرا   شود؛یم  مشخص  زمان  گذشت  با  اما  تم،سی ن   مطمئن  من  داد؟  خواهد  نشان  را  خود

 آنها   وجود  و  رفت،  می خواه  فراتر  بزند،  بی آس  ما  سالمت  به  که  یغلظت   سطح  از  ما  که

 مدنظر  ییای می ش  مواد   حذف.«  دهدی م  قرار  آن  معرض  در   را  انسان  ین دی آشام  آب   رد

  به   ماا.  نهی پرهز  یول  است،  ری امکانپذ  هاخانهه ی تصف  در  یدن ی آشام  آب  از  پژوهش  نی ا

 متحده   االتی ا  یاهی توص  سطح  از  ترنیی پا  سطح  به  دنی رس  پژوهش،  ن ی ا  مولفان  گفته

  ی شتر ی ب   دانش   گذشته  سال  20  در  دانشمندان  هک  یحال   در.  است  زی برانگچالش   اری بس

  مداوم   طور  به  یمن ی ا  یهاه ی توص  سطح   یول  اند،کرده  کسب   ا سیا  ا ف ی پ   مواد  درمورد

  است   افتاده  اتفاق  هم  خاک  در  ییای می ش  مواد  سطح  یبرا  سئلهم  نی ا.  است  آمده  ترنیی پا

  ن ی ا  رساختی ز  وزارت   هلند،  در  2018  سال  در.  کند یم  جادی ا  را  یمشکالت   هم  نی ا  و

  مواد   و  خاک   در   ا سیا  ا ف ی پ   مواد  غلظت   یبرا  را  ی دی جد  یهات ی محدود  کشور

 که   یساختمان   یهاپروژه  از  درصد  70  تا  شد  باعث  امر  نی ا  اما .  کرد  نیی تع  یروب ی ال

  از   پس.  شوند  متوقف  بود،  شدهی حفار   مصالح  از  استفاده  ای   خاک   ییجابجا  شامل

  پژوهش   براساس.  داد  کاهش  را  هادستورالعمل   دولت  ت،ی وضع  نی ا  به  اعتراضات

. افتدی م  اتفاق  هم  آب   ی آلودگ  درمورد  احتماال  یمن ی ا  سطح  کاهش  نوع  نی ا  د،ی جد

 د،ی کن   اعمال   جا  همه   در   را  هادستورالعمل   نی ا  ماش   اگر : »دی گوی م  نزی کاز  پروفسور

  با  را  کار   نی هم  آنها  که  کنمیم  فکر  من: »دی گویم  او.«  دی بساز  ییجا  دی توانینم  گری د

  آنها   یاجرا   که  چرا  دهند،  انجام  هم  کای آمر  متحده  االتی ا  یدن ی آشام  آب  یهاه ی توص

»دهدی م  حی توض  او .«  ستی ن   یعمل   سک ی ر  یاب ی ارز  رد  که   ستی ن   لی دل  نی ا  به  نی ا: 

 را  هادستورالعمل   نیا  دی توان ی نم  شما  که  است  لی دل   نی ا  به  فقط.  دارد  وجود  یمشکل

  رممکن ی غ  هادستورالعمل   نی ا  از  کی   هر  عمالا  ،ی اقتصاد   نظر   نقطه  از.  دی کن   اعمال
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 و  دوام  ، ییای می ش  مواد  ن ی ا  با  یدی کل  چالش  ندی گویم  پژوهش  نی ا  مولفان.«  است

  دکنندگان ی تول  ش،ی پ   دهه  دو  که  یحال  در.  آنها  بودن  یسم  فقط  نه  است،  آنها  یداری پا

  خاک   و   اهو  و   آب  در   مواد  نی ا  اما  کردند،  حذف  را  مضر  ا سیا  ا ف ی پ   مواد  از  یبعض

  ذرات   شکل  به  ط، ی مح  در  ا س یا  ا ف یپ   مواد   چرخه   یهاراه  از  یکی .  مانندی م  یباق

  به   سپس  و  شوندیم  منتقل  هوا  به  ذرات  نی ا   اند؛شده   جابجا  و  ای در  وارد  که  است  یزی ر

 است،   نوشته   یگزارش   در  رای اخ  هالسال   پروفسور   که   طور   همان.  گردندی بازم  یخشک

  مواد   نی ا  که   است  یمعن   نی ا  به  ط،ی مح  در  ا سی ا  ا ف یپ   مواد  هی تجز  ییتوانا  عدم

 .  .«شوندی م افتی  هم جنوب  قطب دورافتاده مناطق در یحت  اکنونهم

 

 

   پنجم فصل

بروز اپیدمی ها  و 19وید ابودی جانداران پیش در آمد کون  مایه،رس  

 تر  وسیع  هرچه  ردهند با کارب کشاورزی صنعتی    در مقدمه این کتاب چنین نوشتیم »

  هم   ست بدستدهر دو  به جنگ حشرات و جانوران ریز می رود، این    آفت کش ها

ریا در سال  یدمی ماالباره اپ بروز و گسترش دو  و  آسیابک آب نشینباعث کاهش تعداد  

از    پیش  چندین دههاجعه بزرگی است که از  ف  ی. این فقط نمونه  «ندشده ا  اخیر  های

ترین آن ها در سراسر این    ترین تا درشت  ریزاعم از    ای جانورانرجانب سرمایه ب 

پاندمی  برنامه ریزی  جهنم بروز  تشریح علل  اجرا می شود. جهت  به  ها مقدم   و  تان 

 ی آن می پردازیم.تشریح مبان 

  شیمیایی ماده میلیون 10 حدود (2015ال  س)  امروزه:  در جلد اول این مجموعه گفتیم

هزار بطور فعال در کاالهای   50این حدود  از .دارد  ودوج جهان در شده شناخته

از موادی چون   باعث قطع استفاده 70تراضات دهه مختلف بکار می روند. اگر اع

  رفته اند.هزار ماده مشابه جای آن را گ دید امروزه ده هادی دی تی و پی وی سی گر

ار  وضعیت فاجعه ب 2018اکتبر سال در عت«یطب ی جهان صندوق» گزارش
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 از شیب ی اندک ی ط وید. این گزارش می گهداریخ را نشان می دتا آن تنوران جا

  از ان یماک و  ان یماه تا پستانداران  از  وحش، ات یح درصد 60 ر،یاخ دهه رچها

 از یی هاداده  رندهیبرگ در «عت یطب ی جهان صندوق» گزارش  این . ندا رفته ان یم

 پرندگان، داران،پستان شمار ی زمان بازه ن یا در: است  2014 سال تا 1970 سال

  اساس بر. است هکرد دایپ کاهش درصد 60 ،ستان یدوز و  خزندگان  ان،یماه

 از گونه 5 و  هزار 4 یرو  بر" لندن  ی جانورشناس  انجمن " که ی مطالعات

مبنای گزارش فوق قرار   که ی ست یز نوعت شاخص" نهیزم در زین و  داران مهره 

 درصد 60 است، داده مانجا یالدیم 2014 تا 1970 یهاسال  فاصله  درگرفته 

  و  ستان یدوز پستانداران، دگان،پرن ها،ی ماه شامل ی وحش دارمهره جانوران  انواع

  شمار گذشته دهه ر چها در شده گفته  گزارش ن یا در از بین رفته اند. خزندگان 

. است کرده دایپ کاهش  درصد 89 یمرکز و  ی جنوب یکایآمر در داران مهره 

  11 گزارش ن یا. اندشده تر کم درصد 83 زین نیریش یهاآب  در ساکن  یهاگونه

  که ی نقاط است؛کرده  یی شناسا زین را هاجنگل یدنابو  ان یجر در مهم نقطه

 دایپ ادامه ب ی تخر ن یا زین رو شیپ دهه در و  گرفته صورت  یاگسترده ب یتخر

 کهیی جا- آمازون  از هستند عبارت  نقاط ن یا از گرید ی برخ. کرد خواهد

 مقابله مان یپ از  کشورش  خروج احتمال   از لیبرز شدهانتخاب  زهتا یجمهورسیرئ

 یاندونز در بورنئو  و  سوماترا کنگو، زیآبر حوضه -گفته سخن  ی میاقل طیشرا با

  یی استوا یهاجنگل گسترده ب یتخر مورد در هاست ل سا که  یی جا ،یالزم و 

 تا 100 ن یب وحش ات یح و  هاگونه ینابود گزارش محتوی. شودی م داده هشدار

روابط تولیدی    عامل که آن  از قبل ی عنی ن،یشیپ یهانرخ  از تر پرشتاب  بار هزار

 در هاآن  ن یآخر ؛یی طال وزغ .ردیگی م انجام  باشد، ی اصل لیدل سرمایه داری

  نسلش و  او  عمر که ی شمال دیسف نر کرگدن  ن یرآخ سودان؛. شد دهید 1989 سال

  در لجنگ گسترده ب یتخر وماترا؛س در اوتان اورانگ . دینرس سالین ا بهار به

در   .است کرده رو  روبه یجد  خطر با را جانور ن یا ی زندگ هاست سال  سوماترا
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 می گویند : ین در گزارشی چن یی ایاسترال  پژوهشگران  2018 سال نوامبر

 وانات یح یی غذا چرخه به فاضالب   قیطر از انسان  ی درمان راب مدرن  یداروها

  با دانشمندان  ن یا. گرددی م آنها ی ست یز یهاستمیس  خوردن  رهمب سبب  و  شده وارد

 ملبورن  شهر ی کینزد در رود شش مجاورت  در که ی اتوانیح یرو   بر مطالعه

 ضد یاروهاد از یی باال ریمقاد آنها بدن  در که افتندیدر دکننی م ی زندگ ایاسترال

  از پس داروها ن یا. دارد وجود داروها ریسا و  ی افسردگ ضد یداروها درد،

 ن یا در. اندشده مناطق ن یا یهاآب  وارد یشهر فاضالب  یهاستمیس از عبور

  پستانداران  ان،یآبز بدن  در انسان رف مورد مص ج یرا یدارو 98 وجود وهشپژ

 مثال عنوان  به. است  شده ی بررس کنندی م ی زندگ ی نواح ن یا در که ی حشرات و 

  ریمقاد کنند  می  زندگی  آب  در که پوس ی پالت و  آالقزل چون  ی واناتیح بدن  در

 ریمقاد یحاو   رات حش بدن  مقابل،  در. شد افت ی ی ضدافسردگ یدارو  ی توجه قابل

 یداروها و  کیوت یبی آنت ضدقارچ، یداروها  درد، ضد یداروها یادیز

 در آن  وجود  اما گرفته صورت  ایسترالا در قیتحق ن یا گرچه. بود خون ضدفشار

  که یاتازه قاتیتحق 2019ه سال یدر فور . ستین رمحتملیغ  گرید یکشورها

  روز کاهش که دهدی م ن نشا ،شد منتشر شن«یکانسرو  کالی ولوژیب» ژورنال در

 بر ر«با فاجعه» یریاثت تواندی م حشرات،  مختلف یهاگونه  و  شمار افزون 

 بنا. کند رو  روبه ینابود خطر  با را ن یزم بر انسان  ت ایح و  گذاشته ست یز طیمح

 دایپ کاهش  حشرات  انواع ت یجمع از صددر  40 حدود در موجود قات یتحق بر

 پرندگان، کاهش روند از ترعیسر بار هشت  هاآن  کاهش روند و  است کرده

  است  ممکن  حشرات  موجود یبرآوردها بر ناب .است  هاگونه گرید  و  پستانداران 

  از  حشرات،  .رندیگ  قرار کامل ینابود معرض در  ی کل طور به رو  شیپ سده ی ط

  ی اصل عوامل از ی ک ی و  دهندی م لیتشک را ن یزم بر ات یح سوم دو  ،تعداد نظر

 به کنند،ی م کمک درختان  ی افشانگرده به هاآن . روند ی م مارش به ات یح چرخه در

 جهینت در. ندهست جانوران  گری د یهاگونه  یاغذ و  رسانده یاری خاک ثبات 
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  سندهینو .  ت داش  خواهد ن یزم کره یبرا یریناپذ بازگشت  خطرات  هاآن  ینابود

  نشود، گرفته حشرات  ینابود یجلو  اگر» ذکر می کند در گفتگویی  تازه قات یتحق

 خواهد بار  هفاجع  بشر، یبقا یبرا چه و  ن یزم کره ستمیاکوس بر چه آن  یامدهایپ

  یبرا که ی گزارش در پژوهشگران  از ی گروه 2019در ماه می سال  .«بود

 کی سابقه« ی ب» ی شکل به که ددادن هشدار  است  شده هیته متحد ملل  سازمان 

  ن یا در. دارد قرار   ضانقرا معرض در ن یزم کره ی اهیگ و  یجانور گونه ون یلیم

 از تواند ی م جهان  ی مال و  یداقتصا نظام گسترده رییتغ تنها که  است  آمده  گزارش

  از  ملل سازمان  گزارش جهینت به بنا. کند یریجلوگ ن یزم هکر بوم ست یز دیتهد

  ندهیآ دهه چند ی ط گونه ون یلیم کی جهان  ی هایگ و  یانورج گونه ون یلیم هشت 

  ی صنعت یکشاورز که اند کرده اعالم دانشمندان .  دارند قرار انقراض معرض در

  مختلف یها  گونه انقراض در رموث ی اصل عوامل هصنعتی انبو  یریگ ی ماه و 

  دهها مختلف یها گونه انقراض سرعت  پژوهشگران  از گروه ن یا گفته به. ستنده

 ن یا. است  شده شتریب گذشته سال ون یلیم 10 ی ط خود ن یانگیم از  بار ارهز

 یهاجنگل شدن خشک  تا انوسیاق ریز ی  مرجان یهاصخره یودناب از ب یتخر

  پستانداران  تعداد. ردیگی م بر  در را هموار یها دشت  به آنها شدن  بدل و  ی باران

 دخو  وسعت  از ی مین  حدود ی عیطب  یهاستمیاکوس افته،ی کاهش درصد 82 ی وحش

 خصوص در. دارند قرار ینابود خطر در گونه هاون یلیم و  اندداده  دست  از را

  سال از آنها صددر 73. اند شده  متحمل را ب یتخر ن ی شتریب  هاتاالب  ها،ستگاهیز

 ات یح و  آب  ت ی فیک یبرا آن  ناخواسته عواقب  که اند رفته ن یب از تا کنون  7001

  شدن  دیناپد حال در یی استوا یهاجنگل خصوص به هاجنگل. است  بوده پرندگان 

 درصد 7 نخورده دست  یهاجنگل  وسعت  ر،ی اخ قرن  اول سال 13 در. هستند

.  (سیانگل و  فرانسه کشور دو  ت وسع مجموع با برابر با  یتقر) افت ی کاهش

 وسعت  درصد 3 تنها. ستندین ی افتن ین دست   از گزند سرمایه گرید هاانوسیاق

  یریگیماه.  هستند امان  در این حوزه پیش ریزمایه ها در  سر فشار از اهایدر
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 ت یجمع سوم کی و  ونددیپی م وقوع به هاانوسیاق از ی مین از شیب در ی صنعت

آپریل  در   ایفرنیکال در پژوهشی  بر ابن. اند کرده  ار شک حد از شیب را ان یماه

  86 ی ناگهان کاهش با مونارک یهاپروانه  ای هاپروانه  شاه ت یجمع ، 2020

مضر نامیده می شوند، زیرا  حشرات برخی . شد  مواجه 2018 سال رد درصدی

زرگی در را افزایش بارآوری  نع بصنعتی از مدت ها پیش آن ها ماکشاورزی 

اساسا بی معنی ت چنین تقسیم بندی عید. در طببینرزی صنعتی می کار کشاو 

ون ها و  طی میلیستی هارمونیک است زیرا موجودات زنده در یک تعادل زی

  ، اکنون و از مدت ها پیش روابط تولیدیها سال زندگی کرده نده میلیاردبلک

فید بودن  ه مضر و مخدایان باستانی را ایفا می کنند و با توجی سرمایه داری نقش

ش ها و کلیت آن چه ضد آفت  و بخصوص حشرات کاربرد حشره ک جانوران 

صدها   ر طبعیت ات ریز که دموجه جلوه می دهند، نامیدن موجود میده شده راان

فقط   »آفت«ی نظیر میلیون سال پیش از ظهور انسان وجود داشته اند بنام های 

ه  وران کوتاه سرمایجهت کاربرد سموم در کشاورزی و دام پروری صنعتی در د

در مجلد اول و دوم این مجموعه بطور مفصل   داری صنعتی متداول شده است.

ست. گزارش فوق  پرداخته شده ا هان نوران و گیانقش تخریبی و نابود کننده جابه 

  جهان  سراسر  در حشرات  ت یجمع هد کهفقط یکی از این فجایع را توضیح می د

 حفظ و  طبیعت  در یاکننده ن ییتع نقش حشرات .  است  کاهش حال در سرعت  به

  ی ستیز یهاساختار  حتی  حشرات . دارند همه جانداران  یبرا هابوم ست یز

حفظ   و  آنها عتریسر ه  یتجز باعث  که کنندی م ی ش متال را رندی که می میموجودات

 با حشرات . دگردی م خاک دوباره   شدن  ی غن باعث  کار ن یا. شودی م یعت بط

  بدون سان ان. کنندی م کمک ن یزم ماندن  هزیپاک به ،ی ستیز یهازباله ه  یتجز عیتسر

.  د!و شی م شناور  جانوران  جسد یا یبقا و  خود مدفوع ان یم در حشرات، وجود

 دکتر. هستند کوچک پستانداران  و  هاخفاش  و پرندگان  یغذا ن یچنهم حشرات 

 درصد 60 حدود:" دی گو ی م ی دنیس دانشگاه از و یبا سانچزـ سکو یسفران
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 یهاگونه از یاریبس هستند، حشرات  ازمندین  خود یبقا یبرا ان دارمهره 

  بودنا حشرات  ودوج بدون  ن یریش آب  یهای ماه و  هاقورباغه ها،خفاش پرندگان،

  ن یزم ریز که یاحشره هاون یلیم ت یفعال به شدت به یی غذامواد چرخه  ". شوندی م

   .دارد ی بستگ  ند،کنی م ی زندگ ن یزم کره   ی هاانوسیاق و  ی آب یهاپهنه در و 

  و  هستند گرید  یهاگونه یبرا یی غذامواد رزشمندا منبع نکهیا بر عالوه حشرات 

  مهم خدمت  دهند،ی م نجات  را ن یزم کره   یهابوم ست یز خود ی افتیباز ت یفعال با

  در ی مهم نقش که ی افشانگرده: کنندی م نعتی به کشاورزی ص هم یگر ید رایگان 

 حدود ی صنعتی سرمایه داریکشاورز کرده  آوردبر ی پژوهش. دارد غذا دیتول

 و یبا -سانچز دکتر. دبری م سود حشرات  گان یرا خدمات  از دالر اردیلیم 350

  از درصد 75 در  جمله  از گلدار، اهان یگ شتریب ی افشانگرده در حشرات :"دیو گی م

 ازین افشان گرده 17 به شکالت  دیتول یبرا". دارند نقش ،یکشاورز محصوالت 

 ی لیخ مورچه   ی نوع  اآنه از ی کی. هستند زیر وجودات م آنها  از تا 15 که است 

آن ها   یز زیادی ازکه انسان چ است  زیر ی لیخ دی ب ی نوع  هم گرید ی کی و  ککوچ

را بشناسد از   آن ها  پیش از این که  سرمایه داری کشاورزی صنعتی  نمی داند اما

  افشان گرده ی هاگونه  دتعدا کشورها، از ی لیخ در که می دان  ی م فقط. بین می برد

  معروف انواع  از ی بعض. است  سقوط حال  در ی وحش عسل یهازنبور مثل

  یاریبس ی افشانگرده در که مونارک یهاپروانه ای اهپروانهشاه  جمله از هاپروانه

  حشرات  جهان . هستند از بین رفتن  حال در هم دارند نقش ی وحش یهاگل  از

  آمار بر بنا. می ابیدر را آن  می وانبت که  است  آن  از بزرگتر بسیار ما انسان ها یبرا

 برابر 17 ن ی زم یرو  حشرات   کل وزن  متحده، االت یا در ن یتسونیاسم مؤسسه  

  درهر که است  کرده برآورد مؤسسه ن یا. است  ن یزم یرو  یهاان انس کل وزن 

 ی عن ی ون ی لیکنت) دارد وجود ن یزم یرو  بر حشره  ون ی لیکنت 10 حدود ی زمان مقطع

میلیارد میلیارد پس یعنی 10 ضرب در شش دسته سه تایی صفر یا 1019(.  

 زده می شودفقط تخمین   ن یزم یرو  بر حشرات  یهاگونه تعداد مورد در هنوز



 99 

  قات یتحق پستانداران، برخالف. هستند گونه ون یلیم 3 تا 2 ن یب یزیچ هک

و بسیاری از آن ها   شده انجام یمحدود طور  به حشرات  یرو  بر مدت ی طوالن

  مؤسسه   آمار بر بنا. داخته شوند از بین برده می شونپیش از این که شن

 ن یهم ماا میشناسی م را حشرات  مختلف گونه   000،900 فقط ما ن،ی تسونیاسم

 نابود شرات ح. است  ن یزم موجودات  یهاگونه درصد 80 حدود یمعنا به هم رقم

  مجله   در که ی شگزار. شوند یبند طبقه و  شناخته ی حت آنکه از شیپ شوند،ی م

  جعه بار و اف یدورنما شد، منتشر 2019 ه  یفور در شن یکانسرو  کالیولوژ یب

 ومسی ب ای توده ست یز که  است  آمده گزارش ن یا در. کندی م میترس را یزیانگ غم

  طور به حشرات  تعداد که یکشور سه کو،یرتورپو  و  ایتانیبر آلمان،  در حشرات 

  کاهشدرصد  2.5 دهنده  نشان  است؛ شده ی بررس ریاخ سال 30 طول در مداوم

   41 ت یجمع. (طول این مدت  دررصد د 70چیزی در حدود ) ت اس سال  هر در

  کاهش به رو   تاکنون  شدهی بررس یهامکان  همه   در ات حشر یهاگونه ازدرصد

 افتندیدر کو،یپورتور  و  ب یکارائ ریاجز در تحدهم االت یا پژوهشگران . است  بوده

 داشته درصدی 98 میعظ کاهش گذشته دهه    چهار طول در حشرات  تعداد که

 و یبا سانچزـ دکتر. شد خواهند نابود هاگونه از یاریبس سرعت  ن یا با. ت اس

  زان یم ینابود شاهد  قرن، ن یهم در ما نشود، متوقف ی فعل ان یجر اگر: "دیگو ی م

(".  یامروزدرصد  41 متوسط از شیب) بود میخواه حشرات  یهاگونه زا یی باال

 از ی کوچک درصد چون  اندنداشته شان تعداد در ی رییتغ اهگونه از ی مشابه نسبت "

 که یی هاگونه آن  ی خال یجا دی شا و  اندشده فراوانتر و  اندکرده دایپ شیافزا هاگونه

معنی است که تعادل بزرگی که طی   ن امر بدیاین  ".اندکرده پر را اندشده نابود

رات وجود داشته در وانات و بخصوص حشلیاردها سال بین حیبلکه ممیلیون ها، 

بسیار عظیم است که نتایج فاجعه بار آن قابل پیش بینی نیست اما  حال تغییری

یوانات و جوامع بشری بیشتر و بیشتر و پاندمی ها بین ح می هاع اپیدبروز انوا

  از ی اصل لیدل ی صنعت یکشاورز لیدل به هاستگاهیز ینابود رند.وقوع دا امکان 
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 کاکائو  درختان  ی شانافگرده در که یی هامگس  مثال یبرا است، حشرات  رفتن  ن یب

  کوچک یهامگس ن یا:"دیگو ی م ستریآلمک  دکتر. اندشده منقرض داشتند، نقش

. کنند بارور را آنها تا دارند ازین درختان  ن یا به خود ی بزرگسال دوران  یبرا

  تک یکشاورز هب با آغاز. کندی م ی زندگ درخت  خشک یهابرگ در آنها الرو 

کاهش   است، بزرگسال یهامگس  ی زندگ لمح که گسترهیسا درختان  از ی تکش

 ی ستگاهیز از ن ی چنهم و  ماند نخواهد یخبر عظیمی رخ داده و بزودی از آن ها

 از استفاده  شیافزا". ماند خواهدن ی نشان هم دارد  ازین رشد یبرا آنها الرو  که

  نقش کاهش ن یا در هم ن یزم شیگرما و  مهاجم یهاگونه ،یی ایمیش یهاکش آفت 

  انتشار یافته گزارش در (اف و یدبل  و یدبل) ،"عت یطب  ی جهان صندوق" قیتحق. دارند

  از کمتر ی مدت  در جهان  وحش ات یح ت یجمع که دیگو  ی م 2020مبر سپتادهم 

 از دوسوم کنون، تا 1970 از  .است  کرده دایپ  کاهش سوم دو  زا شیب سال 50

  ی لاص عامل  نظم مسلط جهان  عملکرد و  رفتار. است  دهش کم جانداران  ت یجمع

  سال 50 ی ط  دیگو ی ماین سازمان . است  جانواران  و  انواع از یاریبس ینابود

.  است  شده کاسته ان یآبز  و  پرندگان  و  وانات یح ت یجمع از رصدد 68 گذشته

  یکشاورز یهان یزم گسترش و  هاجنگل ینابود را علت  ن یمهمتر وهشگران پژ

  فرانسه  یبرگزارخ به عت،یطب ی جهان صندوق ریمد ،ی ن یالمبرت ارکو م. دانندی م

.  است  تهگرف  شتاب  شدت  به ریاخ یهاسال  در وحش ات یح ینابود که گفته

  و  ن یالت یکایآمر و ( کنگو  یهالیگور نمونه در) قایآفر در یجانور افت  ن ی ربدت

  60 حدود ینابود 2016 سال در ادشدهی  سازمان  .است  آمده شیپ ب یکارائ

  سال، چهار  تنها گذشت  با نون اک و  بود کرده ثبت را انداران ج یایدن از درصد

  زمان  ن یا ،ی نیرتالمب گفته هب. است  شده کینزد درصد 70 به یی قهقرا ریس ن یا

 جانداران  ارهیس ن یا یرو  که است  ی سال هاون یلیم از گذرا یاهظحل" تنها کوتاه

 ی جهان صندوق یی ایتانیبر دفتر ریمد ل،یاست ایتان ". کردندی م ی زندگ یشماریب

 صنعتی و بزرگ دیص ها،جنگل سوزاندن  با وحش ات یح که است  گفته عت،یطب
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 شدی م گفته کنون  تا. است " آزاد سقوط حال  در" ی عیطب ی نواح ینابود و  ان یآبز

 قیتحق ن ی چند ج ینتا حاال. است  خطرناک انسان  ی متسال یبرا لیموبا امواج که

 بر. باشند حشرات  مرگ  عوامل از ی ک ی توانندی م جاموا ن یا که  کرده مشخص

  دتوانی م لیموبا یهای گوش از منتشرشده امواج  ق،یتحق مجموعه کی ج ینتا اساس

  از ی علم پژوهش 190 ی بررس از جهینت ن یا. باشد اروپا در حشرات  مرگ لیدل

 دو  یهمکار با  آلمان  ست یز ط یمح از حفاظت  انجمن  که آمده دست  به ایند سراسر

 که دهدی م نشان  قات یتحق ن یا.  است  کرده یگردآور گرید ی ستیز طیمح سهموس

  یرتوهاپ  شیافزا ،او جنگل ه هاستگاهیز رفتن  ن یب از و  هاکش آفت  از جدا

 100 ان یم از. دارند" ت حشرا ی زندگ بر ی منف ر یتاث احتماال" زین کیالکترومگنت

 ات ریتاث پژوهش 60 ،ی دانیم یهاش یآزما زین و  شگاهیآزما در شدهانجام قیتحق

  را حشرات  و  عسل یزنبورها زنبورها، بر لیموبا  یهاتلفن  یهاگنالیس ی منف

  قیطر از ی ابیجهت  یی توانا تن رف ن یب از لشام صدمات  ن یا. دهندی م نشان 

 به. شودی م حشرات  ن یا یالروها و  هاژن  به دن ز ب یآس تا ی سیمغناط یهادان یم

 در قیتحق ن ی ا ج یانت که" ی ستیز طیحم ی پزشک جامعه" ی تخصص مجله  گزارش

 زین و  لیموبا یهای گوش  امواج که است  ن یا امر  ن یا لیدل ه،شد منتشر آن 

  را حشرات  بدن  خلاد یهاسلول  میکلس یمجار ،یفایوا و  نترنت یا تشعشات 

 است  مهم ی معدن ماده کی میکلس. کند دایپ ان یجر  یترشیب میلسک تا کنندی م منبسط

  ریثتا. شودی م  حشرات  در ی میوش یب یارهیزنج یهانش واک یسر کی باعث  که

 به توجه با. دو شی م گرفته کم دست  ست یز طیمح بر لیموبا یهای گوش تشعشعات 

  یک موبایل این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت. پنجم نسل یولوژتکن ورود

 هینشر در که  آنها مطالعه دیگو  ی م ی پژوهش 2021اگوست یعنی  سال بعد

  از  امروز تا شاهد ن یتر یقو  شده چاپ ( ی علم یها شرفت یپ" )نسزادو  نسیسا"

 یبرا ی عواقب  با حشرات  ی بوم یها ت یجمع بر ینور ی آلودگ مخرب  ریتاث

 شمیبرا یها کرم به هیتغذ ی برا که است  وحش  ات یح یها گونه ریسا و  ن پرندگا
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  ت یجمع" کننده  نگران " افت  عوامل از است  ممکن  ینور ی آلودگ .دارند ازین

 هداد نشان  هشد انجام ایتانیبر در  که ی ا مطالعه.  باشد ریخا یها دهه در رات حش

 شمیابر یها کرم ارشم و  کند ی م  مختل  را ها پرهشب  رفتار ابان یخ چراغ نور که

"  ید یا ال"  مدرن  ی اه چراغ رنو  که رسد ی م  نظر به. رساند ی م نصف به را

  حشرات  ت یجمع توجه قابل افت  عوامل. باشد داشته حشرات  بر را ریتاث  ن ی شتریب

 مرداب  و  ها  دشت  ها،باتالق  ها، جنگل ینابود شامل که است  متنوع و  دهیچیپ

،  ها اچهیدر و   رودها ی آلودگ ،صنعتی در کشاورزی  ها کش  آفت   از مصرف  ها،

 از گرید ی کی عنوان به اکنون  ی مصنوع  نور زا  ستفادها و  امواج الکترومغناتیسی 

است.  شده مطرح حشرات  ت یجمع افت  عوامل  

  ت یجمع که است  کرده یریگجهینت  2022منتشر شده در آپریل  ی علم لعهمطا کی

کشاورزی  و  هوایی و آب  رییتغ لیدل به جهان  یهابخش  از ی بعض در حشرات 

  یکشاورز و  شیگرما ایتان یبر رد محققان  ن یا  گفته به .است  شده نصف صنعتی 

  ی چارل دکتر. است   جهان  سراسر در حشرات  ت ی جمع" یجد افت " عاملصنعتی 

 ت یجمع ینابود  می گوید ق،یتحق سرپرست  ،لندن  کالج  دانشگاه از ت ی اوتو 

 و  انسان  سالمت " یبرا بلکه ،ی عیبط طیمح ی برا فقط نه است  ممکن  حشرات 

 ت یجمع دیشد افت . باشد نبارایز" نان افشاگرده ینابود  خصوص به ،یی غذا ت یامن

 گسترده ی نگران باعث  -" ات حشر آخرالزمان "  اصطالح به - جهان  در حشرات 

نی در این زمینه به هیچ وجه برای سالمتی انسان و آینده  از نگراابر .است  شده

  احتمال کاهش تولید سود سرمایه، نگرانی از قط از زاویهطبیعت نیست بلکه ف

  ناهمگون  یر یتصو ی علم یهاداده  حال ن یا با ست.تولید ا افزایش هزینه های

 ت یجمع ریچشمگ افت  شاهد  حشرات  انواع از ی برخ که  یطور به کند،ی م ارائه

 ادهد محققان   تازه، مطالعه  در. ست ا مانده ثابت  هیبق ت یجمع که ی درحال هستند،

 زنبورها، جمله   از حشره گونه هزار 20 بایتقر  شمار و  قلمرو  به وطمرب یها
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  مختلف  نقطه هزار شش  حدودا در را هاسنجاقک  ها،ملخ  ها،پروانه ها،همورچ

 تکنیک که یای نواح  در شده پ چا" چرین" در که قیتحق ن یا اسبراس. آوردند گرد

  شیگرما و  ودشی م  گرفته کار  به ی کارا بار آوری باالصنعتی ب یکشاورز

 با سهیا مق در ن یا. است  کرده افت  درصد 49 حشرات   شمار بود، ملموس

 زیپره شیماگر آثار ن ی دتریشد از تاکنون  که است  بکر نسبتا یهامکان  ت یوضع

ان می دهد که عوامل مختلف حاصل روابط  این پژوهش یکبار دیگر نش .اندکرده

با دیگر  ندگی حشرات  هارمونیک ز بر روند تعادل و سرمایه داری  دیتولی

زننده دارد که نتایج آن فقط  تاثیر بسیار خطرناک بر هم  جانوران و حتی گیاهان 

در سراسر جهان بر  سرمایه می شود.  نمایان ا ناگهان با بروز امراض و اپیدیم ه

شد. در هیچ کجای ز بی جان تا جانداران مسلط است و مالک می باهمه طبیعت ا

زند این هیوالی مهیب در امان نیست. اگر موجودات حیوانی از گاین کره هیچ 

، با ایجاد حصار ها و  در نیاورده ی الکیت حقوقتقیم و مزنده را به تصاحب مس

 های عظیم حشدام سرمایه توریستی و باغ و یست آن ها را به معین ز کان هایم

رمایه  بدیل کرده است. حوزه توریسم ست و حوزه های جدید پیش ریز سرمایه

  اشت عظیم است که حاصل آن جز نابودیسال در حال گسترش و انب هسال ب

چنین تغییراتی که در چند دهه  بقیه نیست.خارج حصار و به دام افتادن  ران نو جا

های در راه است.   اپیدمی و  19ا اصلی بروز پاندمی کووید اخیر رخ داده منش

به سرمایه   آب هازمین و روی بر، گیاهان، جانوران در هوا، تبدیل منابع طبیعی 

ائل زیست محیطی  جهت ریشه یابی مس .است  یاز ملزومات این روابط تولید

  ی و بخصوص سرمایه به تاریخ سرمایه دار  هر بار و در هر زمینه ای  ناچاریم

از   اقزیوانات وحشی نه جهت ارت کشتار حر و شکا  داری صنعتی مراجعه کنیم.

ری  سرمایه دااز جانب قدر نمایی   وان تفریح وشت و پوست آن ها بلکه فقط بعن گو

حوزه های   در  . این روندهند آغاز شد  بخصوص بریتانیا در افریقا واروپا و 

گسترش یافت و ابعاد   اریو دامد کشاورزی  هگسترش سرمایه صنعتی و تولید انبو
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  به اماعت و منابع زمین بود ی ب این آغاز تهاجم بزرگ سرمایه به ط . پیدا کرد جهانی

عوامل  سرمایه داری از همان آغاز، در تدارک کنترل . یان آن نبودهیچ وجه پا

تغییرات فصول، کیفیت و محتویات  شرایط تولید کشاورزی از جمله  و  طبیعی 

سال های بعد از جنگ   ع بذر بر آمد، اهمیت مسأله درآفات نباتی و نو  زمین،

م نیز ساز و یکی این ایارسید، پیشرفت های چشمگیر تکن امپریالیستی دوم به اوج

اد. دور د  برگ الزم حصول این هدف را در اختیار صاحبان سرمایه قرار

خطر   طوالنی کاشت، داشت و برداشت، مشکالت پیش بینی میزان محصول،

هنگام بارور شدن و چه پس از  و از بین رفتن تولیدات چه در آفات نباتی 

انباشت سرمایه   که این حوزههمگی عواملی هستند  نگهداری، برداشت و به گاه

د.  نی کار تأثیر می گذارورآرا از سایر قلمروها متمایز می سازند و بر میزان بار

سترسی به ی و سرشتی است. دبا این حال برای این نظام یک چیز، شرط حیات

ایش بی این کار نیازمند توسعه انباشت همراه با افز حداکثر ارزش اضافی و 

زیان کار الزم یا همان دستمزد آنان است.   ای کارگر بهمهار کار اضافی توده ه

رداشت، انبار داری و ترانسپورت  ب شت و داشت و کادراین فرایند مکانیزه شدن 

سود، سهم   نمایند و در باال بردن میزان  ن کننده ایفاء می مسلما نقش بسیار تعیی

پیش ریز  این گذر همسان تمامی قلمروهایسرمایه در  کافی بر دوش می گیرند.

الم اق ش می گیرد، دستیابی بهبه حکم طبیعت نهادینش، راه تولید افراطی را پیو 

آن ها در این ی سود را همه چیز و نابودی انسان ها یا سیه روزی بی حدود ئطال

هجوم سرمایه به طبیعت در   ین کارها می بیند.تا را ساده ترین و بی دریغ ترراس

در  است.  گره خوردهسموم  آفت کش ها و وسیع حوزه کشاورزی به کاربرد

در پروسه تولید و سامان کشاورزی سرمایه داری حفظ ارزش مصرفی محصول 

رگذارترین مهم ترین و تأثی تخوش مخاطرات زیادی است. آفات گیاهیپذیری، دس

ار از تحمل  تشکیل می دهند. فارمدار سرمایه دار برای فر بخش این مخاطرات را 

رد هجوم آفت ها، راه استفاده از سموم دفع آفات را  ید محصول موهزینه های باز تول
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مجدد را دور می زند که میزان  ا این کار نه فقط هزینه های تولیدپیش می گیرد، او ب 

ک کالم، توسل به کاربرد  به حداقل ممکن می رساند. در ی ت و خسارت ها را ضایعا

کشاورزی و   ایه در حوزه یتجزای پروسه ارزش افزائی سرمجزء البی مهار سموم 

ست. شالوده کار  شرط حتمی حصول بیشترین اضافه ارزش ها یا سودهای دلخواه ا

اجزاء   اهش افراطی هزینهتولید حداکثر کاال توسط حداقل نیروی کار، ک سرمایه بر

اکثر در  ، مرغوبیت حتی المقدور کاال و قدرت رقابت حدمختلف بخش ثابت سرمایه

ضمین همه اینها در کشاورزی صنعتی سرمایه توار است. ت بازار سرمایه داری اس

پیامد های این   خورده است.   سموم دفع آفات گیاهی گره داری، به استفاده گسترده از

وا و آبزیان گیاهان، موجودات روی زمین، ه جانداران اعم از  آغاز نابودیهجوم 

 کرمها، ها، باکتری ها، قارچ هرز، های علف جوندگان، حشرات،بوده است.  

  هشد تولید سموم  توسط که هستند موجوداتی پرندگان  و ها عنکبوت ،ها ازیتپار

ر  دیگبزرگ جوم ه .گیرند می قرار حمله مورد شیمیایی  و کشاورزی های کمپانی

و نابودی زیستگاه های   یز سرمایهپیش ر های ها و مراتع به حوزهتبدیل جنگل 

  ها درپژوهش  آخرین  ادامهبه . ن نیستآ ربوده است که پایانی ب  اهانن، گی جانورا

بپردازیم.   ها این زمینه  

  روزگار صحنه  از  اروپا و  ی شمال یکایآمر در ریاخ یهاسال رد پرنده اردهایلیم

  در یشتریب ت یجمع و  است  ترمی وخ ت یوضع  یی استوا مناطق در. اندشده محو 

  یریچشمگ شکل به جهان  در پرندگان  شمار .اندگرفته  قرار ینابود خطر  معرض

 اما کنند،ی م ی زندگ جهان  در پرنده گونه هزار 11 حدود . است  کاهش به رو 

  رو  پرندگان  ن یا از درصد 6 تنها ت یجمع و   کاهش حال در آنها از ی مین ت یجمع

  که است  ی صدمات پرندگان  ت یمعج کاهش ی اصل لیدال از ی کی. رددا شیافزا به

 بحران   آمده؛ دوار پرندگان  یهابوم ست یز به ی انسان یهات یفعال  قیطر از

  ت یجمع کاهش در ی همگ خاک و  آب  هوا،ی آلودگ و  یماریب آفات، یهاسم  ،ی میاقل

  و  ی شمال یکایآمر در ریاخ یهاسال  در پرنده اردهایلیم. دارند نقش پرندگان 
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  است  ترمیوخ ت یوضع یی استوا مناطق در. اندشده محو   روزگار صحنه از اروپا

 که ی پژوهشگران  .اندگرفته قرار ضانقرا خطر ضمعر در یشتریب ت یجمع و 

 را پرندگان  ت یجمع افت  مورد در 2220مای   5منتشر شده در  ریاخ  گزارش

 یبرا است  ی مناسب شاخص پرندگان  ت یعجم رییتغ که ندیگو ی م اندکرده هیته

 ن ی ا گفته به. است  ن یزم  کره سالمت  و  جهان  ت یوضع رییتغ دن یفهم

 ست یز در دادهرخ رات ییتغ به سبت ن یی باال ت یحساس پرندگان  ،پژوهشگران 

 گوش» ن ی بنابرا و  حاضرند ارهیس سرسرتا  در و  دارند شان  ی عیطب یها بوم

 آگاه عت یطب ب یتخر شدت  به نسبت  را ما ،ند«یگو ی م ما به آنها آنچه به سپردن 

 و  منابع ساالنه ورنالژ در که پرندگان  ت یجمع مورد در ریاخ  مطالعه .کندی م

 در پرنده یهاگونه درصد 48  ت یجمع که دهدی م  نشان  هشد منتشر ست یز طیمح

  کنون  تا 1970 سال از کانادا و  کایآمر در پرندگان  ت یجمع .هستند کاهش  حال

  قاره در پرنده ون یلیم 600 سو  ن یا به 1980  لسا  از و  افتهی هشکا اردیلیم 3

. رندیپذی م ریتاث  ی انسان یهات یفعال جوانب  ی تمام از ن پرندگا. اندشده دیناپد  اروپا

  خوردن  از کانادا در  فقط  سال در پرنده هزار  700 و  ون یلیم 2 مثال عنوان  به

  دیتول دوران  و  هستند ربزرگت که پرندگان  از دسته آن . رندیمی م هاکش آفت 

 انواع.  هستند خطر معرض در ن یریسا از شیب است  تری طوالن شان مثل

. هستند پرندگان  دسته ن یا  جمله زا هالک لک  و  درنا ،یی ایدر کبوتران  ها،ی طوط

  جهان  کشور  ده در و  دارد خطر  ضمعر در پرنده کی دستکم جهان  کشور هر

  .هستند خطر معرض در گونه 75 از شیب

ی ها وز و گسترش اپیدم بر  

از بین رفتن بسیاری  و تعادل میان جانوران،   ونی ، هارومبرهم خوردن تقارن 

تخریبات محیط زیستی آن ها، آتش   ردیگر بر اث و باقی ماندن برخی  ها گونه

جنگل ها و از این قبیل یکی از دالیل مهم بروز اپیدمی   دن از بین بر ،سوزی ها
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ری هر چه نزدیکتر جوامع  هم همجوار دلیل مها در جوامع انسانی است. دیگ

طبیعت به حوزه   نجومی تر چهتبدیل هرت بر اثر ی با محیط زندگی حیواناانسان

ز سرمایه است. شکار حیوانات جهت کاربرد آن ها برای باغ یشتر پیش ریهای ب

  ن ها به چرخهدیگر اندام های بدن آ و  ، پوست گوشت  تبدیل وحوش و یا جهت 

ونه های این وز و گسترش اپیدمی ها است. نماز جمله عوامل بر سرمایه گردش

  زنده و حاضردی صده قبل بود. نمونه میال 80مدعا بروز اپیدمی ایدز در دهه 

از بسیار گویایی  هر دو شاهد 2022در ماه می سال  آبله میمونی بین انسان ها

بروز  جب ین جانواران مو اهایی در بدن  است. اگر چنین ویروسچنین مواردی 

بطه مسالمت  ا با صاحب خانه یک رازیرا رابطه آن هنمی شود یدمی اپ مرض و 

س ها یا از طریق جهش  مین ویرو ه ااست ام بیوز سیم لوژکی و آمیز و به معنی بی

ای انسان و جوامع لوژیک بر و ( و حتی بدون هیچ گونه تغییر بی ون موتاسی)

ای   نجومی و به گونه کشندگی در شرایطی این  باشد.ناک بشری کشند و خطر

فشار بحران  یه و دولت های سرمایه طی ده ها هولوکاست می گردد که سرما

یه از هزینه های بهداشت و رخ سود سرمان  روند افت  دری سرمایه داری ها

درمان توده های کارگر کاسته و روانه چرخه گردش سرمایه نموده اند. به این 

  رابطه یجد ادآوری ۱۹-دیکوو  یریگ ههماخیر به پردازیم. دوره امر با مرور 

  همه  ظهور به  منجر شود ی م تصور که ی عوامل. است  عت یطب و  ن اانس تناتنگ

 تجارت  ،ی عیطب یها ستگاهیز ینابود جمله   از شد،ر باال ذکر د شود ی م ها یریگ

از   دو سالبیش از  اندکی. است  وحش ات یح افت  عوامل گرید از  وحش ات یح

ازمان حظه این دو سال کل دولت ها، سگذرد. در لحظه، لمی  19آغاز شیوع کووید 

ای شبانه  ، از تالش هو مرکز پژوهش جهان سرمایه ، هزاران انستیتوجهانی بهداشت

زی و پیشرفت های عظیم خود در پهنه چالش این بیماری می گویند. تراست های  رو

ی در این ن ها و افراختن بیرق پیشگامو عرضه واکسغول پیکر داروئی با تولید 

ت  در گرد و خاک قدرب نموده و دنیا را ا کهکشانی ترین سودها را تصاحپیشرفته



 108 

و کل رسانه ها و تریبون های همه اینها  اعجاز کشفیات خود غرق کرده اند. حرف

ر گرفته  اگر چه وجود دارد اما در حیطه کنترل قرا  19که گویا کووید  آنستسرمایه 

  ه طور نسبی کمتر گردیده است! شمار مبتالیان ب   و میرها کاهش یافته و ، مرگ است

ایه داری است و نهادهای نظم نه سازی سرشت سرمتحریف، جعل و باژگواین فقط 

کنند که از ذات سرمایه بر می خیزد. عین همین نقش را در رابطه با  رمایه آن میس

ند. به هر روز انجام می دهانجام داده و و آنچه بر سر بشر آورده است،  19کووید 

  .انی آمده استهبینیم چه بر سر توده کارگر جتا ب  نظر اندازیم  سال اخیرند  چتاریخچه 

  برای کاری و ساز را  خود جهانی رآمیزانفجا بحران پیش سال 41 داری سرمایه امنظ

  یا آموزش درمان، و دارو  مسکن، پوشاک، خوراک، و  خورد  پیش از بیش سالخی

  ممکن ریزیهای برنامه همه به. کرد تبدیل کارگر ایه توده معیشتی اولیه امکانات

  این. دآی  پدید جهانی  سرمایه از  شیبخ برای رونق، از  ای تازه دور شاید تا زد دست

  تعداد. ماند ناکام آن وار سونامی سرکشی  و سرمایه ذاتی  تناقضات فشار زیر تقال

و   0020، 1990)  در طول هر بحران برای هر هزار نفر تخت های بیمارستانی

ا  ، اسپانی تانی ایتالیاداد تخت های بیمارسنمونه آن تع از آن کاهش یافت.و پس   (2008

پس از بحران   و بخصوص  سال  هیجددر طول ه جامعه مشتر اروپاو کل کشورهای  

. است 2009-8200  
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DECADES OF TIGHT FISCAL POLICY HAVE LEFT THE HEALTH CARE 
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17نمودار   

در سال های اخیر، سوئد یک ی از ده کشوری بوده است که از نظر تعداد تخت  

های مراقبتی در دسترس به ازا ی هر 1000 نفر در پایین ترین  سطح سازمان 

همکاری 34 کشور قدرتمند جهان قرار داشته است. در آخرین گزارش 

»سالمت در یک  نگاه«، که ارقام مربوط به سال 2015 را ارائه می دهد، 

تخت های بی مارستانی سوئد حتی  کمتر شده است. در مقایسه با سا یر کشورهای  

اتحادیه اروپا، سوئد دارای کمترین تعداد تخت مراقبتی در دسترس است، در 

میان 34 کشور، تنها مکزیک  و شیلی دارای کمترین تخت بیمارستانی هستند. 
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تعداد تخت مراقبتی  موجود در اکثر کشورها به استثنای کره و ترکیه کاهش  

یافته است. میانگ ین در 34 اقتصاد بزرگ، 4.7 تخت مراقبت  برای هر 1000 

نفر است. تعداد تخت های بیمارستانی قابل دسترسی در سوئد از میانه 1990  

روبه کاهش بوده است. سرمایه دارى سوئد با اندكى تأخیر نسبت به بریتانیا و  

دقیقا در آغاز دهه 80 میالدی تعرض همه سویه خود را به دستاوردهاى 

جنبش كارگرى آغاز كرد. بورژواژى سوئد و نمایندگان چپ و راستش از 

مودرات تا سوسیال دموكرات با  آغاز دوران ركود و بحران اقتصادى همگى 

یكدل و یك زبان براى سازمان دادن یورشى برق آسا به تمامى امكانات  

رفاهى، اجتماعى، آموزشى و درمانى موجود كه محصول مبارزات طوالنى  

طبقه كارگر بود دست بكار شدند. فقط در فاصله میان 1989 تا 1994 حدود 

68000 كارگر كمك بهیار و بیش از 5000 پرستار از بیمارستانهاى مختلف  

اخراج گردیدند. بودجه بهداشت و درمان وسیعا از فعالیتهاى حیاتى و 

ضرورى مراكز درمانى و خدماتى مانند حمایت از سالـمندان، حتى انجام 

برخى جراحى هاى الزم در مورد پیران یا تعطیل شد و یا به حداقل كاهش  

یافت. هر كارگر كمك بهیار مجبور گردید كه بیش از چند برابر  سابق كار كند 

و هر كارگر بیمار مراجعه كننده به بیمارستا نها ناگزیر شد كه در  قبال پرداخت 

چند برابر هزینه درمان حداقل سرویس پزشكى و درمانى را دریافت دارد از  

بیمارستانهاى مختلف اخراج گردیدند. در همین مدت و پس از آن تعداد کثیری  

از کارگران حوزه درمان سرمایه سوید به کشورهای دیگر برای کار مهاجرت  

کردند. یکی از حوزه های کار که در آن بیشتری مهاجرت های کاری صورت 

می گیرد حوزه درمان است که در آن پرستاران به دلیل دستمزد پائین، کار  

سخت و شیفت های طوالنی کشور خودرا ترک می کنند. سازمان سنجش 

اتحادیه اروپا 300 حرفه را با هم مقایسه می کند، پرستاران بیشترین 
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 10000  ً درخواست را برای خارج از کشور دارند. به طور متوسط، تقریبا

پرستار هر سال تغییر مکان می دهند. در سال 2013، پرستاران بزرگترین  

گروه کاری بودند که در داخل اروپا جابجا شدند. علت اصلی کاهش بودجه 

های درمانی و اخراج کارگران این حوزه های پیش ریز سرمایه است. آمار 

تنظیم شده توسط کمیس یون اروپا نشان می دهد رومانی طی پنج سال 7120 

پرستار را از دست داده است، و در واقع سوئد با 6585 درخواست کار در 

کشورهای دیگر در همین سال،  تعداد زیادی پرستار از دست داده است. در 

مجموع 23715  پرستار سوئدی با مدرک کار در نروژ کار می کنند. بریتانیا  

نیز جهت مهاجرت پرستاران سوئدی مورد توجه بوده است اطالعات دقیقی 

در این زمینه در دست نیست اما علت هردو دستمزد می باشد زیرا یک 

پرستار در نروژ تقریبا دو برابر در سوئد ماهیانه دستمزد دریافت می نماید.  

سازمان شورای استان های سوئد در دسامبر 2018 می نویسد :  بیش از  

2600 مرکز مراقبتی در کشور در هفته های پاییز بسته شده است که عمدتاً به 

دلیل کمبود پرستار  بوده است. شیوه تولید سرمایه داری کل این بلیه ها و فاجعه 

ها را بر سر بشر آوار ساخته است تا از توالی بی امان سقوط مرگبار خود به  

ان اطالعات  ی بیمارستانی ایردر مورد تعداد تخت ها .باتالق بحران ها بکاهد

. اما حتی اگر چنین بود با توجه به تعداد چند ده میلیون دقیقی در دست نیست

ن که حتی قادر به تامین نان شب خود و خانواده و حاشیه نشیتوده کارگر فقیر 

عیت بسیار  خود نیستند سرشکن کردن تعداد تخت های بیمارستانی بر جم

ولت سرمایه ایران در سال  بق گفته مقامات دمضحک می آمد. اما ط عجیب و 

گذشته که گفته بود : ما باید به ازای هر تخت دوونیم کادر پرستار ی داشته  

باشیم اما آمار واقعی تنها 0.7 ن ی روی پرستار است، درحالی که اگر قرار به  

ارائه خدمات مناسب به مردم باشد، الزم است تا به ازای هر هزار نفر 9 تا 
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10 پرستار وجود داشته باشد!!  وضعیت سرمایه داری امریک ا نیز بهتر از این 

نبوده و نیست. با وجود انبوه انیستیت و های رنگارنگ بهداشتی و درمانی و 

انباشت نجومی هر ساله سرمایه در این حوزه ، غول های عظیم تولید دارو و 

افتخار بزرگترین بازار حوزه پیش ریز سرمایه در این زمینه توده عظیم چند 

ده میلیونی کارگران فقیر این کشور از حداقل پوشش درمانی محرومند. درست  

در همین موقعیت بود که هیچ دولت جهان و هیچ نقطه دنیای سر مایه داری، از  

برخوردار نبود.   19هجوم کووید هیچ میزان آمادگی الزم برای مقابله با این 

ردازی های الف همه انگاره پفاحش بر خآمادگی بسیار عریان و  این عدم 

ا چپ، هیچ ربطی هم به نوع مدیریت، »دموکراتیک«،  سرمایه مدار راست ی

یا  رشد تکنیک و صنعت بودن  کشانکه سایه یر یا ددیکتاتوری، فاشیستی، 

در  همان گونه که کامل این دست نداشت. ریشه این فقدان آمادگیمسائلی از

اعماق وجود در ای هستی سرمایه، در ژرفن ،با ارقام نشان داده شدفوق 

اشت که همه چیزش، تمامی تار و پود موجودیتش، از جمله کل  مناسباتی قرارد

  جملهکل حوزه ها ازها و آموزشهایش در شژوهپاختراعات، دانشها، کشفیات، 

زیست محیطی یا   همانطور که در مورد علوم داروئی، بهداشت، پزشکی، در

و سودها ین تر هر چه سهمگ فزایش اصرفا در خدمت  هر عرصه دیگر

در آن انسان مبتذل   ه یکه تازتر سرمایه است. مناسباتی کهخودافزائی هر چ

مهره فعال ماشین  و ذیل اعتبارش از حد یکتمامی صدر   ترین موجود است و

ماشین نظم سیاسی  وسیله یتولید سود و یک پیچ از همه لحاظ منفعل، زبون و 

نظام و شیوه تولیدی با چنین   در جاوز نمی کند.و اجتماعی سرمایه داری ت

خود شناخت مخاطرات بنمایه، چرا باید هیچ جهتگیری علمی یا پژوهشی برای 

روزانه  هنگامی که تمامی کارکرد  .موضوعیت یابدها نسانجان ا بر تهساخ

سرمایه در جهت ایجاد سونامی های مرگبار محیط زیستی، ضدیت با طبیعت  
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یتوهای  اید پزشکان، پژوهشگران و انستچرا ب مل می کند،و محو جانداران ع

را اتخاذ  سمت و سوی کشف این مخاطرات اششکی و داروئی زعلمی و پ

ول نبش کارگری تا چه حد توانسته باشد دولت ها را مجبور به قباینکه ج .؟دکنن

اینکه طبقه کارگر باید عظیم ترین فشارهای   هزینه هائی در این مورد سازد،

ع دیگری است، موضو، بر بورژوازی وارد سازد ای این کاررا بر ممکن

 یبش کارگرجنبحث بر سر ماهیت و شیرازه هستی سرمایه داری است. 

زیر آوار رفرمیسم راست، چپ و  درطول دهه های متمادی اخیر  نیز جهانی

  سرکوب قهرآمیز فاشیستی، پلیسی،و  در یک سومراهه رفتن های هالکت زا گ

داری  مایه نظام سر، نه فقط هیچ فشاری بروازی در سوی دیگرنظامی بورژ

نظام  انگیز این مقابل تعرضات وحشت وارد نساخته است که لحظه، لحظه در

  سرمایه جهانی بحران زده به ادامه بحث در مورد وضعیت .سته استعقب نش

 و امریکا از مرکب صنعتی بزرگ کشور 10  خارجی انباشت حجمباز گردیم. 

  در لنگان لنگان، دنیا،  کارگر های توده نیست و  هست امع قتل یمن هب  که متحدانش

 پیمود، افت وندر 2012 در ،بود رسیده دالر یاردمیل 1700 به خرهباال 2011 سال

  به 2018 سال تا و کرد پیدا کاهش باز اما گیرد جان  تا رفت 2016 و 2015 در

  تر بد هم این از  چین تماعیاج سرمایه  وضع .نمود سقوط دالر میلیارد 1100 سطح

 شدر کمترین  2016 الس  در و  شد بحران دچار نماید رشد و ردبگی  جان آمد تا شد،

  بدهی حجم یزمان  فاصله همین در  .کرد تجربه را خود  گذشته ل سا 62  در صادیاقت 

.  کرد صعود دالر تریلیون 51 به تریلیون 35 از صنعتی  بزرگ کشور ده یدولتها

.  است راه  در بحران انفجار از ای تازه دور که  زد  فریاد لندب  صدای اب  چیز همه

  اکوحشتن  تازی یکه با کرونا اگهانن  که داشت قرار یوضع چنین  در جهانی سرمایه

  مورد کار نیروی. داشت رانبح تعمیق برای سهمگین ظرفیتی کرونا. رسید راه از

  می مرگ تسلیم را مگیری چش درصد و کرد می فلج را المللی بین سرمایه استثمار

  رد و است کار نیروی همین مرده کار یا رکارگ استثمار حاصل سرمایه. ودنم
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 و شدن استثمار کردن، کار از را کارگران ونمیلی  میلیون، ،19 دکووی  که شرایطی

  داری  سرمایه  سرکش بحران که است معلوم داشت، می باز یهسرما برای سود تولید

  خود  قدرت  تمامی با رمایهس  که بود جا همین درست. تساخ  می تر طوفانی هم را

  هجوم بحران، با مقابله و  سود  رخن  افت چالش  برای راه یگانه. شد میدان وارد

  تهاجم. بود جهانی  کارگر طبقه زیستی کاناتام و معیشت  داقلح علیه دمیکپان 

  .گرفت انجام متنوع راهکارهای  کمک به و گوناگون اشکال به که انگیزی وحشت

 بیکارسازی کار، وزانهر ساختن طوالنی با زمخت، و ستیکرا که است مایهسر رسم

 سرمایه یدنبلع  کار، دتش  زای  هالکت یشافزا مزدها، تقیممس کاهش گسترده، های

وچک توسط رقبای نیرومندتر و نوع اینها را پیش گیرد. مدتها است سرمایه این ای که

در این م می دهد. ای اختاپوسی انجاکارهکارها را در ابعاد بسیار عظیم و با ساز و 

حد ز تا این هرگ که ادیار حیله ای کهنه اما در ابعسرمایه دست بک جا دولت های

عظیم و ب ی شرمانه ن بود، زدند. شی وع  کرونا در اروپا ای تالی ا و اسپان ی ا را که پ ی ش از ای ن 

نیز با مشکالت اقتصادی درگیر  بودند، بیش از بقیه کشورهای اروپایی  

متضرر کرده بود. در همان اوان بروز پاندمی کووید 19 وزیران اقتصاد  

اروپا طرح حمای تی 500 میلیارد یورویی را برای برونرفت از بحران شیوع 

کرونا بررسی میکنند. این آغاز کار بود زیرا تا مارس 2021  مقدار 30146 

ثابت  به قیمت ) 84991، 2019درصد تولید ناخالص جهانی  53میلیارد دالر )

سهم امریکا از  ده است.پاژ شبه سرمایه اجتماعی جهان پم ،ه( سرمای2010

  است.رد الر بوده میلیا 6642 میلیارد دالر، اتحادیه اروپا 16704این مقدار 

  روسیو راتیمقابله با تاث یبرا 2020نیز تا ماه فوریه  نیچ دولت سرمایه

کرده   قیزرت یبه سامانه مالالر پول د اردیلیها مده  یکرونا بر گردونه اقتصاد

 یو مال یبانک  ستمیبه س وانی ونی لیتر کیاز  شیب  قیاست. سخن بر سر تزر

دولت  ر.دال اردیل یم 160ز ا شیب  ای وروی اردیلیم 150معادل  یرقم ،نیچ

میلیارد  300میلیارد کرون، سپس  500سوئد در چند اقدام ضربتی نخست 
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ه کارفرمایان تا ز جمله کاهش هزینکرون و سرانجام زیر نام های مختلف ا

کامل سهم سرمایه داران در بیمه ایام بیماری کارگران،  درصد، حذف 50

  3000قدامات تا ز این او لیستی ارفرمائی وسوم به »کاکاهش شدید مالیات م

میلیارد کرون به چرخه تولید سرمایه داری کمک خواهد کرد. شاید خیلی ها 

تم وار اهتمام کردند تا شاید ذل و بخشش های حاتصور کنند که دولت ها به ب

اگر کسی چنین می پندارد شمع  ز اخراج یک عده کارگر جلوگیری نمایند!ا

ن دقایقی که این کمک ها  ست در همااست. درباختگی  توهم و شعورآجین 

سیل اسا راه حساب بانکی سرمایه داران را می پیمود، توده های کارگر فوج،  

ز امیلیونی بیش  10سوئد دند. در چندهزار اخراج ش فوج و چند هزار،

کارگر رستوران در عرض چند روز کار خویش را از دست دادند.  13000

ا تا چند روز پیش اخراج  کارگر ر 2000ی ارهای هتلدکی از شرکت تنها ی

نموده است. در سطح جهانی توفان بیکارسازی راه افتاده است. فقط تراست  

ه بون کارگر گفته است. این لیست میلی 50یکار شدن سفر و گردشگری از ب

کهکشانی ترین بودجه ها را  به این ترتیب  صورت وحشتناکی طوالنی است.

یب نمودند و در اختیار تراست  ود سرمایه ها تصوز کاهش سی جلوگیری ابرا

عالوه بر این بازار های بورس در   های غول پیکر مالی و صنعتی قرار دادند.

در این جا  دادند.  ت از دس جهی از ارزش خودرابل تو سرمایه مقدار قا سراسر جهان

 پاندمییل بروز اوادر  دند.نه بکار برراه با بازار بورس حیله ای شیادادولت ها هم

تریلیون دالر ارزش خود را از دست   4س نیویورک اعالم داشت که حدود بازار بور

لیس، آلمان، دنیا از جمله انگداده است. رخدادی که برای تمامی بورسهای بزرگ 

با ابعادی گسترده تر تکرار شد، این بار  درام بیست روز بعد  د.ات ژاپن هم اتفاق اف

درصد و مابقی   8ن درصد، آلما 9نسه رصد، فراد 10ورک تا بورس نیوی

تریلیون  15حدود  چیزی در همین حدود یا بیشتر به ورطه سقوط غلطیدند.
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تریلیون  15ی کند که سقوط  القا ممایه داری در مجموع بورس ها. سر دالر

ی ارزش سهام مترادف با کاهش این رقم از ارزش کل سرمایه بین المللی  ردال

مسائل اساسی بسیار تعیین   نت اما در این میادرست اس  ظاهر ماجرا است!!

تریلیون دالر اوراق   15کننده ای کتمان و جعل می گردد. بخش مهمی از این 

سنار و سی  د، یا در واقع کار پرداخت شدهکارگران خریده انسهامی است که 

  شاهی خویش را »سرمایه مجازی« تراست های غول پیکر مالی و صنعتی

جابجایی این مبلغ از جیب کارگران به  این کاهش بمعنی  در واقع نموده اند.

جمعیت نسبتا کثیری از کارگران تامین آینده خود و  الکان دیگر سرمایه است.م

خرید سهام تراستهای   پرداخت سهمی از دستمزدها برایرزندانشان را در ف

ی عظیم د اما غولها ی به دست نمی آرنعظیم می بینند. آنها با این کار چیز

فه کردن بهای این اوراق، حجم سرمایه موجود خود برای لجثه مالی با اضاا

ران از این  پیش ریز در حوزه های سودآورتر را افزایش می دهند. سرمایه دا

به محض پیدایش نشانه های بحران   وسودهای کالن به چنگ می آورند طریق 

خارج می  کارگران ره و از چنگبه هم زدنی مصاد کل این اقالم را در چشم

تریلیون دالر متعلق به سرمایه داران کوچک   15بخش دیگری از این سازند. 

ا لغو ه، مالکیت آنها راست که بورس جهانی با اعمال مکانیسم پاالیش سرمای

یه های عظیم تر می بخشد. بازار بورس با این کار امی کند و به صاحبان سرم

یون ها دالر ی دهد. اوال تریلانجام م چالش بحران ام مهم در راستایچند اقد

کار پرداخت شده طبقه کارگر را به کار پرداخت نشده یا سود و سرمایه 

امکان می دهد رقبای  سرمایه های بزرگ  تراست ها تبدیل می کند. ثانیا به

یه را را به ورشکستگی اندازند و با این کار پروسه پاالیش سرما کوچک خود

  05یم چیزی در حدود هم گذار م را رویاین ارقااگر کل  ند.محقق گردان

به طبقه سرمایه دار پیشکش کرده بودند که از  2021تا مارس  الرتریلیون د
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  اطبقه کارگر سالخی بنمایند. ب و آموزش و درمان خورد و خوراک و پوشاک

غرش بحران این رقم چند برابر خواهد شد. رقمی که در سالهای آتی تا لایر 

آموزش و درمان نداشته آنان و  سفره بی نان، از گران، ازآخرش از کار

نها گرفته خواهد شد. دستمزدها آماج وحشیانه ترین تعرض ها  نسلهای آتی آ

کت ابعاد  الاوج می رود، گرسنگی و فقر و ف گرفت. بیکاری به قرار خواهد 

  ده می شوند،آتشفشانی پیدا می کند. مدرسه ها با شتابی افزونتر از قبل برچی

باال  یگری تعطیل می گردند. سن بازنشستگی باز هم انها یکی پس از دبیمارست

نی خواهد رفت. بیمه بیکاری و بیماری سالخی خواهد شد، سرمایه، شبیخو 

گران دنیا آغاز خواهد راتژیک را علیه معیشت موجود کاسراسری و استر

نشینی  ن را تا عقبکرد، برای این شبیخون هیچ مرزی قائل نخواهد شد و آ

تمامی آن سطح معیشت قرن نوزدهمی ادامه خواهد داد. بقه کارگر به یک  ط

شتار توده  برای سالخی و ک 19چه تا این جا گفته شد زمینه ترک تازی کووید 

ی که در طی یک سال این چیزکرد.  معیت سرمایه را فراهم ترگر تحهای کا

  2022مای  ماه 5ت در اشدوره طوالنی در گزارش سازمان جهانی بهد

  مشخص است.

 در  نفر  ونیلیم  15  به  کینزد  دیگویم  رشدر این گزا  بهداشت  یجهان  سازمان

 ای  و  کرونا  روسیو  به  ابتال  اثر  بر  2021  و  2020  یهاسال   در  ایدن  سراسر

  دست   از  را  خود  جان  مختلف  یکشورها  یبهداشت   یهاستمیس  بر  آن  ریتاث

 که   است  یرسم  آمار  برابر  3  ابی تقر  هداشتب  یجهان  سازمان  نیخمت  .اندداده 

  بهداشت  یجهان  سازمان  اعالم   اساس   بر.  اندکرده   اعالم  مختلف  یهادولت

 بوده   اروپا  و  کایآمر  ،(عموما هند)  ایآس  یشرق  جنوب  در  تلفات  زانیم  نیشتر یب

 اند، داده   انجام  بهداشت   یجهان  سازمان  دانشمندان  که  یپژوهش  اساس  بر  .است

  سال   انیپا  تا  2020  سال  هیژانو  از  19-دیوکو  ریم  و  رگم  یواقع  تعداد



 118 

 یجهان  سازمان  برآورد.  است  بوده  نفر  ونیلیم  16.6  تا  13.3  حدود  2021

 به   گر،ید  مرگ  مورد  نویلیم  10  تا  هفت  که  زندیم  نیتخم   (WHO)  بهداشت

 یجهان  سازمان  شده  اعالم  آمار.  باشد  مربوط  کشورها  یدرمان  مستیس  ضعف

 تعداد   روش  نی ا  در.  است  ریم  و  مرگ  مازاد  محاسبه   روش  اساس  بر  بهداشت

 ی هاسال  در  ری م   و  مرگ  نیانگیم  با    سال  کی   در  شده  ثبت   یرهایم  و  مرگ

 84  یعنی   ریم  و   مرگ  زانیم   نیشتریب  آمار  نی ا  طبق.  شودیم  سهیمقا  گذشته

 .اندداده   رخ  کایآمر  و  اروپا  ا،یآس  یشرق  جنوب  یکشورها  در  درصد

 در   یی کرونا  یها تی محدود  لیدل  به  که  اندکرده  عنوان  ازمانس  نیا  کارشناسان

  عنوان   به.  اندنداده  رخ  معمول  یرهایم   و  مرگ  از  یبرخ  کشورها،  از  یاریبس

  اریز.  برد  نام  کار   محل  در  وادثح  و  یاجاده  دفاتتصا  از  توانیم  مثال

  مناطق   یبرخ  در  و  اندکردهیم  کار  دور  راه  از   و  خانه  در  افراد  از  یاریبس

  آمار  زین  گرید  ینهادها  گذشته  در.  است  بوده  برقرار  شد  و  آمد  منع  مقررات

  توی انست  مثال.  بودند   کرده  ارائه  را  کرونا  از  ی ناش  ریم   و  مرگ   از  یمشابه

  با   ارتباط  در  ری م  و  مرگ   زانیم(  IHME)  کای آمر  سالمت  یابیارز  و  سنجش

 ی سو  از  شده  اعالم   آمار.  بود  کرده  اعالم  نفر  ونیلیم  15.4  را  یریگهمه

 سنجش  موسسه  یابیارز  که  شده  یارسانه   یحال   در  بهداشت  یجهان  سازمان

 به  ابتال  یپ  در  نفر  ونیلیم  18  از  شیب  مرگ  از  واشنگتن  دانشگاه  سالمت

  جمله   از  کشورها  از   یبرخ  گرید  یسو  از  .دارد  تیحکا  19-دیکوو   یارمیب

  از   یناش  ریم  و  مرگ  تعداد  محاسبه  یبرا  بهداشت  یجهان  سازمان  روش  هند،

  افراد   یواقع  ری م  و   مرگ  تعداد  که  ده یا  نیا  با  و  انددانسته  مناقشه  محل  را  دیکوو

  ی برآوردها .  اندکرده  مخالفت  است،  شده  اعالم  یرسم  یآمارها  از  شتریب  اریبس

  در  هند  که  دهدیم  نشان  شد  منتشر   جشنبهپن  روز  که  ی جهان  بهداشت   ازمانس

  داشته   را  ریم  و  رگم  ونیلیم  4.7  از  شیب  2021  خر آتا    2020  یهاسال

  ی برا   نفر  481000  کشور  نیا  در  19-دیکوو  یرسم  آمار  که  یحال  در  است،
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کوع  .است  بوده  مشابه  مدت به  ابتال  ها    19وید  وارض طوالنی  ده  شامل  که 

اجعه افزود که شامل صد ها بر ابعاد این ف  می بایست  را نیز  ارضه می شودع

کارگر   عمدتا  انسان  گردمیلیون  آدمی  بر  طبق  انیستیتو  .  گوناگون  های  ورد 

اند  درصد از کسانی که ویروس کرنا    25های مختلف حدود   را تجربه کرده 

شو می  نامیده  کووید  پست  چه  آن  گردچار  هادیده  د  داده  اگر  سازمان  اند.  ی 

اسا را  بهداشت  دوساله جهانی  زمانی  دوره  همان  در  دهیم  قرار  محاسبه  س 

بتال شدند که یک چهارم آن ها یعنی این ویروس محدود یک میلیارد انسان به  

میلیون صد  دو  تامی   حداقل  کمترین  بدون  کارگر  عموما  بهداشتیانسان  از   ن 

   رند.عوارض بی عالج پست کووید رنج می ب

ترین کارگری  حیاتی  جنبش  که  است  این  جنگ    پرسش  این  مقابل  در 

  استروشن    نا  سشپراین    به  جنایتکارانه سرمایه داری چه خواهد کرد. پاسخ

نخواهد  پایانی  نقطه  هیچ  داری  سرمایه  شبیخون  است.  روشن  نکته  یک  اما 

در   این  و  که طبقهداشت  است  بر  حالی  دیگر جائی  هم  المللی  بین  ای کارگر 

باق  عقب گوینداردی  نشینی  می  شواهد  کن.  که  بیرق د  افراختن  سوای  ارگران 

سنگر برپائی  سوای  داری،  سرمایه  ضد  واقعی  جنگ  راد  یک  یکال مبارزه 

طبقاتی هیچ چاره دیگری ندارد. چه خواهد شد نمی دانیم اما این را خوب می  

روی طبقه   توار برای ایفای نقش رادیکال در جنگ پیشیم، ما مصمم و اسدان

   ش خواهیم تاخت.خود پی

 

 فصل ششم

تخریبات زیست  ، قوام بخشی چرخه های تولید سود و ایهسرم

 وم ادامه از کتاب د  محیطی 

ایه و عواقب روند ها و پروسه های تولید سرمعموما به موضوع  صل در این ف 

 ، سالمتی انسان ها و جانداران می پردازیم. نآ محیط زیستی
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  تیکشاورزی صنعتولید    ،2022  پریلدر آ  ملل  سازمان  دیجد  گزارش  اساس  بر

گسیخته  هب لجام   ل یتقل  را  آنها  محتوی  و  رساندیم  بیآس  هانیزم  به  شکلی 

  به  مدرن  سبک  به  یکشاورز  لیدل  به  عمدتا  هانیزم  درصد  40  شارز.  بردیم

 2050  سال  تا  برود،  شیپ  منوال  نیهم  بر  اوضاع  گرا  و  است  کرده  افت  شدت

ب  یوبجن  یکای آمر  وسعت  به  یاهیناح بدون  هایی  دشت  به  مغذی    ازدهکامال 

 Global) "هانیزم  یجهان  اندازچشم "  ارشزموضوع این گ .  تبدیل خواهند شد

Landscape)   ی بررس  را  موضوع  نیا  و  بوده،  هیته  دست  در  سال  پنج  یبرا 

  را  یستیز  تنوع  و  آب  خاک،  مثل  نیزم   منابع  گونهچ  سرمایه  جهان  که  کندیم

 در   نیزم  تیف یک  لیتقل  گزارش  نیا  تمرکز  یاصل  نقاط  زا  یک ی.  کندیم  تیریمد

دهد  نیا.  است  زمین  ارهیس می  نشان  کشاو   که  گزارش  صنعتی روش  رزی 

  جذب   ،خاک  یزیخحاصل   افت  ها،نیزم  یکل  یسالمت  افت  باعث  رمایه داریس

 فقط   گزارش  نی ا   براساس.  شودیم  هاگونه  فظح  در  کمتر  ییتوانا   و  کربن  کمتر

  در مالکیت  را  یاورزکش  یهانیزم  کل  درصد  70  داران  مزرعه  درصد  کی

  یعنی   ندا  مساحت  هکتار  دو   ریز  کدام  هر  مزارع  درصد  80  که  یدرحال  ،دارند

.  که بر روی آن کار می کنند  ندرای تولید مایحتاج روزانه خانوده هایی افقط ب

 ی هاسال  نیب  ی کشاورز  مقاصد  یبرا  یجنگل  ینواح  قطع  درصد  70  کم  دست

استشد  انجام  2019  تا  2013 بزرگ  دیلتو  یهاستمیس.  ه    کشاورزی صنعتی 

  70  و  هاجنگل  قطع  صددر  80  چون  اند،بوده  صدمات  نیا  عامل  نیبزرگتر

باعث    یتیوضع  چنین.  شودیم  مربوط  آنها  به  نیریش  آب  مصارف  درصد

زم میزانکاهش  به  کشاورزی  های    تا   گرید  مربع  لومتریک  ونیلیم  15  ین 

 ن یا  ادامه.  است  یوبجن  یکایآمر   وسعت  به  یاهیناح   که  ،شد  خواهد  2050

 ، ی کشاورز  یاهنیزم  درصد   14  تا  12  یبازده  افت  یمعن  به  نیهمچن  روال

 یکشورها  که  یطور  به  بود،  خواهد  درازمدت  در  یعی طب  ینواح  و  مراتع
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  ونیکنوانس  ییاجرا  ریدب .  دید  خواهند  را  بیآس  ن یشتریب"  صحرا  ریز"  ییقایآفر

  UN Convention toید  یس  یس  ان  وی)  ملل  سازمان  ییزانابایب  با  مبارزه

Combat Desertification (UNCCD،  کی  ار  نیزم  می انتوینم: "می گوید 

  ."میکن  فرض یهیبد زیچ

 خاک به یادیز های بیآس صنعتی یکشاورز نیسنگ  آالتنیماش چگونه

  دندکر منتشر 2022 ایم ماه در یسوئدتحقیقی که پژوهشگران . رسانندیم

حاضر بکار  درحال که در کشاورزی صنعتی میعظ یرهاتراکتو:  گوید می

 در کشت ری ز یهانیزم کل پنجم کی به کردن وارد صدمه می روند درحال

 که ندی گویم  در گزارشی که اخیرا منتش شده سوئد در محققان. هستند جهان

 دهفشر خطر یزراع رگبز آالتنیماش ری سا ای  تراکتور ن،یکمبا کی وزن

.  شود منجر کمتر  رداشتب و لیس به تواندیم که  دارد همراه به را خاک کردن

  کامال که یزمان ن،یکمبا برداشت یهادستگاه ه ک محاسبه می کنند پژوهشگران

  هزار 36 حدود به 1958 سال در وگرملیک هزار چهار از باشند، مجهز

  بوده نیسنگ  لیوسا فشار ریز که یخاک در. انددهیرس 2020 سال در لوگرمیک

 شهیر ند،یفرآ نیا. شودیم ترفشرده خاک و کندیم فرار منفذها از هوا باشد،

  لیس مستعد را نیزم  و کندیم ترسخت اهانیگ ی برا را هایمغذ جذب و دواندن

 دیتول یبرا یدیتهد  تآالنیماش ندهیفزا وزن که ا می گویندآن ه. سازدیم

 چاپ"  سوئد علوم یمل یآکادم مقاالت" در که آنها لیتحل. است بزرگ یزراع

  پنجم  کی به است ممکن نیکمبا  برداشت یهادستگاه که  ستیحاک شده

ل ر توماس. بزند صدمه است محصول کشت ریز جهان رد که ییهانیزم   ک 

( rofessor of soil management at theThomas Keller, p

aUppsalral Sciences in Swedish University of Agricultu)، 

  که دیگویم سوئد، در الاوپسا یکشاورز علوم  دانشگاه در خاک تیریمد استاد

  داشته وزن یمشخص حد از کمتر که شوند یطراح یطور دیبا آالتنیماش نیا
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  تاس ممکن خاک یفشردگ ن،یزم یرو لیوسا نیا راندن با: "گفت او. باشند

 چند است ممکن هیاول التح به خاک یایاح  اام افتد،یب  اتفاق هیثان چند ظرف

 . ببرد وقت دهه

در ژانویه 2020 در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گزارش شد که نشان میداد 

جوامع جهانی در مصرف  ساالنه مواد خام رکورد زده است : 100 می لی ارد تن در 

ــ  آخری ن سالی که   سال. بر اساس ای ن گزارش، 100.6 می لی ارد تن مواد خام در 2017 

برای آن داده های مربوط وجود داشته است ــ مصرف شد. ن ی می از مجموع ای ن مواد 

خام را شن و ماسه،  خاک رس  و س ی مان برای ساخت  ساختمان ها، تاسیسات، کارخانه  

ها، جاده، بنادر، فرودگاه ها و غیره مصرف می شود و مواد دی گر برا ی تولی د کود  

تشکی ل میدهند. زغال سن گ، نفت  و گاز 15 درصد مجموع مواد مصرفی و  

کان یهای فلزی ن ی ز 10 درصد آن را شکل داده اند. 25 درصد مابقی هم گی اهان و 

درختان ی است که برای سوخت و غذا استفاده میشوند. ب ی شتری ن سهم در مصرف   

سرمایه ای ای ن مواد را  صنعت  خانه سازی دارد : 40 درصد کل مجموع. برای  

تولیدغذا، حمل و نقل، بهداشت، ارتباطات و کاالها ی نهایی برای مصرف کنندگان  

غیر سرمایه ای همچون پوشاک  و لوازم منزل دی گر صنای ع پرمصرف  را تشکی ل 

میدهند. از می ان مواد مصرف  شده در هر سال، ی ک  سوم  )برای نمونه در خودروها 

ی ا ساختمانها( سال آی نده ن ی ز در چرخه استفاده قرار دارن د. اما 15 درصد مجموع ای ن  

مواد به شکل  گازهای گلخانه ای در  جو آزاد  و 25 درصد آن ن ی ز )از  جمله  

پالست ی کهای ری ختهشده به دری اها و رودها( به شکل  زباله به محی ط ز ی ست وارد  

میشوند. ی ک سوم  ای ن مواد ن ی ز به عنوان زباله غی ربازی افت ی دفن میشود. تنها 8.6 

درصد ای ن مواد بازی افت می شوند.  می زان مصرف مواد در اقتصاد  سرمایه داری  

جهان ی از دهه 1970 به ای ن سو  چهار برابر شده. رشد  جمعی ت اما تنها دو برابر بوده  

است. سال گذشته می الدی )2019( »روز تخطی زمی ن« اعالم شد. روز تخطی زمی ن  

نامی است برای روزی که تمام منابع قابل احی ا برای مصرف ی ک  سال  در آن به پای ان 

میرسد. با ای ن وجود، مصرف در  سرتاسر جهان ی کسان ن ی ست و کشورهای توسعه  
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ی افته سرمایه داری با مصرف سرم ایه ای و فردی باال به مراتب از کشورهای دیگر  

و طبقات  فقی رتر مصرف باالتری دارند. برای نمون ه، متوسط مصرف ی ک شهروند  

آمری کای شمالی پنج برابر ی ک شهروند مکزی کی، 10 ب رابر ی ک شهروند چی ن ی و 30  

برابر ی ک شهروند هندی است . اگر  تمام جهان شب ی ه آمری کا میزی ست، به 5 سی اره  

زمی ن برای تأمی ن نی ازهای مصرفی  ن ی از داشت ی م. ای ن عدد برای استرالی ا  4.1، برای  

روسی ه 3.2، برای آلمان 3 و برا ی  هند تنها 0.7 است. ناگفته پیداست که چن ین مقایسه  

ای در جهان سرمایه که در باالترین میزان مبادالت تجاری قرار دارند، بخش مهمی  

از کاالها اعم از سرمایه ای یا مصرف شخصی د ر مکان های جغرافیایی دیگری 

تولید می گردند در حالی که مصرف سرمایه ای و شخصی آن ها در مکانی دیگر  

صورت می گیرد، لذا می بایست کلیت جهان سرمایه با هیستری تولید و انباشت  

سرمایه را در رابطه با مصرف مواد خام همچنان که در سایر تولیدات در نظر  

داشت. تولید سرمایه و ان باشت باعث آغاز ششمی ن عصر از  انقراض انبوه جانوران و  

تخری ب زی ست بومهای طب ی عی آنها شده است. این در حالی است که درست یکسال بعد  

  2021 هی ژانو 29  روز که ندکرد اعالم" نتی پروت ف"  یجهان  شبکه انکارشناس

این بدین  .است دهی رس نی زم کره یعی طب  منابع از  یحداکثر استفاده سقف  به «انسان»

به مصرف   سرمایه در جهان نباشت ا تولید وباقی مانده سال  زمان بقیهمعنی است که 

 هر ،"نتی پروت ف "  شبکه. هد رسیدمیلیارد تن مواد خام خوا 100یعی بیش از منابع طب 

  سال آن یعی طب   منابع از  تفادهاس یحداکثر  سقف از عبور عنوان به را روز کی  سال

 یصنعت   مصارف  و ییغذا مواد دی تول ،یشهرساز صرفم به هک یمنابع د؛کن یم اعالم

 منابع مصرف بعد به  روز  آن از که معناست نی ا به یروز نی چن   به دنی رس. باشد شده

  ترشی ب  منابع نی ا یبازساز یبرا نی زم ییتوانا  و تی فظر  از یهسرما وسطت  یعی طب 

  د سرمایه دارید نسبی تولی و رکو کرونا یپاندم لی دل به  گذشته سال در. شد خواهد

 یاهیاب ی ارز اساس بر 2021 یالدی م سال  در اما. کرد مصرف یترکم منابع

 کی نزد کرونا از قبل  اندور بیش از بسیار یع ی طب  منابع از استفاده کارشناسانه،

 دی ناپد حال در سابقهیب  یسرعت  با ی جانور و یاهی گ یهاگونه در عین حال . شودیم



 124 

  در ات ی ح کل بر یاالعادهفوق  تی اهم  شانی هابومست ی ز و هاگونه نی ا اما. هستند شدن

در این گزارش ها همه جا  . دارند انسان جمله از ،یت هس یهاجلوه  همه و نی زم کره

اصلی تخریبات محیط زیستی، طمع تولید جهت کسب سود و  نوان عامل ان« بعاز»انس

مثل روز  طبقاتی  مترین آگاهیه می شود. برای یک کارگر با کاشت سرمایه نام بردانب 

ندین ده هزار بعنوان مسبب نام برده می شود چ روشن است که این انسانی که از آن

در طول حدود  است همین انسان  قه زندگی در کره ارض دارد حال چگونهسال ساب 

ت و محیط زندگی  مخرب همین طبیعسال از عمر سرمایه داری صنعتی ناگهان  150

وسسات تحقیقاتی سرمایه، روزنامه ها و حتی در  وام فریبی مخود گردیده است. ع

ریبات پردازی و آدرس جعلی دادن از تخ هدر گمراهری موارد پژوهش گران بسیا

سرمایه،  لتمردانودحرف   !ه تر می گرددر روز لجام گسیخت ه محیط زیست و طبیعت

  و علل  ملنه از کمبود اطالع از عوانگارنگ آن ها ط زیستی راندیشکده های محی 

روابط   انزم طول  اندازهکه به مساله دیگری است  ریبات محیط زیستی بلکهتخ

امن ، روزی رسان و ضاین که کلید زندگی بشرعمر دارد.  یه داریسرما تولیدی

بط مورد سوال  ن رواطبیعت، سرمایه است و قرار نبوده و نیست که ای  هستی انسان و

و  بسیار صریح  نیز ی سرمایهکارکرد قهر پیام و این بنمایهو گفتگو قرار گیرد. 

چ دخالتی در ، حق هیند، فروشنده نیروی کارانرگرکااست. اینکه  روشن

و چگونه   د گردده چیز نباید تولی، چه باید تولید گردد و چسرنوشت کار و تولید

می گیرد و اساس تصمیم سرمایه هرچه فقط سرمایه است که تصمیم تولید شود 

اگر در این جا از انسان بعنوان  .فته شودی باید پذیر چون مشیت الههست 

! سرمایه از برای سرمایه است  صرفا اسم رمزینام برده می شود نیز مسبب  

آن چه بر سر بشر، محیط   خگویاسکه پ قرار نیستو هیچگاه  بنا نداشته ابتدا

که شالوده هستی سرمایه قربانی  د باشد. هنگامی زیست او و طبیعت می آور

را از   و تولید انسان روند کارشگاه سود است، وقتی در انسان در پیکردن 

  قرار نیست و نبوده که به طبیعت،می کند او بیگانه  کارش، محصول کار
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همه چیز و هم کس می بایست در پیشگاه  یستشان رحم کند، جانوران و محیط ز

ام گفتیم  ولید مواد خاز ت قربانی شوند. سرمایه ر چه انبوه تره سود و انباشت

مربوط به فلزات سنگین، تولید تاریخی آن ها و   گویت زم است به دنبال گفال

بخش مهمی  در فصل ششم جلد دوم این مجموعه را دنبال کنیم. مضرات آنها 

موارد مصرف  ند که فلزات سنگین هست سرمایه ایمواد اولیه  تولید ساالنه از

ن چه در آن ها  فی دارند. آوسه ها و کاالهای مختلناگونی در پرسرمایه ای گو

 گوناگون و اغلب خطرناک و غیر قابل مراضامشترک است پتانسیل ایجاد 

مه نام آن ها  ادادر  و عنصر است 18عالج آن ها است. این فلزات که شامل 

ار محیط زیستی،  ثات سنگین و آآید. اما پیش از این که وارد بحث فلزمی 

د آن ها شویم می بایست  رفزایش کاربوند اسالمتی انسان ها و جانوران در ر

که هنوز هیچ از کشف، استخراج و افزایش نجومی فلزات دیگری گفتگو کنیم 

کاربرد وسیع    یافته اما منشا ویستی آن ها انتشار ننتیجه ای از اثرات محیط ز

  رد فلزات سنگین می باشد.کاربیار و سیعتر از این عناصر گویای فجایعی بس

  بین رقابت و نادر های خاکگرفته اند.  ای نادر نامچنین عناصری خاک ه

  می تری عظیم چه هر نقش که سرمایه ریز پیش دیگر های حوزه در المللی

ری های با حجم ذخیره باال،  نیک، نیاز به باطافزایش سرسام آور الکترو  .یابند

چه  های الکتریکی و نیاز سرمایه به افزایش هردروافزایش رو به تصاعد خو

ار در تولید کاالها چه سرمایه ای و چه مصرفی نیاز  بار آوری ک  بیشتر

سایر قابلیت  فرم پذیری و الی انتقال الکتریسیته، سرمایه به فلزات با قابلیت با

حوزه تولید هر چه بیشتر افزایش می یابد.  ،یم سکی نظیر لیتهای فیزی

اما در  راج قلع بود،ای بزرگ در بولیوی در ابتدا مربوط به استخهشرکت

لی حاال ذخایر و منابع انبوه  یوی دیگر قلع هدف اصلی نیست. هدف اصبول

، دیگر را داراست یوم آن است )گفته می شود حدود نیمی از منابع جهانسلیت
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آن ها زیاد است شیلی و آرژانتین  یمستین که ذخایر لیترهای امریکای ال شوک

لس قصد  لت اوو مورات. دوهای برقی ضروری اسند( که برای ساخت ماشینا

داشت بجای شرکت های بزرگ نظیر گلنکور، جیندال استیل اند پاور)هند(،  

الز ماینینگ  پان امریکن انرژی، و ساوث امریکن سیلور )که حاال با نام تریمت

کت های چینی قرارداد استخراج هند با شرتا و تاشود(، تسال  ته میخشنا

چین که در آرژانتین به  وم تیانکی  ی سامضاء کند. با شرکت گروه لیت یومسلیت

استخراج همین عنصر مشغول است. عالوه بر این معادن نقره، معادن آهن،  

ر صنایع ان است. ایندیم دمعدن روی و ایندیم بولیوی از مهمترین منابع جه

در هیئت شرکت  نیمه هادی ها کاربرد وسیع دارد. دولت سرمایه بولیوی که 

یوم آن )وای ال بی( سرکت ملی لیتشومیبول( و کاری بولیوی )کملی معدن 

حضور فعالی در استخراج معادن دارد احتیاج مبرمی به سرمایه های کالن و 

واند موقعیت سهم بری  ی کار دارد تا بتتکنیک های پیشرفته با بارآوری باال

ی کارگر بولیوی حفظ و حتی  را از اضافه ارزش های تولید شده توده ها خود

به خاک های نادر از این دسته اند. بازار تولید این  وففلزات معر ببرد. باال

نام   گادولینیت خلوطفلزات که شامل نخستین کانی شناسایی شده از این عناصر 

 صراو دیگر عن سیلیسیم ،آهن ، ایتریم،یومسز از شیمیایی ترکیب کدارد که ی

ین که  عموما شرکت های چینی در دست دارند اعم از ا را ولید آن هات است.

ها در چین باشد یا افریقا و یا امریکای التین )بخصوص کشور معادن این 

زار فروش تولید و با درصد 90شرکت های چینی که نزدیک به  بولیوی(.

وهی اقدام به تولید توسط خاک های نادر را در دست دارند و بطور انب

داخت نمی کارگرانی می کنند که دستمزد ناچیز زیر حد فقر آن ها ماه ها پر

عنصر از   17کراست به انبوه سود سرمایه اضافه می گردد. تا کنون شود و ی

ه اند )النتانوم، د شناخته شدرنخاک های نادر که کاربرد صنعتی دا گروه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=گادولینیت&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/ترکیب_شیمیایی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سریوم
https://fa.wikipedia.org/wiki/آهن
https://fa.wikipedia.org/wiki/سیلیسیم
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پرومتیوم، ساماریوم، یوروپیوم، گادولینیوم،   یوم، پرازئودیمیوم، نئودیمیوم،سز

تیوم، اسکاندیم، و  م، ایتربیوم، لوتتربیوم، دیسپروزیم، هولمیوم، اربیم، تولیو

   ایتریوم(.

(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm,Yb, 

Lu, Sc, Y ) 

 

ای   اعظم  زمینبخش  در  نامشان  برخالف  عناصر  فراوان   ن  نمونه  اند.  بسیار  برای 

عنصر فراوانی است که غلظت آن برابر غلظت مس است. این    یم بیست و پنجمینسز

شناسی در زمین بصورت ذرات ریز خاک بسیار   های زمینیاصر به دلیل ویژگعن 

نتیجه کشف، استخراج و  نیستند. در    و در یک جا به اندازٔه کافی متمرکزاند  پراکنده  

برداری از  ها که بهرههایی از آنپرهزینه است. رسوب    ها بسیاربرداری از آن  بهره

. نخستین کانی شناسایی شده از  نامندکمیاب می    آن اقتصادی باشد را کانی خاک های

،  (Y)  می ، ایتر(Cs)  یومترکیب شیمیایی از سزم دارد که یک  این عناصر گادولینیت نا

د  آهن، از یک معدن  این کانی  ایتربی در سیلیسیم و دیگر عناصر است.  ر روستای 

 وام گرفته . چندین عنصر خاکی کمیاب نامشان را از این منطقه  سوئد بدست آمد است

کشاف  این اکتشاف ها در زمانی در سوئد رخ داد که این کشور صنعتی دوره ان اند.  

ی که در اوج خود آلفرد نوبل با بیش اند، دوره اذررا می گ   بزرگ سرمایه داری خود

انقالبی در استخراج معدن ایجاد   ،تراع، از جمله اختراع دینامیتاز صد کشف و اخ

عناصر   این  نزدیکی  الکتینیدنمود.  گروه  و به  پلوتونیم  توریم،  اورانیم،  شامل  که  ها 

آن ها کهغیره که عناصر رادیواکتیو   یونی  استخراج  نوع  شترک است و  م  هستند و 

اکتیوی عن  رادیو  تجزیه  در روند  این عناصر  بر  بوجود  عالوه  اورانیم  نظیر  اصری 

تبدیل  و به عناصر دیگر  می آیند و خود نیز پایدار نیستند و با انتشار امواج رادیواکتی 

  18برخی نیمه عمر  همین دلیل طول عمر آن ها نیز اغلب کوتاه است و  ه  می گردند ب 

این   دارند.  تخریبات محیط زیستی ند اغلب همرروساله  آن ها موجب  استخراج  با  اه 
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ده که برخی سرمایه داران این حوزه پیش ریز سرمایه را مجبور به توقف موقت  گردی 

را   یرا دولت مالزی را مجبور کرده تولید این عناصرست. بطور مثال اختولید نموده ا

راکز  یکی مدر نزدمتوقف کند.    توده ها  محیطیهای زیست  به خاطر نگرانی

ها می پردازند، غلظت آن  معدنی  و صنعتی که به استخراج و فراوری آن ها

میمی عناصر  این  یابد.  افزایش  طبیعی  سطح  برابر  چندین  تا  به تواند  توانند 

م و خاک  آب  فرسایش،  مانند  بسیاری  عوامل  توسط  واسطه  آن  به  شوند  نتقل 

اسیدیته آبهوا،  بارش،  زیرزمی،  اسیدی  غهای  و  م نی  این یره  شوند.  نتقل 

عملکردهای دا  یعناصر  فلزات  به  آن شبیه  میرند.  شرایط    ها  به  بسته  توانند 

از طریق منابع مغذی زیستی   یا جذب شوند.  دفع  به گیمی  خاک،  اهان توانند 

این،  بر  عالوه  شوند.  مصرف  حیوانات  و  افراد  توسط  بعداً  و  شود  جذب 

کی کمیاب با آن ها ترکیباتی  ر خااج عناصای قوی در طول فرایند استخراسیده

های   توانند با انتقال به محیط زیست و پهنهاز آن می  ایجاد می کنند، که پس  

راه با عناصر پرتوزا  عناصر همغلب این  آبی محیط زیست را اسیدی بکنند. ا

یاب اند که در های عنصرهای کمدر سنگ  (U)   و اورانیوم  (Th)  توریم  نظیر

آلودگی گسترده زیست  زیس  در محیط حین استخراج   ت پراکنده شده و موجب 

و سال های اخیر به   2013،  2010ی شوند. دولت چین در سال های  محیطی م

مو توقف  به  مجبور  دلیل  این  همین  استخراج  در قتی  بخصوص  عناصر 

از سر گرفته مغولستان داخلی شده اما بعد از مدت کوتاهی تولید و استخراج  

ا اکثر  در  موارشده،  قیین  به د  جهان  های  بازار  در  مهم  اولیه  مواد  این  مت 

خصوص نمی توان به صراحت و یقین فهمید    در این   برابر رسیده است.  چندین

 ست!! تولید چه بوده ا که علت اصلی توقف موقتی

سال   چین  2017در  تولید   81،  را  زمین  کمیاب  های  خاک  منابع  از  درصد 

این بیشترین مقدار  این کشور  ا  کرد.  را  داخلی که  عناصر    36.7ز مغولستان 
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استرالیا با فاصله زیاد،  ر خود جای داده استخراج کرد.  ددرصد از ذخایر جهانی را  

استخراج  دیگر  و  بز  دومین  با  کننده  تو  15رگ  سرمایه درصد  همین  اما  جهانی  لید 

  د شد و تقریبا همه افت تولید خو   تولید برخوردار  از رشد کمتر  2020داری در سال  

نفع به  از سال    را  است.  داده  از دست  صادرات    2019تا    2014سرمایه های چین 

درصد صادرات چین    80است.    کی کمیاب چین، دو برابر شدهاکسیدهای عناصر خا

 یکا است. فرانسه، ژاپن، و استونی نیز عنصرهای کمیاب فرآوری این مواد به آمر  از

آم به  می شده  اولریکا صادر  مواد  اما  ا ی کنند.  را  خود  میه  وارد  چین  برخی ز  کنند. 

عناصر   از  مهم  آهنرباهککاربردهای  تولید  برای  خاکی  باال،  میاب  کارایی  با  ای 

آلیاژها، عینک لواکاتالیزورها،  اسها و  الکترونیکی  نئودیمیمتفاده میزم   (Nd)  شود. 

ی  در تولید آهنربا مهم است. عناصر کمیاب خاکی در موتورهای الکتریکی خودروها 

الکتوربینهیبریدی،   لوازم  دیسک،  هارد  درایوهای  بادی،  حمل،  وترهای  قابل  نیک 

بلند استفاده میمیکروفون،  به عنوان کاتالیزورشوند. سزگوها  های مهمی  یم و النتان 

رند. گی های دیزل مورد استفاده قرار می اوری نفت هستند و به عنوان افزودنی برای فر

های سوختی و  در تولید آلیاژ و تولید سلول  (Nd) ودیمیمو نئ  (La) ، النتان(Cs) یمسز

نئودیمیم در    ( Gd)  یم، گادولینیمستند. سزمهم ه  ( Ni)  نیکل  فلز  ی هیدریداهباتری و 

نقش دارند و در    الکترونیک  نمایش  مهم  نوری،   LCDتولید صفحه  فیبر  و پالسما، 

های ادهگیرند. استفلیزر و همچنین در تصویربرداری پزشکی مورد استفاده قرار می 

کاربر در  ردیابی  در  کمیاب  خاکی  عناصر  است.  ددیگر  بارورسازی  پزشکی،  های 

بارآورعن  گیاه،  رشد  افزایش  برای  کشاورزی  در  کمیاب  خاکی  در  اصر  کار  ی 

می   کشاورزی  کودهای  ن شواستفاده  از طریق  کشاورزی  در  کمیاب  خاکی  عناصر  د. 

ملی رایج در چین است. عالوه  شوند که عیشده با عناصر خاکی کمیاب استفاده مغنی

د که منجر به افزایش تولید افزودنی خوراکی برای دام هستن د  بر این، این عناصر موا

تخ تولید  و  بزرگ  حیوانات  فراورده  م مثل  و  افزایش    مرغ  واقع  در  و  لبنی  های 

می  نیز  سرمایه  ریز  پیش  حوزه  این  در  کار  و  بارآوری  مخرب  اثرات  گردند. 

بیعت  ط  و با انباشت در طول زمان بر بدن انسان، حیوانات و  طوالنی مدت بخصوص
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پژوهشی در این زمنیه انجام نگردیده و یا اگر هم صورت  ناشناخته است و هیچگونه  

کالنی در این رابطه در میان است.   دور است زیرا سود های  هفته از نظر ها ب گر

ه کرد هنگامی که مقایس  مشابه  در این مورد می توان همین روند را با دوره ای 

اکتیو توس از کشف های رادیو  و    Rhوری )عناصر رادیومط ماری کاندکی 

جو آب ران سودکه سرمایه دا  (سال پیش  120حدود  )  ( نمی گذشت Poمپولونی

!! لذا پرتوزائی  یو را بعنوان آب حیات می فروختندده به این مواد رادیواکت آلو

کتیو و انشقاق آن ها از این مواد، ناصر رادیوااین عناصر، نزدیکی آن ها با ع

اسیدیته   های جهان خطافزایش  و آب  باران  که خاک،  است  دیگری  بزرگ    ر 

توده هایی    ی کنند وا این مواد کار مرانی که بسالمتی کارگ   یدی است برایتهد

که تحت تاثیر گمراه سازی های سرمایه داران از این مواد تغذیه می کنند. اما  

ندیشه رف کنندگان تولیدی این کاالهای سرمایه ای فقط با انندگان و مصتولید ک

سرمایه به کار خود ادامه ایه نظیر اکثر حوزه های  سود و ارزش افزایی سرم

 می دهند.

باالت  همچنین  سال  چین  در  دارد.  را  عناصر  این  معدنی  فراوری  میزان    2019رین 

عناصر در چین اربردی این  درصد فراوری معدنی و ساخت اکسیدهای ک  90نزدیک  

همه   تقریباً  شد.  باقی  10انجام  استرالیادرصد  یک شرکت  توسط  مالزی مانده  در  یی 

محیطی   ی زیست هابه علت نگرانیالزی قصد دارد تولید این عناصر را  تولید شد. م

ای که به عنصرهای خاکی کمیاب نیاز دارند  توده مردم متوقف کند. محصوالت تازه  

می تجشتولید  شامل  پیشرفته  وند  دیجی هیزات  دوربین  هوشمند،  تلفن  مانند  تال، ای 

قابلیت ذخیره باال جهت خودروهای  امپیوتر(، باطری های با قطعات کقطعات رایانه ) 

می  کتریکیال غیره  نو، و  انرژی  فناوری  در  عناصر  این  این،  بر  عالوه  شوند. 

 دارند. تجهیزات نظامی، ساخت شیشه، و متالورژی نیز کاربرد
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د کنندگان بزرگ در  منابع و ذخائر خاک های نادر در جهان و تولی  18  نمودار

 .زه پیش ریز سرمایهاین حو

ن  مواچین  این  کننده  تولید  بزرگترین  تنها  استره  و  ارزشمند  استد  )نمودار    اتژیک 

و نه تنها ذخایر عظیمی از این عناصر دارد بلکه سرمایه گذاری های مشخصی   (فوق

این   کشودر  در  علت حوزه  کند.  می  و  کرده  التین  امریکای  و  افریقایی    رهای 

داری های بزرگ جهان نظیر امریکا، اروپا و برخی از    سرمایه  تضادهای بین المللی

برغول های   ده    آسیایی سرمایه  در  این کشور  دولت  و  داری چین  عملکرد سرمایه 

له خاک های کشور از جم  های اخیر در برمه )میانمار( نیز بر سر منابع معدنی این

ای داخلی برمه  رمایه هو تولید آن دارد. س نادر است که چین تسلط کاملی بر استخراج

سلط جهانی خود  حالی که چین با ت سود های کالنی در این همکاری درو می کنند در  

در این حوزه ها مانند هر سرمایه داری بزرگی به ازاء انبوه سرمایه خود، بارآوری  

کا حوباالی  این  در  سر  آماده  کامال  و  ساخته  نیم  کاالهای  تولید  نیز  و  ای  زه  رمایه 

 می درو می نماید. عظی های مافوق سود 

  گسترش استدر حال  یا ندهیافز طور به نیسنگ  فلزات یطیمح زیست یآلودگ

فجایع ابعاد  به کند، یم جادیا جهان سراسر در که ینامطلوب اثرات لیدل به و

  یرآلیغ یهاندهیآال نیا. د وسیعتری می دهندتی انسان بعمحیط زیستی و سالم 
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 زباله تجمع انبوه تر و افزاینده ،یفلز عیصنا و یکشاورز عیسر رشد لیدل به

زمین تحت لوای های و هوی  جو و خاک ها،آب در هاکشآفت و کودها ،ها

خطری ناگفته و مجهول می   مربوط به گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین

  خود شتسرنو با همراه ها ندهیآال چگونه که دهد یم نشان یسبرر نیا. ندای نم

  یک ی ولوژیب رشد و عملکرد بر فلزات از یبرخ. شوند یم  ستیز طیمح وارد

  تجمع مختلف اندام چند ای کی در گرید فلزات که یحال در رند،گذا  یم ریتأث

. وندش یم سرطان مانند یجد یها یماریب از یاریبس  باعث  و ابندی یم

  در مجلد دوم  زفل هر یبرا انسان در یشناس سم و  کینتیشفارماکو یهاندیفرآ

  و یک یولوژیزیف اثرات یبررس نیا خالصه، طور به. است شده داده شرح

  و گرانش  سطح و انسان در را نیسنگ فلزات یستیز  تجمع هر ییا یمیوش یب

یم، یتان، واناداین فلزات شامل : ت. دهدیم نشان را یماریب  کنندهنگران عامل

دن، نقره، بنیک، مولی ی، آرسمس، روکوبالت، نیکل، کروم، منگنز، آهن، 

  ای  باال یمات وزن لیدل به آنها می شود.، پالتین، طال، جیوه، سرب کدمیم، قلع

 واژه از امروزه. شوند یم  فیتعر نیسنگ فلزات عنوان به باال یچگال لیدل به

 یبرا یسم یدها یمتالوئ و یفلز ییایمیش عناصر فیتوص یبرا" نیسنگ  فلز"

 فلزات نیهمچن و دهایمتالوئ از یبرخ. شود ی م استفاده انسان و ستیز طیمح

  نیسنگ  فلزات را آنها. هستند یسم ومینیآلوم  و  کیآرسن وم،یسلن  مانند  سبکتر

 عنصر مانند ستندین  یسم  معموالً  نیسنگ  فلزات از یبرخ که یحال در نامند یم

با این حال . ات سنگین مانند جیوه استفاده می شودد آن از فلز اما جهت تولی طال

اک های  و گروه عناصر خ فلزات سنگین و خطرناک تری نظیر اوارنیم، رادیم

فلزات سنگین نیز   اص شیمیایی و سمیای خونیز دار( صرشامل هفده عننادر )

 نیا همم امدیپ که دارند مستحکم یوندهایپ لی تشک  به لیتما دهایمتالوئ هستند.

مستحکم ترین پیوند  )  یکوواالنس صورت به  توانند یم که است نیا تیخاص
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 آنها رو نی ا از. بخورند وندیپ موجودات زنده یآل یها مولکول  با (شیمیایی

  عناصر به که یزمان و دهند یم لیتشک  را دوست  یربچ باتیترک  و اه نوی

، یسم اثرات د توانن یم شوند، یم متصل یسلول یها ماکرومولکول یرفلزیغ

  دوست، یچرب به شدن لیتبد لیدل به. کنند جادیا تغییرات ژنتیکی و سرطانی

 نمونه. است وسیع (ران کره زمینبخش جاندا)  وسفریب  در دهایمتالوئ عیتوز

 و قلع لیبت یتر دیاکس از عبارتند (عموما حالل در آب) لیوفیل باتیکتر از ییها

  عناصر به اتصال از ییها نمونه. دهستن یسم  اریبس که  کیآرسن لیمت اشکال

. است نی پروتئ های دیسولف یها گروه به  وهیج و سرب اتصال ،یرفلزیغ

  ، هآلود  یغذا مصرف: شوند انسان وارد راه چهار از است ممکن نیسنگ  فلزات

  مناطق در پوست با تماس لیدل به و ،آلوده آب دنینوش ،آلوده جو از استنشاق

 هیتجز قابل فلزات. عموم یعتصن  و یمسکون ،یدیتول ،ییدارو ،یکشاورز

و در طبیعت در شکل های گوناگون خالص و یا در ترکیب وجود   ستندین

 در شوند، یم  ما بدن وارد ای شوند یم دهیبلع ن یسنگ  فلزات که یهنگام. نددار

  و یک ی ولوژیب عوارض جادیا باعث یستیز تجمع نیا. ابندی  یم تجمع  ما ستمیس

 یبرا (به میزان بسیار کم) نیسنگ  لزاتف از یبرخ. شود یم  یک یولوژیزیف

 انواع یبرا که  شوند یم دهینام یضرور عناصر و هستند یضرور یزندگ

 یزمان حال، نیا با.  هستند ازین  مورد یک یولوژیزیف  و ییایمی وشیب یعملکردها

 یا گسترده ورط به  آنها. باشند  یسم توانند یم  ،جمع شوند ادیز ریمقاد در که

  ،مصرف سرمایه ای دارند ها بخش ریسا و  یپزشک  صنعت، ،یرزکشاو در

و حتی بدن موجودات  خاک و آب ،زمین جو جمله از طیمح در لیدل همین به

  یریگ شکل زمان از یعیب ط طور به نیسنگ  تفلزا نیا .می شوند انباشت

مصرف  رو به تزاید شیافزا به توجه با. وجود داشته اند نیزم پوسته در نیزم

  در هم یفلز مواد الوقوع بیقر شیافزا به منجر  ن،ینگ س فلزات ای سرمایه
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 نیسنگ  فلزات یآلودگ. است شده و حتی هوا یآب  طیمح در هم و  یخشک  طیمح

 این استخراج، برد آن هاارک ه افزایشبنیاز سرمایه  لیدل به اول  درجه در

 شدن شسته هستند، فلز هیپا  بر که یعیصنا ریسا و یگر ختهیر ذوب، ،اتفلز

ها و  بآ روان ،یمرغ و یدام کود ها، زباله دفن مانند مختلف منابع زا فلزات

 یاورزکش نهی زم در نیسنگ  فلزات از دهاستفا. جاده و لیاتومب ،شیرابه ذباله ها

  ها، کش حشره ها، کش آفت از استفاده مانند نیسنگ  فلزات یآلودگ هیثانو   منبع

  ریتبخ ،ی آتشفشان یها تی فعال دمانن یعیطب علل. است بوده رهیغ و کودها

  شیافزا را خاک، شیفرسا رسوبات، مجدد شدن معلق و آب و خاک از فلزات

اشته و وجود د جود انسانو قبل از و نا گفته پیداست این آخری همواره .هنددمی

ط در مواردی که معادن باز می شوند، سنگ ها در معرض هوا قرار می  فق

وده می شوند به موارد فوق افز حال خود رهاگیرند، معادن استخراج شده به 

 می گردد.
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 روند تولید سه عنصر در طول بیست سال در جهان 19نمودار 

 

 

 

 در بدن آرسنیک جذب امراض و ضایعات ناشی از 20نمودار 
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  کیآرسن  بیترک نیتر یسم. هستند یسم اریبس آن باتیترک  یتمام و کیآرسن

  تنفس. باشدیم  دروژنیه گاز  با کین آرس بیترک که است(AsH3) نیآرس گاز

   5 از کمتر  تمد در (ppb 10 )ذره در هزار میلیون  10 زانیم به گاز نیا

  دیانیس گاز از مرتبه هزار 100 زانیم به گاز نیا کشدیم را انانس هیثان

 ادیز بودن یسم یاصل لیدل. است تر مهلک  و تر یسم( انوریس) دروژنیه

یکی از متداول ترین عناصر در  ) است فسفر هب آن ییایم یش اهتشب کیآرسن

  رینظ یستیز یهاملکول در لبه همین دلی ، (یمیایی بدن جاورانترکیبات ش

  و سلول یداخل یاجزا و هاسلول یدیپیفسفول یغشا ای(  فسفات یتر نیدنوزآ)

  سکواالن یوندهایپ  و شود فسفر نیجانش یاتیح  یهامیآنز بخش اعظم نیهمچن

 لیدل نیهم به کند برقرار فسفر از تر ی قو (د شیمیاییمحکمترین پیون)

 رگم به منجر کشو جادیا و یگوارش ستمی س عیوس کردن مختل  با کیآرسن

  و پوست  سرطان از جمله مدت بلند عوارض باعث  ، در غیر اینشودیم

در تصویر فوق عوارض مسمومیت به  .باشدیم کبد و روده به یجد صدمات

ستایک بشکل آرسن  ده شده است. شان دان رج 

محصوالت کشاورزی مخصوصا  غالت و سیب زمینی مهمترین در  کدمیم

افراد  ت. میزان جذب کدمیم برای سا ننسای بدن امنبع جذب این عنصر برا

برابر اشخاص دارای میزان آهن نرمال است.   4 تا 3،  دارای کمبود آهن

تا  این عنصر در بدن آن جائی که عمر  کدمیم در کلیه ها انباشت میگردد و از

سال است در مدت طوالنی به تخریبات خود در کلیه و جگر ادامه میدهد.   30

عث پوکی استخوان میگردد. از دیگر باو  ی زندصدمه م کلیه به این عنصر 

استشمام . است سیستم دفاع بدن و عوارض کدمیم ضایعات در سیستم جنسی

سرطان   اده کمکی باعث بروزنیز بعنوان م و نآید کدمیم در کارخانجات تول

کدمیم بطور خالص کم یافت میشود زیرا    ن می گردد.رارگکا بینریه در 

های شیمیایی ترکیب شده و ترکیبات بسیار سمی تر  مولکول گردی ابتی براح
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ایجاد میکند. بهمین دلیل می تواند در آب، هوا، خاک، رسوبات و مواد غذایی  

ز و استخراج نفت منابعی هستند که باعث ات معدنی، ذوب فلیافت شود. تولید

ی  ها هزحو لظت کدمیم در محیط زیست و کار می گردد. کارگرانغ تنرفباال

یش ریز سرمایه با کدمیم کار میکنند، حوزه های تولید آلیاژ، مواد  مختلف پ

شیمیایی مورد استفاده در سنتز شیمی، ذوب فلزات، ریخته گری، تولید مفتول  

س بین امت جهتر کدمیم برای لحیم کاری، پودر ویژه کدمیم تولید پود کدمیم،

لیاژ نقره، ماده تولید آ، ریطابید ورقه های فلزی و بعنوان ماده کمکی در تول

ریسیته کتالو  ارتهدایت کننده خوب حر و  کمکی در کاالهای الکترونیک

 و حرارتی استفادهاست و هنگامی که بعنوان ترکیبی در آلیاژ های الکتریکی 

 می افزاید.  ی تولیدمیشود بر سرعت پروسه ها

 

میت  عنصر سنگینی است که عالوه بر خواص سرطان زایی و مسمو جیوه

درجه سانتیگراد( مایع و  24-22نگین در درجه حرارت معمولی )فلزات س

به سرعت بخار جیوه از آن متصاعد می شود بهمین دلیل بسیار ساده با 

علت  دابدر جو زمین افزایش مییجیوه قل میگردد. غلظت تنم هواگردش 

و سایر   غال سنگ بعنوان منبع انرژیذ دنزانسو ،اصلی سوخت های فسیلی

لی مثل نفت است. منبع دیگر افزایش جیوه در فضا و  وخت های فسیس

طبیعت، روند تولید طال در معادن طالی کشور ها در هنگامی است که 

ایند.  نممی  و تمیز ح جداالامیر از سا وسیله جیوهکارگران معدن طال را به 

جیوه در جو زمین میشود ولی مهمتر   مقدار زیادیاین تکنیک باعث انتشار 

نی هستند که با این تکنیک صدها سال است در معادن به  ز آن کارگراا

طال   املگ ماآ ل!! می پردازند. آخرین مرحله تولید هنگامی است کهوپج خرااست

د و در اثر بخار شدن جیوه!! طالی ناب و جیوه( گرم میشو )مخلوط طال 

بدست می آید، کارگران در این مرحله بیشترین مخاطرات و ضایعات را 
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تکنیک استفاده از جیوه یک چهارم تولید طالی جهان را زیر   د.متحمل میشون

 ن ترین نوع استخراج طال است. با وجود اینکه نیرویاز اررا پوشش دارد زی

ا با توجه به ارزانی فوق العاده بهای نیروی کار، تری نیاز دارد امیشب ارک

  انواع ده می کنند.سرمایه داران در کشورهای نامبرده  از این تکنیک استفا

 یالکوکس و مرکور لیفن مانند یباتیترک دارند، یمتفاوت  تیسم وه،یج باتی ترک

 را بیآس نیترشی ب وهی ج لیالک  باتیترک و ب،یآس زانیم نیکمتر ل،یالک 

 جذب قابل پوست قیطر از زین و گوارش تنفس، راه از وهیج .نندرسایم

  یاصل هدف اما  دارد، لیتما یمرکز اعصاب دستگاه به وهیج بخار باشد،یم

 میمستق  تماس جه  ینت در که دهندیم نشان یجهان مطالعات. است کبد و هاهیکل

  هاآن  از یبرخ که دیآیم دوجو به یمختلف اختالالت وه،یج بخارات استنشاق ای

 ،ینابارور ه،یکل عملکرد در اختالل ،یمنیا-خود دستگاه اختالل: از عبارتند

  ،یقلب یناکارآمد ، یعصب –یرفتار مشکالت ن،ینج یرو یمنف راتیتأث

  راتیتأث ،یطیمح و یمرکز یعصب دستگاه بر مخرب راتیتأث مر،یآلزا

  عقل، زوال پوست، لتهابا ،یتنفس حاد یینارسا ،یدهان مشکالت ،یچشم

  ت،یبرونش چشم، یسرخ ،یهمانور شکم، درد اسهال، استفراغ، تهوع،

  غده یرو بر  اثر ،یصبع اختالالت و یفلز بخار تب شش، ورم پهلو،نهیس

در یک متر   جیوه  بخار ک میلی گرمی  استنشاق .ی ژن تیسم  و مثل دیتول د،یروئ یت

 شدید، پذیریحریک ت  باعث و  زده سیبآ عصبی دستگاه و هاکلیه ها،ریه  به ،مکعب

 هاشش  التهاب رشد، کاهش  سردرد، ،لثه ورم وزن،  کاهش لرزش، احساس، ثباتیبی

.  استوه ی ج شکل  نی ترخطرناک   وهی ج لی مت  وه،ی ج بخار از پس .شودمی  پوست آماس و

  قابل کاهش سبب هادانه  محافظت ی برا کش قارچ عنوان به وهی ج لی مت  از دهاستفا

  در مرگ صدها نی چن هم و بودند کرده مصرف هادانه  نی ا از که شد یپرندگان  مالحظه

  بوده تماس در وهی ج لی مت  با آن گندم یهادانه که  ینان  مصرف از کای آمر و عراق

  یماری ب  انسان، دنب  به وهی ج لی مت  یعن ی  وهی ج شکل  نی تری سم ورود. استشده  گزارش

 ژاپن یناماتای م  جی خل در 1950 دههٔ  در بار نی نخست  یماری ب نی ا. کندیم جادی ا ناماتای م

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AB%D9%87
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  اختالل جمله از یعصب  گوناگون عوارض با انسان در یماری ب  نی ا بروز. شد مشاهده

 مار،ی ب  مرگ با حاد  موارد در و یری پ  نی سن  در مری آلزا بروز گانه، پنج حواس در

 انحالل  بر عالوه رای ز است، یتر یقو  سم یهانمک  به نسبت وهی ج لی مت . استهمراه

  سد از تواندیم نی همچن . رددا یست ی ز معتج ت ی قابل ،یچرب   بافت در شدید یری پذ

  و جانوران انسان بدن در  موجود وهٔ ی ج شتری ب  .کند عبور نی جن   جفت و یمغز -یخون 

.  شودیم انسان بدن وارد یماه خوردن ق ی طر از  اغلب و بوده وهی ج لی مت  صورت به

دیگر به انباشت اصلی  ماهی های چرب از طریق تغذیه پالنگتون ها و ماهی های 

بدیل شده اند، زیرا جیوه طی سالیان طوالنی توسط تولید کنندگان به در آب ها ت  جیوه

  در ژه ی و هب  گوارش دستگاه راه از وهی ج لی مت خته می شوند. آبریز گاه ها ری دریاها و 

  یری تأخ یعصب  اختالالت  صورت به و شده عی توز هاه ی کل و یمرکز یعصب  دستگاه

 ها،چهی ماه حرکت یناهماهنگ :از عبارتند اختالالت نی ا از یبرخ. کندیم تظاهر

  از ،ییچشا و ییا ی بو ،ییشنوا ،یینای ب  کاهش لرزش، ها،اندام  گزگز و یرفتگخواب 

 الی گل یهاسلول  بی تخر ، یمردگبافت  ونده،رش ی پ  عقل زوال حافظه،  دادن دست

  دستگاه و ی نخاع طناب  و مغز یمرکز یعصب  دستگاه ینورون -ری غ یهاسلول )

 یعصب  دستگاهبه این ترتیب  .مرگ و یحرکت  اختالالت ،(اند یمون رای پ  یعصب 

  از یاگسترده فی ط.  است وهی ج  بخارات با تماس برابر در واره اندام نی تر  حساس 

  ،یوی کل ،یکبد ،یمثل دی تول ،یاروده  یامعده ،یعروقی قلب  ،یروان  ،ینفست  اختالالت

  از کی ژنوتوکس و یادراک و یسح بدن، یمن ی ا ،یاچهی ماه  یاستخوان  ،یپوست  ،یخون 

تصویر پیش رو ضایعات این فلز مضر را در بدن انسان  .باشد تواندی م وهی ج اثرات

 نشان می دهد.
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 ناشی از جذب جیوه در ارگان های بدنت و امراض ضایعا 21مودار ن
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 تولید سرب و نیکل در جهان در طول قدمت سرمایه داری صنعتی 22نمودار 

  از. شد دیتول جهان سراسر در نت ونیلیم 2.7  به 2021سال  در نیکلتولید 

 افتهی شیافزا تن ونیل یم کی  از شیب ساالنه  کلین  یجهان دیتول ،2010 سال

 قیطر از کم یمولکول  وزن با دوست یچرب بی ترک  کی عنوان به کلین .تاس

 (مختلف یگاندهایل) ترکیبات مختلف و ها ونی . شود یم جذب گوارش دستگاه

 نشان واناتیح  یرو مطالعات. گذارند یم ریتأث کلی ن جذب بر روده در موجود

  لیتسه انتشار با همراه فعال انتقال با کم ریمقاد در موجود کلین که است داده

 باشد، داشته وجود ادیز ریمقاد در کلی ن اگر مقابل، در. شود یم جذبو شده

 یم جذب رفعالیغ انتشار قیطر از کلین جهینت  در و شوند یم اشباع ها حامل

  توسط کلین که دهد یم نشان را یمشابه جی نتا  یشگاهیآزما لعاتمطا. دگرد

  دستگاه یالبدشناسک در) لئومیا قیطر از فعال ر یغ طور به و شده جذب نومژژ

  داران،مهره اکثر در. است کیبار ی روده بخش سه از ،ییانتها بخش گوارش

هایی  ژنوم نیز بخش انتژ، رودیم شمار به کی ار ب روده یینها بخش درازروده

  یدهایاس جمله از گاندهایل با  همراه کلین. شود یم پخش  (روده باریک است

  یم منتقل خون به و شود یم متصل نیآلبوم به کوچک یدهایپپت یپل و نهیآم
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  مس با حالل در آب(  خون یاصل نیپروتئ) خون نیآلبوم در کلین. دگرد

 یکبد یهاولسل در که یمیکلس یهاکانال قیطر از این فلز. کند یم رقابت

 در یشگاهیآزما مطالعات در که همانطور شود،یم جذب کبد در ندوجود دار

  کلین شدن فعال که است شدهمشاهده ین هم چن  .تاس هشد مشاهده هاموش

 ییزا رگ شیافزا به منجر که شود یم ای کننده میتنظ آنزیم در کاهش باعث

 یهاسمی مکان یدارا  کلین فلز .کند یم مفراه را تومور رشد سپس که دگرد یم

 دی تول ،یسیرونو  یفاکتورها شامل که است یاگسترده ییزاسرطان

  انیب  میتنظ در  کلین. است خاص یهاژن  شدهکنترل انیب و آزاد یهاکالیراد

 , RNA آر ان آ و مسنجر آران آ) خاص ،یطوالن  یگذار کد ریغ از یبرخ

mRNA )، در) پروموتر ونیس الیمت تواندیم نیسنگ   فلز نیا. دارد نقش 

  آغاز آنجا از  ژن کی یسیرونو که شودیم گفته یاان ید از یبخش به  کیژنت

 باعث نییپا میتنظ .  شود میتنظ کاهش باعث و کرده  کیحرت را (شود یم

 که است شده دهید که شود،یم  یپوکسیه یالقا فاکتور ن،یپروتئ دو در شیافزا

 کند،یم دیتول آزاد یهاکالیراد کلین که ییآنجا از. دارد نقش ییزارطان س در

 . رددا  نقش زین ییزاسرطان  ندیفرآ در

 2020در سال ) ی نجومی یافتافزایش 2021تا   2006بین   سربتولید جهانی 

میلیون   11اندکی کاهش یافت و به  2019میلیون تن در سال  12تولید از 

ز گشت و به  تاب پیشین خود با به ش 2021ال اما در س  (.تن رسید هزارهفصد 

 و یچگال ،ی فراوان چون یخواص  اب سربمیلیون تن افزایش یافت.  12.28

در حوزه های  یمتعدد یکاربردها ، نییپا ذوب نقطه باال، یریپذ و فرم شکل

 استفاده مورد یهارنگدانه ،یساختمان یهاسازه مختلف پیش ریز سرمایه دارد.

 ها،سقف ،قدیمی  ینیتزئ لیساو در ،آب انتقال یهالوله و کیسرام لعاب در

  و مس وم،ینیآلوم آهن، از پس( یعنصر حالت در) فلز نیا. هاپنجره و هالوله 

 یهایباتر م،یلح ساخت تشعشات، با مقابله در. دارد را کاربرد نیشتر یب یرو
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مورد  شهیش در مهمات، کابل، روکش ،یک ی لکترونا  یاجزا در سرب، دیاس

تجزیه رادیو اکتیوی اورانیم بوجود می آید و   سرب از عتی دارد.استفاده صن

ی ر الیه هاد د.گردخود نیز در اثر تجزیه رادیو اکتیو به جیوه تبدیل می 

ش آن در محیط زیست  رتگس امازمین بصورت ترکیبات مختلف وجود دارد 

ا،  صرفا ناشی از استخراج آن در معدن بعنوان ماده اولیه کارخانه ای آلیاژ ه

ضد زنگ، لوله آب، باطری و مهمات است. سرب مانند  رنگ ها، پوشش 

اب و مغز صعا   سلهجیوه در بدن انباشت میشود و مثل آن موجب عوارض سل

  در یحت که است یسم یفلز سرب، بخصوص در کودکان و جنین می گردد.

 و( کودکان در ژهیوبه) رسانده بیآس یعصب دستگاه به نییپا یهاغلظت

موجب امراض   ناالرگسدر بز .شودیم یمغز و یخون یهایماریب  موجب

  14تا  4جذب سرب برای کودکان  کلیوی و افزایش فشار خون می گردد.

 بدن در روز تخمین ن زم وگر میکروگرم در هر کیلو 0.56 تا 0.3سال بین 

کودکانی که کمبود آهن و کلسیم دارند بیشتر سرب را جذب می   زده می شود.

سال(   75تا  15برای بالغین ) لسیم نرمال دارند.دکانی که آهن و ککنند تا کو

  ن در روزبد  نزم وگر در هر کیلو میکروگرم  0.41  تا 0.23چیزی بین 

  هزار 600 یب یتقر شیافزا به منجر کودکان در سرب با تماس سال هر ت.اس

  کروگرمیم 5 حداقل زانیم .گرددیم جهان در دیجد یمغز یناتوان مورد

  حافظه، و یریادگ ی قدرت کاهش سبب کودکان خون تریلیدس هر رد سرب

 شیافزا ،یعضالن درد ،یاروده قولنج لرزش، ،یرفتار اختالالت ن،ییپا هوش

 اثرات نیا و شد  خواهد ینابارور و اسپرم تعداد کاهش ،یخون کم خون، ارفش

 .افتی خواهد شیافزا سرب، یخون غلظت شیافزا و سرب با تماس شیافزا با

جهت تولید و کاربرد سرمایه ای سرب تولید  ن های مختلف با وجود کنوانسیو

وانی نیز  یر شتاب فرادهه اخساالنه آن همواره در حال افزایش بوده و در 

سرمایه  پر طمطراقیکبار دیگر نشان می دهد که قوانین  گرفته است. این امر
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تو خالی کنترل تولید و مصرف مواد مضر چیزی جز حرف های جهت  داری

چیز   ، زیور آرایی و الپوشانی جنایات محیط زیستیتیلمانتاریست پارتبلیغا  ،

  ، آرسنیکر جیوهنظی ن و سمیگینسرب نظیر سایر فلزات س دیگری نیست.

هیچ گونه رابطه و مکانیسمی در بدن انسان و موجودات دیگر ندارد، با این  

ی  بدن میگردد وتماموجود همواره تولید شده و به راه های گوناگون وارد 

تصویر  افت ها را سمی می کند.ب و لولاعضای بدن از سطح مولکول تا س

 زیر گویای چنین قضاوتی است.
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 م جذب سربمسمومیت ارگان های بدن در هنگا 24نمودار 
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 تی تولید آلومینیم، مس و روی در جهان از جنگ دوم امپریالیس 23نمودار 

 موارد در( Al) ومین یآلوم  تیسم مورد در دهه اول قرن اخیر از آلومینیم

  کی Al که  است مرتبط تیواقع نیا با موارد یبرخ. است شده ثابت مختلف

 مریآلزا مارانی ب مغز یهابافت در ییباال سطوح در که تاس یعصب ماده

(AD)، به نوزادان،  به مربوط گرید موارد. است شده افتی سمیاوت  و صرع  

 خطر معرض در که است هیکل یینارسا به انیمبتال و نارس اداننوز ژهیو

  خطر نیا. هستند یاستخوان تیسم و( CNS)  یمرکز یعصب ستمیس توسعه

 خشک،  ریش قیطر از مین یآلوم عرضم در  نوزادان فتنگر قرار از یناش

. است ومی ن یآلوم یحاو یهاونیناس یواکس و یدیور داخل هیتغذ یهامحلول

 باتی ترک  یحاو (ها دئودورانت) ها ق یتعر  ضد شتریب ن،یا بر وهعال

  شیافزا را یسم ومینیآلوم معرض در انسان گرفتن قرار که هستند یومینیآلوم

  یآلودگ»تحت عنوان  2021ر جوالی ی جمع آوری شده دپژوهش ها .دهد یم

قابل توجهی است که  تلعا اوی مطحا «خاموش قاتل: ومین یآلوم یستیز طیمح

« نمی  ری جز »سرمایه داری، قاتل خاموشرا به نتیجه دیگ ون اغراق مابد
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 کی ن،یزم پوسته در  یفلز عنصر نیتر فراوان وم،ی نیآلوم  هدایت نمی کند!!

  درصد 8.8 جرم، حسب بر. است باالیی یک یالکتر  و  گرما تیاهد با سبک فلز

.  افتی نگس یاد یز ریمقاد در را آن توان یم و  است ومین یآلوم نیزم پوسته از

  ومینیآلوم ی سرمایه ایاستخراج و مصارف باال ها، سنگ یعی طب یهوازدگ با

، بوسیله گیاهان جذب می گردد، در آب چه از طریق شود یم آزاد طیمح در

نیم  از طریق سیستم تصفیه آب که مقدار زیادی آلومی مین روند ها و چهه

ادر به  ود قاین فلز به جهت خواص خ  .گردد، انباشت می شودف می مصر

است که  (کمپلکس های مختلفاف و ایجاد لیگاند )ترکیب شدن با مواد مخت

رمایه با تولید انبوه س دسترسی بیولژیکی آن را در بدن جانوران باال می برد.

مخلوط   ومین یآلوم یحاو غذاها مختلف انواع و آب هوا، لز نیز درداری این ف 

  مصرف زانیم  ،(WHO) یجهان بهداشت سازمان گفته طبق. شده است

  با. است نسانهر ا  بدن وزن لوگرمیک هر یازا به گرم یلیم یک حداقل روزانه

 معرض رد حد از شیب حاضر حال در مشخص لیدال  به انسان بدن حال، نیا

 National Library of) شده گزارش مطالعات. دارد قرار ومینیآلوم

medicine) سطوح معرض در گرفتن قرار و مصرف که است داده نشان  

سال ) راً یاخ. شود یسالمت یجد مشکالت به  منجر تواند  یم ومین یآلوم یباال

  رر همین ژورنال منتشکه د (2020و  2018، 2014، 2008، 2006های 

 از یاریبس با  ومینیآلوم گوناگون مشخص شده که در پژوهش های ،دهگردی

 رب عالوه. ستا مرتبط( AD) مریآلزا یماریب جمله از ،یانسان یهایماریب

  خشک ریش با نوزادان هیتغذ یمنیا خشک، ریش در ومی نیآلوم یباال سطح ن،یا

 یحاو ها واکسن از یبرخ نیهمچن. است ابعاد فاجعه را بیش از این باال برده

  (ها دئودورانت) ها قیتعر ضد از استفاده. هستند ومین یآلوم از ییالبا غلظت

 از یبرخ .دهد  یم ارقر یسم ومینیآلوم معرض در یپوست نظر از را انسان

 اهانیگ از یبرخ ،یچا مانند هستند، ومین یآلوم از ییباال غلظت یدارا اهانیگ
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 غلظت یکل طور به (2019) اسفناج و ینیزم  بیس جات، یترش جات هیادو و

  آب خاک، تهیدیاس  جمله از یمختلف عوامل به جاتیسبز و ها وهیم  در ومینیآلوم

 عوامل، نیا جهینت در. دارد یتگ بس اهیگ  نوع و یاریآب یبرا یمصرف

  مختلف منشاء با جاتیسبز و  هاوهیم که اندداده نشان( 2017) ژوهشگرانپ

 که هشد گزارش ل،مثا عنوان به. ندهست ی متفاوت ومینیآلوم یمحتوا یدارا

ه شد افتی   ییایاسپان موز در لوگرمیک بر گرم یلیم  32.8 ومینی آلوم نیانگ یم

 شهیر در شتری ب  ومین یآلوم تجمع به لیتما اهانیگ از یبرخ ن،یا بر عالوه. است

 یها برگ در را یشتری ب ومین یآلوم گرید یبرخ که یحال در دارند خود یها

 که است شده  گزارش(. 2017)  کنند یم انباشته( یچا ل،مثا عنوان به) خود

 27.47) وم ین یآلوم از ییباال زانیم یحاو کدو  و یشاه کلم، اسفناج، ج،یهو

  است ایاسپان جاتیسبز  نیا منشاء که ییجا هستند،( لوگرمیک  بر گرم یلیم

  ینیزم بیس که اند داده گزارش نیهمچن ( 2001) همکاران و یسون(. 2010)

 بر گرم یل یم  26) ومینیآلوم یادیز مقدار ی حاو متحده االتیا از شده پخته

 گروه از یرخب در را ومی نیآلوم یمحتوا نی انگ یم  11 جدول. است( لوگرمیک

 و هاشهیر ها،وهیم جات،یسبز که دهدیم نشان نیا. دهد یم نشان ییغذا یها

    .تندهس  ییباال  ومینیآلوم یمحتوا یدارا  یهمگ  ییایدر  یغذاها و هاغده

تولید . شود ینم محدود یعیطب یندهایفرآ به هوا و آب در ومی نیآلوم وجود

 انتشارات. دارد آب و هوا در موی نیآلوم وجود  در یا عمده سهم سرمایه داری

  سوزاندن معادن، استخراج سنگ، زغال احتراق وم،ینیآلوم دیتول ندیفرآ از هوا

 هوا در ومینی آلوم  باالتر لظتغ به یهمگ  یموتور هینقل لیوسا اگزوز و زباله

 نشان مطالعات از یاریبس(. 2019 ؛2017 ؛2008 ؛2002) کنند  یم کمک

  ومین یآلوم یتوجه قابل مقدار یدارا یشهر مناطق در معلق ذرات که اند داده

 . هستند (2020 ؛2019 ؛2020 2018) تولیدات صنعتی از
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  در ومینیآلوم از ستفادها و  آب منبع اساس بر ومی نیآلوم غلظت ،یدنیآشام آب در

 آب، هیتصف یبرا انعقاد ندیفرآ جهت(. 2019)  است متفاوت آب هیتصف ندیفرآ

 ؛2013) شوند  یم  استفاده کننده نعقدم عنوان به شتریب  ومینی آلوم یها نمک

 هستند، ومین یآلوم یحاو یعیطب طور به ییغذا  منابع از یبرخ اگرچه(. 2014

  ییغذا یها یافزودن  عنوان به  ومینیآلوم یوحا  میخور یم که یزیچ  شتریب اما

ً  شده، یفرآور یلبن محصوالت. است  صبحانه، غالت شده، یفرآور ریپن عمدتا

 ،یخوراک یها  نمک ر،یش پودر قهوه، پودر،  نگیبک ت،ی سکویب ک،یک آرد،

  یدارا که هستند ییغذا مواد از ییها نمونه یهمگ  ها، نوشابه و برنج نان،

  یافزودن واقع، در(. 2019; 2014) دهستن  ییباال  یومینیآلوم یها یافزودن

  قرار استفاده مورد ییغذا مواد ینگهدار و یترش یندهایفرآ در ومینیآلوم یها

  محصوالت یبرا  ومینیآلوم یها یافزودن از  ییها نمونه(. 2014) رندیگ یم

  ییغذا مواد یمنیا مرکز) در ها یافزودن نیا عملکرد نیهمچن و ییغذا مختلف

  .ستا شده ارائه( 2009

 

 در معرض روند تولید درالت بدون هیچ اراده ای و هیچگونه دخ انسان کی

  در بلکه غذا، در ومینیآلوم وجود لیدل به تنها نه ومینی آلوم یتوجه قابل مقدار

 لیفو با ییغذا مواد یبند بسته  ،یومینی آلوم ظروف  با پز و  پخت جهینت

  می ، قرار یومینیآلوم یها یقوط در شده رهیذخ ییغذا مواد و یومینیآلوم

 شدن گرم با تا شود یم  باعث یومی نیآلوم ظروف با  پز و پخت(. 2013) گیرد

 شده انجام مطالعه. شود خارج غذا داخل به فظرو از ومینیآلوم ظرف،

  توسط مختلف ییغذا مواد در ومین یآلوم یشستشو زانیم که داد نشان( 2011)
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ها این تهاجم به سالمت انسان و  است قبول قابل ریغ بهداشت یجهان سازمان

  با ییغذا مواد یبند بسته طول در ییغذا مواد تماس. ناچیز قلمداد شده است

 واقع، در(. 2017) شود یم غذا به  ومینیآلوم  انتقال به منجر یومی نیآلوم لیوف

 لیفو یها فنجان در پخت نیب  تفاوت دادن نشان یبرا ریاخ مطالعه کی

  داد نشان مطالعه نیا(. 2018) شد انجام یکونی لیس یها فنجان و یومینیآلوم

  ییباال سطوح  یحاو یومینیآلوم لیفو یها فنجان در شده پخته یها کیک که

 ذکر نیهمچن (. 2018) است قبول رقابلیغ WHO  طبق که هستند ومینیآلوم از

 در یفرنگ  گوجه مانند یدیاس ییغذا مواد پختن که است توجه قابل نکته نیا

 یآشپز ظروف  از ومینیآلوم رایز شود یم یتلق ناامن کامالً  یومی نیآلوم ظروف

 به بسته ها انسان ن،یبنابرا. (2013) شود یم آزاد یدیاس یغذاها در شتریب

 یها غلظت معرض در ینگهدار روش و  پز  و پخت غذا، نوع غذا، منبع

 است شده گزارش ،نیا بر عالوه  .دارند قرار ییغذا مواد از ومین یآلوم مختلف

 به است، ومی ن یآلوم از یتوجه قابل مقدار یحاو نوزادان یبرا خشک ریش که

  است ومینیآلوم از ییاالب سطح یدارا که ا، یسو بر یمبتن  خشک ریش ژهیو

 نیچند در ومین یآلوم غلظت نییتع بر یقاتیتحق مختلف  مطالعات راً یاخ(. 2013)

  یبرا آن مقدار ایآ که شود یبررس تا است شده متمرکز  خشک ریش برند

  ومینیآلوم سطح مورد در .ریخ ای است تحمل رقابلیغ ای زیناچ نوزاد سالمت

  را ومینیآلوم توانند یم یآب یها سمیارگان که شود یم هگفت ،ییایدر یغذاها  در

 است آلوده ومی نیآلوم از ییباال  سطح با آب رایز  کنند انباشت خود بدن در

  آب یها خرچنگ در را ومی نیم آلو تجمع( 2011) پژوهش واقع، در(. 2013)

 به آب یآلودگ لیدل به ها خرچنگ که افتندیدر و کردند مطالعه نیریش

  ینگران حاضر، حال در .اند کرده انباشته  و رهیذخ را ومی نیآلوم  ،ومینیآلوم

  منابع از یسم ومینیآلوم معرض در انسان گرفتن قرار که دارد وجود یادیز
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 با راً یاخ ومینیآلوم. دهد یم شیافزا را یسالمت مضر اثرات لیپتانس متعدد،

 .  است شده همراه یعصب تیسم

سرمایه   استفاده مورد فلز نیچهارم مس و ومین یآلوم آهن، از بعد (cZin) یرو

 از مختلف یاژهایآل توانیم یرو استفاده موارد از. باشدی م جهان در ای

 از تا شودیم  تفادهاس فلزها یک یلکترا یآبکار، زهیگالوان  پوالد و برنج جمله

  زهیگالوان، یرو جنس از قدرتمند یباتر، کند یریجلوگ هاآن یزدگ زنگ

 یباتر ،یساز  یکشت ،یخودروساز ،ینظام عیصنا ظروف، دیتول آهن، یکار

  یرودر عین حال  .برد نام را ورشو، برنج،  رینظ ییاژهایآل دیتول و یساز

  ازین مورد واناتیح  و اهانیگ یبرا کم بسیار ارمقد به که است غذایی ماده کی

  از و دارد وجود میآنز نیچند در یرو. است یسم آن ادیز ریمقاد اما است،

  جیرا ابیکم عنصر نیدوم یرو. است ازین  مورد بدن سمیولمتاب یبرا هجمل

افزایش جذب روی منجر به  .است ابیکم عنصر نیتر جیرا آهن ،است بدن

  فیتضع به منجر نیا .شود یم نخو آهن سطح  کاهش باعث  و یرو تیمسموم

 نقص از یناش  یمنیا یینارسا  کی)  ینوتروپن و یخون کم  ،یمنیا ستمیس حاد

  یهاعفونت تی محدود و یریشگ یپ در هالی نوتروف وجود ،بدن در لیوفنوتر

 را کلسترول  نیهمچن یروی جذب باال .دگرد یم (است یضرور ییا یباکتر

 شیافزا به منجر  یرو با تی مسموم که است لیدل نیمه به دهد، یم شیافزا

 یرو  یها مکمل مداوم طور به که یافراد  در که شود یم خون یچرب

ورد آلومینیم شاهد که در م همچنان .است مشاهده قابل زین  ندکن یم مصرف

 شتریب سالم افراد برابر دو از مریآلزا به  مبتال افراد مغز در یرو زانیمبودیم 

   .است بوده

  یک یالکتر و ییگرما ییرسانا و یریپذشکل یهایژگیو با یفلز یعنصر مس

 متیق لیدل به  یول دارد ار یک ی الکتر ییرسانا نیباالتر  نقره از پس  و است باال

  .شودیم   استفاده غیره و برق میس در نقره از شتریب فلز نیا از مناسب،
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  تیسم حال، نیا با. دارد یک ی ولوژیزیف هموستاز در یمهم نقش مس سمیمتابول 

 انسان سالمت یبرا که شود یم کیپاتولوژ ندیفرآ نیچند جادیا باعث مس

قابل  مقدار یوژرومتالیپ  وشر به مس استخراج  حلامر در .است مضر

  مس، دیتول یهاکارخانه  معموالً . تولید می شود SO2 گوگرد دی اکسید توجهی

 یلودگآ عت،یطب  به ورود اب که کنندیم دیتول دی اکسید گوگرد یادیز مقدار

  کوفاکتور کی عنوان به مس که یحال در .آورندی م وجود به را یفراوان

 در است، ازین  مورد ها نیروتئپ از یاریبس یبرا یمی ش در مهم یزوریکاتال

  به بیآس باعث توانند یم آزاد مس یها  ونی حد، از شیب وجود صورت

 انزیم مس، یهاونی  خروج و جذب نیب فیظر تعادل. شوند یسلول یاجزا

  ویداتیاکس استرس جادیا باعث تنها نه یاضاف مس . کندیم نییتع را یسلول مس

  مصرف. دگرد یم یسلول ریث تک  کاهش و DNA بیآس باعث بلکه شود، یم

  مس  تیمسموم.  شود یم تیمسموم  عالئم به منجر مس  سولفات گرم 1 از شیب

 شیافزا ای  ادیز مصرف از یناش یا و سمیمتابول نقص از یناش توان یم را

  تی مسموم. دانست یا نهیزم کیپاتولوژ یندهایفرآ لیدل به دفع کاهش ای جذب

 بدون یمس ظروف در شده پخته یدیاس یغذاها مصرف اثر در تواند یم مس

  منابع ریسا ای ی دنیآشام آب در یاضاف مس معرض در گرفتن قرار ای پوشش

آن در حوزه   ای  سرمای و مصرفتولید انبوه این فلز  .شود جادیا یطیمح

های مختلف پیش ریز سرمایه تعادل چند هزار ساله این فلز در محیط زندگی  

 در اغلب مس ت ی مسموم موارد از یاریبس. هم زده است و تغذیه انسان را بر

 یبرا مس نمک یحاو یموضع یها کرم آلوده، آب منابع مصرف جهینت

اما   روکش، بدون یمس ظروف در شده پخته ی دیاس یغذاها ،یسوختگ  درمان

ت.  منبع اصلی بروز مسمومیت ها نقش برجسته و افزایش یابنده این فلز اس

 به کشورها از یاریبس در که است ییا یمیش ماده کی  مس سولفاتبعنوان مثال 

 یکشاورز در .رسد یم فروش به نسخه بدون یحت و است دسترس در یراحت
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 یم استفاده یخانگ چسب ساخت و یساز چرم صنعت در کش آفت عنوان به

 طلسم کی عنوان به)  ها مغازه و ها خانه در مس سولفات سوزاندن. شود

 انیم در جیرا عمل کی(  یمذهب یها تیفعال زا یبرخ یبرا و یشانس خوش

  یها ستالیکر دراتهیه شکل روشن یآب  رنگ. است هندوها و ها ییبودا

 تهناخواس ت یمسموم  رمکر لیدل و است جذاب کودکان یبرا  مس سولفات

چنانکه از نمودار فوق مشهود است در سال های    تولید انبوه این فلز .است

، سرمایه داری بر  اط تنگاتنگ داردسیع آن ارتبقرن اخیر با کاربرد سرمایه و

 اساس نیاز به تولید و انباشت سود بنا گردیده لذا آن چه برایش اهمیت اصلی و

انسان ها، محیط ست و نه سالمت تولید و انباشت انیاز خود به باز  حیاتی دارد

  مغلوب اتوزومال اختالل کی بیماری ویلسون  زیست آن ها و طبیعت نیست.

 کد ژن نوع  کی توسط و شود یم مشخص مس  حد از شیب  تجمع با که است

 یبرا مس  با تی مسموم خطرات .شود یم جاد یا ATPase-مس میآنز  کننده

 جذب و نابالغ یصفراو دفع تمسیس رایز است شتریب کودکان بسیار و نوزادان

 به یحدود تا مس آشکار حاد تیمسموم  عالئم. است افتهی شیافزا آنها یا روده

 یجانب عوارض با معموالً  که دارد یبستگ  مس حد از شی ب مصرف حوهن

 و اسهال د،یشد یتشنگ  ،ییاشتها یب ،یزرد  ،یشکم درد مانند یگوارش

 ،یذهن هوشیاری رییتغ. است راههم یشیفرسا یوپاتگاستر با همراه استفراغ

  دستگاه یجانب عوارض با  همراه است ممکن  زین یکارد یتاک و کما سردرد،

  کیتحر ،یریپذ  کیتحر ،یخستگ  ،یافسردگ مانند یعصب ئمعال. باشد شگوار

  تیمسموم  د،یشد اشکال شتریب در. است شده گزارش  زین تمرکز در مشکل و

  اتیمحتو و  بیتخر یاسکلت یضالنع یهاسلول)  زیولیرابدوم به  منجر مس

ی  هنگام) ینمیمتهموگلوب  ،یویکل و یقلب یینارسا ،(شودیم وارد خون به هاآن 

 داخل زیهمول ،(می شود دیاکس بر اثر مسمومیت  نیهموگلوب  آهن مولکول که

چنان که قبال  .شود یم  مرگ تی نها در و یانسفالوپات ،یکبد نکروز ،یعروق
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ومینیم محرض  زایمر با مس و روی همچنامکه با آلیضی آلد رابطه مراشاره ش

ین د و آنرا چنپژوهشگران در ده سال پیش به این رابطه پی برده بودناست. 

 یح دادند.توض

  یم یشناخت  اختالالت باعث که یستیز عوامل مورد در ژهیو شماره نیا در»

  مورد در و میکن یم ائهار لیقب نیا از یستیز عامل دو یبرا را یشواهد شوند،

 ما. شود یم یعصب  تیسم باعث که است یاضاف مس  یک ی. میکن  یم  بحث آنها

 یکشورها در ی دمیاپ  کی به( AD) مریآلزا یر مایب که میکن یم ارائه یشواهد

  دهیپد کی یریگ  همه نیا و است شده لیتبد  افتهین توسعه نه اما افته،ی توسعه

 گذشته سال 50 در و شده شروع 1900 صده لیاوا از که است دیجد یماریب

 توسعه طیمح در یزیچ که شود یم جهینت نی ا به منجر نیا. است شده منفجر

 مس عامل که  میکن  یم فرض ما. است AD یبرا  یاصل طرخ عامل کی افتهی

 همه با آن از استفاده است، شده شروع مس یکش لوله  از که است یآل ریغ

 نیا که م یکنی م ئهارا را شواهد از یاشبکه ما. است همزمان AD یریگ

پژوهشی دیگر به نتایج   چهار سال بعد یک گروه «.کندیم دییتأ را هیفرض

 مشابه رسیدند. 

 شدن لیتبد حال در عقل زوال ر،یم و مرگ یاصل  علت ده از یک ی عنوان به»

 سالخورده تی جمع  شیافزا با ژهیو به است، یسالمت  یبرا مهم  ینگران کی به

 واقع، در (. 2016 ،یماریب از یریشگ ی پ  و کنترل  مراکز) حدهمت االتیا

  تا عقل زوال به مبتال افراد که است کرده ین یب  شیپ  یجهان بهداشت سازمان

  یم ینیب  شیپ. شوند برابر سه شده گزارش مورد ونیلیم 115.4 با 2050 سال

 در زین است عقل زوال یاصل علل از یک ی که(  AD) مریآلزا یماریب که شود

 2010 سال یسرشمار یها داده از استفاده با یا مطالعه. ابدی شیافزا ندهیآ

  تا ونیلیم 13.8 به 2010 سال در ونیلیم 4.7 از را مریآلزا یماریب شیافزا

  مراقبت نهیهز  نکهیا به توجه با ن،یا بر عالوه. زد نیتخم ( 2013) 2050 سال
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 اگر ،رفت خواهد فراتر دالر ونیلیتر 1.1 از 2050 سال تا مریآلزا یماریب از

  سکو،یسانفرانس ایفرنی کال دانشگاه) ابدین کاهش مریآلزا یماری ب یفعل نرخ

  یطیمح  راتیتأث  بر تمرکز با یمتعدد مطالعات  ت.فاجعه ای در راه اس (2013

 (.  2017 وانگ،) است شده انجام مریآلزا یماریب و عقل زوال

 

25نمودار   
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  عقل زوال بروز بر ها آن ریتأث  و ممس و آلومینی فلزات با کاری مواجهه 

 دهش تعدادر این پژوگردید.  گزارش 2018توسط دانشگاه واشنگتن در سال 

نمودار تند. مورد بررسی قرار گرف ر های مختلفیم کاکارگر با تقس  4354

 معرض در یها تی موقع نیهمچن و گروه های مختلف کارگری عیتوز فوق

 یم را در بر گروه نیا که کنانکار اکثر. دهد یم نشان را ومینی آلوم و مس

 ،پژوهشگران مهندسان، شامل که است%( 29) یفن کار حرفه، شامل گیرد

  به مربوط  مشاغل از دسته نیدوم. شد یم  علمانم و  وتریکامپ  یها نیتکنس 

 و ،یبهداشت ارانیدست داران، خانه. بود%( 22) یخصوص و یخدمات کارگران

  و مس عرضم در که یافراد. رندیگیم قرار دسته نیا در یحفاظت خدمات

 که تفاوت نیا با ، یشغل گروه هاینشان می دهد.   گرفتند قرار ومینیآلوم

  یم لیتشک  را یشغل گروه نیبزرگتر% 22 و% 24 بیترت به یدفتر کارگران

  یادار یها نی ماش یاپراتورها ها، رسان امیپ از متشکل یدفتر کارکنان. دادند

 یبرا بزرگ گروه نیدوم یا  هحرف و یفن ارگرانک. هستند یادار کارکنان و

 چیه به کنندگانشرکت از درصد 75 ،2015 ژوئن انیپا در .بودند فلز دو هر

 همه با عقل زوال  از درصد 15.5 نشدند، مبتال گروه در  لعق زوال از یشکل

  با سهیمقا در که داشت توجه دیبا حال، نیا  با. شدند داده صیتشخ نشانه ها

 از یشتری ب  نسبت مربوطه شده مواجهه یها گروه مواجهه، دونب یهاگروه

.داشتند  را عقل زوال  

و جانوران گفتیم.   برای انسان قبال از مضرات فلزات سنگین، خاک های نادر

ومی  افزایش نجبه جاست از عنصری که موارد کابرد سرمایه ای آن در حال  

و استرالیا در حال   از جمله بولیوی است و منابع عظیمی در برخی کشور ها

اه با  هیم. تولید این فلز گران بها همراستخراج است گزارشی هر چند کوتاه بد

در حال   2016از سال  ی اتوموبیلری هاتدر باکاربرد هر چه افزونتر آن 
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برخی سال های اخیر روند افزایش تولید آن دچار   و فقط در است بوده گسترش

. ان گردیده استنوس  

 

تولید جهانی لیتسیم  26نمودار   

  یک یالکتر یها نیماش از زیچ همه در ها ی باتر در مهم رعنص کی  ومیتیل

. تاس خطرناک یسالمت یبرا  فلز نیا اما. است همراه یها تلفن تا گرفته

  کندیم  محدود را نیجن رشد ومیتیل که دهد یم نشان  از سال ها پیش پژوهش ها

مصرف   تولید و که در نتیجه ومیتیل .شود یم کودک یناهنجار باعث  و

در  ، از عمق زمین بیرون کشیده می شود و سپسفلزات سنگینمانند  گسترده

 از یاریبس چنان که و رسد یم نیجن به مادر خون از دگردطبیعت رها می 

 استاد واهتر، یمار. گذاردمی  ریتأث  نیجن  رشد بر دهد یم نشان طالعاتم

  شتریب »  دیگو  یم سوئد، در نسکایکارول مؤسسه در ستیز طی مح یپزشک 
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 یم او. شوددچار  یگر مواد خطرناکسرنوشت د به ومیتیل که است نیا نگران

 لیوئوروآلک پرفل و لیلک فلوئوروآیپل راً یاخ ای سرب انتشار با که همانطور دیگو

  یطوربه دیگویم واهتر یمار. شود طیمح وارد بطور گستره م،یا کرده تجربه

  تا کنون .«است  رممکنیغ آن کاهش و ینینش عقب که رودیم شیپ آنقدر که

و یا دولت   اروپا هیاتحاد ونیسیکم اعم از سازمان ملل، هیچ نهاد دولت سرمایه

ننده سرمایه ای این کاال ها ترین مصرف کسرمایه امریکا و چین که بزرگ

 یبند طبقه نحوه مورد در یینها میتصم هستند حتی (خاک های نادر و لیتسیم )

  چ برنامه ای برای جمع آوری، باز یافتند و هیا نگرفته ومیتیل این عناصر و

این ها مانند بسیاری سموم مورد مصرف قرار می گیرند و در  .نگرفته اند

ی گردند. طبیعت رها م  

دقیقا از این جا، از  های سرمایه داری نیز ، بحران»ابتدای این نوشته از  در

قهری  باالرفتنسرمایه و ژرفنای همین روند می جوشد، روند تولید افراطی 

فه ارزش،  ترکیب آلی سرمایه که پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضا

یزناپذیر می  ا قهری و گرسیر نزولی نرخ سود و باالخره طغیان بحران ر

های سرمایه داری که امروزه دیگر دوره ای  گفتیم اما نفس بحران  ،«سازد.

ه و حتی ذره ای به هیچگون ،بخودی خود سته استونیست بلکه ممتد و بهم پی

ی هستی این طری برا یا حتی خوجودی و یا نابودی این نظام نبوده و   انبحر

دیگر، آنچنان که بنمایه و بنیاد ثل هر کجای در این اینجا م سرمایه. نیست نظام

افزایش خود و سود خود را به فقر بیشتر،   مقدار ناچیزهستی اوست هر 

گر قفل می کند، مطلقا به تشدید فزاینده تر کارفرسودگی ژرف تر و تباهی 

ی عمیق تر او بسنده نمی کند، شعور، ثمار و به سالخی فیزیک کوبنده تر است

امروز در  .ن وی را هم بمباران می نمایدوان اندیشید شناخت، تشخیص و ت

طبقه کارگر جهانی باید با تحمل نرخ استثماری بسیار  ،دو دهه پیشقیاس با 



 159 

های طبقه سرمایه دار   سرمایهکوهساران  ،مرگبارتر کوبنده تر، فرساینده تر و

 مجبورند طی سالهای آتی، زیرتوده های کارگر دنیا زد، سودآور سارا  دنیا

و از  سالخی شدت استثمار،شکل  تی ترین و جنایتکارانه ترینفشار فاشیس

 سازند.چند برابر  چندین و را ی تا کنونی، حجم سرمایه هاشدنهستی ساقط 

 مبارزه طبقاتیان بازگشت به برون رفت توده های کارگر سراسر جهتنها راه 

نه شورش  است و این مبارزه جهان سرمایههستی اجتماعی  علیه انطغی و

کارگری جهانی مجبور است در پهنه کارزار  جنبش  بلکه، زش نیستوخی

قهری و جبری خود برای غلبه بر کاستی ها، ضعف ها، فروماندگی های خود 

  و جستجوی راه مبارزه رادیکال ضد پایان بخشد شد، گمراهه رفتن هاچاره اندی

راست رفرمیسم پیروی از  دستور کار خویش سازد.ایه داری را سرم

راه حل کارگران   نه  ، سوسیال دموکراسی و رفرمیسم چپ نمالیستیسندیکا

راه حل های رفرمیستی راه  .لیه سرمایه استبلکه چالش مبارزه آن ها ع

های سرمایه داری برای بقای این نظم با شکل و شمایلی دیگر  ن بحرا گشای

یه داری  ر قرار است بر سرمایه داری چیره شویم، دولت های سرمااست. اگ

خورد و در همه زمینه اعم از معیشت، محیط زیست، خانه و مسکن،  را 

  دربه عقب رانیم و در نهایت سرمایه داری را   مارستانخوراک، مدرسه و بی

همه عناصر  کل طبقه کارگر بایست یم می برای همیشه دفن کن ن تاریخگورستا

، دست گریبا آحاد کارهمراه  ه، فعال، مبارز، اثرگذار و رادیکال این طبقه،آگا

. جنبش  متشکل شویم شورایی سرمایه ستیز نبشیک جدر دست هم، در 

و در عرصه شورش های  ، روزمرهدر پهنه رخدادهای جاری کهکارگری 

راه پاالیش خود و  شوددر حال شکل گیری از این ظرفیت برخوردار سترگ 

د، رادیکال یش گیرد، در این گذر گام برداررا پرفرمیستی یش های آال از
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شود، مطالبات خود را از منظری ضد سرمایه داری پیش کشد، خود را 

  شورائی و ضد سرمایه سازمان دهد.
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