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به جرأت باید گفت که در تاریخ چند صد ساله سرمایه داری و فراتر از آن، در 

رکس قادر به تجزیه و تحلیل سراسر تاریخ زندگی بشر، هیچ کس با موشکافی ما

دید ژرف و . کل مسائل اقتصادی و سیاسی یک شیوه تولید اجتماعی نشده است

آینده نگر انتقادی او مرزهای ناپیدا و هنوز هم غیر آشکار تخریب محیط زیست 

با همان نگرشی که شرایط کار و استثمار و جدائی . توسط سرمایه را می دید

د، انهدام و نابودی محیط زندگی و تهدید سالمتی و کارگر از کارش را می کاوی

در این رابطه می توان به . )جان او در این شیوه تولید را نیز آناتومی می کرد

تحلیل های عمیق و طوالنی او در مورد گزارش هایی در باره بهداشت عمومی 

و گزارش های بازرسان کارخانه ها، گزارش استثمار کودکان در انگلستان و 

(. چنین شرایط طبقه کارگر در انگلستان از فردریش انگلس مراجعه کردهم

 -سرمایه سال پیش که کشاورزی هنوز مراحل میانی گسترش 051مارکس در 

داری را در انگلیس می گذراند از خرابی محیط زیست و کشاورزی در نتیجه 

وی . استفاده از مواد شیمیایی که باعث مرگ کودکان می گردد سخن می گوید

فصل هشتم، نیمی از فصل سیزدهم و )در جلد اول سرمایه به بیش از سه فصل 

و همچنین فصل سیزدهم جلد دوم و فصل پنجم ( 32بخش های بزرگی از فصل 

 .جلد سوم به مسایل محیط زیست و کار طبقه کارگر می پردازد

مل اینکه تکا. هدف از اشاره به نوشته های کارل مارکس در اینجا یک چیز است

سرمایه دارانه جوامع بشری از دیر باز همراه با ویران سازی محیط زیست و 

این به هیچ وجه یک حادثه، مجموعه ای از حوادث جسته و . کار بوده است

گریخته، یا اینکه سرمایه داری گویا در پروسه انکشاف خود در هر کشوری 

ز بودن مساله، دیربا. مرتکب اشتباهات و نابسامانی هایی هم می گردد نیست

اشاره به کتاب . همزادی این پدیده را با سرمایه داری به خوبی نشان می دهد

  کاپیتال و نوشته های مارکس با هدف یادآوری نکته مهم دیگری نیز صورت

او در همان روزها، در متن تالش خود برای نقد اقتصاد سیاسی . گیردمی

جامعه سرمایه داری، هر گونه  بورژوازی و کالبدشکافی رادیکال شیوه تولید و
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تخریب محیط زیست توسط کارخانه داران یا فارمداران سرمایه دار را یکراست 

. به بنمایه این شیوه تولید یعنی کسب اضافه ارزش هر چه بیشتر ارجاع می دهد

 -سرمایه موضوعی که بعدها چپ بین المللی به همان میزان که از نقد مارکسی

ی علیه هستی سرمایه فاصله می گیرد، این نوع نگاه و داری و مبارزه طبقات

  .کندوکاو را نیز به دست فراموشی می سپارد

چگونه سیستم تولید سرمایه داری به نحوی ساده . ولی راستی چرا چنین است

خانمان  د بدون اینکه به نتایج وحشتناک واینطور محیط زیست را آلوده می کن

ابعاد و اشکال این ویرانگری در طول تاریخ  برانداز آن، لحظه ای بیاندیشد؟

کوتاه سرمایه داری بسیار تغییر کرده است ولی این پدیده نه تنها تکرار می شود 

هر چه . بلکه به عنوان جزء همزاد این سیستم عملکردی وحشتناک تر می یابد

صنعت بزرگ بیشتر تکامل پیدا می کند،  فرایند تخریبی آن نیز سریع تر و 

عنوان بدولت های اروپایی  01و  01اگر در قرن های . تر می گردد گسترده

جزء جدائی ناپذیری از فرایند تاریخی توسعه انباشت و گسترش مناسبات کار 

مزدوری، زمین های مشاع و عمومی را چوب حراج می زدند، این زمین ها را 

ن دهقان فقیر با بهائی ناچیز به مالکین سرمایه می فروختند، در این راستا هزارا

را آواره شهرها می ساختند، این توده وسیع دهقان را در بیغوله های تنگ و 

تاریک حاشیه شهرها مجبور به بردگی مزدی و فروش نیروی کار می کردند یا 

دنیای مصیبت های دیگر را بر سرشان آوار می نمودند، امروز سرمایه در 

ده شده و توسعه روزافزون تغییرات ابعادی بین المللی با تولید ذرت تغییر ژن دا

میزان  . ژنتیک کل بشریت را در معرض خطری سهمگین قرار می دهد

مصرف انرژی در چرخه بازتولید سرمایه جهانی به جایی رسیده است که 

افزایش ناچیزی بر حرارت کنونی کره زمین، در طول سده جاری، وسیع ترین 

ایش توفان ها و سیالب های مناطق این کره را با خطر موحش خشکی، افز

ابعاد جنگل زدایی به چنان سطحی رسیده است . ناگهانی رو به رو ساخته است

که آنچه برای حفظ و باز تولید آن انجام می شود در مقابل ویران سازی ها، 
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روزگاری بشر بازیگوش گلوله برفی را از . مقدار کامال ناچیزی به شمار می اید

مروز سرمایه به بهمنی عظیم می ماند که همه چیز را سراشیبی کوه رها کرد، ا

انبوه پیشرفت های تکنیکی صنعت بزرگ که . در راه انباشت خود نابود می کند

خود پیش زمینه ها و ملزومات تولید انبوه، ارتقاء بارآوری کار و سیر صعودی 

بی توقف نرخ اضافه ارزش هاست زمینه ساز تخریب هر چه وسیع تر منابع 

برای پاسخ به پرسش باال الزم است کمی بر روابط . ار تمامی پیشرفت هاستپاید

 .تولیدی جوامع انسانی گذشته مرور کنیم

 -می زمانی انسان در صنعت روستایی و خانواده پدر ساالر دهقانی هر چه تولید

کرد، خود به مصرف می رساند، در آن وقت تمامی این محصوالت برای عموم 

شیوه ی این تقسیم که اینجا مورد )افراد اجتماع تقسیم می شدند  مفید بودند و بین

تا (. نظر ما نیست در هر سازمان اجتماعی بسته به تکامل آن تغییر می کرد

اینجا هدف تولید اساساً ایجاد محصوالت مفید و مورد نیاز زندگی بود و ابعاد 

 -می سیار محدودمحدود تولید، تاثیر مخرب انسان و کار او بر طبیعت را نیز ب

از این گذشته بین انسان و طبیعت فاصله ای نبود زیرا او جزئی از طبیعت . نمود

اطراف خود را تشکیل می داد و برای نگهداری و مراقبت از ان کوشا بود و نا 

با تبدیل محصول . بسامانی و خرابی در ان را ضربه ای مستقیم بر خود می دید

به تولید کننده کاال و شروع زمانی که دیگر هدف  به کاال و الجرم  تبدیل انسان

تولید نه رفع حوائج زندگی بلکه مبادله و فروش بود، تاثیر مخرب پروسه تولید و 

کار بر طبیعت نیز اندک اندک گسترش یافت و از کنترل انسان های تولید کننده 

ت و این پروسه ابتدا کند بود اما هر چه زمان گذشت شتاب، وسع. خارج گردید

در جوامع خود کفا و تولید برای رفع احتیاج،  انسان . دامنه آن افزونتر گردید

همواره هدف تولید بود، اما از آن زمان که تولید کاال یعنی تولید برای فروش 

نتیجه . آغاز گردید، نفس تولید کاال و انباشت ثروت و سود تبدیل به هدف شد

رای مصارف روزمره اش تولید می کرد اینکه در تولید طبیعی، آنجا که انسان ب

در حقیقت انسان به طبیعت . یک وحدت اصلی بین او و طبیعت وجود داشت
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 -وابسته بود و این حتی شامل آنها که مالک زمین و یا ابزاری بودند نیز می

تولید کننده اعم از انکه بر روی زمین کار می کرد یا کسی که ابزار و . گردید

الکیت خود داشت، هر دو در ارتباط تنگاتنگ با طبیعت وسائل کارش را در م

کار و زندگی می کردند و انرا از هستی خود جدا نمی دانستند، به همین دلیل 

پس از  .تولید و تجدید تولید احتیاج به مراقبت از زمین و منابع و دخائر آن داشت

ه سرمایه این است که پا در دنیای سرمایه داری می گذاریم،  هنگامیکه پول ب

. شود و کارگران آزاد یا توده وسیع خلع ید شده را به کار وامی دارد یتبدیل م

کارگر جز نیروی . سرمایه دار صاحب مواد خام، ماشین آالت و تاسیسات است

او نیروی کار خویش را در ازای  . کار خود برای فروش چیز دیگری ندارد

ارگر از شرایط عینی تولید جدا ک. وسایل معیشت با سرمایه دار مبادله می کند

. می شود و هیچ دخالتی در آنچه باید تولید شود مقدار تولید یا چگونگی آن ندارد

نتیجه این وضع یا ساقط شدن کارگر . تمامی این شرایط را سرمایه تعیین می کند

از دخالت در پروسه کار و  برنامه ریزی کار و تولید، بیگانگی وی با کار 

گانگی یعنی از دست رفتن شرائط تأثیرگذاری و دخالت در آنچه بی. خویش است

روی می دهد و آنجا که کارگر از محصول کارش جدا می گردد دخالت آزاد وی 

خصلت کاالیی محصول کار و اینکه این . در فرایند رخدادها نیز قطع می شود

ده محصول به دیگران یعنی سرمایه دار تعلق دارد اصل وریشه جهان بیگانه ش

این جهان بیگانه و در عین حال عینی که ساخته کارگران . کارگر را می سازد

این . است به تمام و کمال دارایی دیگران می گردد و او هیچ سهمی در آن ندارد

بخصوص با توسعه روزافزون تقسیم کار و ماشینی شدن تولید که هر لحظه 

 -ر به او را گوشزد میموجودیت کارگر را تهدید می کند و احتیاج هر چه کمت

تقسیم کار، کارگر را به مهره . نماید تشدید و لحظه به لحظه عمیق تر می گردد

ای قابل تعویض، موجودی که هر گونه ابتکار و نو آوری از او سلب شده است 

می کند  با رشد انباشت سرمایه هر چه کارگر بیشتر اشیا تولید. تبدل می نماید

پدیده بیگانگی . ر خود یعنی سرمایه قرار می گیردبیشتر تحت نفوذ محصول کا
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انسانی . نمی ماند از روند کار، ابزار آن و محصوالتش فقط به همین حد، محدود

که با ابزارش، با قطعه زمینی که رویش کار می کرد و مایحتاج زندگی خود را 

را فراهم می ساخت و بدین سان با طبیعت همراه و همگن بود، اکنون با این 

کارگر مزدی نه تنها هیچ تسلطی بر محصول کار خود . طبیعت بیگانه است

ندارد، که در مقابل آن، در برابر کار مرده خود، یعنی سرمایه نقش موجودی از 

همه لحاظ مقهور، بدون قدرت دخالت و فاقد هر نوع توان اعمال اراده را بازی 

به شکلی دیگر بر سر مالک این نیز گفتنی است که سرمایه این بال را . می نماید

ظاهر ماجرا این است که  صاحب . خود یعنی سرمایه دار نیز در می آورد

او خود نیز در همه وجوه . سرمایه تصمیم می گیرد اما واقعیت چیز دیگری است

. هستی اش موجودی از خود بیگانه و اسیر نیازهای ارزش افزائی سرمایه است

باید . سرمایه تشخص یافته است. ده سرمایه استبه بیان دیگر سرمایه دار نیز بن

باید نظم بازتولید سرمایه . با هر چه انسانی است بیگانه باشد تا سرمایه دار بماند

را، پروسه ارزش افزائی سرمایه را، فرایند ساقط کردن کارگر از دخالت در 

 کارش را، قتل عام هر تالش کارگر برای هر میزان دستیابی او به حاصل کار

خویش را و تمامی درندگی ها و جنایات و جنگ افروزی ها و فاجعه آفرینی 

های ضد بشری دیگر را که نیاز چرخه انباشت و سودآوری سرمایه است برنامه 

ریزی کند، باید این نیازها و برنامه ریزی آنها را فکر و فرهنگ و اعتقاد و 

تمامی طبقات حاکم گذشته طبقه سرمایه دار مانند . اخالق مسلط بر جامعه گرداند

هیچگاه وانمود نمی کند که تنها منافع اوست که باید صدر منافع جامعه قرار 

گیرد بلکه بازیرکی یک طبقه حاکم منافع خودرا به مثابه منافع کل جامعه می 

نماید و در این راه از تمامی وسایل از پارلمان تا وسایل ارتباط جمعی سود می 

ش طبقه کارگر فرو کند که هر آنچه او فکر و عمل می کند جوید تا این را به گو

 .در راه منافع عمومی جامعه است

تا اینجا به از خود بیگانگی انسان و بیگانه شدن او با طبیعت گفتیم و توضیح 

با گسترش سرمایه صنعتی، انباشت سرمایه . دادیم که سرمایه فعال ما یشاء است
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دنبال بی وتاسیسات از ضروریات شد و این ثابت نظیر ماشین آالت، ادوات کمک

این دور تمامی . خود احتیاج بیشتر به مواد اولیه و کمکی را اجتناب ناپذیر کرد

به این معنا که هرچه سرمایه داری گسترش می یابد اعم از . نداشت و ندارد

اینکه حوزه های جدیدی کشف کند، یا در همان قلمروهای تولیدی پیشین به 

شت پردازد، نیاز سرمایه به مواد خام کشاورزی و دامی و مواد توسعه انبا

بار آوری کار از طریق . معدنی و شیمیا یی و مانند این ها، افزایش می یابد

تکامل ماشین آالت و فرایند تقسیم کار چه در سطح تولیدی و چه اجتماعی باعث 

جود دارد اما ارزشی که در سرمایه ثابت و. کاهش نسبی نیروی کار می گردد

خود به خود کاری انجام نمی دهد جز اینکه بوسیله نیروی کار به فراورده منتقل 

در این فرایند کارگر بخشی از زمان کار خود را به صورت دستمزد و . می شود

هزینه بازتولید نیروی کار دریافت می کند ولی این تنها بخش بسیار ناچیزی از 

بخش دیگرش که پیوسته بطور نسبی با  کار روزانه اوست که پرداخت می شود،

افزایش بهره وری کار افزایش مییابد همواره بدون پرداخت بصورت کار اضافی 

این نیز گفتنی . در می اید و به ارزش اضافی و سود کارفرمایان بدل می گردد

است که با افزایش بهره وری کار نیاز به نیروی کار، به صورت نسبی مدام 

زمان پیشرفت تکنیک بطور نسبی کاهش ارزش ماشین آالت هم. کاهش می یابد

تولید ماشین آالت جدید ارزان تر تمام می شوند و . 0را به دنبال می آورد، زیرا 

. ماشین های قدیمی با سرعت بیشتری به وسیله نوع جدید کنار زده می شوند. 3

ز بدین ترتیب کاهش ارزش ماشین آالت باعث انتقال نسبی هر چه کمتری ا

نکته قابل توجه آنست که در این فرایند ارزش . ارزش آنها به کاال می گردد

و از همین روست که عطش سرمایه به ارزان  مواد خام مستمراً افزایش می یابد

پیشرفت تکنولوژی تولید . سازی بهای مواد خام روزافزون و هیستریک می شود

اری، افزایش مصرف مواد و باال رفتن بهره وری کار و توسعه مستمر سرمایه د

در همین راستاست که چاره جویی برای . خام و کمکی را به دنبال می آورد

ارزان سازی هر چه بیشتر این مواد و مصالح به عنوان پیش شرط های 



 10 

 -می ضروری افزایش اضافه ارزش ها، دستور کار سرمایه و سرمایه داران

تحقق این هدف صرفه جویی  یکی از ساز و کارهای سرمایه داران برای. گردد

از این طریق می توان هزینه های  تولید را هر چه . در کاربرد این مواد است

کار برد مجدد مواد ریخت و پاش شده . بیشتر کاهش داد و سودها را باال برد

در این رابطه می توان .  پروسه تولید یکی از اشکال این صرفه جوئی ها است

تمامی این ها فقط در . ای مصرف شده نیز نام برداز استفاده مجدد از کااله

رابطه با کاهش هزینه های تولید و در آخر افزایش نرخ سود قابل فهم است وگر 

نه، در هیچ یک از دوره های پیشین تاریخ، هیچ طبقه حاکمی را نمی توان 

. سراغ کرد که این چنین بی رحمانه به غارت زمین و ذخائر آن پرداخته باشد

. آنچنان به تاراج منابع طبیعی مشغولند که گویا این منابع هیچ تمامی ندارد اینان

 OECD یر اقتصادی سازمان انرژی کشورهایفقط کافی است به سخنان مد

Organization for Economic Co-operation and Development   

(IEA; International Energi Agency ) دکتر بیرولDoctor Fatih 

Birol به چهار مخزن نفت نظیر  3121وی می نویسد دنیا تا سال . شاره نمودا

در کنفرانسی در  3102وی سپس در نوامبر . عربستان صعودی احتیاج دارد

استکهلم موضوع افزایش نیاز به نفت بیشتر را به این صورت فرموله می کند 

 احتیاج به دو مخزن نفت از  تمامی مخازن نفتی 3121که دنیا تا سال 

 -سرمایه درست است که این اقتصاددان تحت تائثیر نفوذ شدید!  خاورمیانه دارد

داران عملگرا از نیازهای سرمایه به انرژی سخن می گوید، اما مشاهده می کنیم 

فراموش نشود که او اقتصاددانی . که او تا چه حد پریشان گو و تناقض باف است

 -ی هم نمی باشد، همسان سرمایهعامی نیست، مبلغ پیش پا افتاده سرمایه دار

داران و همه افراد طبقه اش در حوزه پاسخ به نیازهای ارزش افزائی و 

سودجوئی سرمایه بسیار هم عملگرا است و اهل آرمان خواهی و رمانتیک 

. تمامی هم و غم وی برنامه ریزی رفع نیازهای این سیستم است. پردازی نیست
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صاددانانی نظیر او تخمین های نسبتا دقیق منظور این است که در محاسبات اقت

    .الزم برای شناخت مقدار نفت و گاز ذخیره دنیا وجود دارد

 2تا  3.5حدود )میزان گاز تخمینی موجود در الیه های اسلیت سنگی زیر زمین 

در امریکا بیش از تمامی ذخایر نفتی عربستان صعودی ( کیلومتر زیر زمین

م اکنون وجود دارد و میزان تولید آن در حال تکنیک استخراجی آن ه. است

برای این برنامه ریزان هیچ اهمیتی ندارد که آبهای زیر زمینی و . افزایش است

آب هائی که اکنون . حتی در آینده آبهای سطحی منطقه استخراجی آلوده می شود

این نکته کامال )توده های کارگر این نواحی از مصرف آن خودداری می کنند 

 -کرده است که سرمایه داران منطقه استخراجی هم اکنون محل را یا ترک روشن

همچنین برای ( اند و یا وسایل کافی برای مراقبت های الزم را تهیه نموده اند

جماعت سرمایه داران و نمایندگان فکری آنها هیچ مهم نیست که گاز متان 

ی زمین و کف موجود که در حبابهای داخل یخهای قطبی،  در یخچال های رو

برابر تمامی ذخایر نفتی جهان تخمین  01اقیانوس ها وجود دارد و به بیش از 

زده می شود هم اکنون با افزایش دمای زمین از کف دریا ها آزاد شده و به 

جوزمین صعود می کند وبر مقدار گازهای گلخانه ای می افزاید، آنها هیچ نگران 

رزان باید استخراج گردد و بهمین دلیل عواقب آن نیستند،  زیرا این انرژی ا

تکنیک استخراج آن بخصوص در امریکا، کانادا، ژاپن و روسیه در حال تکمیل 

صحبتی نمی کنیم که در بسیاری  Oil Sandsحال از قیر شنی . شدن است

بیشترین آن در حال . خاک های کناره رودها و دریاچه های دنیا وجود دارد

تکنیک بهره برداری آن هم اکنون .  کشف شده استحاضر در کانادا و ونزوئال

. تولید آن آغاز شده است( 3112از سال )وجود دارد و در کانادا همین حاال 

 Green Houseولی این فرایند با خود چهار برابر تولید گازهای گلخانه ای 

Gas (GHG) واین تازه . در هر بشکه تولید شده نفت معمولی را همراه دارد

بیشتر از نفت % 55تا  01ر است، زیرا مصرف چنین نفتی با خود بین آغاز کا

میزان این ذخایر به اندازه تمامی . معمولی گاز گلخانه ای به دنبال می آورد
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فقط یکی از این ذخایر در کانادا . ذخایر باقیمانده نفت جهان تخمین زده می شود

به تنهایی می تواند ترلیون بشکه نفت دارد یعنی خود  3111ظرفیتی در حدود 

این مخازن همراه با مخازن گاز موجود در . سال نفت جهان را تامین کند 51

الیه های سلیت زیر زمین می تواند احتیاج چند صد ساله جهان به انرژی و مواد 

حال برای تولید کنندگان و سرمایه داران صنعتی مصرف . خام را به پوشاند

اغلب این منابع در مناطق جنگل های بارانی کننده نفت شنی اهمیتی ندارد که 

شرکت نفتی نروژ در تخمین خود از . دریاچه ها و رودخانه ها قرار دارد

نسبت به تولید  ( قیر شنی)ویرانسازی های محیطی و طبیعی این نوع نفت 

اشاره به . برابر صحبت می کند 1ومصرف نفت معمولی خود از رقمی بیش از 

وری است که این تخمین ها ممکن است با هدف جلب این نکته در اینجا ضر

چنانکه هم اکنون در رسانه های اینترنتی . سرمایه گذاری کمی با غلو همراه باشد

سایت هایی در جهت افشا غلو بودن این تخمین ها ایجاد شده است ولی اینها نیز 

 -ذکرنمی هیچ عددی ویا تخمینی در مقابل ارائه نمی دهند و در انتقاد خود منابعی

امروزه تقریبا در تمامی جوامع سرمایه داری موضوع مبارزه با تخریب  .کنند

محیط زیست و طبیعت، بازار مکاره ای شده است که در آن طیف وسیع احزاب 

بورژوائی از راست تا چپ دست به کار فروش کاالهای تقلبی خویش به 

احزاب راست و در مورد دروغ پردازی های فاش و عریان . کارگران هستند

جماعت چپ نمای این طیف نیز که . رسمی سرمایه نیاز به توضیح چندانی نیست

احزاب سبز نامیده می شوند، به هیچ وجه مخالفان واقعی آلودگی یا ویرانسازی 

به این دلیل روشن که آن ها از نظام سرمایه داری یعنی . محیط زیست نمی باشند

نمی توان هم . زندگی بشر دفاع می کنند بانی و باعث همه اشکال تخریب محیط

سنگردار بقای سرمایه بود و هم پرچم پیکار با آلودگی محیط زیست به دوش 

این احزاب اگر هم از دستکاری و بهبود این یا آن گوشه پروسه آلوده !! کشید

سازی و نابودسازی طبیعت سخن می رانند، این کار را در متن دفاع کامل از 

دست به بزرگترین عوامفریبی ها می زنند زیرا . جام می دهندسرمایه داری ان
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می خواهند به کارگران القاء کنند که گویا بقای این نظام با تخریب مستمر و 

 -می اینان که ادعا می کنند و چنین!!. فزاینده محیط زندگی بشر در تضاد نیست

مسایل زیست محیطی نمایانند که که بسیار  آگاه، ریشه ای، با برنامه و منسجم به 

 -جامعه نظر می اندازند و این موضوع مهم حیاتی را با دیدگاهی اومانیستی می

اما در عمل سوای رنگ و لعاب زدن به الشه پوسیده سرمایه داری و !! کاوند

احزاب . نمی دهند پیرایش این نظام منحط ضد انسانی هیچ کار دیگری انجام

برال آن ها از بهسازی محیط زیست حرف ارتجاعی یاد شده و همه شرکای نئولی

می زنند تا از این طریق هر اعتراض و مبارزه توده های کارگر علیه بنیان های 

تا فریاد خشم . واقعی آلودگی و تخریب فضای زندگی بشر را به کجراه کشانند

میلیون ها کارگر را که ضمن مبارزه علیه استثمار جنایتکارانه و بی مرز خویش 

ست های صنعتی و مالی و دولت های سرمایه داری با آلوده سازی توسط ترا

. محیط زیست توسط این شرکتها و دولتها نیزمی جنگند در گلو خفه شود

کارگران در هر گوشه دنیا از بنگالدش و هند گرفته تا امریکای التین هر روز 

از مواد شاهد تهاجم سرمایه در جنگل زدایی، غارت معادن، استفاده لجام گسیخته 

شیمیایی مضر در تولیدات کشاورزی، تهیه لباس، مواد غذایی و خالصه همه 

سرمایه در پروسه بازتولید و خودگستری و هر چه . وجوه زندگی خویش هستند

کهکشانی تر نمودن حوزه سودافزائی خود بدون کوچکترین اهمیتی به محدودیت 

ید، هر مانعی بر سر های طبیعی، مدام مرزهای جدیدی برای انباشت می گشا

این راه را نابود می کند، برای رسیدن به اضافه ارزش های کوه آساتر از 

ویرانسازی هیچ چیز اباء نمی نماید و در این گذر با فراغ بال تا قربانی سازی 

. آنچه که شروط، امکانات و مایحتاج حتمی ادامه حیات انسان است پیش می تازد

وفور در مجامع بین المللی ب ه نمایندگانشان احزاب موسوم به محیط زیست ک

 IPCC (Intergovernmental Panel on Climateتغییرات آب وهوایی

Change)  شرکت دارند همانند احزاب دیگر نئولیبرال و سوسیال دموکرات

سرمایه داری با هدف ماندگارسازی نظام بردگی مزدی سپر محافظ این نظام در 
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ه های کارگر جهان علیه تخریب طبیعت و محیط مقابل نفرت و انزجار تود

رویکرد سطحی آمیخته با سردر گمی، بی دانشی و بی افقی این . زیست هستند

احزاب صرفاً آویختگی اندرونی آن ها به ملزومات بقای سرمایه داری را 

راهبردها و موعظه های آن ها برای جلوگیری از تخریب . حکایت می کند

. ز بعینه همین آویختگی های ارتجاعی را بانگ می زندفزاینده محیط زیست نی

جهالت محض بورژوازی در دوربردترین پروازهای فکری خود باز هم اسیر 

 -داری از یک نظام ارتجاعی بشرستیز را به دوش میاست زیرا که رسالت پاس

کشد، بنمایه تفکرش را از اینجا می گیرد و مسیر شناختش را ساز و کار 

احزاب موسوم به محیط زیست به همین . می نماید ایه مین گذاریجاودانگی سرم

دلیل در به اصطالح ریشه یابی خود از علل و موجبات فاجعه زیست محیطی 

سر به ناکجاآبادهائی از قبیل مصرف افراطی، زیادی جمعیت و مانند این ها 

ای  اینان گاه دون کیشوت وار، به صورت بسیار گمراه کننده. بیرون می آورند

 -حتی عباراتی مانند کنترل سرمایه را نیز زینت بخش لفظ بافی های خود می

در برلین  3105به طور مثال مطابق آخرین گزارشی که در آوریل . سازند

منتشر نموده اند، توصیه می کنند که برای حفظ حد اکثر افزایش درجه حرارت 

دنیا را محدود یا ، باید رشد اقتصادی 3151درجه تا سال  3زمین به میزان 

اینان قادر !!. متوقف ساخت و ادامه این رشد را به آینده ای مناسب موکول کرد

به درک این واقعیت عریان نیستند که سرمایه است که تمامی هست ونیست بشر 

سرمایه داری هست قرار نیست رشد آن  روابط تولیدرا کنترل می کند و تا 

نویسندگان گزارش چند صفحه . رل گرددتوسط صاحبان سرمایه یا دولت ها کنت

 3101تا  0121گلخانه ای در فاصله سالهای  بعدتر از میزان رشد گازهای

جالب اینجاست که در این دوره، سرمایه داری دچار بحران . صحبت می کنند

افزایش مصرف کثیف ترین . های اقتصادی کم و بیش طوالنی بوده است

حادثه ای که اوالً معضل . وی داده استکاالهای انرژی زا در همین دوره ر

محیط زیست را شدیداً بحرانی تر ساخته است و ثانیاً  پدیده ای از سر اتفاق نبوده 
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این طبیعت تولید سرمایه داری است که صرفه . چرا؟ پاسخش روشن است. است

جویی و کاهش هزینه های تولیدی در مواقع بحران به ضرورت عاجل چالش 

ردد و سرمایه داران برای اجرای پروژه های متناظر با تحقق بحران بدل می گ

همین امر نشان می دهد که لفظ بازی . این هدف به هر جنایتی دست می زنند

احزاب محیط زیست پیرامون کنترل سرمایه توسط سرمایه داران و دولت های 

از  در این گذر بد نیست سخنی. آنها تا چه اندازه عوامفریبانه و شیادانه است

سرمایه هیچ محدودیتی » مارکس را به خاطر آوریم او در گروندریسه می گوید 

برای خود قایل نیست، میخواهد تمامی سدها را شکسته و در ماوراء آنها قرار 

هر مرزی برای سرمایه مانعی است که باید از سر راه برداشته شود و . گیرد

نقل )  اشد، این دیگر سرمایه نیستنین نببه دلیل اینکه اگر چ. چنین نیز باید باشد

عوامل دیگر آلودگی محیط زیست از منظر قطعنامه کنفرانس . (به مضمون

این هر دو از مکانیسم های تبعی روند . افزایش جمعیت و مصرف افراطی است

تولید سرمایه داری هستند و مادام که این نظام پابرجاست توسط سرمایه تنظیم و 

افزایش جمعیت اهرم ضروری وجود ارتش ذخیره کار  .تعیین تکلیف می گردند

است و سرمایه به این ارتش نیاز دارد تا به یمن آن حداکثر فشار را بر نیروی 

کار شاغل وارد سازد و بهای نیروی کار طبقه کارگر را به حداقل ممکن تقلیل 

 آنچه تولید شده. مصرف کاالهای تولید شده نیز شریان حیات سرمایه است. دهد

است حاوی کوه عظیم کار اضافی توده های کارگر است و سرمایه برای حصول 

سخن از . این اضافه ارزش ها باید کاالهای تولیدی خود را به فروش رساند

سرمایه داری به همان اندازه  روابط تولید کنترل سرمایه در شرائط استیالی

مایه باید باشد اما مبتذل و بی معنی است که عده ای جنجال راه اندازند که سر

ترهاتی که فقط مشتی دونکیشوت فریبکار می توانند بر !! کارگر را استثمار نکند

زبان رانند تا از این طریق توده های کارگر دنیا را بفریبند و با فریب هر چه 

بیشتر کارگران مراتب خدمتگزاری خویش به استان سرمایه و تالش خود برای 

آنچه ما کارگران در مقابل این یاوه ها  .کمیل نمایندماندگاری بردگی مزدی را ت
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می گوییم و به آن پای بندیم، فعالیت آگاهانه همه جا گستر برای سازمانیابی 

جنبشی که . جنبش آگاه، شورائی و نیرومند توده های کارگر علیه سرمایه است

ین قدرت پیکار طبقه ما را در مقابل نظام سرمایه داری به صف کند و علیه ا

تنها چنین جنبشی است که می تواند در هر گام به میزان توان . نظام اعمال نماید

خود طبقه سرمایه دار و دولتش را در همه زمینه ها و از جمله در حوزه آلوده 

سازی محیط زیست مجبور به تحمل عقب نشینی های هر چه افزون تر سازد و 

راه نابودی نهائی سرمایه داری و در همان حال نیرومندتر و آگاه تر و استوارتر 

جامعه ای که در آن انسان ها پیرامون چه . استقرار جامعه ای نوین را بپیماید

در چنین . تولید شود، به چه میزان و چگونه این تولید انجام گیرد، تصمیم گیرند

جامعه ای همه چیز از جمله چگونگی استفاده از طبیعت تحت اراده آگاه ،جمعی 

همه انسان ها و در خدمت رفع نیازهای واقعی زندگی آنها خواهد و شورائی 

 . بود

نکات باال مقدمه ای است بر سلسله مباحثی که در آینده در رابطه با محیط کار، 

ما به هیچ وجه معتقد نیستیم که تخریب محیط زیست . زیست و طبیعت خواهد آمد

پدیده از سر اتفاق وجود این . توسط سرمایه امری موقتی و کوتاه مدت است

نیست، سرمایه در کنار تمامی مصیبت ها، جنایات و فاجعه هائی که تاریخاً بر 

بشریت تحمیل کرده است و می کند، به طور قطع هر روز بیش از روز پیش 

طبیعت و فضای زندگی وی را نیز تخریب و آلوده و غیرقابل زیست خواهد 

هر روز که . ازتولید سرمایه استاین کار نیاز روند ارزش افزائی و ب. ساخت

می گذرد تناقضات اندرونی الینحل سرمایه سرکش تر خواهد شد، بحران ها 

کوبنده تر و طوفانی تر خواهد گردید و همزمان هجوم سرمایه برای ویرانسازی 

ما کارگران در سراسر . گسترده تر محیط زیست هارتر و شتابناک تر خواهد بود

یم جر اینکه علیه سرمایه، در همه عرصه های حیات جهان هیچ چاره ای ندار

افشاء عوامفریبی های احزاب . اجتماعی از جمله در حوزه محیط زیست بجنگیم

چپ نمای مدعی دفاع از محیط زیست یا پژوهشگران سرمایه مدار نیز جزئی از 



 17 

مبارزه آگاهانه طبقاتی با نگاهی مارکسی علیه سرمایه . پروسه همین پیکار است

حوزه محیط زیست باید به سنگری از سنگرهای پیوسته ضد سرمایه داری ما  در

  .گردد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل اول



 18 

 تغییرات آب و هوایی، تراکم انباشت

 سرمایه بر روی زمین و زباله در آسمان 

پیش از هر چیز الزم دیدم راجع به واژه ها و اصطالحاتی که در این متن آورده 

. شابهات انگلیسی آنها توضیحاتی هرچند مختصر اما ضروری بدهممی شود و م

زیرا روشن شدن این واژه ها به درک مطالب کمک می کند و عالوه بر اینکه 

اسلوب تحقیق لزوم اصطالحات قابل فهم ومشترک را ایجاب می نماید به خواننده 

و ( یبا توجه به دسترسی به امکانات ارتباط جمع)امکان جستجوهای بیشتر 

 .درک عمیق تر از این مسائل را فراهم می نماید

 (Greenhouse Gas)گازهای گلخانه ای  

خورشید را که به آن می رسد جذب می کند و بقیه را به  زمین مقداری از انرژی

ماوراء قرمز که مرئی نیست، در جو پیرامون خود رها ( انرژی) صورت نور 

در جو زمین قدرت جذب این تابش  برخی از گازها و ذرات موجود. می سازد

را دارند و در نتیجه بازگشت انرژی مذکور از زمین، باعث افزایش حرارت 

اثرات حاصل این فرایند . اطراف گازها و خود زمین در مقیاسی وسیع می شود

. تذکر دو نکته در اینجا ضروری است. را تاثیر گازهای گلخانه ای می نامند

ید جذب گازهای جو زمین نشده بلکه یکراست به یکی اینکه نور مرئی خورش

دوم اینکه گازهای متعارف جو زمین یعنی اکسیژن و نیتروژن . زمین می رسد

جزو گازهای گلخانه ای محسوب نمی شوند زیرا نقشی در جذب انرژی ( ازت)

 :گازهای گلخانه ای عبارتند از. ساطع از زمین ندارند

ا را بخار آب تشکیل می دهد که دارای این گاز ه%( 25)بخش مهم  :بخار آب

 -آب از دریاها و سطح زمین به شکل بخار به فضا صعودمی. مداری بسته است

گرمای بیشتر . نماید و سپس به صورت باران و برف به زمین باز می گردد

زمین این گردش را شدت بخشیده و همزمان سبب افزایش بازهم بیشتر گرمای 

در ( نفت، گاز و ذغال)ن تمامی انرژی های فسیلی عالوه بر ای. جو می گردد
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.  اثر سوخت تبدیل به گاز کربنیک، آب و مقداری مواد زاید دیگر میگردند

 23مقدار تاثیر بخار آب بر افزایش حرارت زمین بین گازهای گلخانه ای حدود 

 .است% 21تا  

هم این گاز ظاهراً س (:Carbon dioxide)گازکربنیک یا دی اکسید کربن 

کمتری از ترکیب گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهد، اما به طور واقعی 

چرا؟ به این دلیل روشن که نرخ رشدش از . بیشترین و مهم ترین بخش آن است

افزایش این % 31همه ترکیبات دیگر افزون تر است، دی اکسید کربن بیش از 

این گاز را تولید  %11گازها را به عهده دارد و ممالک سرمایه داری بیش از 

مقدار کربن زمین محدود است واین ماده مانند آب دارای یک مدار . می کنند

مسأله تا حدودی پیچیده و نیازمند تشریح است، اما من به . چرخش بسته است

کربن به طرق مختلف به جو . توضیحی مختصر در این زمینه بسنده می کنم

. گیاهان به زمین باز می گردد« فوتوسنتز» زمین صعود می کند و سپس توسط 

هنگامی که جانوران و گیاهان می میرند، بخشی از بدنشان بر اثر استحاله، به 

به همین سیاق، کارخانه های . صورت گاز کربنیک وارد فضای زمین می شود

مختلف و وسائط نقلیه بین شهری یا درون شهرها نیز مقادیر انبوهی از این گاز 

حاصل این روند پیدایش چندین . زمین پمپاژ می نمایندرا متصاعد و به جو 

توده بسیار . میلیارد تن گاز کربنیک در سال در فضای اطراف کره زمین است

تغییرات میزان گاز کربنیک فضای زمین . عظیمی که مدام در حال افزایش است

سال قبل از سده نوزدهم یا دوران انکشاف گسترده تولید  01111در طول 

غلظت این گاز در  0111بعد از سال . بوده است% 01داری کمتر از سرمایه 

در حال حاضر، به طور متوسط، . افزایش یافته است% 21جو زمین حدود 

. میلیارد تن گاز کربنیک وارد جو زمین می شود 35ساالنه بیش از 

 0پژوهشگران اروپایی اخیرا با تکنیک جدیدی مقدار این گاز را از حدود 

ل پیش تا کنون اندازه گرفته اند و به این نتیجه رسیده اند که مقدار میلیون سا

باید توجه داشت که گاز . سال گذشته بی سابقه بوده است 351111کنونی آن در 



 20 

مقدار تاثیر این . سال در جو زمین باقی بماند 311تا  51کربنیک می تواند بین 

 .میباشد%  33-1گاز بر افزایش حرارت زمین متغیر است و بین 

گازی است که بعد از گاز کربنیک مهمترین عامل افزایش  (:Methane)متان 

مقدار این گاز در جو زمین بعد از آغازسرمایه داری . درجه حرارت زمین است

دوبرابر شده و تاثیر آن بر افزایش حرارت زمین از ( میالدی0111)صنعتی 

برابر  32گاز متان . هدرا تشکیل می د% 31میان کل گازهای گلخانه ای حدود 

بیش از گاز کربنیک می تواند حرارت را به خود جذب کند ولی طول عمر آن 

مقدار تاثیر این گاز بر افزایش حرارت . سال است 05-01در جو زمین حدود 

 .است%  1-5زمین بین 

این گاز از طریق طبیعت  (:Nitrous oxide)اکسید ازت یا نیتروز اکسید 

به فضای اطراف زمین منتقل ( بارانی و باکتری های زمیندریا، جنگل های )

از . پس از متان مهم ترین عامل در افزایش گازهای گلخانه ای است. می شود

زمان رشد شیوه تولید سرمایه داری و توسعه انباشت صنعتی، از طریق کود 

و کارخانجات شیمیایی به طور ( نفت، گاز و ذغال)شیمیایی، انرژی فسیلی 

برابر بیشتر  201اکسید ازت  %(. 03حدود )در حال افزایش بوده است  مستمر

از گاز کربنیک گرما را به خود جذب می کند و به این ترتیب عامل مهمی در 

 3-5مقدار تاثیر آن بر افزایش حرارت زمین بین . باال رفتن گرمای زمین است

 .است% 

ین وجود دارد گازی است که به طور طبیعی در جو زم (:Ozone)اوزون 

اول عامل مثبت و مهمی در جذب . ودارای دو خاصیت متفاوت و متضاد است

اشعه ماورا بنفش برای . خورشید می باشد( Ultraviolet)اشعه ماورا بنفش 

دوم تاثیر منفی آن از طریق . انسان مضر است و باعث سرطان پوست می شود

حرارت %  3تا  2بر  جذب نور ماورا قرمز زمین است که در این گذر بالغ

 . زمین را افزایش می دهد
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سایر گاز های گلخانه ای که از کارخانه ها، روندهای تولید ونگهداری به جو 

%( 0.5)میزان آنها کم . هستند( Fluor)زمین فرستاده می شوند ترکیبات فلور 

گازهای فلور دار بطور طبیعی وجود نداشته اند و . ولی تاثیری بس مخرب دارند

برابر  33111این گازها . عت مدرن سرمایه داری آن هارا تولید کرده استصن

عالوه . موثر تر از گاز کربنیک گرمای ساطع از زمین را بخود جذب می کنند

عوامل . بر این بسیار پایدارند و می توانند هزاران سال در جو زمین باقی بمانند

 :و مراکز تصعید آنها عبارتند از

HFCs هویه و سرد خانه هایخچالها،  ت 

SF6 صنایع الکترونیک 

PFCs تولید آلومینیم و صنایع الکترونیک 

CFCs این گاز نه تنها گلخانه ایست بلکه در . یخچالها و دستگاههای تهویه

به همین دلیل طبق قرارداد مونترآل . کاهش الیه اوزون جو نیز نقش مهمی دارد

اما گازهای جایگزین دارای . دمی بایست به تدریج جایگزین شو 0112در سال 

عالوه بر این هم اکنون از بسیاری . همان تاثیر مخرب گازهای گلخانه ای هستند

استفاده .. ، در روندهای تولید، نگهداری، ضد عفونی و(Chlor)مواد کلوردار 

می شود که جای خالی مخرب گازهای سردخانه ای در از بین بردن الیه اوزون 

،  گازهای گلخانه 3112گزارش کمیسیون اروپا در سال  طبق. کنند را پر می

 .ای موجود در جو زمین، به لحاظ منشأ تولید از نسبت های زیر برخوردارند

 European Commissionاز طرف  0جدول 

 انرژی بدون حمل ونقل حمل ونقل کشاورزی کارخانجات زباله

3% 3% 01% 30% 30% 

 

ارقام گزارش شده توسط مجمع بین المللی  اختالفاتی با( 0جدول )این ارقام 

را خاطرنشان می کنند که  3112در سال ( 3جدول )تغییرات آب وهوایی 

 .عمدتا مربوط به چگونگی دسته بندی گروهها ودر هم رفتگی آنهاست
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 IPCCاز طرف  3جدول 

 

در سال (  IPCC)طبق چهارمین گزارش مجمع بین المللی تغییرات آب وهوایی 

، از بین بردن جنگلها تاثیری بیش از حمل ونقل بر افزایش حرارت زمین 3112

جنگل زدائی سوای این، تاثیرات (. 3، جدول % 02در مقابل % 02. )دارد

 :منفی دیگری نیز دارد که عبارتند از

 کاهش جذب گاز کربنیک توسط گیاهان  

 کاهش آبهای طبیعی ذخیره ای در ارتفاعات 

 کاهش دسترسی به آب آشامیدنی

 .افزایش آب های آلوده

نشان می دهد که ( 3و  0جدول )یک نگاه سطحی به ارقام و گروه های باال 

افزایش درجه حرارت زمین % 11حوزه های پیش ریز سرمایه عامل بیش از 

و آنچه تحت عنوان زباله و بخشی از حمل ونقل عنوان می شود نیز خود هستند 

محصول کار . در نتیجه مصرف کاالهای تولید شده همین سیستم جهنمی است

شبانه روزی توده های میلیاردی فروشندگان نیروی کار جهان به سرمایه و باز 

انفجار  تراکم سرطلنی سرمایه جهان را به مرز. هم سرمایه تبدیل می گردد

کشانده و انبوه زباله ها و کثافات، فضای زمین را به صورت دیگی در آورده 

کارگران به جای . است که از شدت فشار بخار آستانه متالشی شدن را می کوبد

اینکه از انبوه تولید خویش سطحی از رفاه و امکانات اجتماعی کسب کنند، از 

رخوردار باشند نه تنها فقر، امکانات معیشتی، آموزشی، بهداشتی و رفاه ب

گرسنگی، تن فروشی، اعتیاد، بی غذایی، بی مسکنی، بی آموزشی، فقدان 

اماکن  زباله

 مسکونی

کارخانجا

 ت

جنگل 

 زدایی

حمل  کشاورزی

 ونقل

تولید 

 انرژی

2% 1% 01% 02% 05% 02% 33% 



 23 

بهداشت و دیکتاتوری این نظام را تحمل می کنند، که انبوه زباله و آلودگی های 

. ناشی از تولید افراطی سرمایه نیز از آسمان وزمین بر سرشان فرو می ریزد

تبدیل می گردد و انواع امراض زیست محیطی از  محیط زیست شان به لجن زار

سرطان، آلرژی، آسم، بیماری های قلبی، ریوی و احشا، زندگیشان را به جهنم 

آسمان گرم و دم کرده، حاصل زباله و زمین دم کرده از انبوه . تبدیل ساخته است

سرمایه را اندکی بعد توضیح خواهم داد اما اکنون بیشتر به منابع بحث یعنی 

. می پردازم( IPCC)زارشات کنفرانس مجمع بین المللی تغییرات آب وهوایی گ

برگزار  3112و  3110، 0113، 0111این مجمع کنفرانس هایی در سالهای 

در ( در شهر کیوتو ژاپن)مهم ترین اقدام مجمع تا کنون پیمان کیوتو . کرده است

س های بعدی مورد با وجودی که مفاد این پیمان در کنفران. است 0112دسامبر 

جرح و تعدیل هایی قرار گرفت اما تاکنون هنوز کشورهای امریکا، کانادا، 

ژاپن، روسیه وزالند نو حاضر به قبولش نیستند و به همین خاطر از پیوستن به 

بسیاری . قرارداد کیوتو از سوی دیگری نیز مورد انتقاد است. آن امتناع می کنند

بعدی بر این باورند که برنامه های مندرج در از شرکت کنندگان کنفرانس های 

. آن، وسیله ای کافی برای کاهش میزان افزایش حرارت زمین بدست نمی دهد

اجالس نخست به  .کنفرانس پنجم این مجمع حاوی سه اجالس به شرح زیر بود

در  3102بررسی جنبه های فیزیکی طرح اختصاص داشت و در سپتامبر 

استکهلم تشکیل شد
(0)

 . 

تاثیرات بر حیات )شست دوم تاثیرات تغییر درجه حرارت زمین بر اکوسیستم ن

در شهر  3105مارس  20را بررسی نمود، در ( جاندار و محیط بیجان

کشور در آن شرکت  21محقق و نماینده از  211. یوکوهاما ژاپن برگزار گردید

بخش  اجالس سوم یا آخرین. کردند و حاصل گفتگوها نیز انتشار یافته است

دستور کارش . تشکیل گردید  3105کنفرانس پنجم در شهر برلین درآپریل 

در بخشی از گزارش این . بررسی میزان گاز کربنیک و راههای کاهش آن بود

 .اجالس که مربوط به سطح دریاهای جهان است آمده است
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این . باال رفتن سطح آب دریاها نتیجه مستقیم افزایش گرمای کره زمین است

همراه با افزایش جمعیت زمین و متعاقب آن افزایش شهرهای ساحلی،  عامل

نشان میدهد که ( IPCC)آخرین ارزیابی علمی . اهمیت خود را ظاهر می سازد

سطح آب دریاها درحدود یک متر در طول این سده افزایش می یابد و این کامال 

سطح آب  قابل درک است که ارتفاع متوسط. ناشی از گازهای گلخانه ای است

دریا بعد از نیمه دوم سده نوزدهم با سرعت بیشتری نسبت به هزاره قبل باال 

میلیمتر  0.2به طور متوسط  3101-0110این افزایش بین سالهای . رفته است

میلیمتر در سال بوده  2.3به طور متوسط  3101-0112و در فاصله سالهای 

اال رفتن سطح آب افزایش درجه حرارت زمین از طرق مختلفی بر ب. است

مهمترین عامل این باال رفتن، افزایش حجم آب در اثر . دریاها تاثیر می گذارد

. افزایش درجه حرارت و آب شدن یخچالهای قطبی و یخهای روی زمین است

 -سال بین( متر 211-1)این گزارش تاکید دارد که الیه های باالیی آب دریاها 

افزایش این گرما بیش از میزان آن  گرم تر شده و مقدار 3101 - 0120های 

این گزارش تصریح می کند  که همین . بوده است 0120-0121در فاصله میان 

% 25مسأله یعنی افزایش درجه حرارت آب دریاها و ذوب شدن یخ ها می تواند 

اندازه گیری ها نشان . را سبب شده باشد 0121باال رفتن سطح آب بعد از سال 

ب شمال با سرعت هر چه بیشتری در حال ذوب شدن می دهد که یخ های قط

البته این امر تاثیری بر باال آمدن آب دریا ندارد زیرا این یخها در دریا . هستند

اما پژوهش در عین حال خاطرنشان می کند که یخهای روی زمین .  شناورند

مجمع بین المللی . نیز به سرعت کاهش می یابند( گروئیلند و قطب جنوب)

% 15ت آب وهایی در گزارش مفصل خود افزایش حرارت زمین را تغییرا

الزم به ذکر است که گزارش دو موسسه . ناشی از گازهای گلخانه ای می داند

تحقیقات هوایی امریکا، سازمان فضایی ناسا و موسسه هوا شناسی دانشگاه 

بطور جداگانه به یک نتیجه واحد دال بر  3105مای  02واشنگتن در تاریخ 

هر دو گزارش . عت افزایش هولناک آب شدن یخهای قطب جنوب رسیده اندسر
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نشان می دهند که این رشد بیشتر در بخش غربی منطقه مذکور قابل رؤیت است 

 2و میزان و سرعت ذوب به حدی است که سطح آب دریاها ی جهان به میزان 

ی کمتر از که تا کنون همه تخمین ها چیز فراموش نکنیم.  باال خواهد آمدمتر 

متر افزایش ارتفاع  2معنی )یک متر را در طول این قرن پیش بینی می کرد 

ان و تقریبا همه لونگ آیلند نیویورک زیر این است که قسمت هایی از مانهات آب

میلیون کیلومتر  05باید توجه داشت که مساحت قطب جنوب (. آب خواهد رفت

این دو . پوشیده از یخ می باشد آن% 11و ( به اندازه نصف قاره افریقا)مربع 

تحقیق هشدار می دهند که این روند آغاز شده و به هیچ وسیله نمی توان جلو آنرا 

گرفت، به بیان دیگر معنای زمینی همه حرف ها این خواهد بود که تا سرمایه 

داری هست فقط باید شاهد افزایش گازهای گلخانه ای و باال رفتن دمای کره 

مجمع  برای ثابت نگاه داشتن شرایط آب . حش بعدی آن بودزمین و عوارض مو

و هوایی چهار سناریو یا احتمال زیر را در نظر می گیرد و آنچه فی الحال 

 !  جریان دارد با بدترین این سناریو ها مطابقت می کند

   RCP 2,6.سناریو اول، سناریو کمترین مقدار افزایش گازهای گلخانه ای

 RCP 4,5سناریو دوم  

 RCP 6,9سناریو سوم 

 RCP 8,5سناریو چهارم، سناریو بیشترین مقدار افزایش گازهای گلخانه ای 

RCP (Representative Concentration Pathways) 

مطرح شده در این سناریوها عبارت از تفاوت (  1.5و  3.1، 5.5، 3.3)اعداد 

ژی اشعه ماورا مقدار انرژی اشعه خورشید که بر زمین می تابد با مقدار انر

این انرژی را بر حسب وات در متر . قرمزی است که زمین به فضا می فرستد

 .اندازه گیری می کنند (IPCC)مربع 

درجه را در طول قرن  3سناریوی اول امکان افزایش درجه حرارتی کمتر از 

تا کنون حرارت زمین  0111باید توجه داشت که از سال . اخیر در نظر دارد

یکی از مهمترین دالیل افزایش . درجه داشته است 1.15میزان  افزایشی به
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غیر از کاهش جزئی . درجه حرارت زمین افزایش تدریجی گاز کربنیک است

 3101-3111سرعت این افزایش بین سالهای  3111بعد از بحران اقتصادی 

غلظت گاز کربنیک در جو زمین . به بعد بوده است 0121بیشتر از سال های 

 -سال)بیشتر از دوره قبل از آغاز صنعت بزرگ سرمایه داری % 51اکنون 

گزارش استکهلم نشان می دهد که  سرعت افزایش گازهای . است( 0111های 

 -می مطابقت( سناریو چهارم)گلخانه ای به میزانی است که با بدترین سناریو 

در  سناریوی بیشترین افزایش گازهای گلخانه ای که درجه حرارت زمین را. کند

در محاسبات ( IPCC)کنفرانس . درجه افزایش خواهد داد 5آخر این سده تا 

پیش بینی کرده است که برای کنترل افزایش درجه % 33احتمال  بخود با ضری

می شود از رقم  درجه باید مقدار کربنی که استفاده 3حرارت زمین به میزان 

گاز کربنیک از این مقدار کربن بصورت . میلیارد تن بیشتر نباشد 0111

، نفت، گاز طبیعی، از بین (زغال و زغال سنگ)کاالهای مختلفی نظیر کربن 

محاسبات نشان میدهد .  بردن جنگلها و همچنین گازهای دیگر گلخانه ای است

میلیارد تن کربن استفاده شده است که بیش از نیمی از  511که تا کنون بیشتر از 

ه حجم باقی مانده و سرعتی که هم اکنون با توجه ب. گنجایش مورد نظر میباشد

میلیارد تن گاز کربنیک به  35ساالنه حدود )در افزایش این گازها وجود دارد 

درجه افزایش  3سال آتی زمین به مرز  21فقط در عرض ( جو صعود می کند

 -کنفرانس استکهلم  گزارش خود را با این تأکید به پایان می. حرارت می رسد

ورت نه تنها می بایست افزایش گازهای گلخانه ای کامال برد که دراین ص

متوقف گردد بلکه حتی ممکن است و اجبارا چنین خواهد بود که جهت منفی نیز 

 !پیدا کند یعنی مقداری از گاز موجود در جو را کم کرد

کمترین افزایش درجه حرارت کره زمین به طغیان سیالبها و حوادثی می انجامد 

گرسنگی، فقر، فالکت، نابودی و سیه روزهای صدها میلیون که بی خانمانی، 

تاثیر مخرب افزایش حرارت موضوعی فراگیر مربوط . کارگر را به دنبال دارد

از آب شدن یخچال های چند هزار ساله گرفته . به همه قاره ها و اقیانوس هاست
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 تا قطع نسل درخت ها و مرجان ها، تا تهدید جان حیواناتی که محیط زیست

 -سرمایه خودرا تغییر یافته می یابند، همه و همه عوارض قهری تولید افراطی

در بعضی مناطق جهان خطر تغییرات آب و هوایی برای سکنه . داری می باشند

نیز قادر به  (IPCC) کارگر روی زمین انچنان عظیم است که حتی گزارش

مناطق با  گزارش اشاره می کند که کارگران فقیر. چشم پوشی از آن نیست

امکانات زیستی اندک، بیشتر از همه در معرض صدمات ناشی از افزایش درجه 

زیرا گرما، خوشکسالی، سیل و امراض ناشی از آنها . حرازت زمین هستند

همراه با کمبود فاحش آب آشامیدنی زندگی توده های کارگر این نواحی را به 

درجه  5)یوی چهارم با افزایش خطر نزدیک شدن سنار. شدت تهدید می کند

در یوکوهاما  (IPCC)کنفرانس مجمع ( افزایش گرما تا آخر قرن حاضر
(3)

 

  .نتایج کار را چنین ارزیابی می کند

مناطقی از کره زمین بخصوص در فصولی از سال غیر قابل سکونت  .0

 . خواهد بود

صدها میلیون انسان که در کنار رود خانه ها، دریاها با امکانات کم   .3

می کنند در اثر سیالب ها و افزایش سطح آب رودها و دریاها بی خانمان زندگی 

 . خواهند شد

یکی از نویسندگان گزارش مجمع معتقد است که از این سناریو باید به هر قیمتی 

وی که ظاهراً منتقد سالخی محیط زندگی بشر توسط . که باشد جلو گیری کرد

گوید اینطور که تاکنون دیده شده سرمایه و سیاستگزاران سرمایه داری است می 

 5او می گوید که فقط حداکثر . است جهان در جهت این سناریو حرکت می کند

باید توجه داشت که به علت . سال وقت باقی است تا جلو این سناریو گرفته شود

عدم شرکت فعال سیاستمداران و نمایندگان دولت های بزرگ سرمایه داری،  

 -وهشگران علمی در کنفرانس یوکوهاما و کنفرانسفعالیت و جنب و جوش پژ

بسیار چشمگیر بوده و در مدت یک هفته در یوکو هاما  های بعدی مجمع

گزارش یوکوهاما که حول تاثیرات . پژهشگران و دانشمندان تسلط کامل داشته اند
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 -تغییر آب وهوایی بر روی جوامع و اکوسیستم متمرکز است مهمترین و مفصل

. تی است که تا کنون بشر بر روی تغییرات آب و هوایی انجام دادهترین تحقیقا

این گزارش به وضوح نشان میدهد که کارگران و بخصوص الیه های ضعیف 

تر آنها بیشترین عوارض دهشتزای این تغیرات را تحمل می کنند و خساراتی که 

نکه صرف نظر از ای. تا همین امروز پرداخت کرده اند بسیار موحش بوده است

این کارگران در کدام کشور زندگی می کنند برای آنها امواج هوای گرم، سیالبها 

نظام سرمایه داری صد البته که . و افزایش سطح آبها مساله مرگ وزندگی است

نابودی گسترده هست و نیست توده کارگر در این قلمرو را مثل همه قلمروهای 

یکی از پژوهشگران شرکت . دیگر مطلقاً موضوع قابل مالحظه ای نمی داند

کننده  در کنفرانس می گوید اگر یک کارگر فقیر همه خانه و کاشانه اش را در 

یک طوفان از دست بدهد انعکاس خبرش در محافل رسمی و رسانه های موجود 

جهان بسیار پاینتر از آن است که مثالً فردی پولدار در همان کشور کلبه تابستانی 

 .خود را از دست دهد

 05خرین گزارش مجمع بین المللی آب وهوایی و پیشنهادات آن در برلین در آ

 3105آپریل 
(2)

 

میزان رشد گازهای گلخانه ای بیش از دهه های  3101-3111بین سالهای 

فاده از نفت، گاز و تز این افزایش مربوط به تولید واسا% 11. گذشته بوده است

. به عنوان مخزن انرژی استذغال سنگ در پروسه های تولید وترانسپورت 

درجه افزایش گرمای زمین می بایست تولید ومصرف بطور کلی  3برای حفظ 

این گزارش توضیح می دهد که بدون راه حل های عاجل و اساسی ! کاهش یابد

درجه خواهیم بود، این  5.1تا  2.2شاهد افزایش درجه حرارتی به میزان 

عیت، افزایش تولید و مصرف گزارش هشدار می دهد که در صورت رشد جم

کاالها به شکل موجود یعنی در چهارچوب نظم و برنامه ریزی سرمایه داری، 

 3صبر کنیم بسیار مشکل خواهد بود که بتوان مرز  3121اگر بخواهیم تا 

چاره جوییهای قانع کننده در این . حفظ کرد 3011درجه افزایش گرما را تا سال 
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ر گازهای گلخانه ای است که محدود کردن و گزارش موکول به چنان کاهشی د

 یا حتی توقف کامل رشد اقتصادی جهان و محول کردن آن به آینده را ناگزیر 

 .می سازد

به دنبال توضیحات باال به سراغ  پدیده ای رویم که به شدت در حال رشد است 

 :و هر لحظه ابعاد پیچیده تری می یابد

 

   Smogمه دود 

ودگی هوا است که از گازهای سوخت اتوموبیل ها، دود پدیده ای از نوع آل

در شکل گیری این . کارخانجات و بعضا  گرد وخاکهای صحرایی ناشی می شود

، دی اکسید نیتروژن و دی (دی اکسید کربن)پدیده مولکولهای گاز کربنیک 

این پدیده اولین بار در بعد وسیع در هوای لندن در . اکسید گوگرد دخالت دارند

آلودگی هوا در لندن انچنان شدید شد که مرگ . به وجود آمد 0153مبر دسا

رقمی که با آمار مرگ و میر . نفر در طول یک هفته را به دنبال آورد 5111

حدود نیم میلیون تن دی اکسید گوگرد در هوا . معمول هفتگی تفاوت فاحش داشت

پدیده به کار از همان زمان برای این ( Smog)وجود داشت و اصطالح مه دود 

گازهای ذکر شده در باال عموما از ترافیک و دود کارخانجات ناشی . گرفته شد

باید توجه داشت که شکل گیری مه دود فقط از افزایش این گازها . می شوند

در ( Inversion)ناشی نمی گردد بلکه عوامل دیگری از جمله وارونگی هوا 

ی هنگامی که دمای هوا بر خالف وارونگی هوا یعن. شکل گیری آن دخالت دارند

حالت طبیعی، به موازات افزایش ارتفاع و فاصله گیری از سطح زمین، دچار 

شود و به این ترتیب درجه حرارت پایین جو کمتر از الیه های  افزایش می

وارونگی هوا یک حالت فوق العاده است که در آن هوای . گردد باالیی آن می

بیعی به ارتفاع باالی جو زمین صعود کند و بهمین گرم نمی تواند مانند حالت ط

دلیل گازهای نام برده و دیگر ذرات ناشی از سوخت، استهالک الستیک و ذرات 

این دو ماده منشا مواد پلی آروماتیک هیدرو کربن هستند که سرطان زا )آسفالت 
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-1بین )و هم چنین گرد وغبار صحرایی در ارتفاع کمی از زمین ( می میباشند

یکی از عوامل . محبوس می شوند(  Troposphereکیلومتر، تروپوسفر 00

شکل گیری این پدیده در شهرهای بزرگ غلظت هوا بر اثر افزایش ذرات و 

به طور مثال وارونگی هوا در شهرهای کوچک ودهات . گازهای نام برده است

ه نیز با ترافیک کم و عدم وجود کارخانجات رخ می دهد اما مهم این است ک

 -شهرهای بزرگ و نیمه بزرگ جهان از لوس. منجر به مه دود نمی گردد

آنجلس، نیویورک تا توکیو، پکن، شانگهای در بخش وسیعی از سال در معرض 

تهران و سایر شهرهای بزرگ ایران نیز به . این آلودگی وخیم هوایی هستند

ن نعمت سرمایه به ای. اندازه کافی با این آلودگی ارمغان سرمایه داری آشنا هستند

سان همگی نعمات آن بیشترین لطمه و خسارت را نصیب توده های میلیونی 

کارگرانی می سازد که در این مناطق کار و زندگی می کنند، آمار زیادی از 

طرف سازمانها وموسسات مختلف از جمله سازمان ملل دایر بر مرگ و میر بر 

هران منتشر شده است و می شود اثر آلودگی هوا در شهرهای مختلف از جمله ت

که من از آوردن آنها دراین جا خودداری می کنم زیرا بسیاری از آنها متناقض و 

مسأله اصلی این است که از همه این گزارشات با همه . غیر قابل اعتماد هستند

ضد و نقیض بودنشان یک نتیجه به دست می اید و آن اینکه میزان مرگ ومیرو 

لودگی هوا از جمله مه دود بسیار باال است و این فقط شامل ضایعات ناشی از آ

 -کودکان، سالمندان و آنهایی که از امراض قلبی و ریوی رنج می برند، نمی

شود، بلکه در شهرهایی نظیر تهران، مشهد و سایر شهرهای بزرگ ایران 

عامل دیگری  .ترکیبی از گروه های سنی متفاوت کارگران را در بر می گیرد

در شکل گیری مه دود تاثیر دارد خاکهای صحرایی، شنهای روان و مناطق که 

به طوریکه گازهای نام . تازه خشک شده تاالبها، دریاچه ها و رود خانه هاست

 -برده با این گرد و غبار ها مخلوط می شوند وپدیده مه دود را خطرناک تر می

ه سطح زمین نزدیکتر ب( چگالی باال)کنند زیرا این مخلوط با غلظت زیاد خود 

از اواخر )این پدیده که در شهرهای ایران باعث رنج بسیار می شود اخیرا . است
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مردم  لندن و جنوب شرقی انگلیس را به یاد فاجعه ( 3105آپریل 5مارس تا  

شدت آلودگی به حدی رسید که مسولین دولتی و . انداخته است 0153سال 

شارالطانی ودست پاچگی نخست . بمانند شهری از مردم خواستند تا در خانه ها

او گفت این پدیده . وزیر انگلیس دیوید کامرون در این رابطه شنیدنی است

بلی برای وی وسایر نمایندگان بورژوازی !!  ناراحت کننده ولی طبیعی است

همپالکی وی که همه گونه امکانات حفاظت و رفاه را دارند، فرو غلطیدن میلیون 

طبقه کارگر در گرداب این آلودگی های مرگزا، باید هم طبیعی  ها نفر از جمعیت

پژوهشگران سازمان محیط زیست لندن یکی از عوامل وقوع این . تلقی گردد

با گاز های ( از شمال غربی آفریقا)حادثه را مخلوط شدن گردو غبار صحرا 

 در همین رابطه الزم است ذکر کنم که. معلق در هوای انگلیس قلمداد کردند

با رطوبت هوا، اسیدهائی را ( سولفورها و نیترات ها)اکسیدهای گوگرد ونیترژن 

. به وجود می آورند که به نوبه خود باعث اسیدی شدن و سوزش چشم می شود

این اسیدها از طریق تنفس وارد خون و اورگانهای بدن شده و عوارض جدی 

دها بر بدن را حدس زد برای اینکه بتوان حدود تخریبات این اسی. تولید می کنند

می توان تاثیرات مخرب و زایل کننده آنها بر نمای ساختمان ها و سنگ ها را 

کل طبقه . شارالطانی فقط خاص دیوید کامرون و امثال او نیست. مشاهده کرد

سرمایه دار همواره منافع طبقاتی خودرا به عنوان منافع عمومی جار می زند و 

سرمایه داران در حوزه مسائل . تزریق می کند کارگران این دروغ را به ذهن

نقش » زیست محیطی نیز با به کار بردن الفاظ و عبارات فرا طبقاتی نظیر 

عواقب مخرب آلودگی های محیط بر » یا « انسان در تخریب محیط زیست

به طور کلی و مستقل از اینکه این انسانها ابوابجمعی کدام « زندگی انسان ها

تند یا در چه شرائط معیشتی و اجتماعی قرار دارند، دست به طبقه اجتماعی هس

آن ها بسیار مزورانه و توهم پردازانه از تخریب . بدترین عوامفریبی ها می زنند

محیط زیست توسط صنعت و نه توسط سرمایه سخن به میان می کشند، در 

م در برابر طبیعت صحبت کنفرانس های زیست محیطی از تغییر سیاست مرد
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کاربرد این فرمولبندی ها و عبارات عوامفریبانه از سوی نظریه  !!کنندمی 

اول . پردازان و نمایندگان فکری بورژوازی دو هدف معین را دنبال می نماید

القاء این فریب شرارت آمیز به کارگران که گویا خود آن ها یعنی توده کارگر 

پرده انداختن بر نقش و دوم  !! نیز در آلوده سازی محیط زیست سهم مهم دارند

سرمایه که یگانه عامل واقعی تمامی فاجعه آلودگی محیط زندگی و کار 

برای افشای عوام فریبی اندیشمندان، ایدئولوگها و نمایندگان فکری و . انسانهاست

فرهنگی سرمایه الزم است پرونده آنها در همه حوزه های اصلی تولید و توزیع 

که می بایست در همه مباحث و بررسی ها  نکته ای. مورد بررسی قرارگیرد

مورد توجه قرار گیرد آن است که در گفتگو پیرامون استفاده از مواد شیمیایی 

مضر، کشف و استخراج منابع انرژی جدید، نحوه رفتار با حیوانات اهلی در 

حوزه تولید وتوزیع مواد غذایی، جنگل زدائی و فراوان موضوع مشابه دیگر، 

ممکن . ا نقش مخرب مناسبات سرمایه داری مطمح نظر استهمیشه و همه ج

است این یا آن سرمایه دار منفرد در پروسه انباشت و بازتولید سرمایه خود شیوه 

و گاهی عقب (   Organic farmingبطور مثال کشاورزی آلی،)های خاص 

 افتاده ای به کار گیرند که با تولید وسیع و انبوه سرمایه داری مدرن مطابقت

بحث ما (.  زیرا تولید سرمایه داری همواره تولید توده وار کاال ست)نداشته باشد 

نه بر این موارد استثنائی که بر روی عملکرد سراسری نظام سرمایه داری و بر 

روی روش ها و تکنیک های مورد استفاده این نظام  برای کاهش هزینه های 

 .ا متمرکز استانباشت و افزودن بدون هیچ مرز و محدوده سوده

 

  (Deforestation)جنگل زدائی  یا قطع دستگاه تنفسی زمین

میلیون  32گزارش می دهد که سالیانه  3111/11/02کمیسیون اروپا در تاریخ 

متر مکعب چوب غیر قانونی وارد اروپا می شود زیرا اروپا بزرگترین وارد 

یر قانونی و از کل این واردات غ% 31. کننده چوب و کاالهای جنگلی است

نهاد مسؤل تولید کشاوری و . بیشترین واردات از برزیل واندونزی می باشد
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 02در برآورد خود تصریح می کند که سالیانه ( FAO)خواربار سازمان ملل 

این کار از % 11میلیون هکتار از جنگل های بارانی از بین می رود و حدود 

اندازه تمامی کشور یونان  این مساحت به!! طرق غیر قانونی انجام می گیرد

 -گاز کربنیک ساالنه جهان از روند جنگل زدائی ناشی می% 31حدود . است

بانک جهانی، اندونزی و برزیل را بعد از چین و  3112ژوئن  21در . گردد

گزارش . امریکا در مقام سوم و چهارم تولید کنندگان گاز کربنیک جهان قرار داد

بوسیله نیکالس استرن  3112و هوایی در سال مجمع بین المللی تغییرات آب 

(Nicholas Stern ) همین نتیجه بانک جهانی را تأیید می کند و نشان میدهد که

گاز کربنیک جهان ناشی از جنگل زدایی یعنی چیزی بیش از گاز % 31

چیزی در حدود  3115-3111بین سالهای . کربنیک حاصل از حمل و نقل است

جنگل بارانی در اندونزی ( مساحت ایران% 0حدود )هزار کیلومتر مربع  05

 0.5و برزیل  3.5مقدار گاز کربنیک آزاد شده اندونزی . از بین رفته است

کل گاز % 03یعنی این دو چیزی در حدود . میلیارد تن در سال بوده است

بخش اعظم مسافتی که باین ترتیب . کربنیک جهان در سال را تولید کرده اند

رف تولید سویا، نخل روغنی و ذرت جهت تولید انرژی لخت می شود ص

به این ترتیب کوشش می شود تا سوخت فسیلی را تبدیل به . بیولوژیک می گردد

نمایند با این توجیه که گویا این سوخت آلودگی کمتری ( اتانول)سوخت الکلی 

اما این تظاهر عشق به محیط زیست از جانب نمایندگان سیاسی و فکری !! دارد

نگاهی کوتاه به موضوع . رمایه فقط یک عوامفریبی محض مدرن نمایانه استس

 -پرده از بیشرمی،  لجام گسیختگی، طبیعت آزاری و انسان ستیزی سرمایه بر

 . داردمی

مهمترین عامل در زمینه جنگل زدایی ترکیب باالی ارگانیک سرمایه در حوزه 

بار . ولیدات مشابه استجنگل، تولید کاالهای چوبی، انواع کاغذ، چسب و ت

آوری کار در اینجا بسیار باالست و نیروی کاری که برای بازتولید و ارزش 

افزائی حجم معینی سرمایه به کار گرفته می شود، در قیاس با خیلی قلمروهای 
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این حوزه نیز پایین تر از برخی  مبدأنرخ سود به همین دلیل . دیگر کمتر است

 -انباشت و پیش ریز مستقیم سرمایه در سطح بینمیزان . حوزه های دیگر است

المللی در این عرصه در طول تاریخ آنچنان بوده است که یکی از باال ترین نرخ 

در همین راستا رشد فزاینده حجم و ارزش سرمایه ثابت . رشد ها را داشته است

. این حوزه نسبت به افزایش شمار کارگران بسیار فاحش و حیرت زا بوده است

را در ( Stora)ی مثال شرکت تولید چوب، کاغذ و مقوی سوئد بنام استورا برا

این شرکت که یکی از قدیمی ترین شرکت های دنیاست و قدمتش . نظر بگیریم

یک شرکت خالص چوب و کاغذ  0121میالدی می رسد در سال  0311به 

ر این رقم د. هزار تن کاغذ رسید 31میزان تولیداتش به حدود  0115در . شد

استورا بعد . هزار تن به وسیله چهار ماشین تولیدی افزایش یافت 51تا  0102

از جنگ دوم یکی از بزگترین تراست ها در نوع خود در سطح جهان شد و در 

نسل جدید ماشین های تولید کاغذ آن به میدان آمد که تولیدی به  0153سال 

و طول  3به عرض این ماشین ها . هزار تن کاغذ در سال دارند 021میزان 

 0123در سال . متر کاغذ تولید می کنند 311متر است و در هر دقیقه  031

آخرین نسل ماشین تولید کاغذ شرکت وارد چرخه تولید گردید  که  حجم تولید 

هزار تن کاغذ را پشت سر نهاد و رکورد جدید تولید   511ساالنه اش مرز 

این ماشین که بزرگترین و قیمت . متر کاغذ در دقیقه را کسب کرد 0133

میلیون دالر است و در هر شبانه روز  210سریعترین ماشین دنیاست بالغ بر 

شرکت استورا در سال . ساعت تمام کار یعنی سه شیفت متوالی کار می کند 35

تراست حاصل این ادغام نه . یکی شدند( Enzo)با شرکت فنالندی انزو  0111

ید کاغذ، چوب و کاالهای مشابه است که فقط یکی از بزرگترین صنایع تول

عرصه تولید، مالکیت جنگل، زمین وتوزیع کاالهای خود را به پهنه تمامی جهان 

کارگر  31111حدود  3102در سال ( StoraEnzo)شرکت . بسط داده است

مولد و غیرمولد را استثمار می کرده است و میزان و حوزه های تولیدش مشتمل 

میلیارد  0.2میلیون تن ماده اولیه انواع کاغذ،  5.5کاغذ، میلیون تن  00،2بر  
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میلیون متر مربع  3.1میلیون متر مربع چوب و  5.3متر مربع کاغذ کارتن، 

در  انزو-استوراسرمایه گذاری . بوده است( نیمه ساخته)چوب آماده استفاده 

 521میلیارد یورو و سود ساالنه اش معادل  01.5به میزان  3102همین سال 

سرمایه ی و ( Overcapasity)ظرفیت باالی . میلیون یورو گزارش شده است

درجه بارآوری کار شرکت به حدی است که گاهگاه بعضی تولیدات و یا ماشین 

شرکتی با چنان .  های خود را برای همیشه متوقف و کارگران را اخراج می کند

ی جدید پیش ریز رشد تولیدی و انباشتی با این ارقام نجومی تشنه حوزه ها

اضافه ارزش حاصل . سرمایه است و در این رابطه از هیچ چیز نمی گذرد

استثمار وحشیانه کودکان پاکستانی در عرصه جمع آوری کاغذ های زاید از 

میان کوه زباله ها در حلبی آباد های شهرهای بزرگ بخشی از اقالم سود ساالنه 

 . اش را تشکیل می دهد

ده متفکران بورژوازی در مورد جایگزینی سوخت های به جار و جنجال گستر

پیش تر گفته شد که ترکیب ارگانیک سرمایه در . فسیلی با اتانول باز گردیم

نکته ای که با رجوع به . تراست های عظیم صنایع چوب و کاغذ بسیار باالست

ن این قلمرو نیز به دلیل همی مبدأنرخ سود . نمونه خاص استورا آن را نشان دادیم

زیرا کوه سرمایه . ) ترکیب ارگانیک بسیار باال، علی االصول کامالً پائین است

ثابت آن ها مولد و منشأ هیچ اضافه ارزشی نیست و نیروی کار مورد 

استثمارشان یا تنها سرچشمه اضافه ارزش هم به طور نسبی و در قیاس با بخش 

کیب آلی سرمایه ،قبل این تراست ها با این تر( ثابت سرمایه بسیار محدود است

از هر چیز در فرایند متعارف تشکیل نرخ سودها مقادیر معتنابهی از اضافه 

ارزش تولید شده توسط کارگران قلمروهای دیگر را نصیب خود می سازند، اما 

. این نیز برای دستیابی آن ها به نرخ سود مطلوب و ایدآلشان کفایت نمی دهد

و حیاتی به پیش ریز بی مهار سرمایه در  تراست های مورد بحث  نیاز اساسی

حوزه هائی که استثمار . حوزه های استثمار نیروی کار شبه رایگان دارند

بربرمنشانه بیشترین شمار کارگران با نازلترین دستمزدها را برایشان مقدور 
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. سوای این باید به تمامی دسائس متوسل گردند تا هزینه تولید را پائین آرند. سازد

جنگل های برزیل، چین، امریکای التین، روسیه، اندونزی و اروپای  تبدیل

شرقی به بیغوله ها و برهوت ها، در این گذر روی می دهد و دقیقاً در همین 

جاست که دم خروس جایگزینی سوخت های فسیلی با اتانول نیز از الی عبای 

 حضرت» سود اندوزی بورژوازی بیرون می زند و تکلیف قسم های غلیظ 

اندیشمندان، ایدئولوگها، و . نمایندگان سرمایه را روشن می سازد« عباس

نمایندگان مستقیم سرمایه از مدتی پیش بوق وکرنا راه انداخته اند که با کار برد 

در سوخت اتوموبیل گویا راه حلی برای ( Ethanolالکل، اتانول )بیو انرژی 

در سوئد این مسأله با . دمحیط زیست و جانشینی برای انرژی فسیلی یافته ان

 Luiz Lula Da Silvaوقت برزیل لولو « سوسیالیست» دعوت رئیس جمهور 

نتیجه جلسات و گفتگو ها باز . آغاز شد 3112در سپتامبر ( 3113-3101)

برزیل که . شدن حوزه پیش ریز جدیدی برای سرمایه کاغذ و جنگل سوئد گردید

بزرگترین بازار کاالهای مصرفی  ششمین اقتصاد بزرگ جهان است و هم اکنون

و سرمایه ای سوئد در امریکای التین می باشد مرکز پیش ریز سرمایه های این 

اما پرسش اساسی این است نتیجه جنگل زدایی در برزیل و تولید . قلمرو شد

الکل برای ترانسپورت چیست؟ مگر نه این است که الکل نیز در اثر سوخت 

پس این جار و جنجال ها سوای . ار آب می شودتبدیل به گاز کربنیک و بخ

جز اینکه مغز کارگران دنیا را . عوامفریبی چه موضوعیت دیگری دارند

شستشو دهند و و شبیخون سرمایه به طبیعت و لشکرکشی سرمایه ها برای 

استثمار نیروی کار شبه رایگان در اقصی نقاط جهان را به حساب مبارزه با 

واقعیت این است که در این گذر به تنها چیزی که !! سندآلودگی محیط زیست بنوی

سرمایه به هر .  هیچ اندیشه نمی شود سالمتی محیط زیست انسان و حیوان است

 -چه دست می زند و به هر کجا روی می نهد از مساماتش گند و خون بیرون می

بل ریزد، از جمله محیط زندگی انسان ها و سایر موجودات را آلوده تر و غیرقا

جنگل زدایی از یک سوی باعث از بین رفتن انواع گونه .  زیست تر می کند
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های حیوانی و گیاهی می شود،  ضربه ای که به این ترتیب بر سیستم 

اکولوژیک وارد می گردد جبران ناپذر است زیرا بازگشت نسلهای از دست رفته 

سی میلیون ساله حیوانات و گیاهان امکان پذیر نیست، و قطع درختان دستگاه تنف

از سوی دیگر با تولید به اصطالح انرژی بیولژیک . زمین را نیز از بین می برد

همان آلودگی ها بر سر محیط و طبیعت خراب می گردد، با این تفاوت که این 

بار دستگاه تنفسی زمین دچار لطمه ای جبران ناپذیر شده و توان آن برای سالم 

ی های ناشی از سیستم ضد بشری سرمایه داری نگهداری هوا از کثافات و آلودگ

 .را شدیداً کاهش یافته است

 

 !به دنبال منابع جدید انرژی درب دوزخ را هم باید کوبید

پیش تر گفتم که آخرین کنفرانس مجمع بین المللی تغییرات آب هوایی در برلین 

بدون راه حل های عاجل و اساسی شاهد افزایش درجه حرارتی »تحت عنوان 

تأکید کرده است که در فاصله میان « درجه خواهیم بود 5.1تا  2.2میزان ب

میزان رشد گازهای گلخانه ای بیش از دهه های گذشته  3101تا  3111سالهای 

این افزایش مربوط به تولید % 11کنفراس اضافه می نماید که .بوده است

ورت به عنوان واسنفاده از نفت، گاز و ذغال سنگ در پروسه های تولید وترانسپ

حال نگاهی به حوزه انرژی، کارکرد و سمت و سوی . مخزن انرژی بوده است

سرمایه جهانی در دورانی بیاندازیم که بیشترین تحقیقات و تخمینها مبرمیت 

 -کاهش تدریجی مخازن متعارف و تا کنونی نفت وگاز را هشدار داده و تأکید می

داری با کاربرد هر چه بیشتر  همانطور که گفتم توسعه سرمایه. کرده است

. هر چه کمتر نیروی کار عجین بوده است نسبیماشین آالت و به کارگیری 

امری که افزایش مستمر ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش رو به افت نرخ سود 

رشد ابزارهای تولید نسبت به نیروی کار، متضمن . را به دنبال داشته است

یعنی هر کارگر  برروی شمار هر چه . استافزایش بار آوری کار اجتماعی 

بیشتری ماشین آالت کار می کند، همزمان مواد خام بیشتری به کار می گیرد و 
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به بیان دیگر، توسعه نیروهای تولیدی . نتیجتا حجم انبوه تری کاال تولید می نماید

به . موجب باال رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و همزان کاهش نرخ سود میگردد

سرمایه جهت . دلیل ساده که کاال ها اکنون کار زنده کمتری جذب می کننداین 

 افزایش طول. خنثی کردن گرایش نزولی نرخ سود مکانیسم هائی در دست دارد

پائین آوردن هزینه های تولید، افزایش  روزانه کار، باال بردن شدت کار،

ان در زمره این بارآوری کار اجتماعی و تمامی اهرم های تشدید استثمار کارگر

سرمایه به رغم استفاده از همه این ساز و کارها باز هم به . مکانیسم ها هستند

گونه ای اجتناب ناپذیر و محتوم به ورطه بحران می غلطد، بحران ها در 

صورت آمادگی طبقه کارگر و وجود جنبش سازمان یافته، شورائی، آگاه و 

رای نابودی سرمایه داری را فراهم و نیرومند این طبقه می توانند شرائط الزم ب

تکمیل کنند، اما در غیر این صورت و در غیاب چنین جنبشی نقش معکوس ایفاء 

در چنین وضعی سرمایه است که زمام کار را به دست می گیرد و . می کنند

سرمایه گذاری جدید  .کار چالش خروج از بحران می سازدبحران را ساز و 

یلیون ها کارگر راهی برهوت بیکاری و گرسنگی و م. عجالتاً متوقف می شود

 -مرگ ناشی از فقر می شوند، روزانه کار طوالنی تر و فشار کار افزون تر می

شود، بهای نیروی کار بسیار بی رحمانه سالخی می گردد و امکانات معیشتی و 

شرکت ها و مؤسسات . رفاهی کارگران دستخوش شبیخون ها می شود

خارج می گردند و دارائی های آن ها با بهائی نازل  به  ورشکست شده از دور

تصاحب غول های بزرگتر سرمایه داری در می آید، فرایندی که پاالیش سرمایه 

نامیده می شود زیرا سرمایه اجتماعی هر کشور یا بخش بحران زده سرمایه 

ل جهانی از این طریق به طور عاجل و صدالبته که بسیار گذرا، برخی پاشنه آشی

به )در همین راستا انبوهی سرمایه ناپدید می شود  .ای خود را پاالیش می کنده

 -و باالخره به دنبال همه این رویدادها حالتی پیش می( دلیل نزول ارزش سرمایه

آید که سرمایه های باقی مانده شرائط الزم برای تولید مجدد، کسب سودهای انبوه 

. عه انباشت را احراز می کنندو حصول نرخ سود مطلوب  و پاسخگوی توس
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سرمایه داری با بیکاری و آوارگی صد ها میلیون کارگر در سراسر جهان و 

سرشکن کردن بار بحران بر زندگی توده های کارگر از ورطه بحران خارج 

می شود، دست به انباشت  بسیار انبوه تر و غول آساتر می زند، بارآوری کار 

ید و کاربرد  تکنیک و صنعت پیچیده تر باال اجتماعی را از طریق کشف و تول

می برد،  سیر صعودی  ترکیب ارگانیک خود را قهراً ادامه می دهد و سرانجام 

 -بحران. چند گام آن سوتر به باتالق بحرانی کوبنده تر و گسترده تر فرو می افتد

ها تکرار می شوند و در این گذر فاصله وقوع آن ها هر چه کمتر و قدرت 

افزایش بیشتر ترکیب ارگانیک . گی و تخریب آن ها هر چه بیشتر می گرددکوبند

سرمایه که خود بانی بحران اقتصادی است پس از بحران به صورت عاملی در 

انکشاف حوزه های جدید سرمایه، تولید هر چه انبوه تر کاال و استفاده از تفوق 

تولید شده توسط کارآیی های باال برای جذب سهم عظیم تر اضافه ارزش های 

برای بررسی تأثیر این فرایند بر آلوده سازی هر . کارگران جهان عمل می کند

 . می رویم چه وخیم تر محیط زیست این بار به سراغ حوزه انرژی

کمپانی بزرگ نفت وگاز در سراسر جهان وجود دارد که  012در حال حاضر 

   ه نه چندان دوردر گذشت. واحد از  بزرگترین آنها امریکایی هستند 35

تقریبا « هفت خواهران نفتی»هفت کمپانی بزرگ نفتی به نام  0151-0121

چهار کمپانی از این هفت . تمامی نفت دنیا از تولید تا توزیع را در کنترل داشتند

« کمپانی نفت استاندارد» خواهران از دل کمپانی بزرگ امریکائی بنام 

(Standard Oil Company )تراست عظیم نفت استاندارد . ودندبیرون آمده ب

با سرمایه ای  John D Rockefellerتوسط  جان راکفلر  0132در سال 

سرمایه یک  0132شرکت در سال . هزار دالر تأسیس شد 11111حدود 

 2.5و سپس به  0123میلیون دالر درسال  3.5میلیون دالری خود را به 

تا . دت هر چه بیشتر ادامه یافتاین روند با ش. می رساند 0125میلیون دالر در 

اینکه فشار رقابت سهمگین سودجویانه درون بخش های مختلف بورژوازی 

امریکا رئیس جمهور این کشور را مجبور به صدور دستور انحالل کمپانی 
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میلیون دالر در اختیار داشت، شمار  011شرکت سرمایه ای به میزان . نمود

کل تولید نفت امریکا % 35رسید و  می 31111کارگران مورد استثمارش به 

منجر به شکل  0100انحالل شرکت نفت استاندارد در سال . را در اختیار داشت

بخشی از این شرکتها با شرکت های نفتی . شرکت از دل آن شد 22گیری 

و شرکت نفت  British Petroleumبزرگ دیگر نظیر شرکت نفت انگلیس 

م شدند و امروز سه کمپانی بزرگ نفت در هم ادغا Shell Corporationهلند 

کمپانی )و گاز امریکایی وجود دارد که سرمایه اولیه آنها متعلق به کمپانی مادر 

میزان سرمایه و سود این سه  3102طبق گزارش سال . است( نفت استاندارد

 :تراست بزرگ نفتی به ترتیب زیر بوده است

 

 ارقام به میلیارد دالر:  2جدول 

تعداد  مایهسر نام شرکت

 کارگران

 دارایی سود

XXon mobil 

Corporation 

521.2 25111 52.5 531 

Chevron texaco 353 33111 53 231 

Marathon Oil 03.2 2232 3.2 52.3 

میلیارد دالر است یعنی چیزی در حدود  152مجموع دارایی این سه شرکت )

 (3102بودجه امریکا در سال % 3

میلیارد دالر و تعداد کارگرانشان  313.3روی هم  همین سه شرکت سرمایه 

رشد سرمایه آنها نسبت به سرمایه شرکت مادر چیزی در . نفر است 051232

 0511میلیون برابر بوده است در حالیکه افزایش کارگرانشان از حدود  1حد 

بنابر این رشد ترکیب ارگانیک سرمایه انها در این . برابر تجاوز ننموده است

من در اینجا به سایر شرکت های مشتق از . بوده است 5211ش از مدت بی

نمی پردازم زیرا یافتن میزان رشد سرمایه آنها ( شرکت دیگر 25)شرکت مادر 
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برابری  5211ولی همین قدر کافی است که افزایش . تقریبا غیر ممکن بود

ی آن را ترکیب ارگانیک سرمایه خانواده راکفلر را در نظر آریم تا تاثیر تاریخ

بر کل سرمایه اجتماعی کشورها یا سرمایه جهانی و به ویژه از لحاظ نقش و 

نکته اصلی . سویه تکامل صنعت و بهره وری کار در نظام بردگی مزدی دریابیم

حجم معینی ) زمانی هویدا می شود که ما مطلب را از نظر ترکیب فنی سرمایه 

وجه به رابطه ارزشی آ نها، به وسائل کار، ماشین آالت و مواد خام که بدون ت

وسیله شمار معینی کارگر در پروسه تولید به کار گرفته می شود، نسبتی که با 

محاسبه ارزش بخش ثابت و متغیر سرمایه پایه تعیین ترکیب ارگانیک می گردد 

تکامل تکنیک تولید و بارآوری کار در زمینه های . مورد توجه قرار دهیم( 

 -حوزه استخراج و تولید نفت شرائطی را فراهم میمختلف و به خصوص در 

سازد که به سرمایه اجازه می دهد تا با تکیه بر همین ترکیب فنی در مدتی 

برای روشن شدن مطلب به یک مثال . محدود به جهش های غول آسا دست یابد

 :می پردازم

Chesapeake Energy : 

 51یه ای به مبلغ تاسیس شد با سرما 0111یک شرکت گاز است که در سال 

این شرکت سرمایه ای به مبلغ ( 3102سال )اکنون . کارگر 01هزار دالر و 

میلیارد  2.11کارگر و سود ساالنه ای به میزان  03511میلیارد دالر و  00.3

هزار برابر رشد  323سال به میزان  35سرمایه این شرکت در . دالر  دارد

برابر بوده وترکیب  0331انش کرده در حالی که میزان رشد تعداد کارگر

 03.3دارایی آن رقم نجومی . برابر گردیده است 015ارگانیک سرمایه آن 

این شرکت هم اکنون بزرگترین شرکت گاز امریکا . میلیارد دالر را نشان میدهد

است و جالب اینکه صاحب تکنیکی برای تولید گاز است که محیط زیست 

. اکنون و بسیار بیشتر در آینده تهدید می کند بسیاری از جانوران وانسان هارا هم

عجالتاً ببینیم این استمرار بی انقطاع . من بعدا به  این نکته باز خواهم گشت

میلیاردها ( ارزش اضافی)افزایش انباشت سرمایه که حاصل کار پرداخت نشده 
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کارگر جهان و فقر و بیغوله نشینی صدها میلیون انسان ساکن نفتخیزترین 

ا یا همزنجیران دیگر آن ها در مناطق مختلف دنیاست، در چه حوزه کشوره

هائی صورت می گیرد؟ در همین گذر به این مسأله بپردازیم که فرایند تولید 

افراطی و کهکشانی سرمایه سوای همه سیه روزی هائی که به لحاظ استثمار، 

ایات دیگری تشدید فزاینده استثمار، کل بی حقوقی ها، ستمکشی ها یا دنیای جن

که به طور متعارف و به ویژه در پروسه وقوع بحرانها بر گرده توده های 

کارگر سنگینی می کند، با محیط زیست چه می نماید؟ چگونه محیط زندگی مارا 

به منجالبی از مواد شیمیایی، کوه های زباله حاصل کاالهای مصرف شده، زمین 

فته از دود، نسل دود شده دم کرده از افزایش حرارت،  شهرهای غبار گر

چند دهه پیش، از تهی شدن مخازن . جانوران،  و منابع تهی شده تبدیل می کند

دالر  21بعداً قیمت هر بشکه آن به بیش از . متعارف نفت و گاز سخن می رفت

در بازار جهانی سر بیرون آورد، سودهای طالئی این حوزه مطابق معمول 

اهها برای پیدایش ذخائر انبوه تر و استخراج این سرمایه را به کندو کاو تمامی ر

سرمایه داران همه ده کوره های دنیا را زیر . ذخائر با نازلترین قیمتها سوق داد

من در . پا نهادند تا به این هدف دست یابند و ستیغ های نوین سود را فتح کنند

ست مقدمه به بعضی از این اکتشافات و عرصه ها اشاره نمودم اما الزم ا

جزئیات کار سرمایه در هر کدام این قلمروها کمی دقیق تر مورد بررسی قرار 

 .گیرد

قبال صحبت کردم و در این رابطه از شرکت ( Oil sand)از قیر شنی 

Chesapeake پنجمین ذخایر  3111این شرکت در سال . امریکایی نام بردم

ت لوئیزیانا کشف کیلومتری زیر زمین در ایال 0را در ( shale gas)گاز جهان 

تکنیک این استخراج مانند . آغاز خواهد شد 3105نمود که استخراج آن از سال 

کیلومتری زیر زمین  2آنچه در مورد گازهای دفن شده درالیه های سلیت 

معمول است، با استفاده از یک چاه عمودی به همین عمق و سپس کیلومتر ها 

این تکنیک که . گیردحفاری در تمامی سطح افقی اطراف انجام می 
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نام دارد به این شکل عمل می کند  Frackingهیدروفراکتورینگ ویا فراکینگ 

با فشار ( بعدا به محتویات این مواد می پردازم)مواد شیمیایی % 01آب همراه با 

سنگ هائی که زیر فشار زیاد طی  -فوق العاده زیاد سنگهای سخت زیر زمین 

 ستحیل شده موجودات اعم از گیاه و جاندارانمیلیون سال تمامی اجساد م 251

  ،در الیه های خود ذخیره کرده استدیگر را به صورت حباب های ریز گاز 

این سنگها بصورت الیه های افقی بر روی هم قرار گرفته )خرد و حل می کنند  

و  استخراج. و با استفاده از پمپ های ویژه به سطح زمین منتقل می نمایند( اند

 312در امریکا و کانادا به میزان  3103این گازهای طبیعی در سال تولید 

تریلیون  012تمامی ذخایر جهان در این حوزه . میلیارد متر مکعب بوده است

متر مکعب تخمین زده می شود که در مقایسه با گاز طبیعی که تا کنون استخراج 

ابر ذخایر بر 3.5تریلیون متر مکعب، چیزی در حد  25شده و می شود یعنی 

مهمتر . آنرا دارا هستند%  02این ذخایر و چین % 32امریکا . تا کنونی است

از گاز استخراج شده و مصرف آن ودر نتیجه افزایش گازهای گلخانه ای، نوع 

مواد شیمیایی که در شکستن . تکنیک استخراج و مواد شیمیایی بکار رفته است

  .ه و هیچ کس از آن اطالع نداردهیدرولیکی به کار می رود تا کنون مخفی بود

Dick Cheney  قانونی در  3115در سال ( 3111-3110)معاون جرج بوش

کنگره امریکا به تصویب رساند که بر محرمانه ماندن این فرمول ها مهر 

هر حوزه استخراجی فرمول شیمیایی مخصوص به خود را )همیشگی کوبید 

جنگ پدر جرج بوش نیز بود از  گفتنی است که دیک چیینی که وزیر(. داراست

که سرویس، وسایل  Halliburtonمدیر عامل شرکت  3111تا  0115سال 

برای شرکتهای نفتی فراهم می کند، ... تولید، ترانسپرت، تکنیک استخراج و

این شرکت بزرگترین شرکت امریکایی است که بعد از جنگ عراق و . بود

همین شرکت همزمان . راق بستسقوط صدام،  قرارداد نفتی با دولت وقت ع

میلیارد دالری با پنتاگون برای حمل وسایل نظامی و تجهیزات آن به  2قرارداد 

اخیرا یک البراتوار بخشی از محتویات یکی از این . عراق، منعقد ساخت
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ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در تکنیک فراکینگ را از طریق تجزیه آب های 

، Benzeneاین ترکیبات شامل . نموده است آلوده اطراف چاه ها افشاء

toluene ،Xylene  وEthylbenzene در همین جا الزم است سوال . است

چرا چنین موادی Solvents) )های شیمیایی  کنیم که ازمیان این همه حالل

مواد مشابه . انتخاب شده است، جواب از نقطه نظر شیمیایی بسیار ساده است

قادر به حل   Salt))ر حالی که به طور مثال نمک یکدیگر را حل می کنند، د

گازی  است که به راحتی متان موجود در الیه های سلیت   بنزن. متان نمی باشد

سرطان زاست که درست به علت گازی بودن ای اما این ماده . را حل می نماید

آن در حالت متعارف برای انسان بسیار خطرناک میباشد و تولوئن نیز ماده ای 

است دو ماده دیگر نیز سمی هستند که به ( هر چند کمتر از بنزن)طان زا سر

در همین جا اضافه کنم که اخیرا . خصوص برای موجودات آبزی مهلک میباشند

در سایتهای این شرکتهای استخراجی که چنین تکنیکهای ضد بشری و ضد 

ن و نظیر آن مانند صابو) محیط زیستی  را به کار می برند لیستی از مواد حالل 

 -آورده می شود و چنین وانمود می( که هیج خطری برای انسان و طبیعت ندارند

نوعی !! کنند که گویا این موادند که در این تکنیک مورد استفاده قرار می گیرند

باید از . شارالتانی وعوام فریبی آشکار که ذاتی سرمایه و سرمایه داران است

ک ر مواد مورد استفاده در این تکنی، اگدیک چنی پرسید که اگر چنین است

راستی، راستی از نوع مواد بدون خطر می باشند پس این همه توجیه کاری، این 

همه علم و کتل و کمپین برائت که گویا اصالً دست از پا خطا نشده است و هیچ 

ترکیب مضر شیمیائی توسط مؤسسات فوق به گار گرفته نشده است و نظائر این 

 :به قول سعدی!! ست؟ها برای چی

گفت از حمام گرم  -از کجا میآئی ای اقبال پی -آن یکی پرسید اشتر را که هی)

دیک چنی بسیار خوب می داند که ( گفت خود پیداست از زانوی تو –کوی تو

مواد مصرف شده تا چه حد مرگزا هستند و قسم های غلیظ و شدید وی برای 

او حق دارد . بودن وی سرچشمه می گیرد انکار ماجرا نیز اتفاقاً از همین مطلع
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این جنایت سرمایه را استتار کند زیرا در غیر این صورت باید صریح و برمال 

بانگ زند که برای کسب سود بیشتر سرمایه ها حاضر به برنامه ریزی موحش 

ترین کشتارهاست، همچنان که در عمل، به صورت روتین چنین می کنند و 

هنگامیکه به مواد واقعی بکار رفته در پروسه . رده استسرمایه تاریخاً چنین ک

استفاده از تکنیک فوق نظر می افکنیم نگرانی توده های کارگر ساکن مناطق 

استخراجی و کارگرانی که در این حوزه تولید شرکت دارند را درک می کنیم، 

از طرف دیگر شیادی و رذلی کسانی نظیر دیک چیینی را می بنیم که سعی 

. چهره مخوف ضد بشری خود را زیر نقاب قانون سرمایه مخفی سازند دارند

خوانندگان این متن را به دیدن فیلم ها و گزارشات مستندی که دراین رابطه 

اخیرا در وسایل ارتباط جمعی انتشار یافته است و به امراض عجیب و ناگهانی 

.  دعوت می کنمکه ساکنان مناطق استخراجی دچار آن می گردند، اشاره دارند،  

گاز متان که در آبهای سطحی نزدیک به چاه های فراکینگ اندازه گیری شده 

همین تکنیک . برابر مقداری است که در مناطق غیر استخراجی وجوددارد 02

کیلومتری زمین با  0در استخراج گازونفت خام از رسوبات سنگی در عمق 

ذخایر این نوع نفت . دگاز نیز استفاده می شو% 51نفت خام و % 31محتوی 

میلیارد بشکه در جهان  255تا  225نامیده می شود چیزی در حدود   tightکه 

هر چند ممکن است این تخمینات قدری اغراق آمیز باشد، باز هم دال بر . است

این نکته است که جهان سرمایه از سر تا نوک پا به این نوع انرژی وابسته است 

مستمراً رو به باال افزایش رفته است  0131ال و همچنانکه تولید نفت از س

 .، این روند تا قطره آخر این انرژی طی خواهد شد(0 فیگور)

 

                       ارقام از طرف: تولید نفت به میلیون بشکه در روز 0فیگور  

Information Administration EIA     Energy 
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از % 55البته . در دنیا وجود دارد میدان نفتی 21111در حال حاضر تعداد 

نفتی که امروز به عنوان ماده اولیه و کمکی در کارخانجات و موسسات تولیدی 

میدان نفتی تولید می گردد و این خود می رساند  011مصرف می شود تنها در 

. که چه مخازن عظیمی هنوز موقعیت عرض اندام در بازار جهانی نیافته اند

میلیون بشکه نفت  051حال حاضر چیزی در حدود  مصرف انرژی جهان در

این % 51در روز است که ( اگر بخواهیم این نیاز را به صورت نفت بیان کنیم)

برای مقایسه تولید نفت در طول تاریخ آن می توان رقم . انرژی از نفت می باشد

 .مقایسه کرد 0111هزار بشکه اوایل  511میلین بشکه امروز را با  10

شنفکران کافه نشین، تمامی گروه های سبز و بسیاری از چپ ها نیز محافل رو

این سوال را طرح می کنند که آیا مسایل زیست محیطی مسأله کارگران است؟ 

در حالی که آن ها بعضا کار ندارند و اگر دارند به شدید ترین وجهی مورد 

اگر دارند استثمار قرار می گیرند، حقوق معوقه دارند، سر پناهی ندارند ویا 

بیغوله ای است که فقط شب را درآن برای فردای کار سر می کنند و در هر حال 
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من در اینجا فقط از کارگرانی . مسائل ومشکالتی عظیم تر از محیط زیست دارند

که در محیط های کار آلوده به انواع سم ها،  مواد شیمیایی مضر برای انسان و 

افزایش سود سرمایه داران مشغولند، صحبت  حیوانات، به تولید انواع کاال ها و

نمی کنم،  هر چند این بخش عظیم طبقه کارگر بد ترین شرایط کار را داراست و 

در معرض مستقیم خرابی ها چه در محیط کار  و چه کل زندگی است، با این 

همه صحبت فقط بر سر اینها نیست  بلکه سخن از تمامی کارگران یعنی معلمان، 

کارمندان ادارات،  پرستاران،  کارمندان بخش های خدمات ادارای، بیکاران،  

میلیون کارگر  21به عالوه فقط از . است...  خدمات توزیع کاال و دانشجویان و

میلیارد کارگر ساکن دنیای سرمایه داری،  5ایران هم حرف نمی زنم بلکه از 

غذایی ناشی از ساکن جهنم آلوده به انواع سموم در هوا، زمین، آب  و مواد 

شاید برای سبزها . انباشت سرمایه و تولید افراطی سرمایه داری صحبت می کنم

و چپ های حزب نشین آکادمیسین و اهل بحث های مریخی،  موضوع محیط 

اما از منظر یک کارگر دارای حداقل !! زیستی مقوله مهم زندگی کارگران نباشد

ودگی محیط زیست جزء مهم سرمایه داری مبارزه علیه آل روابط شعور ضد

محافل باال با هزار اگر واما به . اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتی روزمره اوست

توده های کارگر، وانمود می کنند که می توان سرمایه داری و تمامی لجنزار و 

گویا این جنایات !! و به سامان آورد!! جنایاتش را با کمی چاره جویی انسانی کرد

و محیط زندگیشان چیزی موقت، گذرا، ناشی از سهل انگاری  بر علیه توده ها

سرمایه داری،  روابط تولیدمسایلی که همزاد . سرمایه داران منفرد است... و

در هیچ کجای تاریخ بشر هیچ طبقه حاکمی این چنین . دیر پا و ساختاری هستند

یت بر علیه بشریت، تمدن و اساس زندگی بخش اعظم جمعیت جهان دست به جنا

شما که عاجزانه و ریاکارانه از درون همین سیستم جهنمی چاره . نزده است

درمان دردها را می جوئید، عمالً فقط جلوگیری ازسقوط اجتناب ناپذیرش را 

دنبال می کنید، کارتان صرفاً این است که به کمک برخی وصله پینه ها به این 

رش را بر سینه توده های نظام مجال دهید تا برای مدت مدیدتری وجود بختک وا
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بحث های زیست محیطی به شیوه موجود، صرفاً فریبکاری . کارگر سنگین سازد

احزاب سرمایه در رابطه با کارگران و چانه زنی آنها بر سر طول و عرض 

محیط زیست از دید یک کارگر  .موقعیت و مالکیت و قدرت با همدیگر است

همین راستا یکی از حیاتی ترین  آگاه، امر مرگ و زندگی طبقه کارگر و در

این کارگرانند که . عرصه های پیکار ضد سرمایه داری توده های این طبقه است

در محل کار، زندگی، محله ها و اماکن مسکونی خویش دائما در معرض ابتالء 

به امراض مرموز و شناخته شده یا نشده ناشی از موج مواد زائد، هوای آلوده، 

د غذایی آلوده و مشکوک، لباس آلوده به سموم و فلزات خطر آب های آلوده، موا

سرمایه  روابط تولید. قرار دارند... ناک، کاالهای تولید شده از مواد مضر و

. داری هیچگاه و تاریخا هیچ وقت هیچ ارزشی برای جان کارگر قائل نبوده است

ت سرمایه، انباش.  سود در این شیوه تولید، نقطه آغاز و فرجام همه امور است

تولید کاال، دورچرخی و فروش محصوالت و رسیدن به سود و سرمایه انبوه تر 

 -تمامی آن چیزی است که شیارهای مغز سرمایه دار و نمایندگان فکری سرمایه

در این وادی هیچ جائی برای ورود هیچ میزان احساس . داری را پر کرده است

اش تولید، زواید ناشی از تولید، مسؤلیت انسانی در باره محیط زیست، ریخت و پ

برآورده کردن نوعی احتیاج )حتی اینکه کاالی تولید شده غیر از ارزش مصرفی 

محتوی چه مواد مضری است و چه بر سر انسان می آورد، یا سایر ( اجتماعی

تاریخ چند صد ساله این نظام لحظه، به لحظه شاهد . مسائل مشابه وجود ندارد

داران به محض احساس کاهش سود در یک قلمرو، منطقه بوده است که سرمایه 

ترک می کنند واز خود فقط بیغوله ( اعم از کارخانه یا انبار یا هر چیز دیگر)را 

. ها، ویرانه های غیرقابل سکونتی باقی می گذارند که آشیان جغدها می گردد

اری نگاهی ساده به رشد اقتصادی کشورها، آنچه جماعت اقتصاددانان سرمایه د

رشد تولید ناخالص داخلی می نامند، نشان میدهد که کشورهایی نظیر بنگالدش و 

کشورهایی که رشد )رشد % 01رشد، هند و فیلیپین هریک با % 3.3چین با 

با مشکالت عظیم آب وهوایی و زیست ( اقتصادی باالیی در جهان داشته اند
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اصل استثمار اضافه ارزش های نجومی و سودهای کالن ح. محیطی مواجهند

میلیاردها کارگر این جوامع جیب سرمایه داران دولتی و خصوصی و شرکای 

بین المللی آنها را پر می کند، بخشی از این سودها در دست دولت سرمایه 

صرف تاسیسات پایه ای مورد نیاز چرخه ارزش افزایی بیشتر سرمایه اجتماعی 

شهر سازی و غیره می گردد نظیر شبکه های آب وبرق، جاده، راه آهن، بندر، 

و همزمان زندگی همان توده های کارگر خالق سودها و سرمایه ها، محیط 

این جنایت ها . طبیعی محل سکونت و خانه و کاشانه آنان آلوده و نابود می شود

 -صورت می گیرد و طبیعی است که هیچ سرمایه داری یا هیچ دولت سرمایه

انسان ها احساس نکند زیرا در مذهب  داری هیچ مسؤلیتی در قبال جان این

سرمایه تنها خاصیت وجودی کارگر آن است که اضافه ارزش و سرمایه تولید 

نماید، تا هست چنین کند و وقتی زیر فشار شبیخون های گوناگون این نظام از 

جمله شبیخون های جنایتکارانه زیست محیطی از بین رفت با کارگر دیگری 

شهر جهان که بیشترین نرخ رشد اقتصادی را  31 از میان. جایگزین گردد

 -شهر آسیایی در معرض بیشترین آلودگی های زیست محیطی می 3دارند، 

، (اندونزی)، جاکارتا (فیلیپین)، مانیل (هند)این شهرها عبارتند از کلکته . باشند

شهرهایی که رتبه های بعدی آلودگی را (. بنگالدش)وچیتاگونگ ( بنگالدش)داکا 

وجه مشترک تمامی این . از کرده اند، بمبئی و دهلی نو در هند می باشنداحر

شهرهای بزرگ با شهر تهران در پرشدن روزافزون آن ها از خیل کثیر انسان 

هائی است که مستمراً در جستجوی جائی برای فروش نیروی کار و تأمین نان 

آلودگی آبهای  آلودگی هوای شهر،. خود و خانواده به این مناطق کوچ می کنند

زیر زمینی و جاری اطراف شهرها دراثر ورود فاضالب شهری و صنعتی، 

پساب ناشی از زباله های شهری، هرچه مستمر شدن پدیده وارونگی هوا ، 

گسترش حلبی آبادها که فاقد حداقل امکانات متعارف شهری نظیر آب لوله کشی، 

هری در گوشه و کنار انباشت زباله های ش. برق شهری و سایر خدمات هستند

که در فصل های گرما و خشکی غبار ناشی از آنها بر آلودگی بیشتر هوای شهر 
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افزایش امراض ناشی از تغذیه بد و آلوده ی کارگران فقیر و . می افزاید

بیکاران، اقدامات پلیسی وحشیانه از جانب مسولین در این مناطق که با هجوم 

حقر کارگران را ویران می کنند، افزایش های تخریبی هر چند گاهی سر پناه م

دزدی، خرید، فروش و مصرف مواد مخدر، همگی این مصائب گریبانگیر توده 

های شهرهای بزرگ از سائوپولو، ریودوژانرو، بوینس آیرس، لندن، پاریس 

گرفته تا  کراچی، جاکارتا، کلکته، شانگهای، پکن، لوس انجلس، مکزیکو سیتی، 

جنایاتی است که از سوی نظام بردگی مزدی بر ... واز ونیویورک، تهران واه

هیچ بی مناسبت نیست که در این جا از گزارش دپارتمان . آنها اعمال می گردد

در مورد بدتر شدن وضع آب  3105آپریل  32محیط زیست چین در تاریخ 

: های زیر زمینی این کشور با جمعیت نزدیک به یک میلیاردی کارگری نقل کنم

از همه آبهای زیر زمینی تحت کنترل در چین محتوی چنان % 31حدود »

طبق گزارش رسمی . میزانی از آلودگی است که نمی تواند قابل نوشیدن باشد

بدتر % 52.5شهر بزرگ نشان می دهد که کیفیت آن  312تجزیه آب در 

آب های % 52طبق گزارش این سازمان « شده است 3100ازاندازه گیری سال 

اچه های چین آنچنان آلوده اند که حتی تماس انسان با آب آنها جاری و دری

ریشه همه این مصائب زیست محیطی دامن گیر محیط زندگی و  .مناسب نیست

کار کارگران در یکایک این کشورها در موجودیت و تسلط سرمایه داری قرار 

ها بهمین دلیل مسائل زیست محیطی نه تنها مسائل کارگران است بلکه تن. دارد

زیرا  اینها مسائل جاری و روز کارگرانند، . آنها مشکل گشای این فاجعه اند

مسائلی بین المللی که همچون خود طبقه کارگر جهانی اند و از همه مهمتر ناشی 

هستند که طبقه کارگر تنها آلترناتیو آن است و  اجتماعی-از روابط تولیدی

ز ستم، اسثمار، انسان و دورنمای رهایی طبقه کارگر یعنی رهایی بشریت ا

هنگامی . طبیعت ستیزی فقط از طریق نابودی همین نظام کار مزدی میسر است

که هیچ انسانی مجبور نباشد نیروی کارش را بفروشد، وقتی کاال و مفهوم آن از 

پهنه زمین برچیده شود و همه چیز تحت اراده آگاه جمعی آحاد انسانها در آید، آن 
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 -طبیعت باز می گردد و طبیعت حامی ابدی خود را میزمان انسان به آغوش 

 .یابد

ید که گویا شیوه !! این کشف جدید ول و اینکه !! سرمایه داری فاقد برنامه استت

هر سرمایه دار منفرد از ترازنامه مالی خود حرکت می کند و لذا هیچ کدام به 

د را فکر آخر و عاقبت محیط زیست نیستند، صاحبان شعبده گر و رسوای خو

فقط به این نتیجه می رساند که پس معضل نظام و کل بشرستیزی ها و 

این کاشفان !! هولوکاست آفرینی هایش از بی برنامگی آن، سرجشمه می گیرد

مزور و بی مایه و شیاد تئوری سفاهت آمیز خود را با این نیز تکمیل می کنند 

ست آمده به خوبی که همین روابط تولیدی با توجه به پیشرفت های علمی به د

این !! تواند و قادر است محیط زیست را به خوبی حراست و حفاظت نمایدمی

تمامی احزاب چپ قدیم، سوسیال دموکراسی . کشف مبتذل البته هیچ جدید نیست

از بدو تشکیل اش و تمامی احزاب چپ نمای سبز امروز تا کمونیستهای نوع 

اند و امروز نیز طرفداران پروپا روسی و چینی، از پیش هم چنین فکر می کرده 

همه اینها معتقدند که کافی است جامعه سرمایه داری را به . قرص این تئوری اند

دست افراد متخصص و مجرب دهید، کافی است کنترل هایی روی سرمایه 

اعمال شود، نخبگان علمی محیط زیست با عقل ماورای انسانی اداره امور را 

مایه داران به توصیه های پیامبرانه اینان گوش بدست گیرند و کافی است سر

دهند، آنوقت با توجه به پیشرفت های علمی و تکنیکی بدست آمده در همین 

سیستم قادر، همه مشکال حل خواهد شد و محیط زندگی انسانها بهشت برین 

 -همه اینها نهایتاً به معجزه گری کنترل دولتی سرمایه یا سرمایه!! خواهد گردید

شعور بورژوازی حتی در متعالی ترین بلوغ علمی . نترل شده می رسندداری ک

جرم سرمایه است . تقصیر بورژواها نیست. خود نیز از بیخ و بن ارتجاعی است

که چنین می کند، سرمایه است که موجودیت خود را از استثمار، استهالک، 

و  فرسایش و نیست سازی کارگر دارد و باید همین فرایند هالکت کارگر

بشرستیزی را تار و پود اندیشه و شعور و شناخت صاحبان خود یا نمایندگان 
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کاشفان تئوری فوق ظاهراً نمی فهمند که مشکل سرمایه داری . فکری آنها سازد

معضل این نظام . پیشرفته ترین برنامه ریزی ها را دارد. فقدان برنامه نیست

کهکشانی تر را تضمین کند و آنست که این برنامه ریزی باید تولید سود هر چه 

در این راستا باید بر هر چه انسانی است، از جمله سالمتی محیط زیست بشر 

 کنترل سرمایه، فراموش می کنند کاشفان دانشور نظریه.  شمشیر قهر فرود آرد

که مدارس، دانشگاه ها و انستیتوها، همگی حوزه ی پیش ریز سرمایه اند و 

آنها فقط با هدف باال بردن بهره وری کار و پیشرفت های علمی و تکنیکی 

 .افزایش غول آسای سود تنظیم می شود

دانشگاه ها و انستیتو های علمی نه تنها تکنیک و متدهای گوناگون تولید، نوع 

کاال و نحوه فروش و بازار یابی بلکه توده انبوه کارگران متخصص را برای 

می ارکستر سرمایه است و این خود بخشی از تما. سرمایه تربیت می کنند

انباشت سرمایه ملودی اصلی این روند تولید است، هر که با این ملودی رقصید 

شما با . در آن جا و مکانی دارد و از سود عمومی آن چیزی نصیبش می شود

تصورات واهی طبقاتی خود چنان شیفته سرمایه اید که فکر می کنید، فقط جامعه 

 بر استثمار و جدائی کارگر از کارش است که قادر طبقاتی و روند تولیدی مبتنی

زهی خیال شوم و باطل، اگر چنین بود که  !!به حل مسائل و مشکالت می باشد

نخبگان  وفرزانگان نشسته بر مسند قدرت سرمایه موفق می شدند از طریق 

 -دولتی کردن یا دخالت بیشتر دولت در اقتصاد تغییری در عملکرد سرمایه پدید

اگر چنین بود که سرمایه داری های . چهره ای اومانیستی به آن دهند آرند و

دولتی چین، شوروی سابق، تمامی اروپای شرقی سابق، کوبا، ویتنام می بایست 

یکی از نمونه هایی که این احزاب و گروه ها به !! بهشت محیط زیست باشند

و باصطالح عنوان نمونه و مرجع از آن یاد می کنند کشورهای اسکاندیناوی 

 35سوئد که سوسیال دموکراسی نزدیک به . جوامع رفاه عمومی سابق هستند

سال است بر آن حکمرانی پیوسته ونا پیوسته داشته است، همیشه و هنوز از 

مردن کف دریای بالتیک می نالد و نروژ نیز به علت سمی بودن ماهی های 
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خود ساخته  دریاهای اطراف،  کشت مصنوعی ماهی را جزء صنایع بزرگ

سازمان بهداشت و مواد غذایی سوئد زنان حامله و کودکان را از خوردن . است

بسیاری از ماهی های این دریا منع می کند و به سایرین نیز توصیه می نماید که 

بسیاری مناطق این . حداکثر فقط یک بار در هفته از ماهی این دریا استفاده کنند

تن مکان های مسکونی ارزیابی شده اند زیرا کشور فاقد شرائط الزم برای ساخ

در این مناطق شرکتهای تولید کننده فراورده ها، مواد اولیه و کمکی مضر و 

حال در اینجا از فاجعه فلج . خطرناک برای انسان فعالیت داشته اند و دارند

نوروسودین بر اثر استفاده از داروی تالیدومید، از بین رفتن تدریجی دریاچه ها 

اثر استفاده از کودهای شیمیایی در کشاورزی مدرن، از بحث در باره شرکت در 

های  ،  یکی از بزرگترین شرکت(Vattenfall) « واتن فال» دولتی برق سوئد 

برق اروپا در آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی که بدترین نوع 

می کند،  سوخت یعنی ذغال سنگ را در موسسات تولید انرژی خود استفاده

بسیاری ساختمان های .  زیرا این رشته سر دراز دارد. صرفنظر می نمائیم

مسکونی ساخته شده بعد از جنگ دوم در سوئد دارای عنصر فلزی 

اشعه آلفا )به میزانی هستند که سکونت در آن ها مضر است ( Radon)رادون

ارگران ولی با این وجود به خصوص ک(  این عنصر ایجاد سرطان ریه می کند

الزم به گفتن است که نقش . با وضعیت اقتصادی بد تر در آنها زندگی می کنند

دولت سوسیال دموکراسی سوئد در تمامی این مسائل که من در این جا فقط اشاره 

وار از آنها گذشتم بسیار بزرگ است زیرا همانطور که در باال توضیح داده شد 

برای او . ف کسب سود انبوه استهدف سرمایه دار صرفاً تولید کاال با هد

اهمیتی ندارد که این کاال چه گونه و با چه موادی ساخته شود، فقط کافی است 

اضافه ارزش هر چه انبوه تر  یا کار پرداخت نشده هر چه عظیم تر کارگران را 

دولت سوسیال دموکراسی سرمایه که سالیان دراز . نصیب صاحب سرمایه سازد

ده های کارگر، مالکیت انبوه سرمایه ها و قدرت سیاسی سوار بر موج توهم تو

سرمایه را در دست داشته است مثل هر دولت دیگر سرمایه بر تمامی جنایات 
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درست به . سرمایه در زمینه آلوده سازی محیط زیست مهر تأیید کوبیده است

 -همان سان که در تمامی قلمروهای دیگر زندگی اجتماعی با کارگران چنین می

در این میان اگر سرمایه داران سوئد مفاسد و فضوالت خود را در . کند

کشورهای در حال توسعه افریقایی و تولیدات مضر خود را هر چه بیشتر در 

کشور های با نیروی کار تقریبا مجانی و مواد خام ارزان سرریز می کنند نه 

رندگی و فقط هیچ از سبعیت این سیستم نمی کاهد که فقط ابعاد جهانی این د

 -از این گذشته حاصل تالش های اقتصاددانان سرمایه .توحش را برمال می کند

داری نظیر جان کینز در اوایل قرن بیست و نسلهای بعد از اوبرای باصطالح 

عقالیی کردن سرمایه و سرمایه داری سازمان یافته، بحرانهای دهه هفتاد، هشتاد 

تعاقب چنین دوره هایی فاجعه م. و نود و رکود دیرپای سرمایه داری بود

منطق درونی . آغاز شد 0111بارترین دهه های تخریب محیط زیست از 

سرمایه یعنی انباشت هر چه بیشتر، آن را وادار می کند تا به همه شکل های 

راهی که سرمایه . هجوم در عرصه بازار، جهت فروش تولید مازاد دست زند

توسعه بازاریابی و ایجاد گسترده تر  لذا. برای خالصی از رکود پیش می گیرد

سیستم اعتباری و بدهکاری توده های میلیونی کارگران برای مصرف هرچه 

این سیاست اقتصادی دولت های . بیشتر ملودی نیمه دوم قرن گذشته گردید

سرمایه داری در جهت بدهکار کردن کارگران و نسل های بعدی آنها، 

ان های مالی و ضمانت دولت سرمایه هنگامیکه کارگری با کمک وام سازم)

موفق به خرید خانه یا آپارتمانی می شود، این قرض و بهره هایش آن قدر زیاد 

( است که حتی نسل های بعدی او یعنی فرزندانش نیز نمی توانند آنرا بپردازند

شگردی که به . سرمایه داری در این گذر تا چشم کار می کند پیش تاخته است

از پویه تاخت سرمایه برای رسیدن به مرز پیشی گیری نرخ نوبه خود جزئی 

انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش است و بحران های انفجارآمیز از نوع بحران 

بحرانی که  پس از گذشت شش سال هنوز . را به دنبال می آورد 3111سال 
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ه پایانی بر آن نیست و صدها میلیون کارگر و خانواده های آنهارا به خاک سیا

 .نشانده است

یکی از وجوه مشترک تمامی احزاب یاد شده با توجه به بحثی که شد عدم اعتماد 

ترجیع بند سخن اینان عقب افتادگی توده ها و اینکه . به توده های کارگر است

تحقیر شدید توده های کارگر فقط با این هدف انجام . شایسته اداره جامعه نیستند

این ( روی نقش زعامت و رهبری خود خط کشندبجای اینکه بر )می گیرد که 

توده ها را همیشه و همه جا نیازمند وجود رهبران حزبی معرفی کنند و همیشه 

در این میان هستند روشنفکرانی . خود را مسیح و مهدی موعود آنان قلمداد نمایند

تولید عادالنه ومصرف »و شعار « مدرنیزم»، «ماشینیزم»که با انتقاد از 

با ژستی ضد سرمایه داری ولی در عمل سرمایه مدار،  بخشی از «  منصفانه

این فقط . گناه تخریب محیط زیست را به گردن طبقه کارگر جهانی می اندازند

تطهیر رابطه خرید وفروش نیروی کار، تبرئه بورژوازی و شریک کردن 

 « سوسیالیست» احزاب موسوم به . کارگران در جرمی است که مرتکب نشده اند

استدالل می کنند که طبقه کارگر بدون رهبری آنها قادر به «  کمونیست» و 

و برای بهبود محیط زیست نیز !! برچیدن این نظام ورهبری جامعه آینده نیست

به   کارگران از سر اعتقاد و یا باورهای ایدئولوژیک،. نمی تواند کاری بکند

ختیار وارد سنگر مبارزه بر مبنای انتخاب و ا. مبارزه طبقاتی روی نمی نهند

نمی شوند، بلکه زندگی زیر فشار استثمار و توحش سرمایه است که آنها را به 

محیط . به اعتراض و سازماندهی سوق می دهد. میدان مبارزه طبقاتی می کشاند

آلوده کار، محله آلوده، هوای فاسد شهر، همکاری تنگاتنگ مسولین دولت 

ام زندگی آنها نیز جزء پیوسته ای از همان سرمایه و سرمایه داران در انهد

در اینجا نیز مثل همه قلمروهای دیگر زندگی اجتماعی . زندگی رقت بار است

بذر اعتراض، مقاومت، پیکار و سازماندهی رشد می کند و جنبش خود بخودی 

، «انجمن های حمایت حیوانات»، «مدافعان محیط زیست»، «رفتگران طبیعت»

 -اندک رشد می کند و اینجا و آنجا شروع به بالیدن می اندک« انجمن حامی»
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در اینجاست که آگاهی و شعور طبقاتی ضد سرمایه داری همراه با افق . نماید

جامعه گردانی مبتنی بر الغاء کار مزدی شرط الزم یک مبارزه هدفمند سازمان 

س یافته و شورائی سرمایه ستیز می شود، در غیر این صورت همه تالش ها لبا

در پراتیک جاری پیکار ضد . رفرمیسم می پوشد و اسیر گمراهه می گردد

سرمایه داری در همه حوزه های زندگی اجتماعی است که توده های کارگر 

درس مبارزه، سازماندهی و جامعه گردانی می آموزند نطفه ارگانهای قدرت 

جنبش های  به هوش بودن گردانندگان و توده فعال این. آینده خود را می ریزند

خود بخودی در این که مورد سوء استفاده مقامات حکومتی و غیرحکومتی 

سرمایه قرار نگیرند شرط اصلی پیشرفت به جلو جهت خودگردانی و جامعه 

 -منظور این است که ما نباید رفتگر سرمایه. گردانی لغو کار مزدی آتی ست

را رفع و رجوع یا داری باشیم، هدف این نیست که ویرانسازی های این نظام 

این سیستم در بنمایه خود بشرستیز است و اصالح و ترمیم آن راه . ترمیم کنیم

خروج ما از بد بختی نمی باشد، طبیعت کشی و انسان ستیزی و تهی کردن همه 

تا سرمایه داری هست . منابع طبیعی به نفع انباشت سرمایه ماهیت این نظام است

باید در تدارک خروج از این . رممکن استدستیابی به محیط زیست سالم غی

. جهنم بود و راه برقراری جامعه ای فارغ از استثمار و طبقات و دولت را کاوید

جامعه ای که در آن انسان و زندگی آزاد و مرفه انسانی، رهائی بشر از هر قید 

جامعه متشکل از . ماوراء خود نقطه شروع و رجوع و ختم کارها گردد

کارگری با شرکت تمامی کارگران در تمامی وجوه زندگی بدون شوراهای قدرت 

جامعه ای . دخالت هیچ حزب و دسته ای که برای آنها و بجای آنها تصمیم بگیرد

که ستاد نخبگان و کارشناسان سیاسی از باالی سر کارگران با نوشتن برنامه و 

ه سرمایه اساسنامه به سبک احزاب پارلمانی و سلسله مراتب و الیگارشی جامع

به این نکته نیز اشاره کنیم که دیری . داری سرنوشت انسان ها را رقم نزنند

با هدف رهبری جامعه .. ، سوسیالیست و ست عده ای بنام کارگر، کمونیستا

 -آینده، خودرا ستاد فرماندهی طبقه کارگر می نامند و طی پالتفرم خود از دولت
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اقدامات و برنامه »زیست باشد،  اسالمی سرمایه می خواهند که پاسدار محیط

 -منجر به تخریب محیط زیست می... هایی که به خاطر منافع سود جویانه

برای حفظ و سالمتر کردن محیط ...، باید بودجه«غیر مجاز اعالم گردد...شود

» ، «اختصاص یابد و دولت باید اولویت زیست محیطی را رعایت کند...زیست

آخرین دستاوردها برای حفظ محیط زیست بکار  باید... در عرصه تولید خودرو

و به این ترتیب موجی از توهم در ذهن کارگران ایجاد می کنند که گویا « رود

ترمیم این نظام ممکن است، کافی است تغییری در سیستم حمل و نقل، سوخت 

بحث بر سر . ایجاد کرد آن وقت همه چیز بر وفق مراد خواهد بود...خودروها و

زئی این جا و آنجا جهت قدری بهتر کردن محیط زیست نمی باشد و تغییرات ج

خانه » . چنین تغییراتی اگر هم انجام گیرد با دنیای خرابی های جدید همراه است

جنبش لغو کار مزدی مبارزه برای بهبود محیط « از پای بست ویران است

د تعرض بای. زیست را به هیچ وجه از مبارزه ضد سرمایه داری جدا نمی بیند

رادیکال علیه اساس رابطه تولید ارزش اضافی، علیه نظام خرید و فروش 

نیروی کار را سازمان داد، طبقه کارگر برای رهایی از این سیستم، از جمله 

رهائی از آلودگی های زیست محیطی این نظام باید قدرت پیکار واقعی خود را 

دید آرد که در همه حوزه ها، باید جنبشی شورائی، آگاه و نیرومند پ. سازمان دهد

علیه همه مظاهر قدرت و هستی سرمایه مبارزه نماید، در ادامه این جنگ واقعی 

طبقاتی تمامی شرائط الزم برای برپائی جامعه نوین و برنامه ریزی شورائی کار 

بر بستر این کارزار . و تولید اجتماعی توسط همه آحاد انسان ها را احراز کند

یجاد چنان جامعه ای است که طبیعت و محیط زندگی بشر نیز روزمره و سپس ا

سرمایه داری روابط تولید  از دستیرد سرمایه و خطر شبیخون های دهشتناک 

 .نجات خواهد یافت
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 فصل دوم

 سرمایه، تبدیل ذخائر حیاتی زمین

 به اهرم افزایش سود و گرسنه سازی کارگران

نفت و گاز ) یه، ترکیبات اولیه آلی فراورده های کشاورزی، محصوالت غذائی پا

فلزات و انواع سنگ های معدنی در زمره مواد خام ( و مواد پایه پتروشیمی

حجم تولید، . از میان این مواد، کاالهای کشاورزی  وضعی خاص دارند. هستند

هزینه تولید و الجرم ارزش این تولیدات به گونه ای چشمگیر، زیر فشار عوامل 

نوع و کیفیت زمین، مناسب بودن و عواملی مانند . عی استتعیین کننده طبی

که هر کدام تأثیرات زیادی  نبودن فصول، میزان شیوع آفات نبانی و نوع بذر

این امر به نوبه خود، پروسه تولید، رقابت و . در این گذر بر جای می گذارند

. ی سازدارزش افزائی کاالهای نیازمند به کاربرد این محصوالت را نیز متأثر م

مشکالت مربوط به پیش بینی دقیق میزان کافی تولید مواد اولیه و کمکی یا 

 -شود که سرمایه تغییرات قیمت این کاالها بر اثر تغییر عوامل طبیعی باعث می

داران این حوزه حتی از طریق مونوپل ویا کارتل نیز نتوانند تسلط دلخواه خویش 

این دلیل که میزان تولید زیر فشار عوامل را در کنترل قیمت ها تضمین کنند، به 

تولید این مواد را نمی توان بطور ناگهانی افزایش داد، حتی . طبیعی قرار دارد

امری که به نوبه . با فرض انجام این کار، باید همیشه مقداری اضافه تولید داشت

 ن پذیری محصول را خود هزینه  انبارداری و نگهداری و سایر مراحل ساما

این مسله از مدت ها پیش و بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی، . ال دارددنبب

با گسترش نجومی انباشت . یکی از مسائل مبرم نظام سرمایه داری بوده است

 ر که در مورد نفت شاهدش هستیم، صنعتی نیاز به مواد اولیه و کمکی همانطو

ین معنی که پروسه ای که تمامی نداشت و ندارد، به ا. شدت افزایش می یافتب

هر چه انباشت سرمایه بیشتر می شود بخش تشکیل دهنده سرمایه ثابت یعنی 

ماشین آالت و ابزار افزایش می یابد و متعاقب آن به همین میزان نیاز به تولید 

در مقدمه گفتیم که به ویژه در دوره . مواد خام دامی و کشاورزی بیشتر می گردد
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نیروی کار، بیش از هر  وازی به بهایحاضر با توجه به تهاجم مستمر بورژ

. چیز ارزش مواد خام است که منجر به باال رفتن  قیمت تمام شده کاال می شود

بر همین مبنی با توسعه سرطانی انباشت سرمایه، عطش سرمایه داران برای 

چپاول زمین، . دسترسی به مواد خام ارزان، بیش از پیش فزونی می گیرد

متری همراه با  5111ه ها، منابع نفت وگاز در عمق معادن، دریاها و دریاچ

میلیارد کارگر جهان چیزی است که نیاز  5استثمار نیروی کار شبه رایگان 

حاصل این روند سوای گرسنگی و فقر و . لحظه، لحظه بقای سرمایه داری است

فالکت و آوارگی روزافزون میلیاردها کارگر؛ ماالمال شدن کره زمین از زباله 

در . د و کثافت، آب و هوای آلوده،  دود و دم و گازهای قاتل جان انسانهاستو گن

یک بررسی دقیق تر، مشکالت سرمایه در حوزه کشاورزی را در قیاس با بخش 

 .های دیگر اقتصاد سرمایه داری می توان به شرح زیر برشمرد

 

 افزایش حاصلخیزی خاک

 ایی به کار گرفته شد که ، روش هبا توسعه کشاورزی مکانیزه سرمایه داری 

طور موقت بارآوری کار را باال می برد، اما آنچه زمانی پیشرفت مهم در ب

افزایش حاصلخیزی زمین تلقی می شد، امروز به صورت تهی سازی خاک از 

نقل به مضمون از مارکس، سرمایه جلد ) ذخائر حیاتی  در پیش روی ماست

ع انرژی دیدیم که فقط شایسته عنوان واقعیتی از نوع آنچه در مورد مناب. (اول

این مسأله در زندگی بشر معاصر و نسلهای . تاراج زمین توسط سرمایه است

آتی انسان ها حائز حداکثر اهمیت است و به همین دلیل فصل حاضر گفتگوی 

خویش را به بررسی ابعاد شبیخون سرمایه به کشاورزی و حوزه تولید مواد 

ر عاملی که در باال به آنها اشاره شد یعنی چها. غذایی اختصاص می دهم

تغییرات فصول، کیفیت و محتویات زمین، آفات نباتی و نوع بذر، عوامل مؤثر 

سرمایه داری از همان آغاز، در تدارک . در تعیین میزان محصول ساالنه اند

کنترل آنها بر آمد، اهمیت مسأله در سال های بعد از جنگ امپریالیستی دوم به 
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ید، پیشرفت های چشمگیر تکنیکی این ایام نیز ساز و برگ الزم حصول اوج رس

دور طوالنی کاشت، داشت و . این هدف را در اختیار صاحبان سرمایه قرار داد

برداشت، مشکالت پیش بینی میزان محصول، خطر آفات نباتی و از بین رفتن 

 هداری،برداشت و به گاه نگتولیدات چه در هنگام بارور شدن و چه پس از 

همگی عواملی هستند که این حوزه انباشت سرمایه را از سایر قلمروها متمایز 

با این حال برای این نظام . می سازند و بر میزان باروری کار تأثیر می گذارد

دسترسی به حداکثر ارزش اضافی و این . یک چیز، شرط حیاتی و سرشتی است

مهار کار اضافی توده های  -یکار نیازمند توسعه انباشت همراه با افزایش ب

دراین فرایند مکانیزه شدن . کارگر به زیان کار الزم یا همان دستمزد آنان است

کاشت و داشت و برداشت، انبار داری و ترانسپورت مسلما نقش بسیار تعیین 

. کننده ایفاء می نمایند و در باال بردن میزان سود، سهم کافی بر دوش می گیرند

ذر همسان تمامی قلمروهای پیش ریز و به حکم طبیعت سرمایه در این گ

ی سود را ئش می گیرد، دستیابی به اقالم طالنهادینش، راه تولید افراطی را پی

همه چیز و نابودی انسان ها یا سیه روزی بی حدود آن ها در این راستا را ساده 

ئطی پدید با رشد فزاینده تکنیک شخم، شرا. ترین و بی دریغ ترین کارها می بیند

آورد که خاک درعمقی محدود بر اثر شخم های مکرر بسیار ریز گردد، به 

صورت متخلخل  در معرض هوا قرار گیرد، کالً، به ویژه سطوح فوقانی آن با 

کنش اکسیژن اکسیده شود و جذب عناصر و امالحش توسط ریشه گیاهان سهل 

قعی زندگی بشر پروژه ای که اجرای آن در چهارچوب نیازهای وا. تر گردد

محل ایرادی نیست اما وقتی توسط سرمایه صورت می گیرد، زمانی که سالح 

کارای انباشت افراطی سرمایه و حصول سودهای کهکشانی می شود، نتیجه ای 

تکرار این روند از بازدهی خاک می . از بیخ و بن معکوس به بار می آورد

عالوه بر آن، به خاطر اینکه کاهد، زمین را از ذخائر حیاتی آن تهی می سازد، 

زمین های کشاورزی در عرض صد ها وگاه هزاران سال زیر کشت بوده اند با 

تهی شدن از مواد الزم، آنچه جذب ریشه گیاهان می گردد نیز دستخوش تغییرات 
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این مواد به جای مفید بودن حالت مضر و بیماری زائی . کمی و کیفی می شود

ه وارد بحث تغییر محتویات خاک کشاورزی شوم الزم پیش از اینک. پیدا می کنند

می بینم کمی در مورد تک تک مواد غذایی و نقش آنها در بدن انسان توضیحاتی 

 .هر چند کوتاه بدهم

بدن انسان احتیاج به تعداد نسبتا زیادی عناصر مختلف دارد تا بتواند بطور 

از این . را تأمین نمایدنرمال از عهده کارهای روزانه بر آید و رشد طبیعی خود 

تقریبا در تمامی مواد ( نیتروژن)مواد کربن، اکسیژن، هیدروژن و ازت 

ارگانیک بدن از هورمون ها، پروتئین ها، هیدرو کربن ها گرفته تا چربی ها و 

DNA کلسیم، کلریدها وفسفات(ناتریم)عناصری مانند سدیم . به کار می روند ،- 

اضافه بر تمامی این ها فلزاتی به مقدار . ود دارندها نیز در همه مایعات بدن وج

در ( Micronutrient)ولی بسیار مهم ( میلی گرم در روز 011کمتر از )کم 

مواد .  ساختمان آنزیم ها و مکانیزم های شیمیایی مختلف بدن به کار می روند

، (Mn)، منگنز(Se)، سلنیم (Cu)، مس (Fluor)شامل فلور ( Mineral)کانی 

کاهش کاریس دندان، تنظیم . از این جمله اند( Cr)، کروم (Mo)، مولیبدن (I)ید 

نیازهای نسج استخوان، متابولیسم آهن و گلوکز بدن، باالنس سالم ترکیب خون، 

عملکرد طبیعی مغز، محافظت سلول های بدن در مقابل اکسیده شدن، سالمت 

ای بدن، ایفای سیستم دفاعی، تعادل عضالت قلب، سوخت و ساز هیدروکربن ه

نقش درست هورمون های مهم، کنترل متابولیسم بدن، همه و همه در گرو 

برای . برخورداری منظم، متعادل و کافی ارگانیسم انسانی از این مواد است

این ( 0)بررسی نقش و فونکسیون واقعی این فلزات در سالمتی انسان به پیوست 

 . نوشته نگاه شود

، ( Zn)، روی  Mg) )، منیزیم  (Fe)د آهن گروه دیگری از فلزات مانن

نیز در ساختمان و مکانیسم های کار بدن شرکت دارند که مقدار احتیاج ( B)بور

این فلزات در تأمین هموگلوبین خون و . انسان به  آنها بیش از مواد باالست

انتقال اکسیژن به بافت ها، تشکیل و فعال ساختن تعدادی از آنزیم های بدن، 
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با خستگی، تضمین تمرکز مغز، تنظیم خون، شکل گیری پروتئین های  مقابله

مورد نیاز، سوخت و ساز کلسیم بدن، پویه طبیعی رشد، کنترل رفتار و ممانعت 

از بروز  اختالل در قلب، سالمتی پوست، تأمین شرائط التیام و بهبود زخم ها، 

ورمون زنانه و جلوگیری از کاهش اشتها، جذب کلسیم توسط استخوان، تعادل ه

مردانه، ممانعت از پوکی استخوان و بسیاری مکانیسم های حیاتی دیگر بدن، 

برای اطالع بیشتر از پویه تأثیر این گروه . )نقش تعیین کننده بازی می کنند

عالوه بر مواد کانی فوق، (  رجوع شود 3فلزات بر سالمتی بدن به پیوست 

قش کلیدی در سوخت وساز سایر مواد ویتامین ها،  مواد آلی مهمی هستند که ن

( گیاهی و حیوانی) الزم بدن دارند و تقریبا همگی آنها از طریق مواد غذایی 

البته ویتامین هایی نیز وجود دارند که به وسیله خود بدن . وارد بدن می گردند

تولید می شوند ولی چگونگی این تولید، به نوبه خود منوط به وجود مواد غذایی 

یکی از وظایف ویتامین ها کنترل مقدار جذب . ر دسترس بدن می باشدالزم و د

مواد کانی است، به این ترتیب ما اهمیت رابطه متقابل بین این مواد و عناصر را 

همین مقاله و نیز نتیجه پژوهش های دو محقق  2به پیوست . ) در می یابیم

انیسم بدن انسان از امریکائی در رابطه با تأثیر کمبود ویتامین ها بر روی ارگ

جمله بروز بیماریهای قلبی، پوکی استخوان و انواع سرطان ها در نشریه  

Jamaژورنال 
5

پژوهش  051گزارش اخیر مبتنی بر بررسی (. رجوع گردد  

 . انجام شده،  تهیه شده است 3113تا  0133دیگر که در فاصله سالهای 

انسان به عناصر دیگری نیز  از  مواد کانی و ویتامین های فوق که بگذریم بدن

ازت یا  ،(P) فسفر. : نیاز دارد( Macronutrient)به مقدار نسبتا زیاد 

از این ( Na)، سدیم یا ناتریم (Ca)، کلسیم (K)، پتاسیم  یا کالیم (N)نیتروژن

این دسته از مواد به نوبه خود در تشکیل استخوان ها و دندانها، . جمله هستند

گیاهان و جانوران، ( DNA)خوان، ساختمان ژنتیک جلوگیری از پوکی است

تنظیم اسید بدن، ساختن پروتئین ها و هورمون های مورد احتیاج بدن، اسیدیته و 
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باالنس بدن، تعادل اعصاب و فعالیت عضالت، انعقاد خون و سایر سیستم های 

    .(کنید مراجعه 5به پیوست . )حیاتی انسان نقش تعیین کننده بازی می نمایند

  برای اینکه بتوان عوارض واقعی کمبود مواد غذایی، مواد کانی و ویتامین ها

در بدن انسان را حدس زد، می توان حالتی را در نظر گرفت که بدن گذشته از 

کیلو،  21انسانی به وزن . نیاز به آب، چه مدتی می تواند بدون غذا دوام آورد

 01ساعت  3ر روز در طول جوان و فعال را تصور کنید که کار می کند و ه

او می تواند این کار را انجام دهد بدون اینکه غذایی . کیلومتر راه می رود

اگر این فرد گرسنه . لیتر آب در روز بسنده نماید 2بخورد و فقط به آشامیدن 

ماند ولی هیچ فعالیت بدنی انجام ندهد، به طور قطع توان جسمی او رو به 

حال . ین استهالک آهنگ نسبتاً کندی خواهد داشتاستهالک می نهد اما روند ا

 01فرض کنیم که او به فعالیت روزانه اش ادامه دهد و به طور مثال هر روز 

در چنین وضعی بدنش حدود چهار هفته از طریق ذخیره چربی و . کیلومتر بدود

هیدرو کربن ها دوام می آورد، اما به سرعت دچار کاهش وزن و ضایعات 

کیلو  521کیلو ژول،  3111تغذیه محدود مثال )نی می گردد فیزیکی و روا

گرم شکر در شبانه روز که کمترین مقدار  021کالری هیدرو کربن یعنی حدود 

بعد از چهار هفته تمامی (. انرژی الزم است می تواند فعالیت بدن را باال ببرد

ر این د. کیلو کاهش می یابد 31تا  03چربی بدن از بین می رود و وزن بین 

شرایط هیچ گونه فعالیت فیزیکی و تولیدی امکان پذیر نیست و می بایست 

این مثال در . شخص مورد نظر دراز بکشد زیرا بسیار خسته و حساس شده است

حال برای کسانی که . مورد یک فرد جوان که قدرت متعارفی دارد صادق است

ن قدرت کمتری در حالت متعارف بر اثر کار طوالنی و فرسودگی ناشی از آ

برای فعالیت فیزیکی و عصبی دارند، اگر اسیر چنین شرائطی شوند، به این 

معنی که هیچ مواد غذایی جز آب به آنها نرسد روند استهالک جسمی و فکری 

این .)آنان با سرعت بیشتری پیش می رود و نتایج آن بسیار وخیم خواهد بود
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ایی  سوئد برای انستیتو تحقیقات سناریو از تحقیقی که سازمان بهداشت مواد غذ

وزارت دفاع انجام داده،  اقتباس شده است 
5

 .) 

مثال باال ما را آماده می کند تا محور اصلی گفتگوی خویش یا فاجعه تهی شدن 

خاک از مواد الزم جهت باروری مفید گیاهان و تأثیر آن بر زندگی انسان را پی 

نی مختلف احتیاج دارد تا بتواند رشد نوع مواد کا 01یک گیاه حداقل به . گیریم

این گیاه کربن را از هوا، . کند و محصولی دارای مواد غذائی کافی بدهد

. عنصر دیگر رااز خاک دریافت می کند 03هیدروژن و اکسیژن را از آب و 

این بدین معنی . هر کدام این مواد اهمیت جداگانه ای برای گیاهان مختلف دارند

اگر در . دام تائثیر مخربی بر محتویات محصول می گذارداست که کمبود هر ک

گذشته های دور، نظام سرمایه داری رشد تولید و فراوانی ارزش های مصرفی 

را تا حدودی با حفظ محتوای کاالهای مصرفی همراه می کرد، امروز اعمال 

سیاست صرفه جویی و سودجویانه هر چه وحشیانه تر در تولید محصوالت 

می یکی از شیوه های مهم مورد استفاده سرمایه داران برای کاهش زراعی و دا

راهبردی که تهی شدن هر چه بیشتر . دادن هزینه های تولید و افزایش سودهاست

 -این کاالها از مواد مورد نیاز جبران انرژی از دست رفته کارگران را در پی

رسنگی دایمی کاهش محتوای غذایی کاالهای کشاورزی و دامی منجر به گ. دارد

اگر آنان در صد سال پیش همراه با افزایش شدت . توده های کارگر می گردد

و کاهش دستمزدها دچار سوء ( افزایش مصرف انرژی در واحد زمان)کار 

تغذیه بودند و دائما در معرض تهدید و حمله بیماریها، قرار داشتند امروز نه فقط 

زه شدن عظیم را تحمل می کنند، نه افزایش سرسام آور شدت کار در نتیجه مکانی

تنها شاهد کاهش مدام و مستمر دستمزدهای واقعی هستند، نه فقط مجبور به قبول 

روزانه کار طوالنی تر می گردند، نه تنها سالخی روز به روز حداقل معیشت و 

بهداشت و تامین اجتماعی خود را تحمل می کنند که سوای همه این ها، بیش از 

واقعیتی . سوء تغذیه و مرگ و میر ناشی از این فاجعه می باشند گذشته در خطر

. که من سعی کردم تا در مثال باال به شکل اثرات گرسنگی یک ماهه نشان دهم
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هنگامیکه مصرف هریک از مواد کانی و ویتامین های مورد اشاره، به زیر 

این . حداقل خود می رسد، بیماریهای ناشی از گرسنگی شروع به حمله می کنند

وضعیت تغذیه، در درازمدت، دیگر فقط کاهش وزن به بار نمی آورد، بلکه کل 

تغذیه  .توان جسمی کارگران را می فرساید و قدرت فکر کردنشان را می کاهد

کاهش ذخیره های . ناکافی فقط معضل کارگران با دستمزدهای پایین تر نیست

ن حتی آنها که از مزدهای غذایی کاالهای کشاورزی و دامی تمامی اقشار کارگرا

خواهید پرسید که این . نسبتاً باالتری برخوردارند را نیز در شمول خود می گیرد

پاسخ این است که بررسی مسائلی مانند . مسئله چه ارتباطی با محیط زیست دارد

محتویات خاک کشاورزی و تاثیر آن بر مواد غذایی، رابطه اش با کاربرد کود 

صوالت کشاورزی، تاثیر باران های اسیدی، جایگزینی شیمیائی، سمپاشی مح

فلزات سنگین مخرب با مواد کانی مورد احتیاج بدن و تغییرات ژنتیک بذرها 

پایه مهم و مناسب گفتگو در باره نقش ویرانگر نظام ( تحت عنوان بذر مرغوب)

از . سرمایه داری در حوزه کشت و زرع و در همین راستا محیط زیست است

اتحاد کشاورزی و صنعت به مانعی بر سر راه کارکرد طبیعی  دیر باز

حاصلخیزی همیشگی زمین تبدیل شد، زیرا در تولید ماقبل سرمایه داری تأمین 

تولید سرمایه دارانه . نیازهای معیشتی و نه انباشت سرمایه اساس کار بود

ی کشاورزی هرگز نتوانسته است و نمی تواند فرمولبندی مناسبی جهت جلوگیر

از کاهش مواد الزم خاک برای کاالهای غذایی با محتوای مناسب، به دست دهد، 

تحقق این هدف بدون انصراف از سرمایه گذاری های بزرگ در این قلمرو 

ممکن نیست، چیزی که خط قرمز نظام بردگی مزدی است و برای امتناع از آن 

ه بار آوری کار پیداست که توسع. نابودی سالمتی کارگران نخستین گزینه است

در واحد کشاورزی با هدف جلوگیری از کاهش نرخ سود نیز هیچ راهی به راه 

حل این معضل  نمی برد و در نتیجه همواره و بطور ممتد سالمتی کارگران در 

 -اگر مواد کانی در خاک کاهش می یابد، می. معرض بیشترین خطر خواهد بود

د باشد ولی صاحبان سرمایه با قربانی بایست که کمبود آنها در گیاهان نیز مشهو
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. ساختن سالمتی انسان و توسل به استفاده از مواد زیانبار مانع این کار می شوند

زیرا زراعت سرمایه داری فقط با تولید انبوه کاال و سود سرشارتر، کمیت 

صاحبان سرمایه در این گذر . سودافزا و نه محتوای سالمتی آور همساز است

های دیگر حیات اجتماعی از بی اطالعی توده های کارگر  مثل همه عرصه

کارگران مجبورند به بهای کاالها اندیشند و کمتر . حداکثر بهره را بر می گیرند

به ویژه که کسی از محتوی این کاال ها اطالعی . بر روی کیفیت آنها درنگ کنند

ا محتوای آنها ام!! ظاهر این محصوالت در طول قرن ها تفاوتی نکرده اند. ندارد

ما کارگران حتی اگر به . در  فاصله زمانی کوتاهی تفاوت عظیمی نموده است

کاالهای کشاورزی و دامی دسترسی داشته باشیم یعنی اگر قادر به خرید آنها 

باشیم وهر قدر هم زیاد مصرف کنیم باز کمبود مواد غذائی الزم بسان بلیه ای ما 

و مواد ( Dietary supplement)ذایی حتی مکمل های غ. را تهدید می کند

کند  به کاهش مشکل نمی کمکی(  Food fortification)غذایی اضافه شده 

زیرا جذب مواد کانی بطور مستقیم و یا حتی افزوده شده به غذا بسیار ناچیز 

این خود به وضوح نشان می دهد که زمین کشاورزی %(.  2-3تقریبا )است 

را به گیاهان ( بخصوص مواد کانی)واد ضروری هر چه کمتر می تواند این م

 .برساند
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از مقاله ای در ژورنال مواد غذایی گرفته شده است   3 فیگور
3
. 

 مکمل های غذایی و افزوده های غذایی ورشکستگی کشاورزی سرمایه داری

 Percentage of the population with vitamin (A) and mineral 
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(B) intakes below the EAR for individuals aged ≥2 y (data 

from NHANES 2003–2006; n = 16,110). Usual intakes from 

foods (naturally occurring and that from naturally occurring 

plus added via enrichment and/or fortification) and dietary 

supplements were estimated by using the National Cancer 

Institute method with 2 d of reported intake. EAR, estimated 

average requirement; 

EAR  متوسط محاسبه شده احتیاج بدن به مواد کانی و ویتامین ها   3 فیگوردر

( امریکایی انجام شده 03001این تحقیقات بر روی )است که در درصد جمعیت 

ستون ها در هر ماده به ترتیب مواد غذایی کشاورزی . بیان گردیده است

 Nutrients، مواد اضافه شده به غذا( Naturally Occurringطبیعی)

Added  بعنوان غنی کردن آنها و مکمل غذایی(Food & Supplements )

در این دیاگرام بسیار واضح است که بطور مثال بخش بزرگی از مردم . است

% 55هستند که با غذای غنی شده این رقم به A دچار کمبود ویتامین %( 25)

ری مواد کانی ضرو.  می رسد%  25وسپس با مکمل ویتامینی این رقم به 

(Micronutrient ) نظیر روی(Zn) مس ،(Cu) آهن ،(Fe) و سلینیم ،(Se )

با وجود مواد مکمل و غنی شده ها به میزان ناچیزی تغییر می کنند وهنوز 

منیزیم و کلسیم با وجود .  بخشی از مردم ازکمبود این مواد مهم رنج می برند

. شان رنج می برندمردم از کمبود% 51تکمیل ها و افزودنی ها هنوز بیش از 

، ای 25%( A)، آ 35%( C)ویتامین های مورد نیاز بدن نظیر ویتامین ث 

(E )31 % و ویتامین د(D )21 % نیز به جمعیت عظیمی از خانواده های

در این نتایج حتی مکمل های غذایی در نظر گرفته شده .  کارگری دنیا نمی رسد

که اصوال مکمل های غذایی و ( زمبعدا به این مسئله می پردا)حال بگذریم . است

مواد اضافه شده خود دال بر کمبود این مواد در محصوالت کشاورزی و دامی 

جلوتر در همین گزارش نشان داده می شود که حتی افزودن مواد به غذا . است

. و به عنوان مکمل نتوانسته است همه کمبودها را جبران کند( غنی کردن)ها 
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 به وسیله بدن جذب می گردد زیرا اد کانی اضافه شده فقط مقدار ناچیزی از مو

خصوص این مواد و حتی ویتامین ها می بایست در ترکیب طبیعی خود همراه ب

اگر قرار بود .  با سایر مواد غذایی وارد بدن شوند تا قادر به جذب کافی باشند

فع با افزودن موادی نظیر آهن و غیره به غذا، کمبود های غذائی بدن آدمها ر

شود، آن گاه به احتمال زیاد نخستین و فوری ترین کار نظام سرمایه داری این 

می شد که سر و ته تغذیه هر کارگر و مایحتاج بازتولید نیروی کارش را با یک 

تا از این . قوطی پودر حاوی مقداری مواد کانی، ویتامین ها وغیره، به هم آرد

الزم آن ها را تا دورترین مرزها طریق کفه کار اضافی کارگران در قبال کار 

سنگین سازد و چه بسا از پرداخت چیزی به نام دستمزد هم حتی االمکان راحت 

کمبود مواد غذایی ضروری بخصوص ویتامین ها در گزارش مفصل . گردد
2
 

نیز آمده است و نشان می دهد که چگونه در شرائط روز دنیا این مواد حیاتی 

مستمراً در بدن کاهش می یابد و چگونه افزودن ( ویتامین ها و مواد کانی)

 .مصنوعی آنها و مکمل های غذایی افزایش می یابد

برای اینکه به دالیل این امر که امروزه واقعیتی انکار ناپذیر است دست یابیم به 

گذشته های دور، به دورانی که کشاورزی در کنار رودهای بزرگ نیل، گنگ، 

هنگامیکه مواد کانی از کوهها شسته . باز گردیم و دجله و فرات، زرد چینرود 

می شد و همراه با جریان آب رود های عظیم بر بستر دلتا و کناره آنها مواد 

در آن زمان محصوالت کشاورزی از . جدید و جبران کننده بر جای می نهاد

لحاظ محتوا کیفیت خود را حفظ می کردند و هر از چند گاهی انسان از طریق 

. بیعی نظیر فضوالت انسانی و حیوانی زمین را غنی می ساختکودهای ط

اکنون حتی اگر کشاورزی سرمایه داری به فرض محال بخواهد چیزی در حدود 

ماده کانی مختلف را به زمین کشاورزی باز گرداند، روند طوالنی جا افتادن  31

سال  01تا  5این مواد با مواد شیمییایی خاک و روند جذب گیاه چیزی در حدود 

طول می کشد و در این صورت هیچ سرمایه ای چنین روند طوالنی گردش را 

در دنیایی که سرعت واگرد سرمایه یک شرط حیاتی بقای نظام است، تحمل 
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صورت ب ضروری در خاک کشاورزی اولین بار مسئله کمبود مواد. نخواهد کرد

انتشار  0123گزارش مدون با نتیجه گیری مشخص در سنای امریکا در سال 

  Senate document no 264سنا معروف شده است  335یافت که به سند 

این سند که شامل روش های تجزیه شیمیایی نیز بود از طرف . طرح شد

دکتر نورتن . مسئولین دپارتمان کشاورزی امریکا در اختیار کنگره قرارگرفت

(Dr Charles Northen  )امراض در زمینه  ها تحقیقات خود نتیجه سال

ناشی از کمبود مواد کانی در صیفی جات، میوه ها و حتی شیر و تخم مرغ را 

در این سند خاطرنشان می کند و در دنباله کارش نتیجه افزودن این مواد به 

خاک را در محصوالت بدست آمده از کشت سبزیجات، میوه جات و تخم مرغ 

ی از کاوشگران او در انجام این پژوهش از همکاری عده ا. نشان می دهد

دانشگاه های بزرگ امریکا 
1

هنگامی که اعضای کنگره  .برخوردار بوده است 

به این گزارش مفصل گوش می دهند و همزمان هزینه جبران مواد از دست 

رفته خاکهای کشاورزی را مشاهده می کنند تالشی در جهت سرپوش گذاشتن بر 

حوزه دیگر سرمایه داری یعنی این اطالعات به عمل می آورند، اما در این میان 

درست از این تاریخ به بعد . حوزه داروسازی گویا گنج گمشده خودرا می یابد

این حوزه به افشای گوشه هایی از این سند در جهت تبلبغ کاالهای دارویی که به 

. اصطالح وظیفه جبران مواد کانی و ویتامین ها را به عهده دارد، می پردازد

ه حوزه جدیدی برای پیش ریز سرمایه های تراست ها تبدیل مکمل های غذایی، ب

بعد از این . شد و به این ترتیب سرمایه داران و دولتشان یکدیگر را تکمیل کردند

تاریخ پژوهش های وسیعی در اروپا و امریکا تداوم کاهش مواد ضروری در 

 طبق تحقیقات یک مؤسسه. خاکهای کشاورزی در سطح وسیع را نشان می دهند

انگلیسی 
1

کاهش مواد ضروری در سیب زمینی، چغندر قند، صیفی جات و سته  

 0110تا  0151در دوره ی ...( میوه هایی نظیر توت، توت فرنگی، انگورو )

% 23، مس %53، کلسیم %35به میزان ( Mg)چشمگیر بوده است و منیزیم 

تی بخش تحقیقا .این محصوالت به طور بارز کاهش یافته است% 51و روی 



 71 

کمیسیون اروپا در . دانشگاه کشاورزی سوئد نیز نتایج مشابهی را نشان می دهد

، تحت عنوان جذب مواد غذایی از غذاهای 3111گزارش مفصلی در سال 

متعارف، افزوده های غذایی و مواد غذایی مکمل نیز باین مسئله پرداخته است 
01

ند، اسپانیا، لهستان، این گزارش شامل کشورهای انگلند، فنالند، آلمان، هل .

 -شیادی و عوام فریبی دولت های سرمایه. دانمارک، ایتالیا و بلژیک می شود

داری در این گزارش چنین است که به جای اذعان در کمبود مواد ضروری 

در محصوالت غذایی، از مکمل های غذایی صحبت ( کانی و ویتامین ها امالح)

. را از الی عبای آنان نشان می دهدولی همین ارقام نیز دم خروس . می کنند

زنان این کشورهای اروپایی از مکمل مواد غذایی % 21از مردان و % 35

جهت جبران کمبودهای موجود در محصوالت سرمایه داری کشاورزی و دامی، 

سازمان بهداشت مواد غذایی سوئد شیادی را به حدی رسانده که . استفاده می کنند

 0113در کاالهای کشاورزی و دامی در سال جدول مواد خوراکی ضروری 

تغییر داده و مقادیر حد نصاب آنها را پائین آورد و باین  3113خود را در سال 

ترتیب رسما اعالم کرد که انچه که در این محصوالت وجود دارد همین هست 

سایر ! که هست، مازاد را خودتان از طریق قرص ها و پودر ها جبران کنید

در دیگر کشورها نیز غیررسمی اعالم می کنند که سرمایه ها را  نهادهای مشابه

در حوزه کشاورزی و دامی به حال خود گذارید و کمبودها را به وسیله خرید 

این را ! قرص ، پودر و سایر معجون های تولید شده حوزه تولید دارو تهیه کنید

در سایت  من نمیگویم، صاحبان سرمایه های غول آسای حوزه های تولید دارو

های خود تبلیغ می کنند 
11
. 

 احتمال مورد در مختلف پژوهش 511 از بیش بررسی محتوی که زیر گزارش

  است، کانی مواد و ویتامینی های مکمل از استفاده عدم از ناشی های بیماری

 دیگر طرف از و متعارف غذاهای در مواد این کمبود گویای طرفی از خود

 باشد می ها کاال این یابی بازار جهت تالشی
12

به بررسی دالیل کاهش مواد  .

عامل مهم این کاهش تولید افراطی سرمایه و در نتیجه . کانی در خاک پردازیم
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. استفاده از منابع حیاتی خاک دراین جهت یعنی تولید برای انباشت سرمایه است

مل سرمایه داران این بخش با افزودن ساالنه کودهای شیمیایی که عمدتا فقط شا

اما این خود . ازت و فسفر می شود مقداری از مواد را به خاک برمی گردانند

از این گذشته . باعث از بین رفتن تعادل شیمیایی و اسیدی خاک و آب می گردد

تمامی هدف آنها تولید کاالیی است که به ظاهر شکل و فرم همیشگی خود را 

یدهد، برای او کافی است سرمایه دار اهمیتی به منابع خاک نم. حفظ کرده است

در این رابطه بد نیست . گیاهش سالم باشد تا تولید مورد نظر را به ثمر رساند

ذکری از توصیه سازمان کشاورزی سوئد به سرمایه داران این بخش کنیم که 

این مهم نیست که تمامی محتویات خاک جبران شود بلکه مهم این »می گوید 

آری سرمایه با زمین همان می کند که برسر . «!است که حال گیاه چگونه است

کارگر می اورد، تولید سرمایه داری نه برای پاسخ به نیاز زندگی انسان ها که 

بدین ترتیب پیشرفت . جهت کسب سودهای کالن تر و انباشت بیشتر سرمایه است

سرمایه دارانه در کشاورزی نه تنها باعث پیشرفت در غارت زمین بلکه در 

شرفتی در شبیخون به هستی کارگران است زیرا همین کاالهای تهی همان حال پی

تحقیقات به وضوح نشان . از ارزش غذائی با دستمزد ناچیز آنان مبادله می گردد

میدهد که از دیر باز سرمایه داران قلمرو کشاورزی برای ادامه کار و کسب 

فسفر وازت به  سود دلخواه راه حل ساده ای داشته اند وآن افزودن کمی ترکیبات

خاکهای مزورعی بود حال محصوالت کشاورزی از حیث مصرفی چه ارزشی 

دارند این مشکل کارگران مصرف کننده این کاالهاست 
13

. 

 

 باران های اسیدی

عالوه بر استفاده سرمایه داری از خاک و تهی کردن آن از منابع حیاتی عوامل 

یکی از آنها باران های اسیدی . مهم دیگری نیز در این روند قابل تعمق هستند

مهمترین دلیل بارانهای اسیدی بارش اکسید های ازت و گوگرد در اثر . است

این اکسید ها با . استفاده از سوخت های فسیلی نظیر نفت و ذغال سنگ است
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اسیدی شدن خاک، . رطوبت هوا اسیدهای نیتریک و سولفوریک تولید می کنند

ماهی این . و تاالبها نتیجه این باران هاستآب های زیر زمینی، دریاچه ها 

دریاچه ها و تاالبها کاهش می یابد و ریزش باران های اسیدی باعث کاهش مواد 

کانی خاک بر اثر رقابت نابرابر با عناصر فلزات سنگین مضر نظیر سرب، 

آزاد شدن آلومینیم خاکها و ورود آن به . کدمیم، جیوه و آرشنیک می گردد

همین فلز با فسفات کود . عث عوارض تنفسی در ماهی ها می شوددریاچه ها با

شیمیایی ترکیب می گردد و کمپلکسی ایجاد می کند که در نهایت موجب کاهش 

کدمیم که فلز سنگینی است مانند سرب بر اثر ترکیب با . فسفر زمین می گردد

کدمیم در . بدن عوارض وخیم ژنتیک را به دنبال می آورد(  DNA)آ .ن.د

کودهای شیمیایی نیز وجود دارد وقتی آبها اسیدی می شوند تحرک این فلز 

. گرددخطرناک بیشتر گردیده و وارد ارگانیسم موجودات زمینی و دریایی می 

از آنجا که انسان در زنجیره غذایی در باالترین رتبه قرار دارد سرانجام وارد 

موجب آغشتگی  مل آنهاعالوه بر این استخراج فلزات و ح. بدن انسان می گردد

فاضآلب های خانگی و شهری . هوا، خاک و آب ها به این فلزات مضر می شود

نیز محتوی فلزات سنگین است و زمانی که رسوبات آن به عنوان کود شیمیایی 

عامل دیگری که  .استفاده می شود به روند تولیدات کشاورزی سرایت می کند

. کسید کربن یا گاز کربنیک هوا استباعث کاهش مواد کانی در خاک است دی ا

همچنانکه در فصل )هنگامی که غلظت گاز کربنیک در جو زمین باال می رود 

اول این نوشتار به تفصیل از آن صحبت کردم  در حال حاضر به طور متوسط، 

بعد از سال ( میلیارد تن گاز کربنیک وارد جو زمین می شود 35ساالنه بیش از 

این امر . افزایش یافته است% 21ر جو زمین حدود غلظت این گاز د 0111

باعث کاهش آهن و روی در زمین های کشاورزی شده و نتیجتا در گیاهانی 

. نظیر گندم، جو وسایر غالت کمبودهای مهم مواد حیاتی را به همراه می آورد

حال وارد . می دهدحتی در مواردی میزان پروتئین این محصوالت را کاهش 

شوم که غالت خود به عنوان ماده خام در بسیاری از کاالهای این بحث نمی 
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غذایی مصرفی مورد استفاده قرار می گیرد و این کمبودها را به محصوالت 

برای اطالعات بیشتر در این زمینه به پژوهش . غذائی جدید نیز منتقل می کند

دانشگاه هاروارد رجوع کنید  
14

. 

زت موجود در کودهای شیمیایی چهارمین عامل کاهش مواد کانی زمین ا

ازت عنصری ضروری در جهان گیاهان و جانوران است و از . است

طریق گیاهان به صورت پروتئین ها، مواد اساسی هورمون ها و دیگر 

قبل از .  مواد حیاتی به همه جانوران از جمله انسان منتقل می شود

ادی این سرمایه داری طبیعت و کشاورزی مشکلی از نظر کمبود یا زی

. عنصر نداشت، به عبارت دیگر میزانش در تعادل کامل به سر می برد

گاز ازت است منبع اصلی تزیق این عنصر به % 21جو زمین که محتوی 

کند از این نظر . روند این تزریق بسیار کند ولی حیاتی است. زمین بود

گیاهان  که گاز ازت مولکولی دو اتمی و بسیار ثابت بوده و قابل  انتقال به

برای اینکه پیوند سخت دو اتم ازت شکسته شود . در این شکل نیست

اول انرژی بسیار زیاد رعد و برق . طبیعت دو مکانیسم را به کار می برد

 -میکه باعث شکستن مولکول ازت شده و سپس با اکسیژن هوا ترکیب 

. وردامی وجود به را است گیاهان جذب آماده که ازت اکسیدهای و شود

 احتیاج مورد ازت طبیعی روند از% 11 و است مهمتر اولی از که  م،دو

 هوا و زمین ریز موجودات بیولوژیک فعالیت دهد، می تشکیل را گیاهان

 گذشته، در. است ریز موجودات سایر قارچهاو ، ها باکتری از اعم

 و نخود و لوبیا انواع شبدر، نظیر گیاهانی کشت از گاه گاه کشاورزان

 گونه 01111 شامل که باقالییان) بقوالت و ها بنشن تمامی کلی بطور

 مواد سازنده ازت های باکتری حاوی سیستمی دارای که( هستند مختلف

 -می استفاده زمین ازت بردن باال جهت هستند خود های ریشه در غذایی

 کمبود خاک شدن تهی روند و داری سرمایه کشاورزی گسترش با. کردند

 نظیر طبیعی کودهای طوریکه به آمد وجود به نزمی ازت در هولناکی
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 جنگ از بعد. نبود کافی کمبود این جبران برای وانسانی حیوانی فضوالت

نشان می  0151بخوبی اسیدی شدن دریاچه های سوئد را بعد از  2 فیگور) دوم

 کود تزرق( دهد، البته این امر ناشی از بارانهای اسیدی بطور کلی است

 جمله از)  است مختلف های شکل در زیادی ازت محتوی که شیمیایی

 سیستم در عنصر این افزایش آنچنان به منجر ،(آمونیاک و نیتراتها

 از بیش طریق این از ازت افزودن میزان اکنون که شد زمین اکولوژیک

 بین از باعث داری سرمایه ترتیب این به و است شده ذکر طبیعی روندهای

 آزاد عواقب این از یکی) شد آن بعدی بعواق و اکوسیستم تعادل رفتن

 -زیر های آب و ها دریاچه راهی که است کدمیم نظیر سنگین فلزات شدن

 در را خطرناک عنصر این افزایش میزان 2فیگور گردد می زمینی

 افزایش باران آب pH اسیدیته کاهش با که میدهد نشان سوئد های دریاچه

 زمین احتیاج مورد ازت تمامی %15 تهیه شیمیایی کود اکنون(. یابد می

 سایر با همراه که آنست معنی به این و دارد عهده به را کشاورزی

 زمین وارد فعال ازت نیاز حد از بیش مقدار ساز، فعال ازت روندهای

 -می محیطی زیست های نابسامانی از ای مجموعه باعث خود که شودمی

 حل را مشکلی ا آبه اسیدیته کاهش جهت کلسیم کربنات افزودن. گردد

 کاهش را آلومینیم شیمیایی مواد و سنگین فلزات همچنانکه زیرا کندنمی

 و ها دریاچه مردگی به منجر و کرده آبها رسوبات راهی را آنها دهدنمی

 .شود می دریاها
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این دیاگرام ها اقتباس شده از پژوهش دانشگاه چالمرز 
34

در مورد سوئد  

 بارانهای اسیدی و تاثیرات مخرب آنهاست 
15

http://publications.lib.chalmers.se  

را همزمان با کاهش فاصله ( بخش در میلیون)نیز افزایش مقدار سرب  5 فیگور

از جاده های اصلی و پر ترافیک سوئد را نشان میدهد، این افزایش ناشی از 

و ها و دیگری باران ها اسیدی است ترکیب دو عامل یکی سوخت بنزینی خودر

که سرب آزاد شده رابا خود میشوید و به آبهای زمینی و زیر زمینی کنار جاده 

 .ها منتقل میکند
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 افزوده های تکنیکی به غذا حربه ای جهت پوشاندن تعفن و پوسیدگی سرمایه

 داری

خیزی در ابتدای این فصل گفتم که سرمایه داری کشاورزی با از بین بردن حاصل

زمین و تهی کردن آن از موادی که برای یک کاالی کشاورزی الزم است حجم 

در . محصول را باال می برد و سود عظیم تری نصیب سرمایه دار می سازد

اینها گفته شد، اما . راستای تحقق همین هدف طول عمر زمین را کوتاه می کند

همه می دانیم که سرمایه این را . مسائل ناگفته ای نیز در همین مورد باقی ماند

صورت بارآوری نیروی کار را افزایش می دهد، نیاز خود به این نیرو را به 

می کاهد، فرایند انحالل و اضمحالل کارگر در پویه تولید سود و جدائی او  نسبی

از کارش را هر چه پرشتاب تر و کوبنده تر می نماید و باالخره هیچ بودن و بی 

وی حتی زنده بودن و نبودنش را در دائره محاسبات ارزشی کارگر و زندگی 

 -تولید کاالئی و پیشرفته ترین شکلش، تولید سرمایه. خود به اوج می رساند

داری، منشأ، محرک و آیینه تمام نمای نقش فیتیشیستی محصول کار انسانی 

است، نفس جایگزینی رابطه انسان ها با رابطه میان اشیاء و کاالها متضمن همه 

در گفتگوی حاضر ما نیز . شدن کاال یا سرمایه و هیچ چیز شدن انسان است چیز

کارگر، تغذیه وی و زمین تا جائی که به نیاز زندگی بشر مربوط می شود روند 

هیچ شدن پیش می گیرند و در عوض سرمایه است که پویه ایفای نقش خدائی 

زی در عین حفظ محصوالت کشاور. خود را تا باالی بی نهایت ها تاخت می دهد

. ظاهر از محتوای غذائی و خاصیت رفع نیاز واقعی انسانی تهی می شوند

کارگر نیز نه فقط در شکل تنزل به ابزار، نه فقط زیر مهمیز پردرد پروسه 

انفصال از کار که حتی در تغذیه اش برای بازتولید تنها کاالی قابل فروش خود 

در اینجا دیگر بحث . می گردد یا همان نیروی کارش محقرتر و بی ارزش تر

فقط این نیست که کارگر از هر گونه دخالت در کار و سرنوشت کارش ساقط 

می شود، حرف صرفاً بر سر استثمار فرساینده وی با نرخ اضافه ارزش های 

گفتگو حتی از کاهش عمر وی زیر فشار زمان . افسانه ای هالکتبار هم نیست
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و سختی غیرقابل تحمل تر کار در ممالکی طوالنی تر، شرائط مرگزاتر، شدت 

مانند هند، برزیل، چین، تایلند، بنگالدش، ایران، افریقا و جاهای دیگر نیز 

نیست، سخن از این است که به دنبال همه این مصیبت ها، حتی آنچه را باید با 

بهای نیروی کارش صرف بازآفرینی این نیرو سازد آماج یورش مجدد سرمایه 

د، فاقد تولید توان کار می شود و از همه بدتر بیماری زا و کشنده قرار می گیر

 .می گردد

سرمایه برای نوع غذای کارگر تصمیم می گیرد و رشته این تصمیم گیری ها را 

حتی در همین قلمرو خصوصی زندگی او تا هر کجا که می خواهد و سودجوئی 

، آفت کش و یا کنسرو سراغ ماده غنی کننده. هایش اقتضا می کند ادامه می دهد

کننده آن می رود تا همه این ها را با حراج سازی جان انسان ها، ارزان تر 

. سازد و از این رهگذر حجم کار اضافی نهفته در آن ها را افزون تر گرداند

روند اضمحالل مواد غذایی و کاهش ارزش مورد استفاده آن ها برای بدن از 

سد، حیوان سالخی می شود، سبزیجات از همان ابتدا، هنگامی که میوه می ر

با وجودی که بافتها و سلول های این کاالها . خاک جدا می شوند، آغاز می گردد

از طریق پوست و جداره های مقاوم آنها در مقابل باکتری ها، قارچ ها و 

موجودات ریز دیگر محافظت می شوند اما برای همیشه سالم نمی مانند و طول 

همه ما روزانه شاهد . درجه، محدود است 31وای منهای  عمرشان حتی در ه

تغییر رنگ، مزه، بو و شکل مواد غذایی و غذاهایی که خود تهیه کرده ایم حتی 

زمانی که جداره سلول ها و . هنگامی که در یخچال نگهداری می شوند، هستیم

 بافتهای مواد غذائی بر اثر پخت یا کارهای دیگر پاره  می شوند  و محتوی

غذای . سلولها بیرون می ریزد، روند تباهی این مواد چندین برابر می گردد

آماده، مورد هجوم بدون مانع باکتری ها، کرم ها، موجودات ریز و قارچ ها 

مراکز فروش اغذیه آماده و . قرار می گیرد و به سرعت راه فاسد شدن می پیماید

یدی، سوپرمارکت ها و نیمه آماده اعم از رستوران ها، شرکت های بزرگ تول

شرکت های تهیه کننده و نگهدارنده غذا جهت مقابله با این وضعیت و نیز 
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در مجموع کاهش هزینه تولید، )افزایش طول عمر کاالها و کاهش ضایعات 

موادی نظیر آنتی اکسیدان ها، کنسرو کننده ها و متعادل ( ترانسپورت و نگهداری

لی هیچ ماده ای نمی تواند مانع روند تباهی کننده ها را به آن ها می افزایند و

غذاهای آماده ونیمه آماده گردد، لذا سرمایه داری به گونه ای سودجویانه و ضد 

انسانی دست به ابتکاراتی جهت پوشاندن تغییرات رنگ، مزه، بو، و حتی شکل 

 .این محصوالت می زند

اصطالح مواد دو دسته مواد به محصوالت کشاورزی افزوده می گردد یکی به 

که در فصل پیش به دالیل آن پرداختم و (  Food fortification)غنی کننده 

است که جهت افزایش طول  (Processing Aids)مواد تکنیکی دیگری 

 -عمر، تغیر رنگ، بو و مزه  غذاهای آماده و نیمه آماده، مورد استفاده واقع می

ماده   351در حدود  گروه مختلف است چیزی 33این مواد که شامل . شود

 JECFA (Food safety همه این ها از طرف. رسمی را در بر می گیرد

and quality)
 16

یا  EFSAیا ارگان کنترل مواد غذایی سازمان ملل و  

الزم به تذکر است که این کاالها . سازمان بهداشت مواد غذایی اروپا مورد تأییدند

که در تهیه دارو، لوازم آرایش، فقط در حوزه تولید غذا بکار نمی روند بل

تقسیم بندی این مواد بر اساس  .شامپوها و صابون ها نیز به کار گرفته می شوند

 55ماده کنسرو کننده،  51ماده رنگی،  50. نقشی که دارند به این صورت است

 011ماده شیرین کننده و بیش از  03، (antioxidant)ماده  آنتی اکسیدان 

. در این لیست قرار دارند( polysorbate)ه پلی سوربات ماده دیگر، از جمل

گروه اخیر ایجاد حساسیت های پوستی می کنند، اشخاصی که به پروپیلن گلیکول 

(propylene glycol ) که در مواد آرایش وجود دارد حساسیت دارند به مواد

 .پلی سوربات که جهت حل چربی ها به مواد غذایی افزوده می شود نیز حساسند

هستند و برای « عدد ئی»یا ( E number)این ترکیبات دارای کد اروپایی 

اطالعات جمع . مراجعه کرد 5اطالعات بیشتر در باره آنها می توان به پیوست 

 آوری شده در این زمینه از منابع 
18

 ،
19،

 
20،

 
21

اما باید توجه داشت .  می باشد 
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 بهداشت مواد غذایی اروپا  که این لیست رسمی مواد ثبت شده ایست که سازمان
17

EFSA پروانه ثبت و جواز استفاده از آنها در تولید غذا را صادر کرده است .

عالوه بر مواد رسمی هزاران ماده دیگر قانونی و غیر قانونی به غذاها اضافه 

برای مثال جهت ایجاد مزه و عطر توت فرنگی در بستنی و کرم ها از . می شود

یمیایی استفاده می گرددد که تولید کننده فقط با نام مواد مزه نوع مختلف ماده ش 1

بر روی پاکت کاال، خیال خود را آسوده و تکلیف جان مشتری ( Flavor)دهنده 

 Azo)از بین مواد رنگی استفاده شده ترکیبات آزو . را روشن می سازد

compound )ر به خاطر اینکه آلرژی، آسما، اکسم، تغییرات پوستی نظیر کهی

(Urticaria )بطور مثال . ایجاد می کنند از همه مشهورترندE120  یا

همان رنگ قرمز جذابی که در شیرنیجات، شربت ( Carmine)کارمینیک اسید 

ها و آبنبات ها موجب افزایش فروش آنها می گردد ایجاد کم خوابی، بیش فعالی 

(ADHD)نده نظیر مواد شیرین کن  .، ضایعات جنینی و پرخاشگری می نماید

E420  سوربیتول(Sorbitol) و یا ،E412  (Guar gum ) موجب مشکالت

روده ای، عفونت روده، امراض مغزی، گرفتگی عضالت، پرخاشگری و دپرس 

اکثریت قریب به اتفاق این مواد بصورت سنتز شیمیایی تولید شده و . می شوند

جهت مبارزه با  بنا بر این به محض ورود به بدن از طرف آنزیم هایی که جگر

اصوال از نظر علم دارو . مواد غریبه تولید می کند مورد حمله قرار می گیرند

تمامی مواد شیمیایی ( pharmacology and pharmacodynamic)شناسی 

که وارد بدن می شوند به عنوان مواد مضر مورد حمله ارگانها و اعضای سیستم 

از جمله آنزیم های جگر . شوند دفاعی بدن قرار می گیرند و می بایست نابود

(CYP enzymes ) که تعدادشان به دهها می رسد همین وظیفه را بر عهده

این روند ناخودگاه انسان را یاد بنمایه سرمایه می اندازد، یاد شیوه تولیدی . دارند

تولید سود در آن همه چیز و انسان . که همه چیزش از بیخ و بن ضد انسانی است

اد این واقعیت مهم که چه ابتذال آمیز است کار آنانی که مبارزه ی. هیچ چیز است

برای این یا آن تغییر جزئی در ترکیب این یا آن ماده غذائی یا این و آن گوشه 
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یاد این درس بزرگ تاریخ که !! محیط زیست را عالج درد انسان عصر می دانند

ی به شیرازه هستی بدون محو سرمایه داری، بدون یورش آگاه و رادیکال و طبقات

این نظام، بدون وجود جنبشی کارگری، شورائی و سراسری که از تمامی 

ظرفیت و امکانات و تدارک الزم برای این یورش برخوردار باشد، سخن از 

بهبود محیط زیست یا سالم سازی غذاها و نوع اینها سوای خودفریبی و دیگران 

ر پرداخت نشده کارگران، با سرمایه داری با کا. فریبی هیچ چیز دیگر نیست

آلوده . تولید سود و تبدیل سودها به سرمایه و تداوم خودگستری خویش زنده است

سازی محیط زیست و بیماری زا کردن غذاها برای این نظام ساز و کار افزایش 

ریشه ها در . برای رفع این بلیه ها باید دست بر ریشه نهاد. اضافه ارزش هاست

مجرد تالش جهت بهبود وضع این یا آن کاال بدون . هانندعمق وجود سرمایه ن

پیکار برای خشکاندن ریشه خرابی ها حتی با فرض برخی دستاوردها باز هم 

رشد . فقط عمر این غده سرطانی و این باتالق عفونت زا را طوالنی تر می کند

عظیم بار آوری نیروی کار پس از جنگ جهانی دوم باعث شد که کار کارگر 

در همین راستا کار اجتماعاً الزم کمتر در . ن برابر سابق محصول تولید کندچندی

مقدار معین محصول، قیمت پائین تر کاال همراه با نرخ اضافه ارزش های بسیار 

آرزوی کاهش قیمت کاالها، افزایش توان رقابت در . افزون تر را به دنبال آورد

ضافه ارزش های جهانی، چشم بازار سرمایه داری و احراز سهم افزون تر از ا

پر آز سرمایه داران را به حوزه تولید محصوالت غذائی با بهائی ارزان تر از 

. آنچه کارگران با کار خانگی در آشپزخانه ها تولید می کنند، خیره ساخت

انباشت وسیع در این حوزه، این فرصت را هم برای صاحبان سرمایه فراهم 

وارد بازار کار کنند، رقابت میان کارگران  ساخت که زنان هر چه بیشتری را

برای فروش نیروی کار فزونی گیرد و در همین گذر فشار بر دستمزدها 

اشتغال بیشتر زنان در بازار کار، به نوبه خود راه برای . سهمگین تر شود

میزان . انباشت کالن تر سرمایه در قلمرو تولید مواد غذائی را هموار ساخت

صرف تهیه غذا در منزل می کرد  51ر زن سوئدی در دهه زمانی که یک کارگ
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دقیقه  01تا  3101این رقم در . ساعت در روز بود 2به طور متوسط حدود 

کاهش یافت
22

معنای این تغییر آن بود که انباشت وسیع سرمایه در صنایع مواد . 

غذائی همراه با اجبار زنان به فروش نیروی کار به گونه ای چشمگیر جای 

به این ترتیب کارگران هر چه بیشتر مصرف . خانه ها را پر ساخته استآشپز

کننده غذاهای آماده و نیمه آماده شدند، سرمایه یک عرصه جدید انباشت پیدا 

اول به خاطر اینکه توده . کرد، بهای نیروی کار نیز به دو شکل پائین آمد

میان کارگران و  فروشنده نیروی کار وسیعاً افزایش یافت، پدیده ای که رقابت

دوم از این لحاظ که تولید انبوه و افزایش . تنزل دستمزدها را به دنبال داشت

پرشتاب بارآوری کار، به تنزل قیمت کاالها می انجامید و همین امر به سهم خود 

در اینجا توضیح دو . زمینه ای برای پائین نگه داشتن بهای نیروی کار می شد

اینکه کاهش کار خانگی نه فقط بد نیست که محو  نخست. نکته الزم خواهد بود

در این . این نوع کار، دستور کار جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر است

 روابط سخن اما بر سر نقش، هدف، آثار و عوارض کارکرد. حرفی نیست

اگر جنبش سوسیالیستی ضد سرمایه داری . در این فرایند است داری سرمایه

را به عنوان عامل فرسایش و انحطاط جسمی و فکری  پرولتاریا کار خانگی

انسان ها آماج تعرض می گیرد و خواستار امحاء آن می گردد، نظام بردگی 

مزدی بالعکس همه چیز از جمله هر میزان تغییر در حجم این نوع کار را صرفاً 

درست به همین دلیل هم . تابعی از شروط چرخه تولید سود انبوه تر می بیند

ازی با افزایش بیکاری یکراست به یاد گرمای نوازش بخش مطبخ های بورژو

نکته دوم اینکه . خانه ها و داغی آغوش مادران برای نگهداری فرزندان می افتد

سرمایه داری همان گونه که تصریح شد این کار را نه فقط به بهای افزایش هر 

ن انسان ها را چه بیشتر فشار و سرعت و شدت کار پی می گیرد که همزمان جا

 .  به اصل بحث باز گردیم. نیز دستخوش همه نوع تهدیدات می سازد

بدن ( E621-E625)در اثر مصرف زیاد و یا طوالنی بعضی از مواد باال، 

حساسیت زیاد نظیر سردرد، عرق کردن زیاد، . انسان دچار اختالالتی می گردد
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این عالئم به . ها است سوزش گلو و افزایش فشار در سینه از جمله این اختالل

(Chinese restaurant Syndrom)
 23

معروفند، زیرا این مواد در تولید  

غذاهای آماده و نیمه آماده چینی و آسیایی مصرف زیاد دارد و از این طریق از 

وارد حوزه مواد غذایی سایر بازار های جهان از جمله رستوران  0121دهه 

تحقیقات جدید نشان . غیره شده استو( Mcdonalds)های زنجیره ای نظیر 

می دهد که مصرف بیش از حد این مواد تاثیرات مخربی بر جنین، جگر، سیستم 

عصبی و بینائی می گذارد و همچنین موجب شک های آسمی، دپرس 

(Depression)مشکالت رشد در جوانان و اختالالت هورمونی می شود ، .

E621 جب آلزهایمر برای سلسله اعصاب حکم سم داشته و مو

(Alzheimer's disease ) و اختالل حواس یا زوال عقل(Dementia )

فراموش نکنیم که مشتری اصلی غذاهای سریع نظیر همبرگر و . می گردد

بعد از . رستوران هایی که این غذارا تولید می کنند توده عظیم کارگران هستند

اران حوزه تولید سرمایه د( syndrom)شناخته شدن این عوارض  و نشانه ها 

مواد غذائی تالش گسترده ای به عمل آوردند تا از افت فروش خود جلوگیری 

روشنی مسأله . آنها به افزایش بودجه های تحقیقاتی در این گذر پرداختند. کنند

در حدی بود که قادر به کتمان عوارض و ضایعات انسانی باال نمی شدند، به 

به همان شگرد دیرینه شرکت های دارویی . همین خاطر راه دیگری پیش گرفتند

جهت اثبات عدم رابطه میان نشانه ها و بیماری ها با مواد افزوده شده، توسل 

از جمله شگرد هایی که تولید کنندگان و سرمایه داران این حوزه، با . جستند

توافق کامل مسئولین دولتی، جهت استاندارد کردن این افزوده ها و علمی نشان 

 ADI (Acceptableکرد ضد انسانی خود بکار گرفتند  تست دادن عمل

daily intake )این تست با هدف بی خطر نشان دادن دروغین مصرف . است

روزانه مواد تکنیکی افزوده شده انجام می گیرد، شکل کار این گونه است که به 

موش های آزمایشگاهی مقدار نسبتا زیادی از ماده مورد نظر را می خورانند و 

هنگامی که ظاهراً عکس العملی مشاهده نشود، مصرف ماده مورد آزمایش از 
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این سیستم که از . طرف مسئولین بعنوان ماده طبیعی مجاز شناخته می شود

شیادی و عوام فریبی سرمایه ناشی می شود هیچ گونه ارزش علمی جز گمراه 

ساده که اوال  کردن توده کارگران مصرف کننده این کاال ها ندارد به این دلیل

به طوریکه . ساختمان بیولژیک و ژنتیک موش با انسان فرق های بزرگ دارد

 همین مسئولین دولتی آزمایش های داروئی بر روی موش ها را کامال ناکافی

دانند و این منجر به روند طوالنی آزمایش های گوناگون بر روی انسان ها می

سال و  03تا  01ئولین به مدت یک دارو تا هنگام پذیرش از طرف مس)گردد می

گاهی بیشتر مورد آزمایش های گوناگون واقع می شود، آنسان که آزمایش بر 

، ثانیاً (زمان و سرمایه مورد لزوم را در بر می گیرد% 01روی موش ها فقط 

از تغییرات و عدم تغییرات ظاهری موش آزمایشگاهی هیچ نتیجه علمی بدست 

، عکس العمل های آلرژیک و ضایعات دورنی و نمی آید زیرا تغییرات ژنتیک

حتی پوستی حاصل روند طوالنی مصرف مواد زاید می باشند و این با یک 

شگرد سرمایه داران این است که آنها ابتدا . آزمایش چند ساعته روشن نمی شود

تصمیم به افزودن مواد مورد نظر خود جهت طوالنی کردن عمر کاال، جذاب 

و شکل کاالی خود گرفته اند و سپس برای گمراهی افکار  کردن مزه، رنگ، بو

سوم اینکه . توده کارگر مصرف کننده به تراشیدن توجیهات دلخواه می پردازند

به این معنی . تاثیر مخرب افزوده ها موکول به مصرف آنها در عمل می گردد

 که وقتی مصرف ماده مورد نظر پس از تلفات گسترده انسانی از طرف مسئولین

برسمیت شناخته شد و عوارض مخرب آن بعد از مدتی هویدا گردید آنوقت 

تمامی دستگاه علمی، تکنیکی، تبلیغاتی و قضائی سرمایه جهت بیمورد نشان 

به این جهت هیچ نامی !! دادن این عوارض با ماده مورد نظر بکار می افتند

هترین نمونه این ب. سوای شیادی و ترفند بازی بشرستیزانه زیبنده این کار نیست

در سوئد  3113در سال ( Acrylamide)دغلکاری افشای پدیده آکریل آمید 

 است
24

نظیر آرد، سیب )هنگامی که محصوالت گیاهی ( AA)آکریل آمید . 

در طول پروسه تولید ( زمینی، قهوه و سایر محصوالت محتوی هیدروکربن
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 -درجه قرار می 031غذاهای آماده و نیمه آماده در معرض حرارت بیش از 

انواع )این ماده حاصل ترکیب شیمیایی هیدروکربن . گیرد، تشکیل می شود

 Aspartic)و اسید آمینه ای به نام اسید آسپارتیک ( شکر، نشاسته و امثال آن

Acid )میزان شکل گیری آکریل آمید و . است که در تمامی گیاهان وجود دارد

، (corn flakes)، برگه ذرت (chips)غلظت آن در محصوالتی نظیر چیپس 

، نان، بیسکویت، غذای کودکان (pommes frites)سیب زمینی سرخ کرده 

(Processed cereal based foods for infants and young 

children ) و بسیاری غذاهای دیگر، بستگی به درجه حرارت و زمان سرخ

د رنگ این به طوری که هر قدر آکریل آمید بیشتر شکل گیر. کردن دارد

به تیرگی می گراید مثال سیب زمینی ( زرد روشن)محصوالت بیشتر از روشنی 

است و همین محصول  آکریل آمیدمیکروگرم  55سرخ نشده نیمه آماده محتوی 

در هر  آکریل آمیدمیکروگرم  0503هنگامی که کامال آماده و سرخ شد محتوی 

وشن می شود جذابیت،  ر  3Figureچنان که از . کیلو گرم سیب زمینی است

گیرایی و مزه این محصوالت تقارن با مقدار آکریل آمید شکل گرفته در پروسه 

این پدیده را که باعث مزه ورنگ جذاب غذاها می گردد در علم . تولید دارد

خطرناک و مضر بودن این ماده به . می گویند Maillard reactionشیمی 

حداقل تا آنجایی  DNAر هموگلوبین و سبب ترکیب آن با پروتئین های بدن نظی

تاکنون . که در موش های آزمایشگاهی نشان داده شده است، قطعی می باشد

اما سرخ کردن و کباب . اثری از این ماده در غذاهای پخته شده دیده نشده است

به عبارت دیگر از آن هنگام . نمودن شرط اصلی شکل گیری آکریل آمید است

ه و نیمه آماده دستور کار سرمایه شد، این معضل ظاهر و که تولید غذاهای آماد

. بخش اعظم این غذاها توسط شرکت های بزرگ  تولید می شود)شایع  گردید 

، درصد سهم بازار شرکت های اروپایی در فروش این  5پیوست  3جدول 

عوارض این ماده تا آن جا که تجربیات (. محصوالت را نشان می دهد

د موش نشان می دهد تخریب سلسله اعصاب نظیر لرزش، آزمایشگاهی در مور
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است که این آخری باعث سرطان های  DNAاختالل در بارداری و تغییرات 

نشت این ماده در ساختن تونل . سینه، گواتر، مغز و ارگان های جنسی می شود

به آب های روی زمینی و زیرزمینی باعث  0113قطار در غرب سوئد در سال 

جزئی از دغلکاری نظام  . بیماری انسان ها در این منطقه شدمرگ گاوها و 

سرمایه داری در روند افشای این ماده در غذاهای آماده و نیمه آماده، در تولید 

در حالی که کارخانه داران و تولید . یک بام و دو هوایی کار این نظام است

واد تکنیکی کنندگان و مسئولین دولتی آنها بر سر آزمایش کوتاه و کم خرج م

جهت افزودن به غذاهای آماده بر روی موش ها توافق دارند و این پروسه در 

اسرع وقت مورد تائید قرار گرفته و ماده مورد نظر جواز تائید می گیرد، در 

سرمایه داران و دولت آنها از نظر . مورد آکریل آمید جریان بالعکس است

وش ها قابل انطباق به انسان توافق دارند که جواب آزمایش بر روی م! علمی

لذا !  نبوده و نمی توان امراض نامبرده را در انسان به آکریل آمید نسبت داد

مسئولین و ارگان های دولتی در این مورد به توصیه کاهش مقدار آکریل آمید 

سال بعد از افشای  03اما این توصیه ها در طول !!. تولید شده اکتفا می کنند

به جایی نبرده و همچنان مقدار این ماده سمی و سرطان زا جنایت سرمایه راه 

در غذاهای سرو شده رستوران ها و غذاهای آماده و نیمه آماده فروشگاه ها 

برای اطالعات بیشتر به گزارش سازمان بهداشت مواد غذایی اروپا .  باالست

(EFSA)  مور د غذای  52501که شامل نتایج آزمایش روی  3105در ژوئن

ونیمه آماده حوزه تولید این کاالهاست  مراجعه شود  آماده
17
. 
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Figure 6 Level of AA according to colour and cooking time  

of some pre-cooked French fries products  
17 

  

. باید توجه داشت که تاکنون اثری از آکریل آمید در غذاهای پخته دیده نشده است

که فرایند « فر» رشته نمودن در دستگاههای موسوم به در مقابل سرخ کردن و ب

آماده سازی غذا در تولیدات کارخانه ای است موجب اصلی شکل گیری و 

 . بخصوص میزان باالی این ماده است

رابطه ( Polyacrylamide)کاالیی جهت تولید پالستیک ( AA)آکریل آمید 

این ماده که ابتدا . اردتنگاتنگی با جنایات سرمایه بعد از جنگ جهانی دوم د

بعنوان یک عنصر مورد نیاز در جنگ تولید می شد توسط شرکت آمریکایی  

Monsanto Company  این . در تولیدات مختلف بکار می رفت 0151در

کمپانی که امروزه تولید کننده اصلی گیاهان تغییر ژن داده شده و مواد شیمیایی و 

بقه ای طوالنی در تولید مواد شیمیایی سموم دفع آفات نباتی در جهان است سا

به طور مثال در جنگ جنایتکارانه دولت امریکا علیه مردم ویتنام، . جنگی دارد

  Agentجنگل ها بوسیله بمبهای حامل مادهدست به کار از بین بردن 

Orange میلیون  5.1تولیدات این کمپانی فقط در یک قلم، باعث بیماری . بود

میزان آکریل . هزار کودک در این کشور شد 511ه شدن ویتنامی و ناقص زاد
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 Pommesمیکروگرم، در  0111به طور متوسط  chipsآمید تولید شده در 

frites  طبق پژوهش . میکروگرم در هر کیلو گرم محصول است 511و

میکروگرم،  حداکثر میزان  51تا  21سازمان بهداشت مواد غذایی سوئد مقدار 

یک سوم این مقدار از طریق . ر شخص در روز استمصرف مجاز آن برای ه

 -و دیگر سیب زمینی های سرخ کرده وارد بدن می Pommes frites، چیپس

بیسکویت، نانهای سخت کارخانه ای و دیگر نان های برشته شده، یک . شود

سوم دیگر را تامین می کنند و مابقی نیز از طریق قهوه وارد بدن می شود 

حدود نیمی از (. مراجعه کنید 0جدول  5ر به پیوست برای اطالعات بیشت)

آکریل آمید وارد شده به بدن بعلت کوچک بودن مولکول آن و حل شدن ساده  در 

ساعت از طرق مختلف بخصوص ادرار از بدن خارج  5تا  5آب، در عرض 

جالب توجه است که سازمان بهداشت اروپا و سازمان بهداشت جهانی  . می شود

WHO میکروگرم در لیتر تعیین کرده  1.0داکثر این ماده را در آب میزان ح

است اما همین ارگانهای اصلی بین المللی سرمایه هنوز هیچ حدی برای این ماده 

 .در غذاهای آماده ونیمه آماده تعیین نکرده اند

موضوع دیگری که اهمیت ذکر دارد افزودن ترکیبات فسفری به غذاهای آماده و 

برای اطالعات )فسفر عنصری مهم در ساختمان بدن است .  نیمه آماده است

این ماده به میزان بسیار زیادتر از ( بیشتر به ابتدای فصل دوم رجوع کنید

این عنصر به عکس عناصر دیگر بسیار راحت )احتیاج، جذب بدن می گردد 

جذب بدن می شود، به طوری که حتی نمکهای فسفری از سوخت وساز باال 

فسفات ها حتی جهت کنسرو کردن، ترش نمودن مزه غذا یا به . (برخوردارند

تاثیرات مخرب . نیز استفاده می شوند( Stabilizer)عنوان متعادل کننده 

افزایش مصرف ترکیبات فسفر بسیار زیاد بوده و هر روزه گزارشات تکان 

و  از جمله تحقیقات دانشگاه جان هاپکینز. دهنده ای در این زمینه منتشر می شود

سال 05نفر در طول  1211آالباما بر روی 
25

نشان می دهد چگونه افزایش   

امراض  قلبی، کاهش . مرگ و میر با میزان فسفر جذب شده رابطه مستقیم دارد



 90 

ظرفیت عملکرد کلیه ها و سرطان را می توان در زمره عوارض مصرف 

پژوهشگران امریکایی . بیجای آن نام برد
26

ذایی در ماده غ 311از بررسی  

کاالی مختلف در ایالت اوهایو به این نتیجه رسیدند که افزودن فسفات به  3215

 -غذاهای آماده ونیمه آماده بسیار بیشتر از میزانی است که تا کنون تصور می

بیش از چیزی است که روی اتیکت ها % 51شده و میزان  افزایش نیز گاهی 

دارای فسفر افزوده هستند و از از کاالهای پر فروش غذایی % 55!! آمده است

آنجا که غذاهای دارای فسفر افزوده ارزان تر از غذاهای مشابه بدون فسفرند لذا 

پژوهشگران از این . جای تعجب نیست که این نوع محصوالت پر فروش ترند

روند چنین نتیجه می گیرند که مصرف غذاهای دارای فسفر افزوده یک تهدید 

ی است که کلیه ضعیف تری دارند و یا بر اثر سالمتی بخصوص برای کسان

تحقیقات دیگری . مصرف مداوم این مواد بدنشان در معرض تهدید قرار دارد

. غذاهای آماده یخ زده محتوی میزان زیادی فسفات هستند% 23نشان میدهد که 

نیز حاوی انواع ترکیبات  taco, chili ،chipsغذا های نیمه آماده نظیر % 21

از نانهای ماشینی تولید شده در امریکا دارای فسفات % 52. شندفسفر می با

با افزودن . برای مثال فسفات نقش مایه خمیر را بازی می کند. افزوده شده اند

فسفات در مدت کوتاهی خمیر شکل طبیعی به خود می گیرد بدون اینکه پروسه 

ر خمیر ترش آماده شدن چندین ساعته و در بعضی مواقع چند روزه ناشی از تأثی

(Sourdough )قابل توجه اینکه نان سنگک که حاصل . را گذرانده باشد

تخمیر خمیر بخصوصی است طی چند دهه اخیر دچار ( چند روزه)طوالنی 

تغییرات عظیمی شده است، به طوری که با افزودن انواع مواد شیمیایی، از 

ن مغذی را روند طوالنی و تخمیر سالم و ارزشمندش که ویژگی خاص این نا

 -می کننده مصرف کارگران تحویل چرم نظیر چیزی و کرده جلوگیری سازد،می

پیداست که ارزش مصرفی کاالی تولید شده مورد توجه سرمایه دار تولید  .دهند

کننده و فروشنده نیست بلکه برای مصرف کننده مهم است، اما تولید تعیین کننده 

که تولیدکنندگان غذاهای آماده و هنگامی . شیوه و نوع و چگونگی مصرف است
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نیمه آماده موادی را با هدف جلب مشتری به غذاهای خود می افزایند، با این 

 کار، شیوه مصرف ومیل به مصرف این کاال را نیز به وجود می آورند و توسعه 

 مصرف نوع تولید که معنی بدین. آید می پدید متقابلی رابطه اینجا در. دهند می

 تولید. گردد می سبب را تولید برای نیاز جدید مصرف و ستا زاده جدیدی

 در خودرا اثرات که دارد قبلی مصرف در ریشه همواره جدید غذایی کاالهای

 گسترش حتی و تولید انگیزه مصرف رو ازاین. است گذارده انسان بدن و ذهن

 کارگران داری سرمایه روابط تولید در. گردد می سرمایه انباشت حوزه

 و دخالت هیچ به قادر فقط نه اما هستند ها سرمایه و کاالها همه نندگانتولیدک

 کسب پی در سرمایه که نیستند تولیدات این سرنوشت و فرایند بر اثرگذاری

 آنها سالمتی و جسم و زندگی سر بر خواهد می را چه هر کهکشانی سودهای

 مورد و کشف یکشبه( 5 پیوست در و) فصل دراین شده ذکر مواد .آوردمی

 هجوم معرض در و سود نرخ افت اسیر ذاتاً  سرمایه. اند قرارنگرفته استفاده

  خالی سفره به شبیخون ضمن بورژوازی کل بحران هر وقوع با. هاست بحران

 از خروج راه تا افتد می راه خود فکری ندار و دار تمامی با کارگر، های توده

 و داران سرمایه. بنماید طی و کند پیدا را رونق دوره یک گیری سر از و بحران

 هر تولید فکر به شرائط این در همه از بیش و لحظه هر همیشه، هایشان دولت

 مزدها، تر فاحش چه هر تنزل آزاد، های سرمایه همه ریز پیش تر، انبوه چه

 حصول کالم یک در و رقابت بازار ساختن گرم ها، قیمت المقدور حتی کاهش

 ها، قیمت کاهش راستای در و گذر همین در. افتند می تر افزون سودهای

 و مضر کاالهای تولید به سرشارتر سودهای کسب و فروش دائره گسترش

 های سازمان صفحات پیش دهه پنج در اگر. نهند می روی مهلک و زا بیماری

 البالی در و زدیم می ورق را داری سرمایه های دولت غذایی مواد بهداشت

 شدیم می مواجه درغذاها شیمیایی مواد کاربرد از هگل و انتقاد کمی با سطور

 سطور و صفحات زیور مواد این دادن نشان طبیعی و مفید لزوم، فقط امروز

 مضرتر شیمیایی مواد افزوده، مواد حجم افزایش با همزمان درست این. آنهاست
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 سر از پژوهشگران از بسیاری. است ماده چندین همزمانی استفاده حتی و

 ولی ضرر بی طبیعی مواد که کنند می توصیه داران سرمایه به خیرخواهی

 غیر مواد مصرف از و بکاهند را شیمیایی مواد کمیت گیرند، کار به گران

 به سرمایه خواهد، می سود سرمایه اینکه از غافل پوشند، چشم ضروری

 اندرزهای و وعظ و اندیشد می خود تر انبوه رشد و سودآوری خودگستری،

 هر داری سرمایه. گیرد می هیچ به را ها انسان سالمتی حفظ رایب حکیمانه

 بازتولیدش بیند، می سنگین خود سینه بر بیشتر را اش ذاتی تناقضات بار روز

 بحرانهایش پیماید، می افت روند تر سریع سودهایش نرخ گردد، می دشوارتر

 انسان خود بنمایه در داری سرمایه. کنند می الباب دق پرشتابتر و تر کوبنده

 کرور کرور، کشتار سود لایر هر برای شرائط این در ویژه به اما است ستیز

 سرمایه هدف. کند می استقبال آن از که است کاری ترین عادی ها انسان

 سرمایه هدف. باشد می سود تولید بلکه نیست ها انسان واقعی نیازهای ارضای

 فاحش هر سنگینی هدف همه بلکه نیست بشر زندگی ونیازهای تولید بین تناسب

( دستمزد)  شده پرداخت کار مقابل در( اضافی ارزش) نشده پرداخت کار کفه تر

 این توقف برای دری هر به سرمایه یابد، می کاهش سود نرخ که هنگامی. است

 هزینه کاهش  برای مختلف داران سرمایه گذر این در. اندازد می چنگ فرایند

 ارزان که کنند می ریزی برنامه را کاالهائی تولید .کنند می کار همه تولید های

 افزون سهم و باشند داشته بیشتری رقابت قدرت باشند، مشتری پر شوند، تهیه تر

 هدف این به رسیدن برای ها آن. سازد آنان نصیب را ها ارزش اضافه از تری

 در و جدید های ماجراجویی تقلب،. گیرند می پیش را جنایتی هر ارتکاب راه

 طریق از غذا شکل و بو ، مزه تغییر ساختن، جذاب غذائی، محصوالت مورد

 بهای به جمله از بها هر به آنها ساختن پرفروش و سمی و مضر مواد کاربرد

 جنایات و کارها این جمله از کننده مصرف کارگران توده سالمت حتمی تهدید

 -بی یشرفتپ شاهد دوم جنگ از بعد بخصوص ما که است ترتیب این به. است
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 روند این در و هستیم سموم تولید های حوزه گشایش در  سرمایه مداوم و  لجام

 .اند معرکه قدرتمند و حاضر جا همه بیاران آتش داری سرمایه های دولت
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 فصل سوم 

 دفع آفات نباتی یا رفع زندگی انسانها

 سرمایه، زیست کشی و تولید زیست کش ها

صاد کاالئی و فاز عالی تکامل آن یعنی تولید سرمایه داری، محصول کار در اقت

. انسانها، بر اساس کار اجتماعاً الزمی که در آنها نهفته است داد و ستد می گردد

در اینجا، ارزش مبادله همه چیز است، اما کاالها برای اینکه مبادله شوند باید 

ایه داری حفظ همین ارزش در کشاورزی سرم. ارزش مصرفی نیز دارا باشند

مصرفی محصول چه در پروسه تولید و سامان پذیری، دستخوش مخاطرات 

آفات گیاهی مهم ترین و تأثیرگذارترین بخش این مخاطرات را . زیادی است

فارمدار سرمایه دار برای فرار از تحمل هزینه های باز تولید . تشکیل می دهند

از سموم دفع آفات را پیش می گیرد،  محصول مورد هجوم آفت ها، راه استفاده

او با این کار نه فقط هزینه های تولید مجدد را دور می زند که میزان ضایعات و 

 -در یک کالم، توسل به کاربرد بی. خسارت ها را به حداقل ممکن می رساند

مهار سموم یاد شده جزء الیتجزای پروسه ارزش افزائی سرمایه در حوزه 

ی حصول بیشترین اضافه ارزش ها یا سودهای دلخواه کشاورزی و شرط حتم

شالوده کار سرمایه بر تولید حداکثر کاال توسط حداقل نیروی کار، کاهش . است

افراطی هزینه اجزاء مختلف بخش ثابت سرمایه، مرغوبیت حتی المقدور کاال و 

تضمین همه اینها در . قدرت رقابت حداکثر در بازار سرمایه داری استوار است

انباشت کشاورزی صنعتی سرمایه داری، به استفاده گسترده از سموم دفع آفات 

 .گیاهی گره خورده است

 و ها قارچ حشرات، مقابل در گیاهان دفاعی سیستم طبیعی پدیده گیاهی سموم

 این با دیرباز از انسان. زنند می صدمه گیاه به که است ریزی موجودات سایر

 از ما همه. است کرده جستجو را آنها با لهمقاب راه و ست بوده آشنا سموم

 در است سال هزاران که گیاه این. داریم اطالع خام باقالی خوردن عوارض

 از بخشی تأمین برای ارزانی منبع یابد، می پرورش آسیا غرب و آفریقا شمال
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 باقال مصرف. است مردم توده نیاز مورد امالح انواع و ها ویتامین ها، پروتئین

 (Dopamine) آمین دوپ ماده زیرا باشد، مهلک تواند می خام صورت به

ویژه ب را دارد،  (signalsubstans)موجود در آن که نقش پیام رسان عصبی 

هنگام  مصرف زیاد، موجب بروز برخی امراض و بیشتر از همه  بیماری های 

 خنثی برای و است کرده تجربه را خطر این دیرباز از انسان. گردد می روانی

 نمونه. است گرفته پیش را باقال پختن راه مذکور ماده مرگزای عوارض نمودن

  انسان که هستند گیاهان دفاعی سیستم جزو همگی تقریبا و فراوانند مواد این

پیوست . ) است پرداخته آنها با مقابله به ساده های حل راه با راحتیب
32

بخشی  3

ار آدمیزاد مثل تمامی تجارب، اما این ک( از این سموم را خاطرنشان می سازد

دانش ها و آموخته های  دیگرش در دست سرمایه، به ضد خود، یعنی به وسیله 

کمپانی . ای برای کشتار انسان ها و قربانی کردن آنها در آستانه سود تبدیل شد

های بزرگ کشاورزی با رجوع به آن نسخه تولید سموم دفع آفات نوشتند، 

زی جهان آن را دستمایه تولید سالح شیمیائی و تراست های عظیم اسلحه سا

میکربی کردند و دولتها آن را شالوده صدور جواز هجوم به طبیعت، جانوران و 

تولید شده بعد از جنگ ( Pesticide)بخش مهمی از آفت کشهای . انسان ساختند

جهانی دوم نتیجه درس آموزی سودجویانه سرمایه از کارکرد سموم طبیعی 

 .ز تجارب حاصل از جنگ در زمینه تولید سالح شیمیایی بوده استگیاهی و نی

 و ها پارازیت کرمها، ها، باکتری ها، قارچ هرز، های علف جوندگان، حشرات،

 کمپانی شده تولید سموم توسط که هستند موجوداتی پرندگان و ها عنکبوت حتی

 حوزه ظرن از سموم این. گیرند می قرار حمله مورد شیمیایی و کشاورزی های

 و حفاظت جهت کشاورزی در نخست گروه. شوند می تقسیم دسته دو به مصرف

 موادی را دوم دسته. روند می کار به محصول عمر طول و گیاه بازدهی افزایش

 رسوبات چادر، کفش، لباس، چوب، پارچه، حفاظت جهت که دهند می تشکیل

. شوند می گرفته کار به بزرگ های کشتی و قایق ها، خانه تصفیه حوض در آب

(Impregnating agents .) پیش از اینکه وارد بحث ویژه خطرات و
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ضایعات ناشی از کاربرد هر  کدام این زیست کش ها شویم باید چند نکته را به 

 . خاطر بسپاریم

دفاع طبیعی گیاهان محدود به مقداری اندک ماده سمی در مقابل وزن بسیار  :اول

) مقایسه با وزن انسان قابل چشم پوشی است  ناچیز حشرات است و این در

 حساب بی های سمپاشی (دارد دیگری بحث سمی های قارچ نظیر گیاهانی

 محیط حتی که دارد ابعادی آنچنان شده برداشت محصوالت و باغات مزارع،

 و ها آب موجودات، سایر برای کنترل بدون خطراتی و کرده آلوده را اطراف

 . سازند می فراهم کشاورزی کارگران

سموم طبیعی گیاهان عموما در درون اندام گیاه، میوه و فراورده های نباتی : دوم

 بیوجود دارند و همانطور که گفته شد انسان با راه حل های ساده آن ها را 

 خوردن از ژنتیک طور به نیز نظر مورد حشرات و جانوران سازد، می خطر

 و جانوران گیاهان، زندگی طبیعی یطمح ترتیب این به. کنند می خودداری ها آن

  انباشت با وضع این. است داشته خود با را تعادل نوعی سال ها میلیون طی بشر

روابط تولید . گردید اساسی تغییر دستخوش زرع و کشت حوزه در سرمایه

 تعادل این تنها نه است جاری مساماتش از که کثافتی و گند با داری سرمایه

 هالکت و غذایی مواد مسمومیت طبیعت، نابودی موجب که زد، هم بر را طبیعی

 و طبیعت جان به رحمانه بی چنان سرمایه ساخت کش آفت سموم. شد ها انسان

 ویژه به برخوردارند، مسمومیت تولید برای ظرفیتی چنان از افتند، می گیاهان

ک  پا و موجودات ترین مقاوم که پابرجاست و طوالنی چنان مسمومیت این عمر

 و ها میکروب ها، باکتری ها، قارچ یعنی( Decomposer) طبیعت گان نندهک

 -نمی بر کردنشان خطر بی و آنها با مقابله عهده از نیز مفید ریز موجودات سایر

 عنوان به 0151 اواسط از که است (DDT) ت. د. د سموم این نمونه یک. آیند

 در) شد ممنوع آن از استفاده 0121 در و گرفت قرار استفاده مورد کش حشره

 همین ولی(. شد می استفاده نیز 0111 سال تا حتی سوئد نظیر کشورها برخی

 انسان آبزی، جانوران بر مخربش وحشتناک اثرات که بود کافی سال 05 حدود
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 سلسله روی مخربی اثرات ت. د. د. باشد باقی است هنوز که هنوز وطبیعت

 مقاومت توان با و دارد جنسی تمسیس اختالل و استخوان کلسیم کاهش اعصاب،

ت از همین طریق و به . د. د.  ماند می باقی جانوران بدن و آب خاک، در زیاد

. وسیله زنجیره غذایی، به موجودات دیگر و در نهایت به انسان منتقل می شود

این ارمغان مهلک سرمایه داری به طبیعت و انسان فقط نمونه ای از خروارها 

است که امروز هیچ حساب و ( Lindane ،Chlordaneنمونه دیگر )است 

 -خواص شیمیایی این مواد می. کتابی برای تولید مواد مشابه آنها وجود ندارد

بایست طوری باشد که اوال غیر قابل انهدام و در مقابل پاد زهرها و موجودات 

و ثانیا در چربی و نه آب، حل ( Ecological Stability)ریز مقاوم باشند 

آنسان که با آب شسته نشده و بالعکس در الیه چربی پوست گیاهان، میوه . ندگرد

در یک کالم خواص خود سیستم . جات و صیفی جات داخل شده و پابر جا مانند

سرمایه داری یعنی مسموم سازی و کشندگی دیر پای و خانمان برانداز را دارا 

 -انسان و طبیعت رقم میت و مواد همانند چنین سرنوشتی را برای . د. د. باشند

سازمان بهداشت . برای اینکه مسئله روشن تر گردد مثالی دیگر بیاورم. زنند

میوه مختلف را از جهت مقدار  352تعداد  3102مواد غذایی سوئد در سال 

نتیجه اش این . باقی مانده آفت کش ها و زیست کش ها مورد آزمایش قرار داد

میوه جات مورد آزمایش شامل انگور، (  عدد 1میوه  01از هر % )13بود که 

برخی از این . مرکبات، سیب، گالبی و موز، دارای مواد سمی باقی مانده بودند

سموم حتی از نظر نهادهای مسئول در اروپا و سوئد ممنوع بوده و بسیار 

خطرناک به حساب می آیند 
31
. 

فاده همزمان تاثیر متقابل مجموعه آفت کش ها و زیست کش های مورد است :سوم

بر روی هم و عوارض ناشی از ترکیب (  Cocktail effect)در یک محصول 

این مواد برای موجودات زنده از جمله انسان، داستان دیگری است که باید مورد 

 -این مسأله همواره از دید عموم پنهان نگهه داشته می. بیشترین توجه قرار گیرد

مخرب مواد بطور جدا گانه صحبت به شود و در اکثر گزارشات فقط از تاثیر 
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ماجرا از این قرار است که این مواد تاثیرات مخرب یکدیگر را به . میان می آید

صورت تصاعدی افزایش می دهند و گاهی اوقات مسمومیت حاصل از ترکیب 

از . آنها صدها برابر بیشتر از تاثیرمخرب کل این مواد در حالت جداگانه است

مورد بحث به نوبه خود امراض و نواقص عضوی غیر قابل این گذشته ترکیبات 

نمونه آزمایش های !! پیش بینی بسیار زیادی را هدیه زندگی انسان ها می کنند

سازمان بهداشت غذایی سوئد در مورد میوه جات مختلف در این گذر قابل توجه 

نظام سرمایه داری در کشاورزی مکانیزه با هدف کاهش ضایعات . است

 50دستیابی به باالترین میزان سود، فقط در مورد درخت انگور از  محصول و

است که ( Chlormequat)سم مختلف استفاده می کند، یکی از این سموم 

تاثیرات بسیار مخربش بر هورمون ها و ارگانهای جنسی معروف است، این 

 سموم در بدنه درخت مذکور ذخیره می شود، سال ها دوام می آورد، از آنجا به

سرمایه داران صاحب مزارع  به . میوه و سپس به بدن انسان ها منتقل می گردد

از میان این سموم به . سم را به کار می گیرند 50همین سیاق برای مرکبات 

زاست، عوارض نازایی و تغییرات هورمونی  سرطان( Imazalil)طور مثال 

حتی در قسمت  این ماده در پوست مرکبات ذخیره شده و. نیز به دنبال دارد

سموم مورد استفاده سرمایه برای کاهش ضایعات سیب . گوشتی میوه وجود دارد

یکی از این سم هاست است که ( Carbendazim. )ماده است 50بالغ بر 

مصرف آن ولو ناچیز باعث بروز سرطان، تغییرات هورمونی و عوارض 

. نفوذ می کند در تمامی اندام درخت از ساقه، برگ تا میوه. جنینی می گردد

یکی از این . است 32شمار سمومی که برای گالبی مورد استفاده واقع می شود 

است که باز هم سرطان زاست و سبب تغییرات ( Tiabendazole)مواد 

 01مواد سمی رایج برای مقابله با آفات موز  بالغ بر . هورمونی گواتر می شود

( tiabendazole, imazalil, chlorpyrifos)فقره است که ترکیبات مهلک 

تمامی این سموم خطرناکند و امراض به ثبت رسیده ای . در این زمره قرار دارند

این معضل در مورد کارگران . را نصیب کارگران کشاورزی می سازند
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کشتزارهای موز و خانواده های آنها که عموما در نزدیکی مزارع زندگی می 

ن این کارگران و جنین نطفه بندی شده در کودکا. کنند ابعاد فاجعه بار تری دارد

زهدان مادران آنها در معرض تهاجم هر روزه و سهمگین هر سه ماده نامبرده 

این خطر تا آنجا جدی و مهیب است که حتی سازمان های جهانی نظم . می باشند

 .  نیز از کتمان آن عاجز مانده اند WHOسرمایه نظیر 

 Drug)ل بیماری زا در مقابل داروها پدیده افزایش مقاومت عوام: چهارم

resistance ) در جریان کاربرد سموم دفع آفات از اهمیت زیادی برخوردار

استفاده از مواد آفت کش و زیست کش به تدریج مقاومت باکتری ها،  .است

نتیجه . قارچها و گیاهان هرز، حتی موش ها را تا دورترین مرزها باال می برد

ماده در هر نوبت استفاده و اجبار به افزایش مقدار آن یا این روند کاهش تاثیر 

در حوزه مراقبت های . استعمال مواد جدیدتر با تاثیرات مخرب افزون تر است

درمانی و پزشکی استفاده طوالنی و بی رویه از انتی بیوتیک ها سبب مقاوم 

در . شدن باکتری ها می شود و مشکالت زیادی در کنترل امراض ایجاد می کند

این باره کم و بیش بحث هائی جریان دارد، اما کمتر کسی از ابعاد فاجعه بار 

من در اینجا سعی کرده . عوارض کاربرد  سموم و زیست کش ها سخن می گوید

یکی از دالیل مصرف . نشان دهم 2ام این پدیده را بصورت شماتیک در فیگور 

ای که تولید  توصیه)همزمان چند زیست کش در سرمایه داری کشاورزی 

همان تاثیر ( کنندگان این سموم به مشتریان خود در صنعت کشاورزی می کنند

تصاعدی چندتای آنها بر یکدیگر است که از این طریق می توانند تاثیر منفی 

باید در نظر داشت که زیست کش هایی که . مقاومت دارویی را خنثی نمایند

-Crossگر را به اصطالح  مکانیسم تأثیر مشابه دارند می توانند یکدی

resistance ،پیدا دارویی مقاومت کش زیست یک وقتی که معنی این به کنند 

 سرنوشت همین به نیز مشابه مکانیسم دارای های کش زیست سایر کند، می

 -می دست از  قارچ روی بر بر مثال طور به را خود تأثیرات و شوند می دچار

 قارچ با مبارزه در جیوه از استفاده به 0111 سال در که دالیلی از یکی. دهند
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 به قریب اکثریت شدن مقاوم بلکه جیوه بودن سمی نه دادند، پایان غالت های

 . بود ماده این مقابل در ها قارچ اتفاق

چگونگی افزایش مقاومت باکتری ها، گیاهان هرز و قارچ ها همزمان  3فیگور  

 با افزایش مواد زیست کش 

 

 .کش هایی که تاثیرات هورمونی بر موجودات می گذارند وجود زیست :پنجم

این زیست کش ها نظیر سایر داروهای هورمونی نه فقط سبب اختالالت عضوی 

مصرف کنندگان مواد غذایی یا بروز بیماریهای مهلک در کارگران کشاورزی 

عمر نسبتا طوالنی، نابسامانی می شوند که زیاد شدنشان در طبیعت به ویژه با 

برای اطالعات بیشتر . فراوانی را دامنگیر همه موجودات زنده می سازند های

این پدیده . ، قسمت علف هرز کش ها مراجعه کنید 2در این زمینه به پیوست 
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روابط برای طبیعت کامالً جدیداست و رواج آن سبعیت و درنگی بیش از حد 

انبوه تر، از  سیستمی که برای کسب سود. سرمایه داری را نشان می دهدتولید 

با این توضیح کوتاه در مورد تفاوت . ضد انسانی ترین حربه ها استفاده می نماید

سیستم طبیعی دفاع گیاهان و مقایسه اش با دفاع آفرینی لجام گسیخته سرمایه 

آیا در این سیستم هیچ مرزی برای توحش علیه . داری سراغ اصل مسئله رویم

ولید سود، می کوشد تا تمامی جهان را قربانگاه بشریت وجود دارد یا اینکه پویه ت

 یکه تازی های خود سازد و همه سدها را از سر راه بردارد؟ 

 

کشور اروپایی در  32تعداد زیست کش های رسمی استفاده شده در  8فیگور 

 3100آگوست 
31 

نکته قابل توضیح در جدول باال این است که مواد زیست کش در همه کشورهای 

 310یکی نیستند و از این ارقام نمیتوان نتیجه گرفت که حداکثر فقط اروپایی 

به این ( این رقم متعلق به فرانسه است)ماده ثبت شده در اروپا به کار می رود 

دلیل ساده که اوال هر کشوری لیست ثبت شده خودرا داراست و ممکن است 
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از این گذشته  .بخشی از این لیست با بقیه کشورها یکسان و بخشی دیگر نباشد

کاالهای تولید شده کشاورزی در تمامی اروپا با هم مبادله می شوند، به همین 

خاطر یک پاکت متشکل از میوه، سبزی، آرد، صیفی جات و گوشت می تواند 

محتوی حجم بسیار زیاد تری از زیست کش های همان پاکت محصوالت در 

ذایی سوئد که در همین گزارش سازمان مواد غ)قیاس با یک کشور دیگر باشد 

فصل معرفی شده گویای بارزترکیب مواد داخلی و خارجی است
31

در این (.  

ماده  310و فرانسه  320، آلمان 302، هلند 033، سوئد 053جدول دانمارک 

این بدان معنی است که . شیمیایی را در این سال مورد استفاده قرار داده است

ده ولی مواد کنار گذاشته شده کامال از دور سال قبل و بعد انواع دیگری اضافه ش

خارج نشده اند بلکه با مجوزهای جدید به میزان محدودتری مورد استفاده قرار 

حاصل کالم اینکه انسان ها، طبیعت، جانوران و کل هستی، موش . می گیرند

 -موادی ثبت می. آزمایشگاهی سرمایه برای جستجوی راههای افزایش سود است

طاعونی سرمایه داری بزرگ کشاورزی از طریق این مواد به  شوند و هجوم

ارکان هستی طبیعت و انسان  انجام می گیرد، چند سال بعد ترکیبات جدیدی با 

قدرت تخریب تازه تر و افزون تر جای آنها را می گیرد و این رشته همچنان 

ش گزارش سازمان مواد غذایی سوئد فقط جزء کوچکی از گستر. تداوم می یابد

هر چه تعداد . و پراکندگی زیست کش ها در کاالهای کشاورزی را نشان می دهد

محصوالت مورد آزمایش بیشتر می شود، هر چه لیست زیست کش ها در 

برنامه تحقیقاتی ارگانهای دولتی طویل تر می گردد و هر چه زمان پیش میرود، 

هان و انسان با حمله سرمایه داری به محیط زیست، طبیعت، موجودات زنده، گیا

سرعت بسیار بیشتر و توصیف ناپذیرتری از این به اصطالح تحقیقات و آزمایش 

نهاد معروف دولتی سرمایه در حوزه محصوالت غذایی در . ها پیش می تازد

http://www.efsa.europa.eu/(European Food Safety Authority 

EFSA  ) قاره معرفی می کند، خود را به دروغ مسئول حفاظت مواد غذایی این

اما در واقع صادر کننده جواز هجوم سرمایه داری به طبیعت، انسان و جانوران 



 103 

با علم و کتل و بوغ و کرنا اعالم داشت که  0113این ارگان در سال . است

جهت کنترل زیست کش ها در محصوالت کشاورزی بودجه ای دریافت داشته و 

بر روی محصوالت گیاهی مورد زیست کش را در آزمایش  1در لیست خود 

از آن سال به بعد این لیست سال به سال طویل تر شده است . نظر قرار داده است

و چنین القاء می کنند که گویا راستی، راستی صاحبان سرمایه و دولتهایشان 

گویا این ها به !!  برای مخاطرات متوجه سالمتی انسان ها به سوک نشسته اند

ماریزای سموم مورد استفاده در مزارع سرمایه داری محض مشاهده عوارض بی

فوراً ماده مشکوک را مورد تحقیق قرار داده و در صورت مشاهده خطر حکم به 

هیچ چیز بی معنی تر از این نیست که از !! ممنوعیت تولیدش صادر می کنند

یک سوی جواز استفاده از این مواد صادر می شود و همزمان از سوی دیگر 

ن دادن میزان مایش هایی توسط سازمان های مختلف در جهت نشاانجام آز

ماجرا به طور قطع . گسترش و پراکندگی همین مواد دستور کار قرار می گیرد

.  کنترل این مواد نیست، زیرا این ارگان ها خود صادر کننده جواز استفاده هستند

در اینجا نیز مثل همه حوزه های دیگر حیات سرمایه داری، آنچه جریان دارد 

ره عقالیی و قابل اعتماد به این نظام، به صرفاً عوام فریبی با هدف دادن چه

. تراست های عظیم کشاورزی، به تولید کنندگان زیست کش ها و دولت آنهاست

سال تعداد زیست کش های مورد آزمایش در محصوالت  05درطول مدت 

این آزمایش ها  3101جالب اینکه در سال . رسید 012کشاورزی و دامی به 

و این بدن معنی ( مرجعه کنید 1به فیگور ) شامل محصوالت حیوانی نیز شد

است که چگونه زیست کش ها با پراکندگی خود در طبیعت، حیوانات دامی و 

 .را  نیز آلوده و خطرآفرین می کنند...( نظیر شیر، گوشت و)محصوالت آنها 
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 1فیگور 

EUCP – Number of pesticides (residue definitions) included  

in the coordinated control programmes 1996-2010 (P = 

pesticides to be analysed in products of Plant origin, A = 

pesticides to  analysed in products of Animal origin)30 

 

در سراسر اروپا در سال ( sample)نمونه  22111در این تحقیقات بیش از 

این گزارش . ل غذایی مختلف می گردیدمحصو 511انجام شد که شامل  3101

منتشر شد 3102مارس  03تنظیم و در  EFSAبوسیله ارگان 
21

گزارش .  

بر روی موادی نظیر سیب، کلم سفید، تره فرنگی، ساالد، شیر،  3101سال 

، توت فرنگی، گوشت خوک، و گوجه (گندم، جوو ذرت)هلو، گالبی، غالت 

ان می دهد که گسترش زیست کش ها گزارش به وضوح نش. فرنگی متمرکز بود
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فقط کارگران، خانواده آن ها ومحیط طبیعی اطراف مزارع را آلوده نمی کند 

بلکه همه آنهائی که این محصوالت غذایی را مصرف می کنند مورد هجوم قرار 

در نیمی از نمونه ها، زیست کش های باقی مانده در محصوالت . می گیرند

هر ساله گروه تازه ای از محصوالت  EFSAآنکه  گزارش شده است اما به دلیل

را نمونه برداری می کند، بعالوه زیست کش ها نیز از نظر تعداد و نوع دچار 

طور کلی آثار به ب . مختلف ممکن نیستتغییر می شوند، مقایسه نتایج سال های 

برای خشکبار  210زیست کش در سبزی و صیفی جات،  231کارگیری 

گندم، انواع جو، )در رابطه با انواع غالت  11، (ام و غیرهفندق، گردو، باد)

در یک سوم نمونه ها .  در تحقیقات تا کنونی مشاهده شده است( ذرت  و برنج

در این . بیش از چندین زیست کش در هر واحد محصول وجود داشته است

 Cocktail)پژوهش ها افزایش تصاعدی تأثیر زیست کش ها بریکدیگر 

effect )  نکته بسیار مهم دیگر زیست .. می توان به روشنی مالحظه نمودرا

این ها سال به سال از نظر . کش هایی هستند که تاثیرات هورمونی مخرب دارند

این گزارش انگور را یکی از بدترین . تعداد و شکل مولکولی تغییر می کنند

دفع  محصوالت به لحاظ وجود مواد سرطان زا، عقیم ساز و هورمونی در سموم

نگاه شود،   1در این رابطه بد نیست به فیگور . آفات مصرف شده نام می برد

که درآن  سرمایه داران  کشاورزی کشورهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا بزرگترین 

عوامل مهم دخیل در این جا کمپانی های . مصرف کنندگان زیست کش ها هستند

 -گوشزد می 3101مین گزارش در ه. تولید انگور و شراب این کشور هاهستند

شود که کمپانی های تولید شراب وانگور بزرگترین مصرف کنندگان مواد زیست 

سازمان به اصطالح غیر دولتی  3111در سال . کش غیر قانونی اروپا هستند

 آزمایشات در Pesticide Action Network (PAN)مستقل اروپا موسوم به 

 آزمایش مورد شرابهای همه که سیدر نتیجه این به ها شراب روی بر خود

 01 تا حتی ها شراب از بعضی. اند بوده ها کش زیست های مانده باقی محتوی

 کش زیست چهار متوسط طور به و داشتند همراه خود با مختلف کش زیست
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 ها شراب% 52 در. است بوده تشخیص قابل شراب شیشه یک در مختلف

نیز سرطان زا، مختل  WHO ظرن از حتی که است شده یافت هایی کش زیست

زیست کش . کننده سیستم هورمونی و موجب اختالالت تولید مثل می گردند

. شراب ها دیده شده است% 25در  Pyrimethanilسرطان زای 

Procymidone  که از طرفEFSA  سرطان زا و مختل کننده سیستم

. شراب ها قابل تشخیص بوده است% 22هورمونی معرفی شده است در 
20

 . 

اولین سالی است که غالت از جهت باقی مانده زیست کش ها مورد  3101سال 

با  Chlormequatیک دلیلش آن است که . آزمایش قرار می گیرند

کارکردهای مختلفی مانند از بین بردن علف هرز، حشرات یا قارچ ها توسط 

غالت  سرمایه به صورت انبوه و به میزان دهشتناکی برای کوتاه کردن قد ساقه

این ماده هورمونی است که می تواند نقش متوقف کننده . مورد استفاده واقع شد

رشد هورمونها را داشته باشد و از این جهت در کشت غالت مصرف می شود 

که کمباین ها یا ماشین های برداشت بتوانند بدون صرف وقت مورد نیاز برای 

جالب اینجاست . برداشت کنندتغییر تنظیم، غالت دارای ارتفاع یکسان را درو و 

در حالی !! که دلیل رشد بی حد غالت استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی است

 Glypper, Moddus M)که همین ماده و مواد مشابه آن نظیر 

Trinexapak, Barclay gallup ) به کار گرفته می شوند تا از رشد طولی

ری کرده و همزمان به رشد جلوگی( Rapessed)گیاهان روغنی از قبیل کلزا 

تأثیر ناشی از کاربرد ماده مذکور در . جانبی شاخه های این کیاهان کمک نمایند

. کیلو گرم در هکتار برآورد گردیده است 111افزایش میزان محصول تا حدود 

مشاهده می کنیم که سرمایه داری برای باالبردن نرخ و حجم اضافه ارزش ها 

ا قالب ریزی می کند و این قوالب را همه جا وثیقه زمین و زمان زندگی بشر ر

مقدار  3112در سال . طغیان موج سودها به بهای نابودی انسان ها می سازد

تن از این مواد در اروپا مصرف شد که کمپانی های اسپانیا، ایتالیا،  331111

. استفاده از آنها را به عهده داشتند% 25فرانسه، آلمان و انگلیس روی هم 
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. در سال است% 3زان گسترش استفاده از این مواد در سوئد در حدود می

گزارش دیگری بر روی مرکبات در اروپا از طرف همین سازمان در سال 

منتشر گردیده است که به بررسی میزان باقی مانده زیست کش هائی  3101

در این  Imazalil, Thiabendazol, Chlorpyrifos, Malathionمانند 

نمونه مرکبات آزمایش  5232از  %11 در. ختصاص داشته استمحصوالت ا

از این نمونه ها حاوی چندین  %32. شده این زیست کش ها وجود داشته اند

آزمایش ها نشان میدهد که این زیست کش . زیست کش در هر مورد بوده است

. ها نه تنها در پوست مرکبات بلکه حتی در گوشت آنها باقی مانده است

Imazalil  که ماده ای هورمونی است وسبب تغییرات هورمونی می شود در

موش های آزمایشگاهی ایجاد سرطان کرده است و به توقف زاد و ولد و اختالل 

این ماده تاثیرات بسیار مخربی بر هورمون . سالمتی جنین منتهی شده است

 EPA  (Enviromentalبهحتی سازمان امریکایی موسوم . جنسی مرد دارد

Protection Agency ) نیز آن را در ردیف مواد سرطان زا قرار داده است

ولی مطابق معمول در نتیجه گیری های خود، خطر سرطان از طریق مواد 

 -تالش شرم آور این ارگان های سرمایه!! غذایی آلوده را نا چیز دانسته است

م فریبی داری که سعی می کنند نشان دهند مواد یاد شده خطرناک نیستند فقط عوا

موضوع مسلماً کمبود توان علمی . کریه آنها را در معرض دید همگان می گذارد

این مؤسسات در تشخیص تأثیرات سرسام آور ترکیبات مذکور از لحاظ تولید 

سرطان ها، آلرژی ها، امراض هورمونی و دیگر نابسامانی های بیولوژیک 

کشند که در نظام سرمایه  آن ها فقط می خواهند بر روی این واقعیت پرده. نیست

داری هدف تولید فقط سود است و قربانی ساختن بدون مرز و محدوده بشر در 

اینکه کاال محتوی چه معجونی از مواد کشنده . بارگاه سود ذات سرمایه است

 . است برای صاحب سرمایه حائز هیچ اهمیتی نمی باشد

زارپسند کردن و که همراه واکس با هدف آراستن، با Thiabendazolماده 

جذابیت محصول بر روی انواع مرکبات پاشیده می شود، یک زیست کش مهلک 
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تحقیقات . این ماده در پوست و گوشت مرکبات سمپاشی شده باقی می ماند. است

انجام گرفته روی موش، حاکی از سرطانی زائی آن در گواتر و جگر جانوران 

مصرف، تا مدت ها در  نیز پس از Mala thionو   Chlorpyrifos. است

این دو تاثیرات مخربی در رشد سلسله . مرکبات به حیات خود ادامه می دهد

اعصاب، وزن بدن، ظرفیت یادگیری و تحرک عضالنی کودکان و نوزادان 

دارند و در پوست و گوشت مرکبات تا زمان مصرف قابل تشخیص هستند
20

 .

تولید )مزارع و باغات پدیده جدیدی که ذهن تولید کنندگان عسل، صاحبان 

را در این اواخر به خود مشغول ...( کنندگان میوه، گیاهان روغنی، حبوبات و

نقش این زنبور در گرده افشانی . داشته است مرگ وسیع زنبوران عسل است

زنبور عسل به همین . برابر بیشتر از نقش آن در تولید عسل است 3.1تا  0.5

مرگ دستجمعی زنبورها . سیار مهمی داردخاطر در سیستم اکولوژیک جایگاه ب

بسیار بیشتر از مرگ طبیعی زمستانی آنها  3111به ویژه در سال های بعد از 

در  3112-3113این مرگ و میر گسترده  در سال های . اتفاق افتاده است

   Colony Collaps Disorderامریکا، کانادا و اروپا موجب رواج اصطالح

C C D  نزدیک  3113روی داد ولی در سال  3115رد در اولین مو. گردید

پژوهشگران یکی از عوامل مهم بروز . زنبوران عسل امریکا مردند% 51به 

 ,Acaricideرا استفاده از حشره کش های مختلف مخصوصاً  CCDحادثه یا 

Neonicotinoid,  Imidachloprid، Cypermethrin و نیز استفاده بی- 

ی دانندرویه از آنتی بیوتیک ها م
23

نام مواد کشنده زنبور عسل  1در پیوست .  

 .را می یابید

 

GMO Genetiskt modifierad organism ( جانداران دستکاری

 (شده ژنتیکی

مدت هاست که بیمارستانها، انستیتوها و کلینیک ها مرکز خرید وفروش 

. نیستفروشندگان چه کسانی هستند، نیاز به گفتن . ارگانهای بدن انسان شده اند
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کارگران بیکار یا شاغل اما با مزدهای بسیار ناچیز و کسانی که به رغم روزانه 

های کار طوالنی دو شیفتی قادر به تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود و 

حدود دو دهه است که دولت های سرمایه داری سوئد، . کودکانشان نمی شوند

 -به( Stem cell)دی ایسلند و برخی ممالک دیگر فروشنده یاخته های بنیا

همه این ها روند کاال شدن تک . شرکت های بزرگ بیوژنتیک و دارویی شده اند

حتماً روزهائی را که  . تک اعضای بدن انسان را به نمایش می گذارند

دانشگاهها و انستیتوهای بیوشیمی پیشرفته دنیا در حال کشف کامل و باز کردن 

ودند به خاطر دارید، از وقتی که حدود ب DNAتمامی کدهای ژنتیک انسان یعنی 

هزار پروتئین بدن انسان به لحاظ مولکولی مشخص شدند نیز زمان زیادی  21

شرکت های غول آسای سرمایه داری جنگی عظیم و رقابتی گسترده . نمی گذرد

اینکه حاصل این جنگ چه شد، . با هدف مالکیت این اکتشافات را آغاز کردند

کدامین کمپانی های صنعتی و نظامی .از میدان بیرون کرد،کدام تراست رقبا را 

بین المللی هم اکنون عظیم ترین سهم را در تولید کاالهای بیولوژیک دارند یا 

نکته . موارد مشابه با همه اهمیتی که دارند در اینجا موضوع سخن من نمی باشد

د امر ذاتی، مورد تأکیدم این است که روند انحالل همه چیز، در پویه تولید سو

این نظام  تصمیم می گیرد که توده عظیم . جاری، همیشگی سرمایه داری است

کارگر در سراسر جهان چه بخورند، نخورند، از گرسنگی بمیرند یا اگر غذائی 

چه بنوشند، آبی . دارند با کدام ترکیبات و طی کدام دگردیسی ها به دستشان برسد

، این آب حامل یک دنیا باکتری های بیماریزا برای آشامیدن داشته یا نداشته باشند

باشد یا سالم و بهداشتی تهیه گردد، کدام لباس را بپوشند یا در سرما و گرما لخت 

و عور به سر برند، سقفی روی سرشان باشد یا فاقد کومه و کاشانه بمانند و در 

صورت نخست حتی مصالح، مالط و خرد و ریز بنائی و معماری این آشیان 

برنامه ای برای حداقل تفریح داشته یا نداشته باشند و اگر آری . نه تولید شودچگو

نظام بردگی مزدی با میلیاردها کارگر سکنه . این تفریح چه شکلی انجام گیرد

جهان چنین می کند، در همین راستا  بخش تولید کاالهای غذایی مدت هاست که 
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هر قدر فریاد سر دهیم که . دموادی را با کد معین ژنتیکی وارد بدن ما می کن

صاحبان سرمایه های این بخش، شیرازه ژنتیک ما را دستخوش تغییر کرده اند، 

امراض تا کنون ناشناخته ای را به جان ما انداخته و هر روز بیشتر می اندازند، 

جواب سرمایه فقط . تمامی طبیعت زنده میلیارد ساله را بر باد داده و می دهند

مائیم که بر بر !! ینکه ما می دانیم چه چیز برای شما خوب استا. یک کالم است

و بحر فرمان می رانیم، مشیت همه چیز و کل بشر در دست ماست، هر چه 

بیشتر سودافزا باشد، همان مفید محض است و هر چه ریالی از سودها بکاهد 

 منطق سرمایه این است و مادام که!! برای جسم و جان انسان ها زیانبار است

جنبش ضد سرمایه داری، ضد کار مزدی طبقه کارگر علیه این منطق و علیه 

موجودیت این نظام نشوریده است طبیعی است که منحنی افت و خیز سود 

سرمایه داران مالک تعیین همه وجوه هستی انسان، از جمله استخوانبندی 

پوشاک و ژنتیک،  مفید بودن و نبودن یا سالم و ناسالم بودن خورد و خوراک و 

 . محل زیست و فضای تنفسی و همه چیز بشر خواهد بود

تمامی . پروتئین ها ماشین حیات موجودات زنده اعم از گیاه یا حیوان هستند

 -پروتئین بدن را می. فعالیت حیاتی از طریق عملکرد پروتئین ها انجام می گیرد

عمل آن را سازد، تاثیرات محیط پیرامون را به بدن منتقل می کند و عکس ال

یک پروتئین می تواند یک یا چند عمل انجام دهد، به همین دلیل . باعث می گردد

پروتئین عمری محدود دارد و . موجودات به پروتئین های مختلف احتیاج دارند

این یک نکته بسیار اساسی است که پروتئین دو باره ساخته شده . از بین می رود

به همین دلیل دستگاه . ال مشابه را انجام دهدباید کامال نظیر قبلی باشد، تا اعم

پیچیده ای در بدن وجود دارد که نقش مغز در سیستم تولید پروتئین ها را ایفاء 

بنام ژن ها دارای کد  DNAبخشی از . است DNAاین دستگاه  همان . می کند

موجودات دارای ژن های گوناگون می باشند ولی همه . تمامی پروتئین ها هستندد

از همین روی می توان . ها با کمک چهار مولکول یا سنگ بنا ساخته شده اندآن 

ژن ها را بین موجودات مختلف انتقال داد ولی هنوز انسان از تاثیرات جانبی این 
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به طور مثال می دانیم که با انتقال ژن باکتری مقاوم در . انتقال اطالع کمی دارد

را در مقابل حشرات مقاوم مقابل حشرات، به ذرت می توان این محصول 

عبارت از GMO (Genetiskt modifierad organism )هدف از . ساخت

افزایش بار غذائی محصوالت خام زراعی و دامی، ایجاد مقاومت در مقابل 

باکتری ها وقارچها و آفات و البته همه اینها با هدف کاهش هزینه های تولید، 

، رقابت با محصوالت (یز سرمایهگسترش حوزه پیش ر)ایجاد بازارهای جدید 

مشابه یا سایر کاالها، کاهش نیاز به نیروی کار در هر هکتار از طریق تغییرات 

گوجه   GMO اولین محصول . تکنیکی در کاشت و سرانجام افزایش سودهاست

در امریکا محصوالت این حوزه . به بازار آمد 0115فرنگی بود که  در سال 

برای مثال در سال .  نجومی رو به گسترش استپیش ریز سرمایه با سرعت 

نیمی از بازار  3105وارد بازار شد و اکنون در  GMOچغندر قند  3103

صاحبان مزارع و تولیدکنندگان شیر . تولید شکر امریکا را در اختیار دارد

آگاهانه به خاطر تولید ارزان تر کاال و تحت تأثیر تبلیغات شرکتهای مالک ژنها 

به حیوانات خویش   GMOود را با تخفیف می فروشند، محصوالتکه کاالی خ

کیک  25غذای آماده کودک، بیش از  33در بازار مواد غذایی اکنون . می دهند

و بیش از ( کرن فلکس)نوع نان، متجاوز از صد نوع صبحانه  55و شیرینی، 

. به فروش میرسدGMO(GM Food ) نوع غذای آماده یخ زده محتوی  031

ین غذاها و اشکال نیمه آماده آنها، آن قدر طوالنی است که اخیراً سایت لیست ا

!! ایجاد شده است GM Foodهایی برای دادن اطالعات در مورد غذاهای غیر 

این ذرت ها از این طریق در مقابل سموم . است GMOذرت امریکا % 15

ها  مقاوم شده اند تا همزمان خود آفت جان انسان Glyphosatضد علف هرز 

هستند که با هدف افزایش میزان روغن های  GMOتقریبا تمامی سویاها . گردند

کم اشباع شده و رقابت با روغن زیتون محصول کمپانی های ایتالیائی، یونانی و 

حامل پروتئین اضافی است تا در مقابل  GMOکدوی . اسپانیائی تولید می شوند

کننده را وثیقه سالمتی ویروس ها مقاومت کند و بیماری کارگران مصرف 
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حاوی ژنی است که در   GMOیونجه. کاالها و افزایش حجم سود آنها سازد

 -مقاوم است و با آنچه در خود حمل می  Roundupمقابل سموم ضد علف هرز

یک )تولید کانوال % 11 .کند، خطر ناسالمتی را از کاال به بشر انتقال می دهد

یر گاوها هورمون رشدی به آنها داده جهت افزایش ش. است GMO( گیاه روغنی

در   GMOتولید برنج . می شود که هنوز در برخی نقاط جهان ممنوع است

ایاالت متحده امریکا دستور کار روز تراست های صنعتی و مالی سرمایه داری 

است و این به طور قطع تغیرات بسیار بزرگی در بازار این کاالی اساسی  پدید 

ز بازار هیدرو کربن غذایی جهان حوزه تأثیر این پروژه نیمی ا.  خواهد آورد

سودجویانه کاپیتالیستی است،  این نوع برنج حاوی کاروتنی است که به ویتامین 

A تبدیل می شود و به احتمال زیاد قلمرو جدیدی برای تاخت و تاز هر چه بی- 

 . کرد مهارتر سرمایه در رقم زدن تهدیدات جدید علیه سالمتی بشر باز خواهد

در . است GMOحجم محصوالت کشاورزی امریکا در حوزه % 31بیش از 

هستند ولی هنوز رقمی  GMOاروپا محصوالت سویا، ذرت، کلرا و چغندر قند 

در تمامی جهان سویا، ذرت، کلرا و . در زمینه حجم تولید در دست نمی باشد

یا نسبت در این مورد نیز از حجم و . می باشند GMOپنبه تولیدات حوزه 

یکی از دالیل رشد سریع بازار این کاالها تبلیغالت وسیع . تولیدات نامعلوم است

صاحبان آنهاست، سازمان هایی در جهان به وجود آمده اند که بسیار فعال با 

 ,Monsanto, Syngentaبودجه هنگفت از طرف غولهای این حوزه نظیر 

Bayer Crop Science رندوظیفه تبلیغات را بر دوش دا .ISAAA 

(International Service for the Aquisition of Agri-biotech 

Applications)
22

سازمانی که بسیار فریبکارانه . از جمله این مؤسسات است 

 Food and!! خود را یک نهاد علمی مستقل و بی طرف معرفی می نماید

Drog Administration) FDA ) در سه جلسه مهم در تاریخ های متفاوت

شیکاگو، واشنگتن و اوکلند جهت متقاعد کردن پژوهشگران و مردم به مفید بودن 
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GMO کمپانی های تولید کننده و انستیتوهای سرمایه، .  برگزار نمودPlant 

Biotechnology  وNational Center for Biotechnology  

این نتیجه .  سایت هایی برای توضیح مزایای این محصوالت ایجاد کرده اند

تبلیغات رشد سریع این شیوه کشت و تولید در کشورهای مختلف جهان در مدت 

در شروع این دوره فقط شش کشور با میزان . بود 3111تا  0113کوتاه 

تعلق داشتد، این رقم در  GMOکشاورزی جهان به حوزه تولیدات % 0تقریبی 

ا سوی. کل کشاورزی دنیا رسید%  35کشور و حدود  35آخر دوره به 

محصولی است که به عنوان سوخت و منبع پروتئین برای انسان و حیوان استفاده 

دیگر )یکی از بزرگترین تولید کنندگان سویا در جهان آرژانتین است . می شود

چین بزرگترین وارد (. تولیدکنندگان امریکا، برزیل، چین، هند وپاراگوئه هستند

 -آرژانتین به چین صادر میسویای % 31بیش از )کننده سویا در جهان است 

به علت رقابت سخت تولید  Monsantoکمپانی  0111در اواسط (. شود

در حال از دست دادن بازار خود  Roundupکنندگان چینی بر سر زیست کش 

کمپانی مذکور همان ( چینی ها کاالیی مشابه ولی ارزان تر تولید می کردند)بود 

. وارد بازار کرد Roundup Ready Cornرا با نام  GMOزمان سویای 

این محصول فقط یک کاالی جدید مقاوم در مقابل زیست کش خود کمپانی نبود، 

بلکه به طریق کامالً ارزان تری کاشت می شد و طبیعتاً در جریان رقابت ها 

. حصه افزون تری از  اضافه ارزش ها را نصیب ساحبان شرکت می ساخت

مساحتی به اندازه کل زمین های کشاورزی زمین داران کانادایی که روی هم در 

می پردازند، رضایت خود را از کاشت و  GMO کشور سوئد به کشت کلرای  

آنها . دلیل رضایتشان بسیار روشن است. برداشت این محصول ابراز می دارند

مالک زراعت سرمایه داری مثل هر . قرار نیست به سالمتی انسان ها فکر کنند

با کاهش هزینه تولید و  GMO سود است و کشت کلرای  حوزه انباشت صرفاً 

 . قدرت رقابت بیشتر سود افزون تر را همراه دارد
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شخم با عمق کمتر، زمان کشت کمتر در حد دو برداشت به جای یک برداشت 

تا  31)در زمان واحد، زیست کش کمتر و به خصوص نیاز به نیروی کار کمتر 

هکتار، از جمله دستاوردهای این  0111تا سطح دو کارگر برای هر %(  22

همه این ها در مورد کشت سایر محصوالت . ) شیوه برای سرمایه داران است

GMO گفتنی است که روی آوردن سرمایه داران به  ،(نیز صادق هستند

GMO  به شتاب سیر تمرکز سرمایه، شدت رقابت ها، از دور خارج شدن

های آنان توسط تراست های بزرگ مالکان کوچک مزارع و بلعیده شدن زمین 

هزار تولید کننده کوچک و متوسط  311حدود . نیز عمیقاً دامن زده است

کشاورزی در مدت کوتاهی مجبور به ترک مزارع خود شدند و به خیل کارگران 

حلبی آباد  35تعداد  3115تا  0113در بین سال های . بیکار آرژانتین پیوستند

آمارها می گویند . افزوده شد اطراف بوئنوس آیرس جدید به حلبی آبادهای قبلی

نفر از کشاورزان سابق  1نفر سکنه این دوزخیان زمین سرمایه  01که از هر 

بودند 
25

میلیون هکتار از زمین های کشاورزی  03فقط   3112تا سال .  

یک میلیون  3112-3112بین سال های . زیر کشت سویا بود%( 51)آرژانتین 

تا سال . بارانی کشور محو شدند تا به کشت سویا اختصاص یابند هکتار جنگلهای

 ,ADM)سه کمپانی بزرگ امریکایی . شد GMOکل سویای آرژانتین  3111

Cargill و Bunge ) و یک فرانسوی(Louis Dreyffus ) تسلط کامل خود

بر خرید سویا، تولید روغن، تولید غذای حیوانات، مواد شتشو، سوخت حاصل 

% 52این چهار کمپانی . فروش این محصوالت را به دست آوردند از سویا و

سه . تولید روغن اروپا از سویا را در اختیار دارند% 11تولید روغن برزیل و 

بازار این کشور را به کنترل خود در آوردند % 25شرکت امریکایی نیز 
25
. 

ن که بزرگتری Monsanto. رشد و گسترش این حوزه سرمایه سرسام آور است

است در نظر دارد برای  پنج سال آینده با تولید  GMOتولید کننده کاالهای 

کاالهایی نظیر کلم بروکلی مقاوم در مقابل زیست کش ها، فلفل دلمه کوچکتر با 

زواید کمتر، پیاز شیرین با اشک آوری کمتر، خربزه شیرین تر با طعم لیمو و 
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تمامی بازار این % 011هندوانه که هنگام خوردن آب از آن نمی چکد،  

 . محصوالت را در امریکا به دست گیرد

مقداری نیز در باره عوارض احتمالی مصرف این محصوالت بحث کنیم، اما 

طور ب . حصوالت درآزمایشگاه بیاندازیمپیش از آن نگاهی به تکنیک تولید این م

کلی دو روش یا تکنیک مختلف برای انتقال ژن یک موجود به دیگری وجود 

 -استفاده می GMOیکی کپی کردن که نسبتا ارزان است و اکثرا برای . اردد

( fragment)در این تکنیک وقتی که سلول تقسیم می شود هر قسمت ژن . شود

جدید می تواند پروتئین مخصوص تولید کند و در نتیجه سیستم غیر قابل کنترلی، 

بسیار گران تر ولی تکنیک دوم که .  سوای فراگمنت مورد نظر به وجود می آید

. دارای دقت بسیار بیشتر است بر اساس انتخاب ژن بخصوص انجام می گیرد

هزار است  35تا  31تعداد ژن های بدن انسان چیزی بین 
23

در صورتی که  

این بدان معنی است که هر   .هزاراست 011شمار پروتئین های انسان در حدود 

 International Human) ژن می تواند بیش از یک پروتئین تولید کند

Genome Sequencing Consortium .) به همین دلیل ساده تمامی

دائر بر این که گویا فقط یک پروتئین  GMOتبلیغات شرکت های تولید کننده 

 Bushهمین جا باید اضافه کنم که در زمان . تولید می کنند دروغ محض است

George کمپانی های صاحب  پدر و پسر قوانینی وضع شد که عمالً دست

را در قربانی ساختن هر چه موحش تر سالمتی انسان ها برای  GMOتولیدات 

بر اساس این قوانین شرکت متقاضی . افزایش سودهای خود آزاد می گذاشت

ملزم به انجام تحقیقات الزم در سطح مولکولی و گزارش نتایج  GMOتولیدات 

ن، شرکا و عناصر مسؤل این  هیچ کس جز مدیرا. آن به نهادهای ذیربط نیست

از این گذشته ژن منتقل . کمپانی ها از چگونگی کار آن ها سر در نخواهد آورد

شده می تواند در طوالنی مدت نتایج مختلفی که قبال پیش بینی نشده است به بار 

آرد، زیرا تولید در مقیاس کوچک و کنترل شده در آزمایشگاه با ژنی بدون 

مسلماً با تولید در مراکز بزرگ و مملو ( تریل آزمایشگاهمحیط کامال اس)رقیب 



 116 

 Processدرس اول  . از ژن های مختلف و گاه مشابه فرق بسیار دارد

Chemistry  می گوید، با یک آزمایش ساده نمی توان فهمید که پدیده در عالم

واقع و در اندازه های بزرگ چه شکلی به خود می گیرد به همین دلیل 

به انچه این کمپانی ها می گویند شک  Barry Commonerظیر پژهشگرانی ن

اطالعات علمی محدودی در مورد عملکرد باکتری ها در طبیعت وجود . دارند

تنها . در طبیعت است GMOدارد و از آن هم محدود تر در مورد محصوالت 

کاهش هزینه های . اطالعات مشخص و قابل اعتماد همان است که گفته شد

بت فشرده به نفع این کاالها، تولید با ترکیب ارگانیک باالتر و بارآوری تولید، رقا

 -کار عظیم تر و باالخره کسب سود انبوه تر همه واقعیت ماجرا را تعیین می

در شرائطی که دنیا از حجم غول آسای سرمایه های آزاد بر هم انباشته دم .. کند

اری های جدید و کرده است، باز شدن هر روزنه کوچک برای سرمایه گذ

پژوهش ها در کانادا و . انباشت نو فرصتی برای بقا و ادامه شکار سودهاست

کشت هردو کشور % 31که حدود   GMOمکزیک نشان می دهند که کلرای 

یکی از مشکالتی . منتشر شده است GMOرا در دست دارد، در مزارع غیر 

از پیش علفهای هرز که مزرعه داران با آن دست به گریبانند مقاوم شدن بیش 

این علفها می بایست مورد هجوم زیست کش های قوی تر و خطرناک تر . است

کمپانی های بزرگ ژن تکنیک، صاحب ژن های کشف شده هستند . قرار گیرند

از طریق تکنیک دانه  Technology Protektion Systemو طبق قانون 

نداران برای کاشت به همین دلیل زمی. را استریل می کنند GMOکاشته شده 

گفته می شود که . بعدی می بایست به کمپانی ژن رجوع کرده و بذر نو بخرند

مزرعه دار کوچک و  013111این مسئله یکی از دالیل خود کشی حدود 

بوده است  3112تا  0112متوسط هندی بین سالهای 
23

جرج بوش پدر و پسر . 

( Stem Cell)بنیادی  که هردو مخالف پژوهش ژن تکنیک بر روی یاخته های

بودند و بودجه آن را به دالیل مذهبی قطع کردند بیشترین کمک را به کمپانی 

 FDAطبق دستور کاری که از کنگره برای . نموده اند GMOهای تولید کننده 
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این قانون فرقی . گذراندند راه را برای ثبت بدون مانع محصوالت آنها باز کردند

 Michael Taylor.  اد خام غذایی قائل نمی شودبین این محصوالت و سایر مو

بعد از ( بود Monsantoقبال وکیل شرکت )که تهیه کننده رفرم جدید بود 

بازگشت و این بار سمت معاون هیئت مدیره  Monsantoبه   FDAاستعفا از

بخش مهمی از مدارک دولتی مربوط  FDAوی در هنگام کار در ! را کسب کرد

تکنیک را از بین برد به تاثیرات مخرب ژن 
22

 ,Smithدر گزارشی که . 

Jeffrey M  در همین مورد تهیه کرده به وضوح نشان داده می شود که

بر  GMO در پژوهش های خود بر روی  FDAمتخصصین ژن تکنیک 

خالف ادعاهای شرکت ها، به خطرناک بودن این مواد برای انسان اعتقاد راسخ 

هیچ مدرک علمی دال بر بی خطر بودن آنها شرکت های مورد بحث نیز . دارند

 The Royalیک گروه پژوهشگر در ژورنال  3110در سال . ارائه نکرده اند

Society of Canada آنان ادعای . مقاله ای منتشر ساختندFDA دائر بر بی- 

 Rowett Instituteپژوهشگران . را قویاً مردود دانستندGMO خطر بودن 

را بر روی موش ها آزمایش کردند و نتایج  GMO در اسکاتلند سیب زمینی

بسیار طوالنی تر از   GMOتاثیرات . وخیم آن برای موش ها را توضیح دادند 

آن ها فریبکارانه می گویند که . آن است که شرکت های تولید کننده ادعا می کنند

له این مسئ! که زمین داران می توانند در کاشت بعدی بذر طبیعی را به کار برند

این آزمایش نشان می داد که . در پژوهشی که در اسکاتلند انجام شد عمالً رد شد

سال پس از خاتمه این کشت باقی است  05اثرات مذکور تا 
21

پژوهش دیگری . 

گیاهان تولید شده % 21در سوئد ودانمارک به نتایج مشابهی رسید، به طوریکه 

ت، باز هم حامل همان بوده اس GMOسال پیش مورد کشت  01در زمینی که 

 .ژن شده اند
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 فصل چهارم

 انرژی اتمی، آخرین ارمغان سرمایه داری

استفاده از آخرین دستاوردهای علم و تکنیک برای افزایش باز دهی کار پدیده 

همزاد سرمایه داری است به طوری که بدون آن انباشتی صورت نخواهد گرفت 

طعاً این سخن هیچ ربطی به حرف ق. و در نتیجه مرگ سیستم تسریع خواهد شد

کارل کائوتسکی و نظریه از بیخ و بن نادرست وی پیرامون تسلیم جبرگرایانه و 

دترمینیستی سرمایه داری در مقابل سوسیالیسم ندارد، گور سرمایه داری را نه 

مجرد انحطاط و پوسیدگی تاریخی اش که فقط توده های کارگر آگاه متشکل در 

بردگی مزدی و آماده برنامه ریزی سوسیالیستی کار و  شوراهای سراسری ضد

سرمایه . بحث ما اینجا اما چیز دیگری است. تولید و زندگی اجتماعی خواهند کند

هر روز می بینیم که در . قای خود به هر جنایتی دست می زندداری برای ب

وجب به وجب کره زمین به بیکار کردن میلیونی کارگران، بستن کارخانجات و 

مراکز کار، بسیج ارتش نازیستی و فاشیستی، به جان هم انداختن توده های 

میلیونی، ساختن دشمن خیالی با هدف راه اندازی جنگهای امپریالیستی و منطقه 

ای و کشتارهای  دستجمعی می پردازد تا به هر حال امروز خود را به فردا 

ند و تازه نباید خیال کرد سرمایه برای ادامه بقا همه این کارها را می ک. برساند

غلط اندیشی است . که توسلش به این توحش ها فقط ویژه روزهای بحران است

اگر تصور کنیم که این نظام به گاه رونق و دور از بحران دست به کار تخریب، 

افزایش مدام شدت استثمار، جنگ افروزی، نسل کشی و خالصه نابودسازی بشر 

ن سیستم که از دل جنگ امپریالیستی دوم بیرون آخرین دست آورد ای. نمی باشد

از سالح اتمی حرفی نمی زنیم . آمد سالح اتمی و رآکتورهای انرژی اتمی است

اما تاریخ . چرا که همه ما هدف و نتیجه کاربرد آنرا بدون چون وچرا می دانیم

هر . کوتاه چند دهه ای انرژی هسته ای نشان می دهد که این چه ارمغانی است

حادثه اتمی در جهان روی داده  3تا  5بعد از جنگ دوم امپریالیستی بین  دهه

روند اصلی این حوادث تشدید مستمر قدرت تخریب و افزایش ابعاد فاجعه . است
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توجه کنید که دادن عنوان حادثه به این ها اصوال غلط است زیرا )ها بوده است 

قوای طبیعی و بدون کنترل حادثه طبق تعریف به اتفاقی گفته میشود که ناشی از 

انسان روی می دهد حال آنکه انفجار یک رآکتور اتمی حادثه نیست بلکه پدیده 

 (. ایست که در بطن آن نهفته است همانطور که جنگ همزاد سیستم طبقاتی است

در شوروی سابق به ( Mayak disaster)حادثه مایاک  0152سپتامبر  31

 -ه در تانکرهای زیر زمین نگهداری میفضوالت رادیواکتیو ک. وقوع پیوست

شد، به علت از کار افتادن سیستم سرد کننده، موجب افزایش تدریجی درجه 

( Plutonium)مواد رادیو اکتیو . حرارت تانکرها شده و به انفجار انجامید

کیلومتر روی زمین  51-21حاصل این انفجار به ارتفاع یک کیلومتر و شعاع  

دثه به عنوان یکی از رویدادهای بزرگ اتمی، در مقیاس این حا. منتشر گردید

( INES: the International Nuclear Event Scale)بین المللی، 

عالمت  2تا  0در سیستم درجه بندی  3برآورد شد و به لحاظ  اهمیت با درجه 

 (. 01نگاه کنید به فیگور . )گذاری گردید

( Sellafeild)ی انگلیس در در یکی از رآکتورهای مجتمع اتم 0152اکتبر 

این حادثه در . وقوع اتش سوزی باعث انتشار و گسترش مواد رادیو اکتیو شد

مقدار رادیو اکتیو پراکنده شده . نوع خود، بزرگترین حادثه پیش از چرنوبیل بود

 00که باعث آلوده گی شیر، مرغ، زمین های گلف و دریاچه ها گردید بالغ بر 

 .ه شدتن اورانیوم تخمین زد

آنچنان الودگی در ( Harrisburg)انفجاری در تاسیسات اتمی  0121مارس 

محیط اطراف پدید آورد که پاکسازی رایج منطقه از رادیواکتیوهای انتشار یافته 

فاجعه در حدی بود که تعطیلی همیشگی رآکتورهای . سال به طول انجامید 5تا 

 . این مجموعه را به دنبال آورد
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 INES (the International Nuclear Event Scale) 01فیگور 

 :ای همراه با حوادث تاکنونی آنالمللی حادثه هستهمقیاس بینمحتویات 

, 26 April 1986, Chernobyl disaster; : Major accidentvel 7Le

Fukushima Daiichi nuclear disaster 

Mayak at  Kyshtym disaster; : Serious accidentLevel 6 

Soviet Union, 29 September  Chemical Combine (MCC.)

1957 

 Windscale fire; : Accident with wider consequencesLevel 5 

Three Mile Island (United Kingdom), 10 October 1957, 

(United States), 28  Harrisburg, Pennsylvanianear  accident

Chalk River,  [11][10],First Chalk River accidentMarch 1979, 

Lucens partial core Ontario (Canada), 12 December 1952

 Goiânia accident), 21 January 1969, Switzerland( meltdown

mber 1987), 13 SepteBrazil( 
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 dSellafiel; : Accident with local consequencesLevel 4 

1 -SLfive incidents 1955 to1979,  –(United Kingdom) 

-Saint1961,  –(United States)  Experimental Power Station

 Buenos Aires1969,  –(France) Laurent Nuclear Power Plant

 –) Czechoslovakia( Jaslovské Bohunice1983,  –) Argentina(

1999 –(Japan)  Tokaimura nuclear accident1977,  

(United  Sellafield THORP plant; : Serious incidentLevel 3 

(Hungary), Paks Nuclear Power Plant2005,  –Kingdom) 

-Davis(Spain), 1989,  Vandellos Nuclear Power Plant2003, 

(United States), 2002 Besse Nuclear Power Station 

 Blayais Nuclear Power Plant flood; : IncidentLevel 2 

(Spain) Ascó Nuclear Power Plant(France) December 1999, 

(Sweden) July  Forsmark Nuclear Power PlantApril 2008, 

(Germany)  Gundremmingen Nuclear Power Plant2006, 

(Japan) 1999 Power PlantShika Nuclear 1977,  

, France) 5 April Maritime-Seine( Penly; : AnomalyLevel 1 

 TNPC, France), 8 August 2009, Nord( Gravelines2012, 

, France), July 2008Drôme( 

, Slovenia, 17 Krško4 June 2008: ;  : DeviationLevel 0 

, Argentina, 13 February 2006: Fire AtuchaDecember 2006, 

of the  Nuclear Waste Volume Reduction Facilitiesin 

(JAEA) in TokaimuraJapanese Atomic Energy Agency 

 Out of scale ; 17 November 2002, Natural Uranium Oxide 

in Hyderabad, India:  Fuel Complex NuclearFuel Plant at the 

A chemical explosion at a fuel fabrication facility 
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ited States: A , UnH.B. Robinson29 September 1999: 

nuclear the  tornado sighting within the protected area of

(NPP) power plant 

, United States: Discovery of San Onofre5 March 1999: 

suspicious item, originally thought to be a bomb, in nuclear 

power plant 

در ( Tjernobyl disaster)حادثه معروف چرنوبیل  0113سال  پریلآ

« اتحاد جماهیر شوروی» شور در آن زمان بخشی از این ک. اوکرائین روی داد

یکی از رآکتورهای نیروگاه منفجر گردید و رادیواکتیو حاصل انفجار . سابق بود

ابعاد این حادثه در حدی .  توسط باد بخش اعظم اروپا و  شوروی را در نوردید

ا بود که دستگاه های سنجش میزان مواد رادیو آکتیو، قادر به ثبت مقدار آنه

مطابق آمار رسمی شوروی سابق، از کارگران و تکنسین هایی که دست .  نبودند

 025به کار تالش برای خاموش کردن  و سرد نمودن راکتورهای دیگر بودند، 

تن از این  51. نفر دچار بیماری های مهلک ناشی از تأثیرات رادیوآکتیو شدند

حاصل این رخداد سیاه در تلفات . عده بعد از مدت کوتاهی تسلیم مرگ گردیدند

تا یک میلیون  0111گزارشات، پیش بینی ها و تخمین های بین المللی  بین  

تن بتون مسدود  351کل رآکتور در  0113در اواخر سال . کشته برآورد گردید

 21منطقه ای به شعاع . شد تا از انتشار بیشتر رادیو آکتیو جلو گیری شود

این منطقه برای صد ها سال خطرناک . شدکیلومتر برای رفت و آمد مسدود 

تعداد مرگ ناشی از مواد ( WHO)سازمان بهداشت جهانی . اعالم گردیده است

نفر و در بخشهای دیگر  5111و   5111رادیوآکتیو را در شهر کیف بین 

تخمین زده اند، اما ( Greenpeace)هزار نفر  12اوکرائین و اروپا حدود 

. رقم یک میلیون در سراسر اروپا سخن می گویند پژوهشگران روسیه روسیه از

 Tyroid)متعاقب این رخداد، در اکراین و روسیه سفید، سرطان گواتر 

Cancer ) نفر  3111حدود   3115افزایش سرسام آوری یافت و تا سال

 . مبتالی به این بیماری مورد مدوا قرار گرفتند

http://en.wikipedia.org/wiki/H._B._Robinson_Nuclear_Generating_Station
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_plant
http://en.wikipedia.org/wiki/San_Onofre_Nuclear_Generating_Station
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در ( fukushima)یما آخرین و عظیم ترین حادثه ی اتمی مربوط به فوکوش

رآکتور  2در این حادثه . در اثر زلزله در آبهای شرق ژاپن بود 3100مارس 

از شش رآکتور بال فاصه در طول چند روز از کار افتادند و شروع به افزایش 

طبق . حرارت و منتشر کردن مواد رادیوآکتیو در هوا، آب و زمین نمودند

مقدار رادیو آکتیو منتشره ( NISA)گزارش سازمان محافظت اتمی ژاپن 

(Cesium ) ،برابر بمب اتمی هیروشیما در پایان  031در فضا بعد از حادثه

واقعه فوکوشیما بزرگترین حادثه از نوع خود، . جنگ امپریالیستی دوم بوده است

باالتر اشاره ( INESدر مقیاس  2درجه . )در جهان و تا زمان حاضر بوده است

ن نوع حوادث مستمراً افزایش می یابد، وقوع آنها نیز شد که ابعاد تخریبی ای

استخراج الکتریسیته از طریق روند . جزئی از پروسه تولید این نوع انرژی است

جهت توضیح این نکته . های هسته ای، یکی از ارزان ترین تکنیک هاست

 211در امریکا ساالنه . مقایسه ای با تولید الکتریسیته توسط نفت می کنیم

01*2.1برابر  TWh)ات ساعت تراو
00

وسیله ب الکتریسیته ( کیلووات ساعت 

این میزان معادل الکتریسیته ای است که برای . رآکتور اتمی تولید می شود 011

هزینه تولید الکتریسیته از . میلیون بشکه نفت نیاز است 211تولیدش به سوخت 

ی تفاله های سوخت هسته ای شامل خرید مواد رادیوآکتیو، هزینه نگهدار

سرشکن شده بر واحد تولید انرژی )رادیوآکتیو، هزینه تاسیسات اتمی 

، هزینه ای که برای تخریب رآکتورها هنگام پایان عمرشان صرف (الکتریکی

خواهد شد، هزینه دستمزد کارگران، تکنسین ها و نگهبانان و باالخره اقالم عظیم 

در . ژی نصیب خود می سازندسودی است که سرمایه داران این بخش تولید انر

 00تا  2حال حاضر قیمت هر واحد الکتریسیته حاصل انرژی هسته ای بین 

حال اگر تولید ساالنه الکتریسیته . سنت برای هر کیلووات ساعت در بازار است

 -میلیارد دالر می 33سنت ضرب کنیم چیزی در حد  01اتمی امریکا را در 

دالر برای  011نفت در بازار با احتساب  میلیون بشکه 211گردد در حالی که 

میلیارد دالر می گردد و این فقط بهای موادخام مورد نیاز برای  21هر بشکه، 
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برای اینکه به مقایسه درستی میان . تولید حجم مورد نظر الکتریسیته می باشد

هزینه های تولید این دو نوع انرژی دست یابیم باید اقالم بسیار عظیم دیگری 

بهای نیروی کار کارگران، رقم غول پیکر کار پرداخت نشده توده کارگر  مانند

مورد استثمار یا سود دلخواه صاحبان سرمایه در این بخش، حقوق های نجومی 

متخصصان و مشاوران و مدیران و پژوهشگران و صاحبان پست های مشابه، 

سوای )د هزینه های بخش استوار و گردشی سرمایه ثابتی که باید پیش ریز شو

محاسبه . باال اضافه کنیم دالر میلیارد 21و مانند این ها را نیز به رقم ( مواد خام

ای که حتماً ما را با گران تر بودن خیره کننده بهای الکتریسیته ناشی از نفت در 

 .  قیاس با معادل هسته ای آن مواجه می سازد

لیه نظیر پلوتونیم ویا تمرکز موئسسات اتمی در یک جا، دسترسی ساده به مواد او

اورانیم، عدم پیچیدگی تکنیک مورد استفاده نسبت به سایر تکنیک های انرژی و 

باالخره از همه مهمتر بار آوری کار و بازده باالی آن نسبت به سایر منابع 

انرژی باعث گردیده که سرعت رشد آن از سایر موئسسات تولید انرژی 

امنیتی  -شاید تنها ضعف آن، سیستم حفاظتی بزرگترین و. الکتریکی باالتر باشد

از این میان سیستم سرد کردن رآکتورها وکنترل آن ازحساسیت و . آن است

ولی هم اکنون و از مدت ها پیش سیستم های . ضعف باالیی برخوردار است

معضل . سرد کننده و کنترل کننده با ضریب اطمینان باالتر به وجود آمده است

این تکنیک ها در سطح تحقیقاتی ودر موئسسات پژوهشی ماجرا این است که 

 -باقی مانده اند زیرا هزینه بسیار باالی آنها هیچ سرمایه ای را به خود جلب نمی

این بدین معنی است که بازدهی باالی کار دراین تکنیک که مهمترین . کند

شاخص ارجحیت آن نسبت به سایر منابع انرژی است، با رجوع به هزینه های 

غیر از  .باالی این سیستم بیشترین بخش جذابیت و اعتبارش را از دست می دهد

حوادث ذکر شده  دو روند پر مخاطره دیگر نیز همیشه تولید انرژی اتمی را 

یکی استخراج مواد خام جهت تولید شمش های مواد رادیو . همراهی می کنند

دن، محیط زندگی آکتیو است که از همان ابتدا یعنی شروع پروسه کار در مع
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متاسفانه به علت مخفی کاری های . کارگران و تکنیسین ها را تهدید می کند

بسیار پیچیده ای که به خاطر احتمال تولید سالح های اتمی در این حوزه وجود 

دارد، اطالعات موجود  در زمینه ابعاد تخریب زیست محیطی و انسانی تولید 

خاطره زباله ها و تفاله های رادیوآکتیو دومین م. این انرژی بسیار ناچیز است

در مورد این زباله ها باید گفت که تا . ناشی ازاستفاده از عناصر رادیوآکتیو است

کنون چنین بوده که آنهارا تا یکسال بعد از جمع آوری در استخرهای آب سنگین 

درون تاسیسات انرژی هسته ای نگهداری می کنند و سپس در استخرهای 

سال نگهداری می نمایند و باالخره پس از این مدت  51-51دت دیگری به م

متری زمین و در مخازن ایزوله به مدت حداقل  511تفاله ها را در عمق حداقل 

 -هزار سال نگهداری می نمایند در این مدت اشعه های رادیوآکتیو آنها پایان می

شعه های مستقیم باید در نظر داشت که حتی بعد ازاین مدت نیز با اشاعه ا. یابد

رادیو آکتیو پایان می یابد ولی این مواد همچنان برای محیط زیست و هم برای 

هزار سال در  011به همین دلیل می بایست به مدت . جانوران مضر هستند

بارها اتفاق افتاده که مواد مزبور از . مخازن بسته زیر زمینی نگهداری شوند

نشت کرده اند و آبهای زیر زمینی را  بشکه ها و مخازن خود به بیرون نفوذ و

تعیین تکلیف فضوالت هسته ایز جانب تولید کنندگان به  پروسه. آلوده کرده اند

گونه باال دنبال نمی شود،ه بارها اتفاق افتاده که زباله های رادیوآکتیو به 

کشورهای دیگر از جمله افریقایی حمل و در آنجا در محل های نا مناسب و 

باید توجه داشت . مسکونی کارگران و زحمتکشان انبار می شود نزدیک نواحی

که از نظر قوانین بین المللی انرژی اتمی، حمل این زباله ها به کشورهای دیگر 

دارای قوانین، نهادهای مسؤل  ست، مشروط به اینکه کشور پذیرندهکامال قانونی ا

وانین درست به خاطر همین سطح تکنیک و ق. و سطح تکنیک الزم باشد

کشورهای  پذیرنده است که شرکت ها و دولت های تولید کننده تفاله های هسته 

ای، این فضوالت را تا هر کجا که می خواهند با قیمت نسبتا مجانی به آن 

این امر در مورد تولید عناصر رادیو آکتیو مورد . ممالک سرازیر می کنند
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معنی که سرمایه داران تولید به این . استفاده در انرژی هسته ای نیز صادق است

کننده، این مواد را با قیمت ارزان و نیروی کار نسبتا مجانی بدون رعایت حداقل 

شرایط محیط کار و زیست کارگران این کشورها تولید و در بازار بین المللی به 

 .فروش میرسانند

 

 متفکران و روشنفکران اکولوژیک چه می گویند

د سرمایه داری سوای سود هیچ چیز دیگر نیست و در مقدمه گفتیم که هدف تولی

در راستای حصول سودهای هر چه طالئی تر است که طبیعت را به نابودی 

کشاند، رابطه بشر با طبیعت را تضاد آمیز و تخریب زا می نماید، چگونگی می

رتق و فتق این تضاد را به ملزومات سودافزائی حداکثر سرمایه پیوند می زند و 

افتن ساز و کارهای این سودآوری بدون هیچ مرز را محتوای فکر و باالخره ی

افراد، سازمان ها و احزاب . منطق شناخت و شالوده شعور آدمها می سازد

رنگارنگ بورژوازی با همین شعور و اندیشه، با رویکرد قربانی ساختن همه 

روند چیز برای سودآوری هر چه انبوه تر سرمایه سراغ رابطه بشر با طبیعت می

اینان در تفکر وارونه و . و گفتگوی حل تضاد میان این دو را پیش می کشند

وارونه ساز خود که تبخیر پروسه ارزش افزائی سرمایه است، تمامی تغییر و 

تحوالت اجتماعی تاریخ را محصول نظریه آفرینی های مشتی فیلسوف و دانشور 

رسم آنهاست . می بینند« تاریخساز»می پندارند و خود را جزء همان فیلسوفان 

که با تحریف واقعیت ها، افکار عمومی توده های کارگر و ستمکش را مهندسی 

به آنها القاء نمایند که نسخه عالج همه دردها را در شیارهای مغز خود . کنند

دارند و قادرند تمامی بلیه های زیست محیطی مخلوق سوداندوزی های سرمایه 

رمایه داری روابط تولیدسن جماعت چنین می نماید تا ای. را از سر بشر رفع کنند

در این میان . را از تیررس اعتراض و پیکار کارگران دنیا دور نگه دارند

کارگران آگاه، کارگرانی که فکر و شعورشان را از فشار آسیب این تحریف 

سازی ها رها نموده اند، خوب  می دانند که هر چه ویرانی و آلودگی و نابودی 
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آنها این را عمیقاً می فهمند که . ت است با دست سرمایه انجام می گیردطبیع

برای رهاسازی طبیعت از این مخاطرات، برای اینکه طبیعت به درستی در 

خدمت رفع نیازهای واقعی زندگی انسانی قرار گیرد، باید حتماً با سرمایه جنگید، 

اید موضوع را در باید راه حل های دروغین سرمایه مدار را دور انداخت، ب

هنگامیکه نظریه . سطح جهانی دید و به راهبردهای انترناسیونالیستی اندیشید

 -پردازان بورژوازی به موضوعات تاریخی این حوزه در سده های گذشته می

پردازند طوماری از ایده های جدا از داده های واقعی و تحوالت عملی زیربنایی 

ی کشند که حتماً بر روی ریشه های واقعی مسائلی را پیش م. را ارائه می دهند

حوادث و فاجعه های رخ داده پرده اندازد و رابطه این رخدادهای سیاه با شیوه 

این ناجیان متکبر سرمایه که خودرا . تولید سرمایه داری را از انظار دور سازد

حتی کمی فکر نمی کنند که همین تکرار هر از چند !! وجدان بشریت می نامند

موضوعات محیط زیستی توسط خودشان، سند رسوائی آنان و برهان قاطع گاهی 

همین تکرار مدام مسائل بانگ . بی اعتباری تمامی نظریه پردازی های آنها است

می زند که لفظ بازیهای آنان هیچ گرهی از هیچ معضل زیست محیطی حل 

برهه ننموده است، بالعکس فاجعه های عظیم بشری این حوزه در هر برهه از 

جار و جنجالهای مکرر و ممتد آنان این واقعیت . پیش سهمگین تر گردیده است

را هم فریاد می زند که  ریشه مشکل نه در کسر و کمبود حرافی ها و تئوری 

اینان حتی گوش به . پردازی ها بلکه در اساس موجودیت سرمایه داری است

دهند تا ببینند که آنان  نمی  فتواها و نظرات هم پالکی های خود در گذشته نیز

نیز همین حرفها را در شکل های گوناگون بیان کرده اند و به این دلیل که 

شعورشان شعور سرمایه بوده است، به این خاطر که ریشه ها را نکاویده اند و 

از آن بدتر راه این واکاوی را سد نموده اند، نه فقط کاری انجام نداده اند که راه 

اینها قادر به فهم این حقیقت . پیمودن آن را هم سد ساخته اند یافتن راه درست و

نیستند که آنچه بشر احتیاج دارد تغییر بنیادی وضعیت موجود و نه تفسیر 

در نمی یابند که استنتاجات و تصورات نظری نیستند که هستی . رخدادهاست
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ت آنها انسان ها را می سازند، بالعکس هستی اجتماعی آدمهاست که افکار ونظرا

را شکل می دهد این جماعت به همه این دالئل  فقط به تداوم فزاینده فاجعه ها 

 . کمک می رسانند

اجتناب ناپذیر و مستمراً در حال رشد سرمایه داری الجرم نمایندگان  تناقضات

فکری این نظام را به حرف می آورد، اما فقط برای اینکه روی این تناقضات 

توجیه برای عادی نشان دادن و قابل حل بودن آنها پرده کشند و به جستجوی 

اینان دن کیشوت وار و فریبکارانه پرچم شورش علیه . توسط همین نظام پردازند

آلوده سازی محیط زیست بلند می کندد، با توسل به لفظ بازی حساب خود را از 

 -دولتمردان و حاکمان سرمایه جدا می سازند، جامه عفاف و معصومیت می

و به دنبال همه این ها پرونده مبسوطی از ظهور و تأثیر و میدان داری  پوشند

. ایده های مشعشع زیست محیطی در تاریخ جلو چشم دیگران قرار می دهند

آنچنان که سنت و رسم بورژوازی است این ایده ها را از شیوه تولید زاینده آنها 

ا بوده است جدا می و از انتظارات و منافع طبقه اجتماعی معینی که بانی آنه

برای ایده ها وجود مستقل و خودمختار می تراشند، از معجزات و . سازند

تأثیرات جادوئی راهبردهای آنها می گویند و صاحبان این ایده ها و اندیشه ها را 

 -منجیان بشر قلمداد می کنند، جماعت مورد بحث همه این ترفندها را راه می

نظام عقالنی و انسانی و قادر به حل همه اندازند تا سرمایه داری را یک 

را به میان می کشند که گفته است  « روسو» پای . مشکالت موجود معرفی کنند

طبیعت را نباید زیر سلطه گرفت بلکه باید آنرا محافظت نمود زیرا زندگی »

این عبارت را نقل می کنند و همزمان بر روی « انسان در طبیعت نهفته است

و « مونتسکیو»و « روسو» .ً اوال: ر روشن پرده می اندازند کهاین حقایق بسیا

و امثالهم متفکران عصر روشنگری، ترجمان چشمداشت « هابس»و « الک»

فلسفه، حقوق و نظم و اخالق نظام در حال  های بورژوازی آن ایام و مفسران

سرمایه داری آن روزها اگر چه بنا بر . ثانیاً . بردگی مزدی بودند گسترش

اما به لحاظ آوار « از همه مساماتش گند و خون جاری بود» ت خود سرش
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ساختن دنیای سیه روزی ها و مصیبت ها بر سر بشر، هنوز گام های نخست را 

. بر می داشت و با آنچه فی الحال دامنگیر بشریت ساخته است، دنیاها فرق دارد

را از میلیونها  ثالثاً اینکه روسو و دپگران چنین و چنان گفته اند کدام معضل

کارگر در حال مرگ مبتال به سرطان ناشی از نشت انبوه رادیواکتیو در 

 !! چرنوبیل و فوکوشیما و سالفیلد و جاهای دیگر حل می کند؟

باال طبیعتاً بر اقتضای خون مایه طبقاتی خود قادر به فهم این « فیلسوفان» 

اد عظیم مخاطرات زیست حقیقت نیستند که اگر بناست دنبال سخنی در باره  ابع

محیطی و راه خالصی از آنها برویم هیچ چاره ای نداریم جز اینکه سراغ 

. انسانهائی را گیریم که کارشان گذاشتن انگشت بر روی ریشه ها بوده است

پیرامون رابطه میان بیماری ها و « وضعیت طبقه کارگر انگلیس» انگلس در 

کارگران با پویه ارزش افزائی  مرگ و میر و معلول شدن و مصدوم گردیدن

اشارات مفصل مارکس در مجلدات . سرمایه تا چشم کار می کند سخن دارد

سرمایه راجع به محیط کارو زیست طبقه کارگر و رابطه تنگاتنگ و اجتناب 

نمایندگان .  ناپذیری آنها با رشد و انباشت سرمایه حاوی یک دنیا آموزش است

آثار را حرام می دانند که قهراً می دانند، خوب  فکری سرمایه اگر رجوع به این

 به راجع نوزده قرن در George Perkins Marshاست حداقل به نوشته های 

. اندازند نظر داری سرمایه گسترش عارضه یک عنوان به زیست محیط تخریب

 متفکران دوم، امپریالیستی جنگ از بعد سالهای تا که است این واقعیت

 تنها. ندارند بشر برای آن مخاطرات و زیست محیط از  خنیس اصالً  بورژوازی

 این از. افتد می عده این زبان سر بر گفتگوها برخی که است 31 دهه اواسط از

 فاقد اجتماعی، و طبقاتی محتوی هیچ بدون مقوالتی و اصطالحات که است دوره

 نپیرامو فریبکارانه و گویی هیچ واقع در و گویی کلی چوبراچ در آدرس،

 ادبیات وارد داری سرمایه عملکردهای و سیستمها از حفاظت چگونگی

( Bertand de Jouvenel) ژوونل دو برتراند. شود می بورژوازی

 اواسط در است« سیاسی اکولوژی» اصطالح بانی که فرانسوی اقتصاددان
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 و ظهور دالیل از یکی. زند می حرف« اکولوژیکی آگاهی و وجدان» از 0131

 در داری سرمایه آور سرسام رشد دوره این در زیستی محیط های اندیشه رشد

 بخصوص و امپریالیستی جنگ تخریبات آن، محیطی تخریبات و المللی بین سطح

 عظیم رشد انسان، و طبیعت با تماس در آکتیو رادیو مواد های آلودگی و اتم بمب

 امپریالیستی های قدرت مسابقات با رابطه در اتمی آزمایشات و اتمی نیروگاهای

 برخی ضرورت طرح  شروع نقطه 0131 پاریس دانشجویی جنبش. بود

 و دانشجویان جانب از زیست محیط تخریب از جلوگیری راستای در تحوالت

 بود نظرانی صاحب وجود ابراز دوره این حاصل. است اروپا چپ روشنفکران

 سرمایه دامان به سرعت به ولی شدند ظاهر رادیکال های گیری جهت با ابتدا که

 های تکنوکرات به نیز سرانجام آنان غلطیدند، در داری سرمایه انیستیتوهای و

 بخش میان دنیا کارگران کار حاصل  اضافی ارزش تقسیم باز و کنترل دستگاه

استاد دانشگاه  Dennis Meadows .شدند تبدیل سرمایه مختلف های

محفلی از این )0123 در سال   Club of Romeماساچوست و یکی از بانیان 

که در حکم پالتفرم (  The limits to Growth)در گزارش خود ( متفکران

تشدید » این محفل بود سقوط رشد اقتصادی و جمعیت را مطرح کرد و نوشت 

روند صنعتی، رشد سریع جمعیت، رشد سوء تغذیه، از بین رفتن تجدید ناپذیر و 

ه با توجه به خصلت بحران عوارض الگوئی است ک. ویرانگری محیط زیست

از آنجا که سرعت افسار . زای خود، دارای محدودیت های ساختاری است

گسیخته کنونی، مارا به نتایج فاجعه آوری سوق می دهد باید به سوی یک جامعه 

متعادل تر حرکت کرد و سازش ها و تفاهم های اساسی برای زمینی که پایان 

پی مدیریت درست اکولوژیک دوره انتقالی و  ما باید در... یافته است پیدا کرد

 . «یک رشد معقول باشیم

اظهار نظرهای متکبرانه این اندیشمندان و هشدارهایشان هر از چند گاه تکرار 

شد بدون اینکه کوچکترین تغییری در روند تولید، پروسه انباشت و ویرانسازی 

های جهانی  هنگامیکه سرمایه. محیط زیست توسط سرمایه به وقوع پیوندد
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عموما با ترکیب باالی آلی برای دست یابی به نرخ سود مطلوب و ایدآل تمامی 

عرصه های جهان را در می نوردند، هنگامیکه حتی حوزه های استثمار نیروی 

کار شبه رایگان نیز چاره جوی افول نرخ سود نیست و باالخره ظرفیت باالی 

جومی طی می کند آروغ های هر از سرمایه و درجه باالی بار آوری کار ابعاد ن

چند گاه روشنفکران بورژازی دردی از نگرانی های سرمایه داران کم نمی کند 

نغمه کاهش دادن تولید و . و فقط کور فکری اندیشمندان را عیان تر می سازد

تحت عنوان ( Brundtland Report)مصرف در گزارش کمیسیون براتلند 

تکرار  0112درسال ( Sustainable Development)« توسعه پایدار»

می شود و همانطور که در فصل اول این مجموعه ذکر شد در آخرین گزارش 

از  3105آپریل   05مجمع بین المللی آب وهوایی و پیشنهادات آن در برلین در 

سال از اولین گزارش  51نزدیک به !! توقف تولید سخن به میان می آید

ه کنگره و رئیس جمهور آن می گذرد که در پژوهشگران محیط زیست امریکا ب

آن بر اثرات مخرب گاز کربنیک تاکید شده ونویسندگان آن خواهان تغییرات 

تکرار این خز عبالت . سیاست اقتصادی جهت کاهش تخریب محیط زیست شدند

 .دو نکته را روشن می کند

یا در )لکرد از آنجاییکه افکار و اندیشه های اینان بدون تجزیه و تحلیل عم: اول

این سوال اندیشه های مشابه پیشینیانشان تکرار می گردد، ( واقع عمل نکردن

 .فقط عوام فریبی سخیف انان را نشان نمیدهد مطرح می شود که آیا این

عوامفریبی قطعاً امر ذاتی بورژوازی است اما مهم تر، این است که عقل  :دوم

تعقل سرمایه ای است که لباس  بورژوازی اساساً عقل سرمایه و به قول مارکس

تفکر و تعقلی با این بنمایه . آدمی پوشیده و تشخص آدمیزاد به خود گرفته است

قرار نیست باالی مناره ها داد زند که ریشه همه آلوده سازی ها و ویرانی های 

 .    محیط زیست در وجود سرمایه است

روشنفکران دهه که در قیاس با همه   Andre Gorzجامعه شناس فرانسوی  

خود را به مارکس نزدیکتر می دانست در اثر خود بنام اکولوژی می گوید  21



 132 

متخصصین تبلیغات و بازار یابی، نیازها، امیال و وسوسه های مصرف » 

کنندگان را تحریک می کنند، آن ها را جهت داده و در راستای منافع بازار و 

ا از این طریق چگونگی مصرف فروش هر چه انبوه تر کاال پرورش می دهند، ت

( نقل به مضون) « انسان ها پاسخگوی سودآوری سرسام آورتر سرمایه ها شود

اخالق اجتماعی و » . وی در اکولوژی از نقد نیازها به اخالق اجتماعی می رسد

اکولوژیکی این است که زمین در حال نابودی و تخریب است و بنابر این باید 

ها نقد تکنیک هایی است که در خدمت سلطه بر انسان یکی از این عمل. عمل کرد

 مفهوم از مصرفی فرهنگ در نیاز مفهوموی که معتقد است . «و طبیعت هستند

 هم و کند می تولید هم داری سرمایه که کند می فراموش دارد فاصله نیاز واقعی

 فیلسوف. هستند نظام این های واقعیت ها این هردو و آفریند می را نیاز خود

 به انتقاد مدعی ظاهراً  و داند می ماتریالیست را خود که بورژوازی متکبر

 اخالق» به سیستم این ملموس و سخت واقعیت از است داری سرمایه

 اخالقیات راه خود طبقه تئیست واعظان همسان و نماید می فرار« اکولوژیکی

 -می ازب زمین به آسمان از که هنگامی وی. گیرد می پیش را الطبیعه ماوراء

 به باید را داری سرمایه»  گوید می چنین جامعه جاری مسائل مورد در گردد

 گذشته قرن در که همانطور درست ساخت، وادار زیستی محیط الزامات پذیرش

 بهداشت بیشتر، دستمزد هفتگی، تعطیالت کار، ساعات کاهش برای کارگر طبقه

 رفاه گوناگون های زمینه در نیز اکنون هم و کرد، می مبارزه مجانی درمان و

 -بلیه. خورد می تاب تناقض ورطه در او«  کند می تالش اقتصادی -اجتماعی

 راهبردها و تفکر بند بند اما بیند می را داری سرمایه مولود محیطی زیست های

 و راستا همین در. است آویزان سرمایه افزائی ارزش پروسه به حلهایش راه و

 و چپ احزاب تمامی مانند و پیچد می رفرم های نسخه تناقض همین فشار زیر

 جمله از)  اقتصادی یکی حوزه، دو به را ها توده مبازره دموکرات سوسیال

 و شود می قلمداد کارگران بینش و قدرت حد در که( محیطی زیست روز مسائل

 Andre!! کند می تقسیم است احزاب و بهتران ما از خاص که سیاسی حوزه
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Gorz رافریبی ها و در عین حال خودفریبی ها می پردازد تا همه به این عوام 

در نظر گرفتن الزامات محیط  » شد خواهد مراد وفق بر چیز همه که کند متقاعد

اما درعین حال به اندازه . زیستی مخالفان زیادی در میان صاحب کاران دارد

های کافی دارای طرفداران سرمایه دار  نیز هست و  پذیرش آن توسط قدرت 

در نتیجه بهتر آنست که از هم اکنون دست از قایم . پولی، احتمالی جدی است

مبارزه برای محیط زیست هدف غائی نیست و تنها یک : موشک بازی برداریم

این مبارزه می تواند برای سرمایه داری مشکالتی . مرحله به حساب می آید

داری پس از مدت ها بیافریند و تغییراتی را به آن تحمیل کند؛ اما سرمایه 

مقاومت با تکیه به زور و یا استفاده ازحیله، وقتی بن بست محیط زیستی غیر 

قابل دور زدن می گردد، باالخره دست به عقب نشینی می زند و ملزومات در 

همانطور که در مورد دیگر موارد عمل کرده . محاسبات خود وارد می کند

ازی آن هم دوستدار محیط زیست و این سخن فیلسوف ماتریالیست بورژو. «بود

 -منتقد آلوده سازی طبیعت توسط سرمایه است اما کارگران آگاه بسیار خوب  می

دانند که با تغییرات کوچک و رفرم های اینجا و آنجا نه سرمایه داری سقوط 

کند و نه طبیعتاً هیچ بهبودی در وضعیت محیط زیست پدید می اید، نه حتی می

ما نمی توانیم فقط برای . وسعه آلودگی ها کندتر خواهد شدشتاب وحشت انگیز ت

کاهش بدبختی ها نبرد کنیم، به این دلیل روشن که وقتی نظام بانی و باعث 

نکبت ها در میان نخواهد  بدبختی ها باقی است، هیچ خبری حتی از کاهش فشار

 علیه نظامی می جنگیم که سرچشمه همه بدبختی ها از جمله تخریب ما. بود

بنابراین هر چند نبرد بر سر جزء جزء مسائل زندگی . محیط زیست و کار است

ما منجر به نابودی این نظام نخواهد شد اما ما جزء، جزء این نبرد را حلقه های 

پیوسته جنگی عظیم و سراسری برای نابودی سرمایه داری و استقرار جامعه 

ران خیال پردازی که تفاوت ما با احزاب و روشنفک. کمونیستی خواهیم کرد

بعضاً با دعوی چپ خود را منتقد سرمایه داری می دانند در همین است که ما 

اوال هم مبارزه روزمره اقتصادی و هم سرنگونی این سیستم را خود سازمان 
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به هیچ وجه مبارزه خود را  اج به هیچ حزب و پیشتازی نداریم،دهیم و احتیمی

مثال صد ها سال به مبارزه اقتصادی  بخش بخش و تکه و پاره نمیکنیم که

رفرمیستی مشغول باشیم و مبارزه سیاسی را به احزاب و گروه ها محول کنیم، 

ثانیاً مبارزات روزمره ما در عین حال  بستر ارتقاء آگاهی، سازمانیابی 

شورائی، اعمال قدرت علیه سرمایه و میدان تدارک و آمادگی ما برای محو 

 -تولیدی سرمایه -یک می دانیم که مؤسسا ت اقتصادیما ن. بردگی مزدی است

داری هرگز بخودی خود برای قابل تحمل تر شدن محیط کار کارگران برنامه 

ریزی و سرمایه گذاری نمی کنند، هیچگاه جهت تولید کاالهایی که بیشترین 

احتیاج انسان ها را بر آورده می کند و ضامن سالمتی آنهاست  دست به کار 

به آموزش و بهداشتی که بهترین نتیجه را دهد و این . یزی نمی شوندبرنامه ر

تفاوت ما با رفرمیست ها در این است که ما با هدف و . قبیل امور نمی اندیشند

سرمایه داری مبارزه می کنیم و هیچ روابط تولیدجهت لغو کارمزدی و نابودی 

دان سرمایه داری و اندیشمن. توهمی به سرمایه داری و تغیرات جزئی آن نداریم

در این خصوص محیط زیستی سرمایه همواره خودرا پیشاپیش تاریخ و حرکت 

واقعی توده ها می پندارند و فکر می کنند اینانند که با گفته ها، نوشته ها و پیام 

البته هیچگاه در نوشته های خود توده کارگر . هایشان توده ها را هدایت می کنند

کنند بلکه مجموعه ای از افراد جداگانه که منتظر پیامی  را بعنوان طبقه یاد نمی

منافع و عالیق طبقاتی کارگران برای آنها اهمیتی . و پیامبری هستند، می بینند

ندارد و خود را بسان معجزه گرانی می بینند که با کمک یک فرمولی جادویی به 

ب و نام اخالق اکولوژیک هر چه تخریب در محیط زیست است، هر چه منجال

!!. کثافت ناشی از سرمایه داری است را یکجا ترمیم کرده و انسانی می سازد

 John Bellamy)آخرین و جدید ترین اندیشمند از این دست جان بالمی فاستر 

Foster ) او  !!مارکس و اندیشه های او می دانداست که خود را ادامه دهنده

« توسعه پایدار»وری توصیف مارکس از جامعه کمونیستی را مترادف با تئ

( Sustainable development)مفهوم !! اندیشمندان سرمایه داری می خواند
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اروپا بود، محتوای گزارش  21که پیام جنبش های محیط زیستی بورژوایی دهه 

در ) آینده مشترک ما » تحت عنوان ( Brundtland report)کمیسیون براتلند 

 0113ملل در ریو دوژانیرو در  و سپس اساس کار کنفرانس سازمان( 0112

 .برخی از مفاد آن به شرح زیر است. قرار گرفت

در توسعه پایدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبیعت،  -0

 .سزاوار حیاتی توام با سالمت و سازندگی هستند

توسعه حقی است که باید به صورت مساوی، نسلهای کنونی و آینده را زیر  -3

 .قرار دهدپوشش 

حفاظت از محیط زیست بخش جدا ناشدنی از توسعه است و نمی تواند  -2

 .بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد

 .این بند ها با همین محتویات ادامه می یابد و باالخره چنین پایان می گیرد

کلیه دولت ها و افراد باید با حسن نیت و روحیه ای آکنده از همکاری در  -32

رساندن اصول منعکس شده در این بیانیه و در تدوین قوانین بین المللی  به ثمر

 .در زمینه توسعه پایدار با یکدیگر تشریک مساعی بنمایند

به این ترتیب آقای بالمی فاستر راستی، راستی در پیوند زدن بین اندیشه ها و 

« یتوسعه پایدار سرمایه دار» انتقاد مارکس از سرمایه داری با تز مسخره 

خزعبالتی کریه تر و منفورتر از این نمی توان سر هم !! خوب موفق می گردد

عقل الکن اندیشمند بورژوا از کنار هم نشاندن این دو تفکر فقط یک . بندی کرد

اینکه تقالی رفرمیست های مرتجع بورژوازی برای . چیز را به ما نشان می دهد

سازمان ملل « توسعه پایدار» ند اعاده حیثیت از سرمایه داری و سناریوهائی مان

امروزه تئوریسین های محیط . تا چه اندازه مبتذل و مضحک و چندش بار است

بخشی از سیستم گندیده، واپسگرای پارلمانی سرمایه داری  دزیست بورژوایی خو

الگوی »شده اند و از درون ارگانهای منجمد آن ندای انتقاد سر میدهند که 

« الگوی اکولوژی سیاسی شود تا از بحران عبور کنیم سرمایه داری باید تابع

گویا غول مهیب سرمایه داری را ارگانهای سیاسی همین سیستم باید با قدرت 
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 روابطاما ما میگوئیم که این سیستم و . اعجاز خویش به درون شیشه برگردانند

تولید به باالترین فاز انحطاط تاریخی خود رسیده است و هر کوششی برای 

ن لجنزار و سرکشی مرگبارتر عفونت ها را کاری آن صرفاً نقش بر هم زدتدس

بنابر این الزم است که طومار تالش های رفرم جویانه افراد و احزاب را .  دارد

وقت آن . که فقط ماندگاری این نظام را دنبال می کنند برای همیشه در هم پیچیم

گی اجتماعی خود را به است که توده های کارگر سرنوشت کار و تولید و زند

راه حصول این هدف نیز بسیار . این تنها راه رهائی انسان است. دست گیرند

باید شورائی و ضد سرمایه داری متشکل . باید دست به کار شد. روشن است

سرمایه داری را شعور روابط گردید، شناخت هر چه ژرف تر و مارکسی تر 

با این سالح و با قدرت . ختباید این شعور را سالح جنگ سا. خود نمود

شورائی آگاه کمونیستی در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی از جمله حوزه 

در همین راستا نیرومندتر و آگاه تر و . محیط زیست با سرمایه جنگ کرد

بر همین بستر پیکار، چند و چون جامعه . سازمان یافته تر و متحدتر گردید

داری را به زیر کشید و جامعه کمونیستی سرمایه . گردانی شورایی را آموخت

اینها خیالبافی های آکادمیک نیستند بلکه راه . لغو کار مزدی را مستقر نمود

تاریخ جوامع انسانی تاریخ . واقعی زندگی و رهائی توده های کارگر است

مبارزه طبقاتی است تاریخ جامعه سرمایه داری نیز تاریخ جنگ طبقه کارگر 

از  باید. ند راه پیروزی در پیش گیرداین جنگ باید و می توا .علیه سرمایه است

فراموش نکنیم که تجربیات کنونی ما بسیار . اشتباهات و شکست ها آموخت

سال بود، همه  53فاصله کمون پاریس تا انقالب اکتبر . گران به دست آمده است

مسالمت شواهد حاکی است که ما از کمون نیاموختیم، به دام سوسیال دموکراسی 

از انقالب اکتبر . جوی و میلیتانت افتادیم و انقالب کارگری اکتبر را باختیم

تاکنون صد سال می گذرد و در این دوره طبقه سرمایه دار تمامی دار و ندار، 

دانش و تجربه و همه چیزش را برای در هم کوبیدن و زمینگیری مبارزه طبقاتی 

فرهنگی عوام فریبی، سیستم های دستگاه های عظیم . ما به کار گرفته است
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دولتی وانستیتو های جاسوسی، پارلمانتاریسم، روایت های جوراجور بورژوائی 

کافی است فقط به همین . سوسیالیسم، همه و همه را به جان ما انداخته است

مقوله اخیر نظر اندازیم که چگونه در طول این مدت کل قدرت جنگ ضد کار 

طبقه ای که اکثریت عظیم .  د به بند کشیده استمزدی طبقه کارگر را در خو

جامعه را تشکیل می دهد مائیم و مهم تر از همه مائیم که با هر بند مبارزه 

طبقاتی خویش مبارزه رهائی انسان را پیش می بریم و با هر گام موفقیت خود 

مبارزه علیه ویرانسازی محیط زیست .  گامی در کار رهائی بشر بر می داریم

آنچه که دراین . سرمایه داری نیز حلقه ای ارگانیک از همین جنگ استتوسط 

روند، بخصوص در سالهای اخیر لزوم آن شدیداً احساس می شود ارتقاء آگاهی 

این ارتقاء آگاهی نه کاراحزاب . کمونیستی توده های میلیاردی همزنجیر است

توده های کارگر باصطالح کمونیستی که می خواهند رهبر پرولتاریا باشند و بر 

حکم رانند که فقط کار کارگران آگاه ضد کار مزدی همه جا حاضر در پروسه 

اینهایند که برای متشکل ساختن همزنجیران در . خودشان استپیکار جاری 

سرمایه داری در همه  روابط تولید شوراها می کوشند، نقد مارکسی عینیت روز

عنوان بکارگران می کنند و  وجوه زندگی اجتماعی را جریان شعور و شناخت

آحاد آگاه تر طبقه خود برای تأثیرگذاری هر چه ضد سرمایه داری تر بر روند 

شیوه تولید موجود و روابط آن . به چاره گری می پردازند شانمبارزات روز 

حاصل  فقط نسل های متوالی کارگران را نه فقط مورد استثمار قرارداده ، نه

رمایه های انبوه تر تبدیل کرده است، نه فقط آنها را از کارشان را به سرمایه و س

و از هستی ساقط ساخته که عمالً با تولید سموم زیست کش، مواد  اکار خود جد

غذایی بی محتوی، انرژی ساقط کننده زندگی، کوه های زباله، طبیت تخریب 

شده، دریاچه ها و آبریزهای فاسد وخشک شده، هوای دم کرده از دود و موج 

فزاینده امراض ناشی از این همه کثافات اساس زنده ماندن آنها را زیر وحشیانه 

تاریخ کوتاه هستی ضد انسانی سرمایه داری . ترین تازیانه ها قرارد داده است

 .بر این تاریخ باید نقطه پایان نهاد. همه بلیه های بشری را همراه داشته است
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 فصل پنجم

 ر طبیعتسرمایه داری و پخش و نشر سموم د

مثل همه فصول دیگر نقد . در تهیه این فصل، مسلماً قصد وقایع نگاری ندارم

رادیکال نظام سرمایه داری در عرصه محیط زیست و کار انسان ها را دنبال 

بازکاوی نقادانه مارکسی و کارگری مفهوم سرمایه دارانه توسعه یا . می کنم

ایزات میان سرمایه اجتماعی بحث را در دائره تم. پیشرفت را مطمح نظر دارم

جوامع مختلف با توجه به مکان هر کدام در تقسیم کار جهانی سرمایه نیز به بند 

نمی کشم، زیرا دیگر شاهد تنوعات تاریخی نظام های اجتماعی نیستیم وآنچه 

. هست مستقل از این یا آن تفاوت صوری به هر حال فقط سرمایه داری است

طه جامعه و طبیعت به طور کلی توسط سرمایه تعیین شیوه تولیدی که در آن راب

اینکه هر جامعه ای قوانین خاصی برای تنظیم رابطه بین سرمایه و . می گردد

طبیعت دارد از ابعاد فاجعه بین المللی و همه جاگیر تخریب محیط زیست توسط 

نکته دیگر اینکه در این فصل نیز نظریات مارکس شالوده . سرمایه نمی کاهد

ه من به رابطه سرمایه و طبیعت، بیگانگی انسان از طبیعت و خودبیگانگی نگا

منظورم این نیست که آنچه مارکس گفته است باید حتماً به . او را تعیین می کند

عنوان نظریات جامع، خطا ناپذیر و ابدی تلقی گردد، بر این باور هم نیستم که 

رجام تشریح کرده و هیچ نکته مارکس سیر تا پیاز سرمایه داری را از آغاز تا ف

بحث بر سر نوع نگاه به جامعه و جهان و تاریخ و . ناگفته ای باقی نگذاشته است

 .انسان است

در فصل پیش در بررسی نظرات و تئوری های روشنفکران بورژوازی گفته شد 

که از زمان انترناسیونال دوم تاکنون « جبر تاریخ»که پرهیز از تقدیر گرایی و 

مهم رفرم گرائی بوده است شرط و نیاز مبرم نقد سرمایه داری در یک رکن 

هیچ تغییر از پیش مقدری قرار نیست روی . رابطه با محیط زیست و کار است

همه چیز به چگونگی ایفای نقش طبقه کارگر بین المللی در پهنه مبارزه . دهد

تم کار مزدی فقط این طبقه است که می تواند با نابودی سیس. طبقاتی جاری دارد
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و برپایی شوراهای متشکل از آحاد کارگران دست به کار ایجاد جامعه ای بدون 

استثمار، طبقات، دولت و در همین راستا امحاء واقعی ریشه های آلودگی محیط 

با جامعه گردانی شورائی سوسیالیستی کارگران، کارمزدی به پایان . زیست شود

رو می ریزد، تقسیم جامعه به کارگر و پایه های مادی وجود طبقات ف. می رسد

دوران جدائی انسان ها از کار و محصول کارشان . سرمایه دار از میان می رود

دلیلی . دولت باالی سر انسان ها محو می گردد. به انتهای تاریخی خود می رسد

طبیعت در خدمت رفع نیازهای . برای خودبیگانگی انسان ها باقی نمی ماند

همه . می گیرد، انسان از هر قید ماوراء خود آزاد می گردد واقعی بشر قرار

چیز را در راستای پاسخ به احتیاج رشد و سالمت جسمی و تعالی روزافزون 

فکری خویش برنامه ریزی می کند، در همین راستا محیط زیست را نیز از هر 

 .  چه آالیش و آلودگی است پاک می سازد

د تئوریها، شکل ها و فرآورده های آگاهی در فصل پیش این نیز گفته شد که ر

محیط زیستی نه از راه نقد نظری آنها بلکه تنها از راه سرنگونی عملی روابط 

اجتماعی موجود که به این اوهام و افکار اتوپیک میدان می دهند از میان خواهند 

و نوشتن قوانین « وجدان محیط زیستی»تالش در ایجاد به اصطالح . رفت

آرزوی به کنترل درآوردن تولید سرمایه داری در راستای محیط  رنگارنگ با

زیست بهتر، کمترین خللی بر قوانین وروابط حاکم براین نظام ندارد، بلکه فقط 

به توهم کارگران در تغییر ناپذیری عناصر مادی وزیربنای نظام موجود دامن 

متی و البته در این شکی نیست که تمامی تالش دستگاه های حکو. می زند

. اپوزیسون های سبز بورژوایی به دام انداختن کارگران در این توهم هاست

نمایندگان این نگرش تالش می کنند کنش های سیاسی احزاب، دولت ها و 

انستیتوها را موتور محرک عصر جا بزنند واز این طریق توهم خود بورژوازی 

جهت رفع معضالت  فعال در ،هنسبت به کنش های خویش را واقعی و تعیین کنند

حال آنکه آنچه دولت ها و دولتمردان می گویند و . زیست محیطی وانمود کنند

صرفاً پاشیدن و آبیاری کردن بذر توهم  نچه این جماعت بر زبان می رانند،همه آ
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کارگرانی که در شرایط تهاجم روزانه و فزاینده . در ذهن توده های کارگر است

تکنوکراتها و . یعی زندگی قرار دارندنیروهای تخریب کننده محیط طب

بوروکراتهای دولتهای سرمایه داری بخصوص اروپا بعد از جنگ امپریالیستی 

دوم تالش کرده اند با تصویب قوانین و فرمولهایی تولید محصوالت شیمیایی را 

 31تهیه  0111حاصل این کار تا اوایل سال . خود در آورند!!به کنترل 

بوده (  Safety)دستور العمل مراقبت  22و ( Hazard)دستورالعمل خطرات 

 Safety»مجموعه این دستورالعمل ها رساله اطالعات سالمتی و امنیت  . است

Data Sheet » (SDS)  سازمان امور شیمیائی » نام گرفته اند که از طرف

به دنبال این . هدایت می شود( European Chemicals Agency )«  اروپا

حث در گرفت که این قوانین و مصوبات کافی نیستند و می بایست کار، سال ها ب

بیشتر از این قانون نوشت، زیرا عرصه تولید مواد شیمیایی بسیار بیشتر از 

 -ائین 012حاصل کار افزودن . پندارها و تصورات  تکنوکرات ها پیشرفته بود

زیر نتیجه در . شد 3115ائین نامه به دومی در سال  011نامه جدید به اولی و 

کار تکنوکرات ها را که خیلی هم به حاصل کار خود افتخار می کنند و خود را 

 .می دانند مشاهده می کنیم OECDپیشتاز در میان کشورهای عضو 
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 4131تا  3338در صد مواد آلرژی زا در محصوالت مصرفی بین سالهای 

 .در سوئد طبق آمار سازمان ثبت کاالها در این کشور

 00فیگور  

Swedish Chemical Agency 

در % 32) 2111کاالی شیمیایی که مصرف عمومی دارد حدود  05111از 

دارای یک یا چند ماده آلرژی زا بوده اند، در حالی که همین مواد ( 3101سال 

مقدار مواد آلرژی زا . (00فیگور ) درصد بوده است 03حدود  0115در سال 

گرم  11طبق ارقام سازمان ثبت کاالها در سوئد  در کاالهای شیمیایی مصرفی

بوده است 3101برای هر فرد در سال 
52

 5مروری کوتاه بر جدول . 

وتوضیحات متعاقب آن در مورد برخی از این مواد قدری از ابعاد فاجعه های 

منتشر شد بیش از  3105مای  35طبق گزارشی که در . آلرژی را گویا میکند

میلیون نفر آسم  211واع آلرژی در جهان رنج می برند و میلیون نفر از ان 511
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آلرژی چهارمین بیماری دنیاست و طبق این گزارش در عرض چند دهه . دارند

در این گزارش سعی می شود . سومین بیماری شایع در جهان خواهد شد

تئوریهای مختلف در مورد علل افزایش آلرژی ها بررسی شود ولی از آنجائیکه 

برابر  2سال اخیر همزمان با افزایش مواد شیمیایی تعداد مبتالیان  21در طول 

از مردم کشورهای صنعتی به انواع گوناگون آن مبتال هستند % 51شده و حدود 

هیچ عاملی بیشتر ازهوای آلوده، افزایش سرسام آور کاربرد مواد شیمیایی و 

لذا همه .  ه استزندگی بیگانه از طبیعت در همه جا گیر ساختن آنها نقش نداشت

روایط نوعی زندگی که . تحقیقات به طور واقعی بر یک چیز انگشت می گذارند

سرمایه داری با روایت خاص خود از مدرن سازی بر انسان ها تحمیل  تولید

در . زندگی غرق در انبوهی از مواد شیمیایی غریبه برای بدن. کرده است

آمیش امریکا اشاره می شود که گزارش به تحقیقات روی اقوام بومی آفریقا و 

 .برابر کمتر از اروپائیان ودیگر امریکائیان آلرژی دارند 01

 

 4131 سال در سوئد در شده مصرف کاالهای در زا آلرژی معمولی خی موادبر

   

Cas-no (تن) مقدار  محصوالت تعداد نا م 

2634-33-5 1,2-Benzisotiazol-

3(2H)-on 

1 158 34 

55965-84-9 5-Klor-2-metyl-2H-

isotiazol-3-on och 2-

metyl-2H-isotiazol-3-on 

(3:1) 

1 068 2 

96-29-7 Metyletylketoxim 560 34 
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80-62-6 Metylmetakrylat 431 6 

141-32-2 Butylakrylat 384 3 

50-00-0 Formaldehyd 378 18 

26530-20-1 2-Oktyl-

3(2H)isotiazolon 

260 9 

9014-01-1 Subtilisin 237 139 

9000-90-2 alfa-Amylas 188 98 

5989-27-5 d-Limonen 165 3 

731-27-1 Tolylfluanid 161 29 

25068-38-6 Bisfenol A-

epiklorhydrinpolymer 

146 195 

 Swedish Chemical Agencyمواد آلرژی زا محتویات  8 جدول

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on بکار شیمیایی کاالهای اکثر در که ای ماده 

 بدن دفاعی سیستم علیه بر سمی حال عین در و دارد کننده کنسرو ونقش رود می

 .باشد می چشم و ها شش پوست، برای زا آلرژی و

 Isotiazoliner و tolylfluanid بتونه، چسب، در کننده کنسرو ماده دو این 

 برای زا آلرژی. روند می بکار آب در شونده حل رنگهای و آرایش لوازم

 .هستند معده و روده و تنفسی مجاری چشم، پوست،

 Metyletylketoxim  سطحی الیه تشکلیل از جلوگیری برای رنگها در 

 .ستزا وسرطان کند می چشم پوست، آلرژی ایجاد حال عین در میشود استفاده

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale#Level_7:_Major_accident
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale#Level_6:_Serious_accident
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale#Level_5:_Accident_with_wider_consequences


 144 

 Formaldehyd  بتونه، چسب، در کلی بطور میکروب و باکتری ضد بعنوان 

 لیدتو. رود می کار به پارچه و آرایش مواد برداری، عکس مواد ها، ایزوله

 امریکا در آن گذاری سرمایه و است سال در تن میلیون 1 امریکا در اش ساالنه

 ناخالص تولید 0.3) 3112 سال در دالر میلیارد 055 حد در رقمی کانادا و

 و است موجودات همه برای کشنده ای ماده. است شده گزارش( امریکا ملی

 تا ملل سازمان زا داری سرمایه سالمتی و زیستی محیط های سازمان تمامی

 خون، سرطان نظیر) زا سرطان و خطرناک بسیار را ماده این اروپا و امریکا

 سال در آلرژی کننده تولید هفتمین بعنوان امریکا در. اند دانسته( وسینوسها نای

 .است شده محسوب 3113

 Subtilisin میزان . آنزیمی است که در اکثر مواد تمیز کننده بکار می رود

آلرژی . بوده است 3113تن آنزیم خالص در سال  0111تولید آن در اروپا 

مقدار کم آن کافی است . دستگاهای تنفسی، پوست وچشم از نوع عادی آن است

هنگام شستشوی لباس در دمای باالی . چار اخالل کندتا سیستم آنزیمی بدن را د

درجه در هوا منتشر می شود و همچنین مقدار باقی مانده کم آن در لباس  35

 .های شسته کافی است تا به تدریج عوارض مخرب خود را آشکار کند

 bisfenol A-epiklorohydrin-polymer  در اپوکسی ها، پالستیک و چسب

 . آلرژی پوست و چشم ایجاد می کند. ها بکار می رود

 Environmental Protectionطبق محاسبات ( 3101)در همین سال 

agency (Sweden)  میلیون تن مواد و کاالهای محتوی مواد  21حدود

اکثر این مواد پا بر جا . محیط زیست و طبیعت پراکنده شده استشیمیایی در 

باکتری )هستند یعنی به کندی اکسید می شوند و به سختی بوسیله موجودات ریز 

مدت الزم برای اضمحالل نیمی . اضمحالل می یابند( ها، میکروب هاو قارچ ها

معروف  آنچه که به نیم عمر یک ماده)سال است  31از مواد مذکور بیش از 

پالستیک ها، مواد تمیز کننده و شستشو، پارچه، کاالهای ساختمانی و (. است

اضافات آنها، کامپیوتر، اتوموبیل، مواد آنتی باکتری، داروها واضافات آنها، 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale#Level_4:_Accident_with_local_consequences
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale#Level_3:_Serious_incident
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Nuclear_Event_Scale#Level_2:_Incident
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حتی در همان نصف مدت الزم برای اضمحالل . رنگها و لوازم و مواد آرایش

زم های تمیز کننده طبیعت را به ، بیگانه بودنشان با طبیعت و مکانی(نیم عمر)

. یعنی طبیعت فاقد مکانیزمهای الزم جهت اضمحالل آنهاست. نمایش می گذارند

مواد بسیار . این مسئله در مورد متابولیزم آنها در بدن موجودات نیز صادق است

خطرناک برای موجودات زنده نظیر پرکلرها و پرفلورها هنوز طول عمری 

 -میت و بهمین دلیل در طبیعت، هوا و بدن موجودات برایشان تعیین نشده اس

 از برخی. دهند می شدت خود تخریب به شان غلظت افزایش با همزمان و مانند

 سیستم بر مخربی تاثیر لذا و داشته بدن های هورمون نظیر سازمانی ها این

 توجه با. گذارند می دارند، بدن مهم های مکانیزم در بزرگی نقش که هورمونی

 ترشح بدن در مقدار نظر از کم بسیار میزان به ها هورمون که مهم نکته این به

 افزایش و طبیعت و زندگی محیط در شده پراکنده مشابه شیمیایی مواد شوند می

 جمله از درموجودات هورمونی های نابسامانی در وعملی جدی عاملی آنها

 انواع آور سرسام افزایش و بروز شاهد اخیر های دهه طی بشریت. هستند انسان

 هورمونی اختالالت و ناقص های زادوولد جنسی، اختالالت آلرژی، سرطان،

 دوره در انسان جنسی و ژنتیک تغییرات مهمترین و بزرگترین از یکی. است

 جنسی اختالالت بروز و ولد زاد قدرت کاهش دوم امپریالیستی جنگ از پس

 از بیشتر چه هر استفاده به مجبور جنگ از پس بتدریج انسان که بطوری. است

کاشت درون  یا و(  In vitro fertilization) مصنوعی لقاح نظیر دیگر وسایل

به طور مثال در دانمارک از هر . است( Artificial insemination)مصنوعی 

ده کودک یکی به این شکل به دنیا می آید و پیش بینی می شود که این روند 

ا پژوهشگران دانمارکی کاهش فعالیت سلول های دلیل اولیه ر. افزایش یابد

سرطان بیضه بعد از جنگ % 511همزمان با افزایش . جنسی مرد می دانند

کاهش  ان نتیجه گرفتند که این دو عاملامپریالیستی بین جوانان دانمارکی، محقق

بانی و باعث افزایش نازایی  –فعالیت سلول های جنسی بعالوه سرطان بیضه 

در واکاوی های افزون تر خود، افزایش مواد شیمیایی مشابه  آنها. هستند
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هورمونی، نفوذ آن در جنین و وقوع تغییرات ژنتیکی در سلولهای جنسی پسران 

سال را علت اصلی همه این بیماری ها و اختالالت حدس  02در سنین حدود 

زدند و اعالم کردند
51

سه و به نتایج مشابه در نروژ، نیوزلند، اسکاتلند، فران.  

میزان کمتری در سوئد نیز مشاهده شده است
51

دیگر عوارض ناشی از .  

تغییرات هورمونی مربوط به مواد مشابه، سرطان کودکان، چاقی و دیابت 

در این میان تاثیر متقابل و افزایش تصاعدی تخریبی چند ماده شیمیایی . آنهاست

(Cocktail effect )ضیح داده شده نباید را که در فصل سوم همین مجموعه تو

 .از نظر دور داشت

از این . میلیون ماده شیمیایی شناخته شده در جهان وجود دارد 01امروزه حدود 

اگر . هزار به طور فعال در کاالهای مختلف بکار می روند 51حدود 

گردید امروزه ده ها  DDT و PCB  باعث قطع استفاده از 21اعتراضات دهه 

در طبیعت در دهه هفتاد  PCBاگر . ها را گرفته استهزار ماده مشابه جای آن

ناپدید شدن پرنده عقاب و بخصوص عقاب دریایی گردید امروزه  منجر به تقریبا 

فلزات سنگین، ابزار و کاالهای الکترونیک و لباس های مملو از مواد شیمیائی 

فلوردار هستند که تاثیرات مخربی نظیر تغییرات هورمونی و زایمان بر 

ناپدید شدن بخش عظیمی از پرندگان مهاجر نیز در . انات باقی  می گذارندحیو

بررسی تاثیرات مخرب مواد شیمیایی با توجه به  .همین رابطه قابل توضیح است

ارقام آن تقریبا غیر ممکن است و این امر بخصوص مشکل تر می شود هنگامی 

جهت مخفی ( تنتپا)که شرکت های تولید کننده دارویی و شیمیایی مهر ثبت 

کردن فرمول آنها و در نتیجه سایه انداختن بر تاثیرات مخرب محیط زیستی آنها، 

از همه مهمتر در این گذر، رابطه میان مقدار اندک و تأثیرات مخرب . می زنند

به طوری که بعضی از آنها حتی به مقدار بسیار ناچیز . بسیار فاحش آنهاست

بسیاری از این مواد به . سان و حیوانات دارندتاثیرات ویرانگر وحشتناکی بر ان

مقدار زیاد مصرف می شوند در حالی که تاثیرات مخربشان کمتر است اما 

تعداد . تمامی آنها در طوالنی مدت و مصرف مکرر بسیار زیانبار می گردند
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زیادی دارای ساختمان مولکولی پابرجا هستند و اکثرا در چربی ها حل می شوند 

ت و بدن برروی هم انباشت می گردند و طی مدت طوالنی تاثیرات لذا در طبیع

پیوست )فلزات سنگین (. Biomagnification)مخرب خود را ادامه می دهند 

که در طبیعت به طور حفاظت شده در پوسته ها و الیه های سنگی به شکل ( 1

 ترکیبات پابرجا طی میلیون ها سال وجود داشته اند، با استخراج معادن از

این مواد به شکل آزاد همچون سرب در نفت و . حفاظت طبیعی خارج می گردند

بنزین، جیوه در ذغال سنگ، مس خالص در انواع رنگها، کدمیم خالص در 

باطریها، آرسنیک در فلزات ذوب شده وعناصر دیگر به چرخش در می آیند و 

پراکنده شده و از آنجا که هیچ گاه ضایع نمی شوند و از بین نمی روند درطبیعت 

از راه فضوالت کارخانجات وارد رودخانه، دریاچه و آبهای زیر زمینی 

بسیاری از فلزات سنگین با مواد شیمیایی پراکنده در طبیعت ترکیبات . میگردند

بسیار خطرناکی تولید کرده و بیماری ها و ضایعات زیست محیطی بیش از آنچه 

 ژورنال . آورندفلزات خالص انجام می دهند، به دنبال می 
51

Nature   در

. نتیجه تحقیقاتی در مورد انتشار جیوه در طبیعت را منتشر کرد 3105آگوست 

سال سوخت ذغال سنگ و استخراج این  051پژوهشگران می گویند نتیجه 

آنان در تحقیقات  .معدن سه برابر شدن مقدار جیوه آزاد در آبهای جهان است

استفاده می کردند ولی اکنون از آزمایش  پیشین خویش، از مدل های تخمینی

اقیانوس اطلس، )واقعی آبهای جهان در عمق های مختلف و آبهای مختلف دنیا 

این گزارش نشان می دهد . استفاده می کنند( آرام، هند و منجمد شمالی و جنوبی

درصد بیش از سال های آغاز سرمایه داری  051که مقدار جیوه در این آبها 

جیوه . قدار در سطح باالی آب ها حتی بیش از سه برابر شده استاست و این م

ای که در حیوانات آبزی بر هم انباشته می شود و در ماهی هایی که از این 

(  Biomagnification)خود میرسد موجودات آبزی تغذیه می کنند به حداکثر 

 سرانجام از راه مصرف ماهی به انسان منتقل می شود و منجر به ضایعات

 Bobby Peekپژوهشگر دیگری به نام . می گردد مغزی و تغییرات ژنتیک
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می گوید هنگامیکه زباله های حامل جیوه می سوزند این فلز به سادگی در جو 

زمین پراکنده شده و حاصل آن سمی شدن شیر مادران و تاثیرات منفی بر روی 

د در در گزارش خو   OECD.سلولهای جنسی مرد و کاهش فعالیت آنهاست

می نویسد که در همین سال  0151مورد تولید مواد شیمیایی در جهان بعد از 

 511به  3112میلیون تن مواد شیمیایی تولید شده و این رقم در سال  2حدود 

رشد تا سال % 15در پیش بینی خود رقم  OECD.میلیون تن رسیده است

هایش نشان  این سازمان سرمایه داری در بررسی. را هم خبر می دهد 3131

جالب اینجاست . این مواد اطالعات علمی دارد% 05می دهد که فقط از حدود 

 25شامل )که یک سازمان عریض و طویل کشورهای بزرگ سرمایه داری 

سرمایه داران تولید کننده این مواد را متهم به بی مسئو لیتی در ( کشور جهان

هستند و از قبول مسئولیت  تولید کرده و گفته است که اینان فقط در فکر تولید

گوئی که سرمایه قرار است سوای تولید سرمایه و سود . ) بعدی سرباز می زنند

در این کشورها صدها هزار منطقه آلوده نظیر !!( به چیز دیگری هم فکر کند

مناطق قبال صنعتی مخروبه، پمپ های بنزین، کوههای زباله و غیره وجود دارد 

بال آنها نداردکه هیچ کس مسئولیتی در ق
50

طبق گزارش دپارتمان محیط .  

دریاچه ها و آبریز های چین که در % 52حدود  3105زیست چین در آپریل 

مورد پژوهش قرار گرفته اند، آنقدر آلوده اند که حتی تماس انسان با  3100سال 

صنعت پارچه و لباس دوزی چین پیشرفت های . آب آنها نامناسب اعالم می شود

ساالنه  Xintangبه طوریکه در شهر . سالهای اخیر کرده است عظیمی در

همزمان با آن، رودخانه های این کشور نظیر . میلیون جین تولید می شود 331

رود زرد به آن میزان از فلزات سنگین و مواد شیمیایی دیگر آلوده شده اند که 

 511ا شهر بزرگ مقیم سواحل این رود طوالنی ب 013آب آنها برای ساکنان 

در گزارش  Green Peace. میلیون جمعیت قابل شرب و استفاده نیست

شات می گوید که آزمای Swimming in Chemicals خود تحت عنوان 3101

انجام گرفته روی ماهی های رود زرد، میزان باالیی ازفلزات سنگین نظیر 

http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/Swimming-in-Chemicals1/
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و ترکیبات دیگر فلوردار را که در ( PFAS)کدمیم، سرب، جیوه، مواد پرفلور 

در این گزارش از کارگرانی . تولید پارچه و لباس بکار می روند نشان می دهد

به خاطر دستمزد پایین صحبت می شود که در بستر این رود زندگی می کنند و 

قادر به خرید آب و مواد غذایی در فروشگاه ها نیستند به همین دلیل از آب و 

همچنین از کارگران کارخانجات . ماهی صید شده همین رود تغذیه می کنند

پارچه بافی و لباس صحبت می شود که بدون هیچ پوششی روزانه انبوهی از 

آسمان سرمایه داری در همه جا . می برندمواد شیمیایی را جابجا کرده و بکار 

ساالنه میلیون ها تن زباله به آب های سراسر جهان ریخته می . یک رنگ است

هزار جانور دریایی  011هر سال بیش از یک میلیون پرندگان دریایی و . شود

بر اثر مسمومیت آب این دریاها توسط کارخانجات و مراکز تولید سود سرمایه 

ن مرگ و میر توده کارگران فقیری که در کنار رودها و دریاها میزا. می میرند

رود می سی . بیشتر از سایر ساکنان جاهای دیگر است% 31زندگی می کنند 

میلیون تن مواد مضر  0.5سی پی یکی از بزرگترین رودهای امریکا ساالنه 

وارد خلیج مکزیک می کند که نتیجه آن مرگ هر ساله بخشی از این خلیج به 

دریاچه های امریکا آنچنان % 51حدود . سعت تمامی شهر نیوجرزی استو

 0.3هر ساله . آلوده اند که برای ماهی، آبزی ها و شنا خطرناک می باشند

حدود . میلیارد تن فاضالب کارخانه ای وشهری به آبهای امریکا وارد می شود

از زباله ها در هند به رودخانه گنگ ریخته می شود% 11
53

ینها پروسه آیا ا. 

محو سازی بشر و قربانی ساختن کل زندگی و زنده بودن میلیاردها کارگر در 

آیا وقت آن فرا نرسیده است که . آستانه سوداندوزی انبوه تر سرمایه نمی باشد

روابط سرمایه داری به زیر کشیده شود و روابطی مطابق نیازها و خواست های 

و نگهداری طبیعت بر قرار گردد؟  واقعی تمامی انسان ها و بر پایه ی حفظ

مسلما اگر چنین تغییری به زودی انجام نگیرد و چه بسا هم اکنون دیر باشد، این 

سیستم و روابط تولیدی زیر فشار تنگناها، تناقضات و معضالت باز تولید خویش 
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و از همه مهمتر تنگتر شدن امکان انباشت سرمایه به نابودی علنی زندگی 

 .دست خواهد زد میلیارها انسان

 

( کیلو)مقدار مواد شیمیایی نام لباس

بکار رفته برای هر کیلو 

 لباس

( کیلو)مقدارمواد شیمیایی

بکار رفته برای هر 

 واحد لباس

T-shirt 2.15 1.23 

Jeans 3.51 1.13 

 0.51 0.11 شلوار کار

Viscose Sweater 5.51 0.01 

Fleece Sweater 3.23 1.12 

پژوهش مارس )یایی بکار رفته در تولید پارچه ولباس مواد شیم 3جدول 

3101) 

نشان می دهد که چند کیلو مواد شیمیایی برای هر کیلو لباس و یا چند  3جدول 

کاالهای مورد آزمایش . کیلو برای هر قطعه لباس در حالت عادی بکار می رود

النه مصرف سا. بازار لباس سوئد را در بر می گیرد% 31در این جدول حدود 

(. کیلو برای هر فرد درسوئد 05)کیلو برای هر فرد است  01لباس در اروپا 

باید توجه داشت که برای هر یک نوع کاال عموما مواد شیمیایی گوناگونی بکار 

ولی اکثر اینها برای طبیعت و ( البته عده ای مواد مشترک هستند)می رود 

یشترین مقدار مواد شیمیایی چنانکه مشاهده می شود ب. سالمتی انسان خطرناکند

یا ژاکت ویسکوز است که  Viscose Sweaterدر هر کیلو پارچه متعلق به 

 -بخشی از این مواد هنگامی که کاال در بازار عرضه می. بسیار سبک می باشد

 شود بر روی لباس باقی می ماند
52

یک ( PFAS)ماده پلی و پرفلورالکیل . 

این ها . ت ضد آب در لباس ها به کار میروندگروه مواد هستند که به خاطر کیفی

که در مواد خاموش کننده آتش نشانی، لباس های ورزشی، کفش، پارچه های 
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مبل وبسته بندی غذاهای آماده به کار میروند بسیار پابرجا بوده و عوارضی 

( PFOS)ماده . نظیر ناراحتی کبد، گواتر و اختالل در سوخت وساز بدن دارند

 13111که ساالنه ( POSF)تن خالص تولید می شود و ماده  511که ساالنه 

تن درسال تولید می گردد هردو از خانواده پر فلورها هستند که در طبیعت و 

جانوران بسیار دیرپا باقی می مانند و هنوز مکانیسمی برای اضمحالل آنها در 

مکانهای این دو ماده در هوا بسادگی منتشر شده و لذا به . طبیعت وجود ندارد

ماده شیمیایی در تولید انواع پارچه ولباس  3511حدود . جدید وارد می شوند

. بسیار خطرناک محسوب می شوند%( 05) 251بکار می رود از این تعداد 

استفاده می شود ولی از آن  PVCهمه می دانیم که در تولید لباس بارانی از 

این ماده   .در جین است Nonylphenol Ethoxylateبدتر زیست کش 

. رودخانه ها وآبریزهای طبیعی جهان را آلوده کرده است% 21نزدیک به 

پارچه . تغییرات هورمونی، نازایی و باقی ماندن آن در بدن از عوارض آن است

ها در هنگام تولید و  ترانسپورت با این انتی باکتری ها ضد عفونی می شوند تا 

هم اکنون و در طول مدت بعد از . ندهم بوی خوش دهند و هم سالم به بازار برس

ماده خطرناک شیمیایی در بدن انسان گردش می کند، بدون  011جنگ بیش از 

مادران حامله با توجه به خون مشترک با جنین در معرض . آنکه نابود شود

هجومی عظیم قرار می گیرند که در نهایت جنین را که هنوز فاقد سیستم دفاعی 

بعد از تولد نیز کودکان و . ران قرار میدهدخاص خویش است هدف بمبا

بخصوص فرزندان خانواده های کارگر با توجه به محیط کاری و زندگی آنها که 

در تماس مستقیم با مواد مخرب قرار دارند بسیار بیش از بزرگساالن در معرض 

بدن آنها هنوز تکامل نیافته و درنتیجه بیدفاع در مقابل این . تهدید می باشند

میزان و مقدار مواد شیمیایی در نسبت به بدن کوچک آنها بسیار زیادتر . دندموا

اطالعات کودکان از مضرات مواد شیمیایی بسیار محدود . از بزرگساالن است

است و سن پایین تر آنها تشخیص مشکل تر مواد مضر از سایر اجزای کاالها را 

 .همراه دارد
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 Nanomaterialsای کاوشگران یک عرصه جدید و کمتر شناخته شده حتی بر

 های اندازه) مولکول و اتم حد در ماتلایر و مواد است قادر که تکنیک این. است

 نانو. گشاید می سرمایه برای جدیدی حوزه کند تولید( nm 011 تا 0 بین

 موادی تولید به موفق تاکنون که( Nanotechnology) تکنولوژی

 Titanium Dioxide, Nanosilica, ,Zincoxide, Carbone:نظیر

Black, Nanofood, Nano cosmetics Silver Nano است ابعاد  شده

ناشناخته و جدیدی از این مواد مانند اندازه، مکانیسم فیزیکی و شیمیایی آنها که 

زیستی این  (وضعیت)دسترسی . با مواد متعارف متفاوت است به دست داده است

رف فرق دارد بطوریکه براحتی از جدار با مواد متعا( Bioavailability)مواد 

شکل های غیرمتعارف به خود می گیرند . سلولها عبور کرده ووارد آن می شوند

 surface)که می توانند در سطح مواد دیگر تاثیرات جدید بر جای گذارند 

science .)تماسشان با مواد دیگر در سطح اتمی و مولکولی انجام می گیرد .

. هم اکنون به بازار عرضه شده است( Nano Food) محصوالت نانو غذایی

مواد افزوده غذایی نظیر مزه ها و . مواد غذایی جدید نظیر گوشت و پروتئین

خطرات جدید  .بسته بندی های غذایی پالستیکی جدید از این جمله اند. انزیم ها

فکر کنید گرد و خاک .  این تکنیک از همان اندازه های آنها شروع می شود

 قوی میکرسکوپ با حتی بعد به این از ولی بوده رویت قابل کنون تا ن خانهدرو

 مقابل در مورچه یک اندازه به نانو ذره یک مثال برای) نیستند رویت به قادر

 -می نانو ذرات ترتیب این به(. است وخاک گرد ذره همان که تنومند درختی

 بعدی مشکل. شوند هناشناخت ضایعات موجب و شده تنفسی دستگاه وارد توانند

 Silver) نقره نانو. است نانو مواد از عاری کاالهای انواع از ما اطالعی بی

Nano )راه از راحتی به شود، می پاشیده لباس روی باکتری ضد هدف با که 

 -می آلرژی بروز سبب پوست با تماس در ونیز شود می بدن وارد تنفسی دستگاه

 پیش عوارض موجب و شده فاضالب سیستم وارد شستشو هنگام مواد این. گردد

 . گردند می طبیعت در ای نشده بینی
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 ها توده برای آن زیستی محیط وحشتناک عوارض و جنگ

تاکنون به تخریب محیط زیست از جانب کاالها، روند تولید و جامعه گردانی 

متعارف سرمایه داری پرداخته ایم وقت آنست که بعد دیگر این سیستم منحط، 

از جنگ های امپریالیستی و خانمان برانداز . و مخرب را بررسی کنیم فرسوده

یکی از طوالنی )، کنگو (میلیون کشته 2تا  5.5) اول و دوم و نیز جنگهای کره

 2با ) و ویتنام روواندا، فلسطین( میلیون کشته 5ترین جنگها با نزدیک به 

روراندند و این که در دل خود فجایع انسانی و محیط زیستی پ (میلیون کشته

به جنگی می پردازیم که . سیستم را از تجارب جدید برخوردار کردند می گذریم

در جریان بمباران گسترده .  از آغاز آن یک دهه می گذرد و هنوز ادامه دارد

های های متعارف، از سالحها و بمبعراق به غیر از به کارگیری انبوه سالح

. و فسفر سفید نیز استفاده شد( depleted uranium)دارای اورانیوم رقیق شده 

ها دارای عوارض مخرب روی افراد غیرنظامی و همچنین محیط حاین سال

ها در جریان جنگ اول خلیج فارس میزان استفاده از این سالح . زیست بودند

از سوی ارتش  3112اما این رقم در جریان حمله سال . تن بود 251حدود 

ها منابع آبی، به کارگیری این سالح. رابر افزایش یافتآمریکا به حدود پنج ب

عوارض جانبی آلوده شدن با . خاک و هوا را در عراق به شدت آلوده کرد

، یعنی  3115در سال . استاروانیوم رقیق شده در بعضی مناطق همچنان باقی

یک سال پس از حمله، میزان سرطان خون در عراق بیش از هرکشور دیگر در 

، ارتش آمریکا از 3115در جریان نبرد فلوجیا در ماه نوامبر سال . دجهان بو

های دارای فسفر سفید برای مقابله با مخالفان مسلح که کنترل ها و بمبسالح

ارتش آمریکا که در ابتدا به . شهر فلوجیا را در دست داشتند استفاده کرد

. ها اعتراف کرده از آنها را انکار کرده بود، بعدها به استفادکارگیری این سالح

منتشر شد، تنها در شهر فلوجیا  3101مطابق یک تحقیق دانشگاهی که در سال 

این میزان در مورد . ها چهار برابر شده استمیزان ابتال به انواع سرطان

مرگ . دهدکودکان زیر چهارده سال عراقی حدود دوازده برابر رشد را نشان می
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قی نیز چهار برابر بیشتر از مرگ و میر کودکان و میر کودکان در این شهر عرا

ها، آمار همچنین براثر استفاده از این سالح. در اردن، کشور همسایه عراق است

های دیگر به شدت در شهر تولد نوزادان همراه با نقص عضو و ناهنجاری

به جز اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید، انواع  .فلوجیا و نقاط دیگر افزایش یافت

ها و مواد شیمیایی دیگر براثر به مواد دیگر مانند پرکلرات موجود در موشک

های مختلف یا تردد ادوات نظامی مانند هواپیماهای جنگی، تانککاربردن سالح

مطابق آماری . ها در محیط زیست عراق را نیز باید به حساب آوردها و ماشین

ا در عراق ماهانه منتشر شد، مصرف سوخت ارتش آمریک 3111که در سال 

به  برابر با یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت بود که در عرض یک سال 

مصرف چنین حجم عظیمی از بنزین، . رسیدمیلیون بشکه  05رقمی در حدود 

های دیگر توسط ارتش آمریکا، آلودگی های فراوانی از گازوییل و انواع سوخت

گرفتن با آتش .عراق افزایش دادجمله گاز کربنیک را در هوا و محیط زیست 

های سولفور المشرق در سی کیلومتری شهر موصل، حجم مرکز تولید فرآورده

عظیمی از گازهای سمی آزاد شد و آسمان عراق و بسیاری از کشورهای 

این کارخانه ساالنه حدود یک میلیون و . ها آلوده کردخاورمیانه را تا مدت

مطابق گزارش سازمان . کردیایی تولید می های شیمدویست هزار تن فرآورده

منتشر شد، بیش از چهل درصد از درختان  3112متحد که در اکتبر سال  ملل

از . در شعاع صد کیلومتری این کارخانه شیمیایی آسیب دیدند و یا از بین رفتند

دیگر مراکز صنعتی و نظامی آسیب دیده که باعث آلودگی گسترده محیط زیست 

در سی کیلومتری جنوب « القعقاع» ان به کارخانه تولید مهمات توشدند می

الدوره »و همچنین انبارهای پتروشیمی « التویثه»ای بغداد، مرکز تحقیقات هسته

های نگهداری مواد این انبارها که یکی از بزرگترین مکان. اشاره کرد« 

ی شیمیایی و پتروشیمی در عراق بودند در جریان جنگ از سوی گروه ها

براثر . مختلف مورد غارت و هجوم قرار گرفتند و سپس تخریب و سوزانده شدند

با . هزار تن مواد بسیار سمی در محیط آزاد شد بیش از پنج  هاسوزیاین آتش
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ها و پس ماند ه ها خروج نیروهای آمریکایی از عراق نیز حجم زیادی از آلودگی

 3101مز چاپ بریتانیا در سال گزارشی که روزنامه تای. در عراق باقی ماند

منتشر کرد نشان داد ارتش آمریکا در حالی عراق را ترک کرد که پشت سر 

ها و پسمانده های سمی از زباله. خود کشوری به شدت آلوده برجای گذاشته بود

های مصرف شده اسید سولفوریک، باطری  های نفت و بنزین گرفته تابشکه

جم فراوان تصویری است دهشتناک از محیط ماشین و آهن آالت قراضه در ح

مطابق دستورالعمل پنتاگون این پسمانده . زیست آلوده شده یک کشور جنگ زده

شدند، اما بایست از عراق خارج و در آمریکا به شکل امنی منهدم میها می

گزارش دیگری که . واقعیت موجود روی زمین برخالف این را نشان میدهند

منتشر شد بر آلودگی  3101رک تایمز در ماه ژوئن توسط روزنامه نیویو

شط العرب یا اروند رود که از . کردهای عراق تاکید میها و رودخانهگسترده آب

ریزد، برای مردم عراق گیرد و به خلیج فارس میپیوستن دجله و فرات شکل می

های پیاپی نیز خشکسالی. به یک معضل بزرگ زیست محیطی تبدیل شده است

د بر علت شدند به طوری که با پسروی رودخانه، آب دریا به درون آن مزی

های پیشروی کرده، میزان شوری آب به حد غیرقابل کنترلی باال رفته و آسیب

سدسازی . های اطراف و حوضه آبریز آن وارد شده استفراوانی به زمین

نیز شوند هایی که به دجله و فرات وارد میکشورهای اطراف روی رودخانه

مطابق آمارهای دولت عراق، همچنان یک . تاثیر مهمی در این امر داشته است

. نفر از هر چهار نفر عراقی از دسترسی به آب سالم و بهداشتی محروم است

هنوز در برخی از شهرها و روستاهای عراق آب رسانی با استفاه از تانکرهای 

. شودسیار آب انجام می
54, 55, 56

های خانمان سوز سرمایه دوره  جدید جنگ. 

. داری با ابعاد محیط زیستی و امراض شناخته و ناشناخته تازه آغاز شده است

جنگ سوریه وادامه جنگ در عراق با ابعاد جدید و فاکتور های جدیدی نظیر 

گروه های مختلف ساخته دولت های سرمایه داری منطقه و امپریالیستها ابعادی 

 .مایه داری خواهد داددیگر به مسائل محیط زیستی سر
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 فصل ششم

 سرمایه داری و دعوی دروغین چالش آلودگی محیط زیست

اخیرا آخرین اجالس دور پنجم ( IPCC)مجمع بین المللی تغییرات آب وهوایی 

استکهلم، )خود را با جمع بست نتایج سه کنفرانس قبلی ( AR5)نشست های 

 -می. به پایان رسانید 3105نوامبر  3در کپنهاک در تاریخ ( یوکوهاما و برلین

گویم جمعبندی سه کنفرانس قبلی،  زیرا در نشست کپنهاک موضوع جدیدی 

ابتدا به . اضافه نشده و تحقیقات جدیدی را پایه گزارش خود قرار نداده است

. توضیح برخی مسائل محیط زیستی مهم که در این گزارش آمده می پردازم

سرمایه داری »نه به فصل اول و چهارم برای کسب اطالعات بیشتر در این زمی

 .و یا به همین فصول مندرج در نشریات مراجعه کنید« و فاجعه محیط زیست
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 03فیگور 
57

 

سناریو های مختلف افزایش درجه حرارت زمین را همراه با ( a) 03فیگور 

نفت، گاز، ذغال سنگ و )افزایش گازهای گلخانه ای بر اثر سوخت های فسیلی 

 CO2فیگور فقط تأثیر مهمترین آنها یعنی گاز کربنیک . )نشان میدهد( ل آنهاامثا

 ( را به نمایش می نهد
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 ,parts per million)رنگهای شماره گذاری شده میزان غلظت گاز کربنیک 

ppm )به عبارت . در جو زمین در طول زمان انباشت آن را نشان می دهد

 .زمین جو خشک هوای از % ppm = 0,0001 1دیگر  

. می کند گزارش( Gt)افزایش ساالنه گاز کربنیک جو را به میلیارد تن  yمحور 

غلظت گاز کربنیک در هوا و در نتیجه مقدار نسبی آن در  ppmتوجه کنید که 

 .میلیارد تن مقدار مطلق آن در جو است Gtمقایسه با هوای خشک است و 

 RCP 2,6.گلخانه ایسناریو اول، سناریو کمترین مقدار افزایش گازهای 

 .است 3011مسبب افزایش دو درجه ای حرارت زمین تا سال 

ادامه  3151هنگامی که افزایش گاز کربنیک تا سال  RCP 4,5 سناریو دوم 

 .می یابد و سپس کامال متوقف میگردد

 3131هنگامی که افزایش گاز کربنیک تا سال  RCP 6,9 سناریو سوم 

و سپس تا سال ( بیش از حد کنونی آن است% 25مقدار آن )افزایش می یابد 

متوفق  3131افزایش گاز متان در سال . حد کنونی آن میرسد% 35به  3011

 .شود

 RCP 8,5سناریو چهارم، سناریوی بیشترین مقدار افزایش گازهای گلخانه ای 

 .است 3011موجب افزایش چهار درجه ای حرارت زمین تا سال 

RCP (Representative Concentration Pathways) 

مطرح شده در این سناریوها عبارت از تفاوت (  1.5و  3.1، 5.5، 3.3)اعداد 

مقدار انرژی اشعه خورشید که بر زمین می تابد با مقدار انرژی اشعه ماورا 

این انرژی را بر حسب وات در متر . قرمزی است که زمین به فضا می فرستد

 .اندازه گیری می کنند (IPCC)مربع 

را در رابطه با افزایش حرارت ( a)نیز سناریو های قسمت ( b) 03یگورف

( 0111-0130)زمین نسبت به اوایل دوران توسعه عظیم سرمایه داری  

 . خاطرنشان می کند
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را نمایان  3115درجه در سال  1.15دایره سیاه افزایش حرارت زمین به میزان

 . می سازد

قابل توجه است که هم . یلیارد تن استافزایش مقدار گاز کربنیک به م xمحور 

 . میلیلرد تن گذشته است 0125اکنون مقدار این گاز در جو از مرز 

 (WMO)سازمان جهانی هوا شناسی  3105در نهم سپتامبر 
51

در گزارش  

میزان افزایش ( منظور نگردیده است IPCC که هنوز در محاسبات)خود 

یعنی بیشترین   3102در سال  ppm 3.1غلظت گاز کربنیک در جو زمین را 

این رقم باعث افزایش . افزایش در دوره بعد از آغاز سرمایه داری نشان می دهد

کمتر از مرزی که  ppm 5یعنی فقط  ppm 213کل غلظت این گاز به میزان 

IPCC  050)آنرا نقطه عطفی در تاریخ افزایش این گاز می دانند بوده است 

قابل توجه اینکه (. بل از آغاز سرمایه داریدر صد افزایش نسبت به دوره ق

 3میزان غلظت این گاز که جهت ثابت نگهداشتن وسعت تخریبات آن، از جمله 

در جو در  ppm 551درجه افزایش گرمای زمین در نظر گرفته شده است 

تا  3113یک نگاه به مقدار گاز کربنیک ساالنه از سال . است 3011سال 

 9به پیوست )در جو زمین است  زبه افزایش این گا هنده روند رونشان د 3102

سایر گاز های گلخانه ای نیز افزایش بی نظیری طی  (در آخر متن مراجعه کنید

 .این سال داشته است

در صد بیش از ما قبل سرمایه داری  352یا  ppm 0.1میزان گاز متان 

یه درصد در دوره سرما 030یا  ppm 1.233اسید ازت . شده است( 0251)

. داری افزایش یافته است
52

IPCC Fifth Assessment Synthesis 

Report  

هم اکنون جهت کنترل افزایش بیش از دو درجه حرارت زمین، بیش از نیمی از 

حتی اگر اکنون . بودجه تعیین شده در مورد گاز کربنیک مصرف شده است

ا سال شروعی باشد برای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی می بایست ت

در غیر این صورت سناریو افزایش . از این سوخت ها پایان یابداستفاده  3121
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سناریوی واقعی  3011تا سال ( scenario RPC8.5)درجه حرارت  5

در صد از جو زمین را  1.151با وجودی که گاز کربنیک فقط . خواهد بود

از زمین و  تشکیل می دهد اما تغییرات غلظت آن تاثیرات عظیمی بر طبیعت اعم

اسیدی شدن آب دریاها که نتیجه حل شدن گاز کربنیک بیشتر . دریاها می گذارد

 تغییری. این تغییرات مهلک است و تشکیل اسید کربنیک در آن هاست یکی از

که عالوه بر تاثیر بارش باران های اسیدی ناشی از حل اکسید های گوگرد و 

ت فاجعه باری بر موجودات زنده ازت در قطرات باران است، این رخداد تاثیرا

از آنجا که دریا ها و آبهای . درون اب دریاها و در نتیجه همه کره زمین دارد

جهان بسیار بیش از جنگل های بارانی در هر متر مربع حاوی موجودات زنده 

اند اثر ، تاثیرات مخرب اسیدی شدن آب دریاها ها نیز بسیار بیشتر از عوارض 

بطور مثال در طول ده . انی و موجودات روی زمین استآن بر جنگلهای بار

اقیانوسیه از بین رفته ( Coral reef)سال اخیر بخش عظیمی از مرجان های 

اند به طوری که مسافت بسیاری از کف دریا ها نظیر صحراهای  فاقد موجود 

و یا به طور مثال هنگامی که الک پشت های بزرگ دریایی . زنده گردیده است

گذارند نوع جنسیت نوزادن که از تخم خارج می شوند بستگی به درجه  تخم می

در همین راستا گرمتر شدن شنها منجر به افزایش . حرارت شن های ساحلی دارد

ماهی ها در آبهای اسیدی شده استعداد کشف خطر را . الک پشتهای نر شده است

ن جهانی هوا سازما. از دست می دهند و جهت یابی آنها دچار اخالل می گردد

میلیون سال پیش تا کنون  211شناسی در گزارش خود ذکر می کند که از 

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

مجموعه حیات بر )گاز کربنیک در جو در بطن خود کاهش توانایی بیوسفر 

 -گزارش همچنین ذکر می. ردبرای جذب این گاز را به دنبال می آو( روی زمین

و  3103کند که سرعت افزایش غلظت گاز کربنیک در جو در سال های 

با  0112تنها سال . بوده است 0111بیش از هر کدام سالهای بعد از  3102

 El Niñoافزایشی که در این سال با پدیده هوایی . این دو سال قابل مقایسه است
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که با گرم شدن آب های سطحی اقیانوس  این تغییرات هوایی. قابل توضیح است

آرام همراه ست تاثیر مستقیمی بر رابطه جو زمین و آب اقیانوس میگذارد و با 

طوفان ها و باران های شدید که هر چهار تاهفت سال یک بار اقیانوس های 

سال  05فاصله وقوع آن در ) جهان و بخصوص اقیانوس آرام را در می نوردد 

افزایش گاز کربنیک شدت تخریب ناشی از این رویداد (. ستاخیر کاهش یافته ا

را افزایش می دهد، به همین دلیل سازمان جهانی هواشناسی اینرا به فال نیک 

با افزایش ناگهانی غلظت گاز کربنیک تاکنون فقط  El Niñoمی گیرد که پدیده 

 .همزمان شده است 0112در سال 

طق مختلف کره زمین به صورت گرم شدن زمین و تغییرات بارانی در منا

درجه افزایش متوسط حرارت زمین تا سال  5و یا  3. یکسان انجام نمی گیرد

مناطق . به معنای تغییرات گوناگون حرارت در نقاط مختلف زمین است 3011

 RPC2.6درجه در سناریو  2تقریبا )قطبی بیش از سایر نواحی گرم می شوند 

، سمت راست  RPC8.5جه در سناریو در 1و حدود  02a، سمت چپ فیگور 

به فیگور )و این در عمل به معنای نابودی یخ های قطبی است (  02aفیگور 

02 a همین طور در مورد تغییرات بارش بر سطح زمین، (. مراجعه کنید

درصد باران بیشتر  51در قطبین زمین حدود . سناریوی هولناکی روی می دهد

بزرگی از سطح زمین به صحرا و بیابان  خواهد بارید و هم زمان بخش های

از طرف دیگر (. مراجعه کنید b 02به فیگور )غیر قابل زندگی تبدیل می گردد 

بخش هایی از جهان، سواحل رود خانه ها و دریاها که صدها میلیون کارگر فقیر 

تا . در آن ها زندگی می کنند به زیر آب خواهد رفت و این ختم زندگی آن هاست

ن فاجعه توده های مردم ساکن این مناطق هزاران بار در معرض سیل، قبل ازای

فجایع هوایی ودریایی خانمان برانداز و طوفان های هرچه شدید تر قرار خواهند 

 .گرفت
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 02فیگور 

 

همزمان با تجمع دولت مردان سرمایه داری در مقر سازمان ملل در نیویورک 

جهان توده های عاصی و خسته شهر  031در بیش از  3105سپتامبر  32در 

از روابط تولید سرمایه داری و متنفر از دولت های آن ها به خیابان ها آمدند و 

هزار نفر دست  201در نیویورک . اعتراض و خشم خود را به آنها نشان دادند

 -اگر رئیس سازمان ملل و چند قدرت مدار دیگر سرمایه. به راه پیمایی زدند

عوامفریبانه خود را دراین جمع عظیم مخلوط کردند، این داری به صورت بسیار 

هیچ از اهمیت خشم و نفرت توده ها نسبت به روابط سرمایه داری به عنوان 

هزار نفر به  51در لندن و ملبورن حدود . عامل همه ی این مصائب نمی کاهد

 هزار نفر 01خیابان ها ریختند، در پاریس، کابل، سوفیه، دهلی نو، در برلین 

و سازمان فراخوان دهنده اعتراض  آسوشیتدپرسبه گزارش . تظاهرات کردند

هزار نفر در سراسر جهان دست به  311بیش از  (Avaaz)موسوم به 
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اعتراض علیه آلودگی هوا و محیط زیست دراین روز زدند و این بزرگترین 

هیچ  .درتاریخ بوده است(  علیه تخریب محیط زیست)اعتراض از نوع خود 

ینده و گروهی در این اجالس ها درجهان تاکنون قادر نبوده است که مقررات نما

را تماما بپذیرد بدون آنکه ابتدا با مقامات کشور خود مشورت  IPCCمربوط به 

ماموریتی به همه کشورهای  IPCCدر واقع گروه صدر نشین کنفرانس . کند

های وابسته و عضو میفرستد تا اطالعات جمع شده در سازمان ها و انستیتو

غیروابسته به دولتها اما در هر حال منحل در نظام سرمایه داری، در مورد 

معموال این اطالعات . تغییرات آب و هوایی را در اختیار کنفرانس قرار دهند

. جهت موضوعی مانند تصمیم گیری برای کاهش مقدار گاز کربنیک کهنه هستند

شها و اطالعات چند سال پیش تر زیرا جدول ها و نتایج بحث ها حاصل آزمای

عالوه بر این، تا آنجاکه حکومت ها خودشان را درگیر این مسئله کرده . میباشند

اند در سطح حرف باقی مانده و حتی سازمانهای غیر دولتی نیز از حد تحقیقات 

بدین ترتیب این مسئله نیز مانند سایر مسائلی که چندان . علمی فراتر نرفته اند

. حبان سرمایه و دولتها نیستند، فقط درهمین حد حرف باقی می مانندخوشایند صا

آیا دولت می تواند به نحو دیگری عمل کند و مثال در جستجوی علت آلودگی 

 .جواب روشن است. هوا، گرمای در حال افزایش و تبعات آن باشد

تمامی احزاب چپ و راست بورژوازی و دارای موقعیت اپوزیسون، منبع 

 -ا و گرمای در حال افزایش زمین را در سیاست های رقبای حاکم میآلودگی هو

بینند و چنین القاء می کنند که اگر زمام کارها به دست آنها افتد همه چیز درست 

آنها مسئله آلودگی فاجعه بار هوا و محیط زیست را نیز مانند دیگر !! خواهد شد

حتی . رت تبدیل می کنندمسائل اجتماعی به وسیله ای برای چانه زدن بر سر قد

احزاب سبز و گروه های چپ نیز سیاست ها و برنامه ریزی هائی را که دولت 

ها در راستای کمک به سودآوری هر چه بیشتر سرمایه ها و در همان حال آلوده 

سازی هر چه فاجعه بارتر محیط زیست به اجراء می گذارند، جزء الیتجزائی از 

. دولت سرمایه داری یا کالً دولت نمی بینندوظیفه، نقش و موضوعیت وجودی 
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هیچ تمایلی به این کار ندارند زیرا نمی خواهند توهم به قداست دولت را خدشه )

اینان قرار نیستند ریشه های واقعی معضل را در وجود سرمایه داری .( دار کنند

رسم . جستجو کنند، زیرا اگر چنین کنند هستی اجتماعی خویش را نفی کرده اند

آنان است که بانی و باعث همه نابسامانی ها و سیه روزی های بشر عصر را 

در برنامه ریزی ها و سیاست های غلط احزاب رقیب بکاوند و مدعی شوند که 

خود نسخه عالج همه دردها را در جیب دارند، اگر بر اریکه قدرت بنشینند همه 

از شهرها به کنار چیز به جای درست باز می گردد، ابرهای دود گرفته بر فر

می روند، آب دریاها از روز اول هم مصفاتر و پاک تر می شود، تمامی آلودگی 

های شیمیائی و بیماریزا از خورد و خوراک و پوشاک و فضای تنفسی انسان ها 

این درست همان چیزی !! پاالیش می شود و سرمایه داری قابل تحمل می گردد

کمونیست بودن در رنگ های مختلف است که احزاب چپ بورژوازی با دعوی 

 -نیز نزدیک صد سال است در رابطه با تمامی مسائل اجتماعی بر زبان می

کافی است آنها به نام طبقه کارگر در مسند قدرت بنشینند، آنگاه ساختمان . رانند

ن دعاوی و حرفها بسیار روشن تکلیف ای! جامعه سوسیالیستی آغاز خواهد شد

دولت نهاد . ولید سرمایه داری دو چیز متفاوت نیستنددولت و روابط ت .است

برنامه ریزی و نظم سرمایه است و با آمدن ورفتن این و آن حزب با هر عنوان 

در این میان مجرد انتقاد به دولت تحت . پر طمطراق تغییری حاصل نمی کند

و عامل تخریب هوا و محیط زیست، « عدم مدیریت»یا « سوء مدیریت»عنوان 

تالشی عوامفریبانه برای برائت سرمایه داری و تبلیغی کاسبکارانه برای  صرفاً 

. هموارسازی راه سکانداری ماشین دولتی این نظام توسط حزب خویش است

دولت آن می کند که مقتضای سودافزائی هر چه بیشتر سرمایه است و مدیریتش 

در هر شکل و هر سنخ و توسط هر حزب، مدیریت چرخه ارزش افزائی 

فاجعه آلودگی محیط زیست نیز . سرمایه اجتماعی با بیشترین میزان سودهاست

در همین جا، در رابطه تولید اضافه ارزش ریشه دارد و جایگزینی این شکل 
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مدیریت چرخه ارزش افزائی سرمایه با شکلی دیگر به این دلیل که بنا نیست 

به سوی کاهش  رود خروشان سودها را از طغیان فرو اندازد، هیچ دریچه ای

دولت بر بنیاد تضاد میان زندگی . آلودگی های زیست محیطی هم باز نمی کند

توده های کارگر و سرمایه داران قرارگرفته است، استثمار گروه های عظیم 

آدمی خصلت اصلی چنین جامعه ای است و بنابر این پیش کشیدن قدرت مدیریت 

ی توخالی و شیادانه است که از بورژوازی به عنوان راه بهبود محیط زیست حرف

چه طور همین دولت در سازماندهی . می شود دهان گشاد سیاستمداران خارج

دستگاه ستم طبقاتی، پلیس، کنترل همه جانبه شهروندان، دستگاه های مختلف 

سرکوب و ایجاد آرامش در محیط کار جهت تضمین روند استثمار کارگران به 

ت عاجز ر می اید و فقط درحوزه محیط زیسخوبی از عهده همه وظایف خود ب

می خواهد به ناتوانی یا سوء مدیریت خود پایان دهد،  اگر واقعا! از مدیریت است

باید به روابط کار مزدی پایان دهد و در صورت پایان این روابط خود دولت نیز 

ز عدم توانائی در مدیریت که این همه منتقدین بورژوایی ا. به بایگانی تاریخ رود

رنگا رنگ گرفته تا سبز ها بر آن تکیه می کنند، فقط یک چیز را  چپ های

اینکه مشکل سرمایه داری در هیچ .  بسیار خوب جلو انظار عموم قرار می دهد

این نظام بر اساس برنامه ریزی و . زمینه ای با مدیریت قابل گشایش نیست

ر گوشه و کنار آن مدیریت از باال بر توده های کارگر تحمیل می شود و در ه

نهادهای عظیم با سرمایه های هنگفت اندر کار تربیت و پرورش مدیران 

وقتی تمامی این مدیریت پردازی ها و . گوناگون کنترل و برنامه ریزی هستند

برنامه ریزیها  نتواند از عهده مشکل مورد گفتگو برآید، تنها معنایش آنست که 

 -گفته مارکس خود سرمایه و سرمایهمشکل سرمایه داری نه مدیریت  که به 

 -کسانی که به دولت به مثابه پدیده ای در خود و جدا از سرمایه می. داری است

نگرند و آن را از روابط واقعی موجود در جامعه جدا می کنند بر این واقعیت 

پرده می اندازند که دولت قالبی است که طبقه حاکم منافع خود را از طریق آن 
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آنان به حکم منافع طبقاتی خود این توهم را دامن می زنند که  . دابراز می کن

گویا قانون و قرارداد، راستی راستی، ابزار کنترل سرمایه داران و دولتمردان 

انواع . سرمایه و وسیله متقاعد نمودن آن ها به حفظ منافع استثمارشوندگان است

معجون قدرت دولت سوسیالیست ها وکمونیست های وطنی و بین المللی که به 

آویزانند و نوشته ها وعملکردهایشان از عطش رسیدن به قدرت فریاد می زند 

افکار آدمها هستی » این درس که . اولین درس ماتریالیسم را نیآموخته اند

اگر شما دولتی . «اجتماعی آنها را نمی سازد، دومی است که اولی را می آفریند

می رشته های تکنیک و اکولوژی و زیست از برجسته ترین اندیشمندان در تما

شناسی و پزشکی و جامعه شناسی و سایر علوم تشکیل دهید و همه این ها مظهر 

عالی عزم جزم و اراده مصمم باشند، در شرائطی که روابط تولید و مراوده 

مسلط جامعه مناسبات کار مزدی است همگی آن خواهند کرد که نیاز سودآوری 

در بهترین حالت ممکن . دولت اراده طبقه سرمایه دار استاراده . سرمایه است

است دولت، آن هم به شرط فشار اعتراضات و مبارزات کارگران، از برخی 

ابزار های اقتصادی که در دست دارد نظیر کارکرد های مالیاتی، تخفیف های 

ترجیحی و غیره سیاست محیط زیستی معینی را تشویق کند اما این تماما در 

به این معنی که دولت که بخشی از اضافه . چوب همین روابط کاربرد داردچهار 

ارزش های تولید شده را به نفع حوزه ای از سرمایه وارد کارکرد محیط زیستی  

اگر اصوال )اما این . نماید و به سود بیشتر سرمایه های این حوزه اختصاص دهد

نتواند از طریق روند و  عموما موقتی است و اگر این حوزه( امکان داشته باشد

. مکانیسم خود کسب سود نماید هیچ قدرت و انستیتو مالی قادر به این کار نیست

سوخت های )نمونه بارز این صنایع و حوزه انرژی وابسته به نفت و گاز 

هزینه تولید نفت اعم از سرمایه ثابت و )تا هنگامی که قیمت نفت . است( فسیلی

های تولید شده طبقه کارگر که به صورت سود دستمزد بعالوه اضافه ارزش 

متوسط یا انحصاری نصیب سرمایه داران و دولت های سرمایه داری در این 
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در سطح معینی است که تولید این کاال را در مقابل سایر ( حوزه می شود

کاالهای مشابه مقرون به صرفه می کند، تولیدش ادامه می یابد و به تخریب 

. ما این روند را به وضوح پیش چشم خود می بینیم. دمحیط زیست می پرداز

مدت ها بود صنایع امریکا به خرید نفت و گاز از سایر بازارها نظیر خاورمیانه 

اکنون مدتی است شاهد . و روسیه احتیاج داشت و قیمت نفت رو به صعود بود

بی نیازی بازار امریکا به دلیل استخراج نفت و گاز از طریق تکنیک 

راکتورینگ ویا فراکینگ هستیم و به همین دلیل به گفته بسیاری از هیدروف

سازمان های مالی و پیش بینی سرمایه داری قیمت نفت از مدتی پیش رو به 

این روند طبق مکانیسم بازار سرمایه تا آن جا ادامه خواهد یافت که . سقوط است

حال از  .تولید کنندگان غول پیکر آن سود کافی از کاالی خود می برند

اندیشمندان عوام فریب سرمایه در رنگهای مختلف باید پرسید کدام قدرت مالی 

در دنیا می تواند جیب غول های نفتی را پر کند که مثال بخشی از سرمایه این 

!!( که خود هنوز به وجود نیامده)حوزه دست به تولید انرژی محیط زیستی 

اول و چهارم کتاب من  برای درک بیشتر این مطلب به فصل های. بزنند

 .مراجعه کنید« سرمایه و فاجعه آلودگی محیط زیست»

وجدان »و روشنگران پای منبر آنها از  IPCCدون کیشوت های کنفرانس  

 -اینان از آنجا آغاز می. و آرمان های عدالت صحبت می کنند« محیط زیستی

جاودان می بینند و  نمایند که این روابط تولید را هم چون واقعیتی تغییر ناپذیر و

هنگامی که با واقعیت سخت تخریبات محیط زیستی مواجه می گردند در پی 

چیزی که سرمایه در بند بند وجودش . اصالح اتوپیک روابط تولید می افتند

اتوپی بافان عوامفریب بهبود محیط زیست شرایط . ناممکنی آن را بانگ می زند

پس انگیزه آنها . می بینندید ترین روابط طبقات را مف موجود میان آدمیان و میان

اینکه از ورای این جنجال . از این همه داد و فریاد بر سر محیط زیست چیست

ها شریک قدرت گردند، زمام امور محیط زیست را در دست گیرند، خاک در 
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در ذهن آنها القاء کنند که گویا نسخه شفابخشی برای عالج . چشم کارگران پاشند

اینکه فاجعه آلودگی محیط زیست  گناه سرمایه !! محیطی دارند مشکالت زیست

 -مشکل سوء مدیریت است و آنها مدیران خوبی برای رفع معضل می!! نیست

اما اینان باید بدانند که تاریخ تاکنونی همه جوامع تاریخ مبارزه طبقاتی !! باشند

تنها طبقه ای بوده است در این عرصه نیز تعیین کننده اصلی مبارزه طبقاتی و 

کل جامعه بشری بیش از پیش به . که حرفی برای گفتن دارد طبقه کارگر است

 -دو اردوگاه، دو طبقه که مستقیما رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند سرمایه

طبقه سرمایه دار و تمامی دستگاه های آن اعم . داران و کارگران تقسیم شده است

موسسات تولیدی، توزیع، تبلیغاتی و غیره با  از دولتی، انستیتوها، دانشگاه ها،

پیش  و جلوگیری از کاهش سقوط نرخ سود،هدف افزایش روند انباشت سرمایه 

می تازند و در دل این شرائط طبقه کارگر نه تنها پاسخگوی عطش سیری ناپذیر 

سرمایه در افزایش هر چه افزونتر ارزش اضافی است که به تحمل تمامی 

ران ها، جنگ ها، تخریب محیط اقتصادی اعم از بح-اعیبیماری های اجتم

در اینجا . و هجوم بی انقطاع به دستمزد روزانه اش نیز محکوم شده است زیست

سوسیالیسم زیست »الزم می بینم برخوردی هرچند کوتاه ولی ضروری به گروه 

هرچند نمی توان این گروه روشنفکران . بنمایم« اکو سوسیالیسم»یا « محیطی

را با سازمان ها واحزاب ( شل لووی، جیمز اکونور، ریچارد اسمیت و غیرهمی)

چپ وکمونیسم نما که فقط با هدف گرفتن دولت، شرکت در برنامه ریزی دولت 

های سرمایه داری چه از طریق سیستم گندیده پارلمانی و دریوزگی بخشی از 

ی کنند مقایسه ساختار قدرت سرمایه و یا از طریق اقدامات میلیتانت، تالش م

( بشردوست)« اومانیست» زیرا چنین بنظر میرسد که این روشنفکران . کرد

حداقل بعضاً در پی قدرت و دستگاه دولتی سرمایه نیستند بلکه روی توجه شان و 

اما علیرغم این، در بطن . بخصوص طرف نظرات آن ها توده های کارگر است

داری نوعی ساده  -ی سرمایهنظراتشان در مورد محیط زیست و روابط تولید
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اندیشی وجود دارد که گویا می توان با حفظ بنیان های اساسی روابط سرمایه 

داری نظیر خرید و فروش نیروی کار، اقتصاد کاالئی و بازار به نوعی 

سوسیالیسم و -اکو»میشل لووی در نوشته خود . سوسیالیسم محیط زیستی نایل آمد

ه تراب حق شناس ادعا دارد یک آلتر ناتیو ترجم«  برنامه ریزی دموکراتیک

این سیستم چنانکه او میل دارد !! اقتصادی آفریده که بدیل سرمایه داری است

معیار های غیر پولی و فرا اقتصادی با هدف تامین »مبانی آن را ذکر کند بر 

متکی است چنین بنظر می آید که « محیطی-نیازهای اجتماعی و توازن زیست

این بار به صورت کمیک پا به صحنه بحث های اجتماعی  پرودون جدیدی

سوسیالیسم تا حد دموکراتیزه کردن پروسه تولید و گردش سرمایه . گذارده است

تاریخ سرمایه داری . پایین می اید!!( به زعم وی تولید برای مصرف)داری 

شکل های مختلف مالکیت ابزار تولید و گردش کاال را بخود دیده و همه به 

نی می دانیم که این اشکال به خودی خود هیچ تغییری در اساس این روابط روش

یعنی خرید وفروش نیروی کار به عنوان کاال، تولید کاال با هدف سود وانباشت 

در این میان برنامه ریزی دموکراتیک تولید تا هنگامی . سرمایه نخواهد داشت

و انباشت سرمایه قرار  که تولید بر محور کار مزدی، تولید کاال جهت کسب سود

دارد هیچ تضمینی برای جهت دهی تولید به رعایت معیار های محیط زیستی 

در چنین جامعه ای نیز تولید کاال بر اساس کاهش هزینه های تولید، . نیست

افزایش بهره وری کار، ممکن است به انتخاب انرژی خورشیدی به جای سوخت 

د اولی ارزان تر، با نیروی کار کمتر و فسیلی برسد به این دلیل ساده که تولی

در این جا اینکه تولید کنندگان مجمعی از کارکنان در گیر . سود بیشتر است

 -تولیدند و تکنوکراتها و روسای شرکت های تولیدی با انها شور و مشورت می

کارگران اگر . کنند، هیچ تغییری در اساس روابط سرمایه داری پدید نمی آورد

یط زیست شان را تغییر دهند، بر محصول کارشان مسلط باشند و بخواهند شرا

استفاده انسانی از طبیعت را مالک تولید مایحتاج شان قرار دهند ناگزیرند کار 
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مزدی را لغو کندد و بهمین دلیل در تضاد با دولت که شکل اجتماعی جامعه 

. نگون کنندبه همین دلیل مجبورند آن را سر. سرمایه داری است قرار می گیرند

دولت . هدف این نیست که دولت روز سرمایه داری با دولتی دیگر تعویض شود

در هر شکل و هر سیاق و هر ترکیب نیرو باید به طور کامل محو شود  و جای 

خود را به شورای سراسری تمامی کارگران از تمامی حوزه های تولید، توزیع، 

این . بسپارد...ز نشستگان ومحالت، بهداشت ودرمان، خدمات، زن و مرد، با

شوراهای ظرف دخالت آزاد و آگاه و نافذ آحاد انسانهاست که می تواند کار 

مزدی را ملغی سازد، به تولید برای سود پایان دهد، کل پروسه کار و تولید را 

در خدمت تعالی جسمی و فکری بشر قرار دهد، هر چه را که مضر برای 

تولید را با نیازهای واقعی انسان و توزیع . ردزندگی انسان هاست از میان بردا

پیداست که چگونگی این توزیع . را با بی نیازی کامل آحاد جامعه همگن گرداند

آنچه تولید می شود بخشی به . بستگی به سطح تکامل تولیدی جامعه دارد

 -مصرف عموم میرسد و بخشی جهت افزایش قدرت تولید احتماعی ذخیره می

سرمایه داری این طور بنظر میرسد که افراد بیشتر از هر  در جامعه. گردد

در عالم واقع آنها بیشتر از هر زمانی تابع قدرت اشیا، کاال !! زمانی آزادی دارند

در جامعه ای که توده ها کار مزدی را لغو کرده اند و خود در . و سرمایه اند

م می گیرند باره چه تولید شود و نشود یا کم و کیف کار و تولیدات تصمی

دوران قربانی شدن کارگران در پای . بیگانگی کار و فیتیشیسم کاال معنی ندارد

سود و تولید کاالهای اضافی، اغشته به مواد مضر، سیستم تولیدی بر مبنای 

تخریب طبیعت، ، دوران بیکاری میلیونی و اتالف نیروی کار و تباهی ناشی از 

دیگر هر فرد در اجتماع به ارزش . هرج ومرج تولید به پایان رسیده است

انسانی خود از طریق دخالت مستقیم و تصمیم گیری در روند تولید، محتوای آن 

دیگر انسان بصورت موجودی . و سمت دهی کل مسائل جامعه پی برده است

حفظ . تجزیه شده و مجری ساده اوامر بازار کاال و سرمایه عمل نخواهد کرد
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غه خاطر انسان نخواهد بود زیرا تمامی جامعه طبیعت و محیط زیست دیگر دغد

 -بشر بی. بر اساس حفظ محیط زیست و طبیعت وسالمت آن ها عمل خواهد کرد

سیستم آموزشی بر طبق تقسیم کار . نیاز خواهد شد، کار داوطلبانه خواهد گردید

در کارخانه و اداره نخواهد بود، جامعه از همه امکانات الزم برای آموزش 

 -هر نوع داد و ستد برای همه آحاد در تمامی سطوح  برخوردار میخارج از 

   .شود

 3پیوست 

 ( Mineral) مواد کانی 

کند و بر نسج بافت های  ها را کم می کاریس دندان (.Fluor)فلور .  3

مصرف بیش از حد آن موجب بیماری های اسکلت نظیر . استخوان تأثیر دارد

 .پوکی استخوان می شود

متابولیسم آهن را به . که در آنزیم های اکسید کننده موجود است .(Cu)مس . 4

می شود، در کودکان مشکل (  Anemia)کمبود آن باعث کم خونی . عهده دارد

شکل گیری استخوان و در انسان های بالغ اختالالتی در عملکرد مغز را به 

 .دنبال می آورد

سلول را در مقابل اکسید  در ساختمان آنزییم هایی که محافظت(. Se)سلنیم . 1

این فلز که به مقدار بسیار کم الزم است نقش . رود شدن به عهده دارند بکار می

. با سیستم دفاعی بدن ایفا می نماید( E)بسیار مهمی در رابطه میان ویتا مین 

 .کمبود آن منجر به تغییراتی در عضالت قلب می گردد

هیدرو کربن ها و چربی ها ( متابولیسم)در سوخت وساز (. Mn)منگنز. 2

 .نقش این فلز مهم هنوز به طور کامل پژوهش نشده است. شرکت دارد

تیرکسین و تیروئین سه )عنصر حیاتی دو هورمون مهم بدن  .(I)ید . 8

این دو هورمون متابولیسم بدن را کنترل می کنند و چند و چون . است(یدی

 .پروسه رشد انسان در دست آنهاست
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کند و هم چنین  در آنزیمی که متابولیسم بدن را کنترل می .(Mo)مولیبدن . 6

 .در چگونگی روند اسید اوریک بدن شرکت دارد

را کنترل و در نتیجه ( یک نوع هیدرو کربن)متابولیسم گلوکز  .(Cr)کروم . 3

نقش این عنصر به اندازه کامل  پژوهش . کند با هورمون انسولین همکاری می

 .نشده است

 

 4پیوست 

به خصوص در هموگلوبین خون که نقش حیاتی انتقال اکسیژن به  (.Fe)هن آ

آهن در تشکیل تعدادی آنزیم های بدن نیز . بافت ها را دارد، عنصر اساسی است

منجر ( Anemia)کمبود آن به خستگی، عدم تمرکز و کمبود خون . شرکت دارد

 . شود می

کند و در شکل گیری فعال می  بعضی از آنزیم های بدن را Mg) )منیزیم 

کمبود . پروتئین ها تأثیر دارد همچنین در سوخت و ساز کلسیم نقش بازی می کند

 آن به توقف رشد بدن، عدم کنترل در رفتار و اختالل در عمل قلب منجر 

 .می شود

کمبود آن در کودکان باعث توقف . در تعداد زیادی آنزیم وجود دارد (Zn)روی  

یرات پوست، بد شدن روند بهبود زخم ها و بدی اشتها رشد و در بزرگساالن تغی

 . را به دنبال می آورد

مورد احتیاج است ولی بسیار مهم و  عنصری که بسیار کم در بدن (B)بور 

بور رل مهمی در جذب کلسیم در استخوان، تعادل هورمون . نقشی حیاتی دارد

. بازی می نماید زنانه در هنگام یائسگی و هورمون مردانه هنگام تشکیل عضله

کمبود آن منجر به پوکی استخوان، کمبود هورمون های جنسی مرد و زن و 

های  هنگامی که براثر باران. اشکاالتی در شکل گیری استخوان می گردد

سنگ ) کربنات کلسیمخاک پائین است، برای مقابله با این مشکل، ( pH)اسیدی 

متعادل را پیدا (  pH)سیدیته افزایند و به این ترتیب خاک ا به خاک می( آهک
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فلز بور، همراه با کربنات ترکیب سختی ایجاد می کند که منجر به .  می کند

کمبود جذب آن بوسیله گیاه می شود و حتی هنگامیکه زمین بیش از حد اسیدی 

باز هم ( در اثر باران های اسیدی و استفاده از کود های شیمییایی ازت دار)است 

به همین خاطر هردوی این حالت ها، در . ه پیدا می یابداین کاهش جذب ادام

کمبود بور بیشتر از همه گیاهان در . جذب بور توسط گیاه اختالل ایجاد می کند

 .چغندر قند و گیاهان روغنی نظیر کلزا، گل آفتاب گردان و کتان دیده می شود

 

 1پیوست 

ه و معده الزم برای بینائی، پوست، غشای مخاطی دهان، رود( A)ویتامین آ 

کمبود آن منجر به کاهش دید در شب و کاهش مقاومت بدن در مقابل . است

 .شود عفونت می

. ها نقش اساسی دارد در تنظیم کلسیم بدن در اسکلت ودندان (D) ویتامین دی 

.  کمبود آن موجب راشیتیسم در کودکان و نرمی  استخوان در افراد بالغ می گردد

 . در پوست بر اثر تابش خورشید نیز ایجاد شوداین ویتامین می تواند 

از تجزیه و تخریب اسیدهای چرب اشباع نشده که برای بدن ( E)ویتامین ای  

این ویتامین برای  مقاوم بودن گلبول های قرمز . کند مفید هستند، جلوگیری می

 .  خون اهمیت دارد

نوعی از . دارد در انعقاد خون و فشردگی استخوان نقش مهمی  (K) ویتامین کا

 .گردد این ویتامین در بدن نیز تولید می

کمبود آن منجر به . در سوخت و ساز بافت پیوندی نقش دارد  (C)ویتامین 

 .گردد خونریزی لثه ها و بد شدن روند بهبود زخم می

یا تیامین برای سوخت وساز هیدروکربن ها، بعضی اعمال ( B1) 0ویتامین ب

کمبود آن به مرض . تولید انرژی بدن الزم است اعصاب و عضالت  و همچنین

 .می انجامد( Beriberi)بری بری 
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ساز  یا ریبوفالمین برای تجزیه چربی ها و سوخت و( B2) 3ویتامین ب

کمبود آن تغییراتی در پوست و . هیدروکربن ها، و پروتئین ها الزم است

 .غشاهای مخاطی ایجاد می کند

ساز پروتئین ها و عمل سیستم اعصاب الزم برای سوخت و(  B6) 3ویتامین ب 

 عصبی و کمبود خون  کمبود آن منجر به تغییرات پوستی، مشکالت. است

 .شود می

در روده . یا بیوتین برای سوخت وساز سلول ها الزم است( B7)2ویتامین ب

 . شود های انسان نیز تولید می

ای قرمز و ها، تشکیل گلبوله برای سوخت وساز سلول( B12)03ویتامین ب

و ( Anemia)کمبود آن منجر به کمبود خون . عمل سلسله  اعصاب الزم است

 .شود مشکالت عصبی می

یا اسید فولیک برای سوخت و ساز سلول و گلبول های (  B9) 1ویتامین ب 

 . شود می( Anemia)کمبود آن منجر به کم خونی . قرمز الزم است

یدروکربن ها و چربی در سلول ها ساز ه یا نیاسین سوخت و( B3) 2ویتامین ب

کمبود آن . را به عهده دارد و در تولید انرژی مورد نیاز بدن شرکت می کند

 .گردد می( Pellagra)منجر به نوعی مرض پوستی بنام 

 

 2پیوست 

ها و دندان الزم است در پروتئین ها و  برای تشکیل استخوان  (P) فسفر

تنظیم اسید بدن و . ن شرکت داردگیاهان و جانورا( DNA)ساختمان ژنتیک 

کمبود این عنصر باعث کمبود کلسیم و پوکی . انرژی را نیز بهعهده دارد

عنصری مهم دیگری که در ساختمان تمامی پروتئین ها، . استخوان می شود

 .هورمون ها و بعضی مواد حیاتی دیگر بدن بکار می رود

گیاهان  DNAرمون ها و در ترکیب تمامی پرتئین ها، هو  (N)ازت یا نیتروژن

در سوخت های فسیلی  مانند نفت، گاز و ذغال سنگ . و جانوران شرکت دارد
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وجود دارد، همراه با استهالک الستیک خودروها و آسفالت یکی از مهمترین 

این باران ها حامل اکسید های . عوامل نزول باران های اسیدی را تعیین می کند

یاک هستند که باعث اسیدی شدن زمین و ازت حاصل سوخت های فسیلی و آمون

در زمینهایی که بر اثر باران های اسیدی و یا زیاده روی در . آب ها می گردند

بکارگیری کودهای شیمیایی ازت دار، اسیدیته زمین کاهش می یابد جذب مواد 

عالوه بر این باعث اسیدی . کانی دیگر، بوسیله گیاهان به شدت مختل می شود

ه ها و در نتیجه کاهش مقدار ماهی و سایر جانوران آبزی گردیده شدن آب دریاچ

 .و حتی تاثیر مخرب بر کیفیت آب آشامیدنی دارد

اعصاب، فعالیت . برای باالنس بدن و اسیدیته آن الزم است (.K( )کالیم)پتاسیم  

حتی در کنترل فشار خون . عضالت و کالً بدن انسان به این ماده احتیاج دارد

کمبود آن، کاهش فعالیت عضالت و گرفتگی آن ها را به . می کندنقش بازی 

 . دنبال می آورد

برای تشکیل استخوان، دندان، انعقاد خون و عمل سیستم اعصاب  (Ca)کلسیم  

کمبود آن منجر به توقف رشد استخوان می شود و در طوالنی مدت . الزم است

    . منتهی می گردد( Osteoporosis)به پوکی استخوان 

کمبود آن سبب گرفتگی عضالت می شود، برای باالنس  (Na)سدیم یا ناتریم 

آب و اسیدیته وکانالهای اعصاب بدن الزم است و مصرف زیاد آن فشار خون را 

 .باال می برد

 

 

 

  5پیوست 

 E number and) مواد تکنیکی افزوده به غذای آماده و نیمه آماده 

functions ) 
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جهت جلوگیری از ترکیب که(.  Food antioxidants)آنتی اکسیدها .  3

 .افزوده می شوند( اکسیده شدن)اکسیژن با مواد غذایی 

    

 در این غذاها به کارمی روند ضایعات کد

E310  ،سرطان، آسم، اکسم، آلرژی

  کبدی

،آدامس،  پودرسیب زمینی

شیرینی ها، سس، دسر، چیپس، 

چربی،سوپ، گوشت خشک 

 کرده

E311 نظیر  ات کبدیآسم، ضایعE310 

E312 E311نظیر  نظیرE310 

E320  آسم،سرطان،امراض

 پوستی،جنینی،گلو،سردرد،کبدی

 E310نظیر 

E321 E320 چربیهای مورد مصرف  نظیر

رستوران، آدامس، تمامی 

 غذاهای آماده

E325 نظیر  کبدی در اطفال  ضایعاتE321 

E380  باعث ضایعات سیستم عصبی

 میشود

 E325-327نظیر 

E385  ضایعات کبد ایجاد میکند و سبب

 جذب فلزات سنگین میگردد

لوبیا ، نخودو قارچ کنسرو 

 شده،غذاهای ماهی،سس

EDTA  موجب نابسامانی در عمل کلیه ها

 میگردد

 غذا های محتوی ماهی، سس

 

موادی هستند که پوششی شفاف و  (.Glazing agent)مواد جذاب کننده . 4

 می گردند E901-E914شامل . ذایی می دهندجذاب به غذا و مواد غ
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 در بسته بندی غذاها بکار (. Packaging gas)گازهای بسته بندی . 1

 .هستند E938-E948شامل  . می روند

  .(Humectant)نگهدارنده رطوبت . 2

حجم مواد غذایی را باال می برند  .(Filling agent)مواد حجم دهنده . 5

 .نها بیافزایندبدون آنکه به ارزش غذایی آ

جهت رنگین کردن مواد غذایی از انواع  .(Food coloring)مواد رنگی . 6

 .شکالتها، شیرنی جات تا بستنی و غذاهای آماده بکار می روند

 

   

 در این غذاها بکار می رود ضایعات کد

E100 تمامی موادغذایی و غذاهای آماده که  خطر سرطان

 ژلهمیتوانند رنگ شوند،مربا،مرمالد،

E102 ،آسمADHD 

 ،میگرن،آلرژی،

 نوشابه ها

E104  ،سرطان،خارش پوست

 آلرژی

 E100نظیر 

 

E110  آسم ،بازشدن

عروق،سرطان، خارش 

 ADHDپوست،

 E102نظیر

E120  جنینی،حساسیت

 ، کم خوابیADHDزیاد،

 تمامی

 غذاها،پنیر،مربا،مرمالد،سوسیس

E123   تنفسی،سرطان،ضایعات

 جنینی، خارش پوست

 شابه هانو

E124  سرطان،خارش

پوست،آلرژی،مشکالت 

 نوشابه ها
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 ادراری

E127 مشکالت 

تنفسی،سرطان،تخریب عمل 

مغز،تخریب سوخت وساز 

 ADHDید در بدن،

 نوشابه ها

E131 همه غذاها که میتوانند رنگ شوند سرطان 

E132  سرطان،تغییرات

خون،ضایعات کبدی، 

حساس شدن در امراض 

 ADHDویروسی ،

   

 E131 ظیرن 

 

E133  سرطان،امراض

 ADHDپوستی،آلرژی،

E131نظیر 

E142  آسم،سرطان،حساسیت

 ADHDباال،

E131نظیر 

E150  ضایعات جنینی،کاهش

گلوبولهای سفید،اثر منفی 

بر سیستم دفاعی،ضایعات 

 عصبی،تشنج

 تمامی غذاهایی که میتوان رنگ کرد

E151 تخم ماهی سرطان، آلرژی شدید 

E153 می غذاهایی که میتوان رنگ کردتما سرطان 

E160b بعضی  آلرژی شدید

پنیرها،مارگارین،دسرها،چیپس، ماهی 

 دودی،لیکور

E161g  ناراحتی بینایی،حساسیت به

 نور

 سوسیس فرانسوی،
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E171 تمامی غذاهایی که میتوان رنگ کرد آلرژی شدید 

E173 فراورده های قندی حساسیت شدید 

E174  ناراحتی های شش و

مات کلیه، ناراحتی معده صد

 و روده، تغییر رنگ پوست

 فراورده های شکالت و لیکور

E175 نظیر  سرطان، آلرژی، حساسیتE174 

 

جهت غلیظ کردن غذاها و مواد  .(thickening agent)مواد غلیظ کننده . 7

 .غذایی بکار می روند

ها جهت مخلوط کردن مواد چرب و چربی (. Emulsifiers)امولسی فایر  

از بنزین استفاده می شود ( E322نظیر )در تهیه این مواد . با آب بکار می روند

و بهمین دلیل مقداری بنزین باقیمانده در مواد غذایی نظیر مارگارین ها، بستنی و 

 .دیگر کاالهای چرب که در آنها امولسی فایر استفاده می شود، وجود دارد

 در این غذاها بکارمی رود ضایعات کد

E400  ،ناراحتی های عصبی

 آلرژی

 همه غذاها بدون مرز مقدار

E401  ،ناراحتی های عصبی

 آلرژی

 همه غذاها بدون مرز مقدار

E402  ،ناراحتی های عصبی

 آلرژی

 همه غذاها بدون مرز مقدار

E403  ،ناراحتی های عصبی

 آلرژی

 همه غذاها بدون مرز مقدار

E404  ،ناراحتی های عصبی

 آلرژی

 بدون مرز مقدار همه غذاها

E405  ،ناراحتی های عصبی مارگارین، مایونس، دسر، بستنی، 



 180 

میوه آماده، فراورده های قندی،  آلرژی

آدامس، شیرینی جات، آب جو، مواد 

 رژیم گرفتن، چیپس، لیکور

E407  ،سرطان، ضایعات جنینی

کبدی ومعده، آلرژی، عفونت 

 روده

 همه غذاها بدون مرز مقدار

E412 همه غذاها بدون مرز مقدار، ترک  شد، عفونت روده، تعویق ر

 عادت

E413  نظیرE407  همه غذاها بدون مرز مقدار، ترک

 عادت

E414  نظیرE407  همه غذاها بدون مرز مقدار، ترک

 عادت برای کودکان

E431  سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه

 و روده

 شراب

E432  سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه

 و روده

فراورده های قندی، آدامس، بستنی، 

سوپ، سس، سوسیس، دسر، شیر، 

 محصوالت شیر

E433  سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه

 و روده

 E432نظیر 

E434  سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه

 و روده

 E432نظیر 

E435  سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه

 و روده

 E432نظیر 

E436  سرطان، اکسم، ناراحتی کلیه

 و روده

 E432نظیر 
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E442  ناراحتی کلیه، صدمات سلول

 عصبی

 شکالت، کاکائو

E450  صدمات کلیه، اخالل در کار

معده وروده، افزایش سوخت 

 وساز فلزات سنگین

بعضی پنیرها، بستنی، شیرینی، 

 سوپ، سس، کرن فلکس، ککس،

E452  نظیرE450  نظیرE450 

E460  ،صدمات جنینی، آلرژی

 ناراحتی روده

 E407نظیر 

E461  ،صدمات جنینی، آلرژی

 ناراحتی روده

 E407نظیر 

E463  ،صدمات جنینی، آلرژی

 ناراحتی روده

 E407نظیر 

E464  ،صدمات جنینی، آلرژی

 ناراحتی روده

 E407نظیر 

E465  ،صدمات جنینی، آلرژی

 ناراحتی روده

 E407نظیر 

E466  ،صدمات جنینی، آلرژی

 ناراحتی روده

 E407نظیر 

E470a شش روده، صدمات پو

 آلرژی

 E460نظیر 

E470b  ،صدمات پوشش روده

 آلرژی

 E460نظیر 

E472a  ،کاهش تولید اسپرم

 مسمومیت

، غذای کودکان، غذای E460نظیر 

آماده گوشتی، بستنی، فراورده های 

 قندی، آدامس
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E473  ،کاهش تولید اسپرم

 مسمومیت

 E472aنظیر 

E474  ،کاهش تولید اسپرم

 مسمومیت

 E472aنظیر 

E476  بزرگی کبد و کلیه، تاخیر

 رشد بدن، اکسم، آلرژی

 شکالد، امولسیون چربی و سس

E477 نظیر E476   ،دسر، امولسیون چربی، شیرینی

غذاهای رژیمی، بستنی، فراورده 

 های قندی، سس، آدامس

E491 دسر، امولسیون چربی، شیرینی،  اکسم، ناراحتی روده

غذاهای رژیمی، بستنی، فراورده 

ی قندی، سس، آدامس، چای و ها

 ادویه مایع

E492  نظیرE491نظیر  ، آلرژیE491 

E493  نظیرE491نظیر  ، سرطانE491 

E494  نظیرE491نظیر  ، سرطانE491 

E495  نظیرE491  نظیرE491 

 

بصورت پودر به  .(anticaking agent)مواد جلوگیری از قلنبه شدن . 8

بی شکل شدن آنها  درمرور زمان، جلوگیری مواد غذایی افزوده میشود تا از 

 . کند

 

 در این غذاها بکارمی رود ضایعات کد

E535  محتوی ماده کشنده سیانید

Cyanide 

 نمک
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E536  محتوی ماده کشنده سیانید

Cyanide 

 نمک

E538  محتوی ماده کشنده سیانید

Cyanide 

 نمک

E541 کیک  آلزهایمرSconeکیک اسفنجی ، 

E553a  بصورت پودر در مواد غذایی،  کلیوی، آلرژیضایعات

 پنیرو برنج 

E553b بصورت پودر در مواد غذایی،  طانرس

 پنیرو برنج

E554 بصورت پودر در مواد غذایی،  آلزهایمر

 پنیرو برنج

E555 بصورت پودر در مواد غذایی،  آلزهایمر

 پنیرو برنج

E556 بصورت پودر در مواد غذایی،  آلزهایمر

 پنیرو برنج

E558 کمک رنگی، شفاف کننده شراب سرطان، آلزهایمر 

E559 بصورت پودر در مواد غذایی،  آلزهایمر

 پنیرو برنج

E577 همه غذاها بدون مرز مقدار ضایعات در پوشش روده 

E578 همه غذاها بدون مرز مقدار ناراحتی روده 

E579 ماده رنگی جهت زیتون سیاه سرطان 

 

 preservative agent, food)کنسرو کننده مواد نگهدارنده یا . 9

preservation .) این مواد کال جهت جلوگیری از رشد باکتری ها و قارچها

 . در مواد غذایی استفاده می شوند
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 در این غذاها بکارمیرود ضایعات کد

E200  سرطان، صدماتی

 کبد، آلرژی

پنیر، 

مارگارین،مایونس،دسر،شربت،دسر،مارمالد،برگه 

 ،نان،ساالد،سوپ وچیپسخشک،سبزی

E202 نظیر  صدمات کبد، آلرژیE200 

E203  ،صدمات کبد، آلرژی

 دل درد

 E200نظیر 

E210  ،آسم، ناراحتی پوستی

 اختالل در رشد بدن

میوه و سبزی آماده، دسر، فراورد های قندی، 

ماهی مارین شده، سوپ، مایونس، ساالد، شربت، 

 مارمالد، ژله

E211  ،ناراحتی مغزی

 صبیع

 E210نظیر 

E212 نظیر  آلرِژیE210 

E213  نظیرE210  نظیرE210 

E214  آسم، اکسم، ناراحتی

پوستی، میگرن، 

آلرژی، حساسیت، 

ADHD 

فراوردهای قندی، سطح گوشت خشک، مایعات 

 افزده، چیپس

E215 آسم، آبریزی بینی  

E216 آسم  

E217 آسم  

E218 آسم، آبریزی بینی  

E219 آسم  

E220  ناراحتی تنفسی و

رفتاری، ضایعات 

میوه خشک شده، آماده کردن میوه و سبزی، پودر 

سیب زمینی، غذای آماده ماهی، آب جو، شراب، 
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جنینی، تغییرات در 

روده، استفراغ، 

بیحوشی، ضربات 

ژنتیک، آلرژی، 

 کمبود بینایی

 مشروبات

E221  نظیرE220  نظیرE220 

E222  نظیرE220  نظیرE220 

E223  نظیرE220  نظیرE220 

E224  نظیرE220  نظیرE220 

E226  نظیرE220  نظیرE220 

E227  نظیرE220  نظیرE220 

E228  نظیرE220  نظیرE220 

E230  ،سرطان، استفراغ

حال بهم خوردگی، 

ضایعات کبدی و 

ژنتیک، درد دست، 

بازو، استخوان و دل، 

 آلرژی، آبرزی بینی 

 پوست مرکبات

E231  نظبرE230 پوست مرکبات 

E232  نظبرE230 پوست مرکبات 

E233  سرطان ،ناراحتی

 روده، عصب و خون

 پوست مرکبات و موز

E235  یک نوع انتی بیوتیک

است جهت کشتن 

میکرب ها لذا 

 در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند
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مصرف آن برای 

باکترهای مفید روده 

 مضر است

E239  سرطان، تغییرات

، صدمات ژنتیک

کلیه، آلرژی، ماده 

آلدهید  سمی

(Formaldehyde )

میکند که موجب 

آلرژی، اکسم و 

سرطان در صورت 

وارد شدن به دستگاه 

 تنفسی، مکند

پوست مرکبات وموز، پنیر ایتالیا یی 

Provolone 

E249  سرطان، صدمات

جنینی، مسمومیت، 

مرگ ناگهانی، 

آلرژی، صدمات 

ژنتیک، تومور، تولید 

آمین  نیتروز

(Nitrosamine ) که

ماده ای سرطان 

 زاست، کند

 مواد گوشتی
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E250  نظیر E249 پنیر، گوشتهای نمک زده، ماهی های مارین شده 

E251 E249 تولید نیتروز ،

آمین 

(Nitrosamine ) که

ماده ای سرطان 

 زاست، کند

E250 

E252 E249 E250 

E261 فاده کننددر همه مواد غذایی میتوانند است صدمات کلیه 

E262  ،صدمات جنینی

 آلرژی 

 در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند

E280 نان بسته بندی شده اکسم، میگرن، آلرژی 

E281  ،ناراحتی پوستی

 میگرن، آلرژی

 E280نظیر 

E282  ،ناراحتی پوستی

 میگرن، آلرژی

 E280نظیر 

E284  ناراحتی معده، روده

 و پوستی

 ی تخم ماهیخاویار و بطور کل

E295 در همه مواد غذایی میتوانند استفاده کنند اکسم 

E297 فراورده های قندی، دسر، پودر شربت، شراب و  اکسم

 پودر شیرینی

 

موادی هستند که بر غذاهای آماده و نیمه   (E621-E635)مزه دهنده ها . 10

 . آماده افزوده میشود تا مزه را تغییر داده و یا قوی نماید
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 در این غذاها بکارمی رود ضایعات کد

E621  ،سبب سرع و ضایعات جنین

دمنس، آلزهایمر، یائسگی، 

ضایعات کبدی، آسم، آلرژی 

 وناراحتی چشم  میشود

در همه مواد غذایی میتوانند استفاده 

 کنند

E622  نظیرE621  نظیرE621 

E623  نظیرE621  نظیرE621 

E624  نظیرE621  نظیرE621 

E626  نظیر  های مفصلی و نقرسدردE621 

E627 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

E628 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

E629 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

E630 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

E631 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

E632 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

E633 نظیر  رد های مفصلی و نقرسدE621 

E634 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

E635 نظیر  درد های مفصلی و نقرسE621 

که عموما فسفات ها هستند جهت ( E331, E338-E352)نرم کننده ها . 13

سس ها، ماهی )نرم کردن مارگارینها، انواع پنیر و غذاهای نیم آماده 

 . بستنی و دسرها بکار می روند، سوپ ها، (ومحصوالت ماهی

اغلب این مواد چیزی در  Suger substituteجایگزین های شکر، . 34

. حدود چندین برابر شکر و حتی هزاران برابر شکر غذارا شیرین می کنند

اثرات مخرب آنها عموما افزایش خواست و احتیاج کاذب بدن به شیرینی است و 

 .ین می شوداین در اصل موجب افزایش ترشح انسول
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 در این غذاها بکارمی رود ضایعات کد

E420  سرطان، آلرژی، ناراحتی

 روده وچشم

دسر، بستنی، مارمالد، فراورده های 

 قندی

E421  ،سرطان، ناراحتی کلیه

 حساسیت

 E420نظیر 

E950 بستنی، دسر، فراورده های قندی،  سرطان

میوه وسبزی، کرن فلکس، مارمالد، 

 وباتسوپ، سس، شربت، مشر

E951  ،سردرد، سرطان، دپرس

ضایعات جنینی، مغزی و 

 قائدگی، بیهوشی ناگهانی

 E950نظیر 

E952 دسر، بستنی، فراورده های قندی،  سرطان، ضایعات جنینی

 شیرینی جات

E954  ،سرطان، ضایعات جنینی

 ضایعات ژنتیک

 شربت، بستنی و فراورده های قندی

E967 نظیر  سرطانE420 

 

13. Table1  Indicative values for AA (Acrylamide) in 

foodstuffs according to Commission Recommendation 

2013/647/EU16 937 

 (غذا میکرو گرم در هر کیلو)مقدار آکریل آمید در انواع غذا ها 

Foodstuff 

 نوع غذا

Indicative 

value 

(μg/kg) 

French fries ready-to-eat 311 
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Potato crisps from fresh potatoes and from 

potato dough 

Potato based crackers 

0111 

 Soft bread Wheat based bread 11 

Soft bread other than wheat based bread 051 

Breakfast cereals (excl. porridge) - Bran 

bran products and whole grain cereals, gun 

puffed grain (gun puffed only relevant  if 

labelled) 

511 

- wheat and rye based products    211 

- maize, oat, spelt, barley and rice based 

products 

311 

Biscuits and wafers 511 

- Crackers with the exception of potato 

based crackers 

511 

- Crispbread 551 

- Gingerbread 0111 

- Products similar to the other products in 

this category 

511 

Roast coffee 551 

Instant (soluble coffee) 111 

Coffee substitutes 

(a) coffee substitutes mainly based on 

cereals 

3111 
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(b) other coffee substitutes 5111 

Baby food, other than processed cereal 

based foods 

(a) not containing prunes 

51 

(b) containing prunes 11 

Biscuits and rusks for infants and young 

children 

311 

Processed cereal based foods for infants 

and young children, excl. biscuits and rusks 

51 

 14. Table2 Overall representativeness of the food 

products within the European market 

Food category Estimation of the EU market/volume share 

A total of 20 countries are covered and in each case, the 

market leader is represented 

 

Food category Estimation 

of the EU market 

volume share از  (تن)در صد

 کشور اروپا             41بازار 

Baby food 80 % of the market in the 

EU by volume 

Breakfast cereals 75 % of the market in the 

EU by volume 

Coffee products 70-80 % of the market in 

the EU by volume 

Potato crisps from potato 

dough 

80 % of the market in the 

EU by volume 
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Potato crisps from fresh 

potatoes 

40-50 % of the market in 

the EU by volume 

Pre-cooked French fries Around 50 % share of the 

marketed pre-cooked 

Crisp bread Less than 50 % share of 

marketed crisp breads 

    

     

 6پیوست 

گیاهان سموم طبیعی در
32

 

 

، Naturaltoxins نوع سم ماده غذایی

 سموم طبیعی

 Biogen amine Dopamine باقاال

 Biogen amine Tyramine موز

 Cyanogen glukoside  Amygdalin بادام، میوه هسته دار

 Cyanogen glukoside  Linamarin انواع لوبیا، دانه کتان

 Glykoalkaloids Solanine سیب زمینی

 Glykoalkaloids Tomatine ه فرنگیگوج

 Methylenedioxybenzene Safrole ساسا فراس، فلفل سیاه

 Methylenedioxybenzene Myristicin جوزبویا، فلفل سیاه

 methylated oxypurines Coffeine قهوه، چای

 methylated oxypurines Theobromine کاکائو

 Triterpenglykoside Glycyrrhizin شیرین بیان
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  3پیوست 

( Pesticides, Biocides) و زیست کش ها  آفت کش ها
21 ،51 

 مورد در اما شود، می اشاره کوتاه صورت به مواد این از برخی به اینجا در

توجه   .کنم می اکتفاء آنها اسامی ذکر به فقط مختلف گروهای  های کش زیست

ه می شود منظور تعداد تا کنید که هنگامیکه از تعداد زیست کش ها نام برد

 .کنونی آنها یعنی تا هنگام درج این فصل است 

این . ماده ثبت شده است 12شامل (. Fungicides)در مقابل قارچ .  3

اول از طریق پاشیدن روی . زیست کش ها به دو طریق بر گیاهان عمل می کنند

ب و کود گیاه و میوه به صورت الیه نازکی از این مواد و دوم به وسیله آ

مواد ضد قارچ نیز به دو طزیق عمل . شیمیایی که به خورد گیاه داده می شوند

که توسط عمل بیوشیمی چند بعدی سیستم پروتئینی و  multi-siteمی کنند یا 

که از طریق جذب گیاه  single-siteِدناتوره می کنند و یا آنزیمی قارچ را 

 . موجب توقف زایش سلولی و مرگ قارچ می شود

سرطان کبد و لنف در  سم موجب این ( FLUDIOXONIL) :فلودیوکسونیل

است که باعث سرطان کبد،  genotoxisسمی ژنتیکی  . موش ها شده است

بسیار پا بر جا در خاک می ماند و به تاثیرات مخرب . کلیه و طحال می گردد

 .برای ماهی ها، آبزی ها و گیاهان آبی مهلک است. خود ادامه می دهد

روش عمل این زیست کش از طریق متوقف (  Iprodione) :رودیونایپ

  NADH cytocrom cهمچنین انزیم  RNAو  DNAکردن شکل گیری 

در آزمایش بر روی موش و . برای حشرات، آبزی ها خطرناک است. است

 . خرگوش اثرات مخرب توقف های بیوشیمیایی داشته است

. رمونی، بارداری و جنینی داردتاثیرات مخرب هو ( imazalil) :ایمازالیل

بسیار . موجب سرطان گواتر و اختالالت جدی بر هورمون های مردانه می شود

آهسته در طبیعت منحل می گردد، لذا در طبیعت و بدن انباشت شده و تاثیرات 

کارگران کشاورزی و خانواده آنها در تماس مستقیم . طوالنی بر جای می گذارد
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در . ی موجودات آبزی سمی و باعث نازایی آنها می شودبرا. با آن قرار دارند

 . طبیعت انباشت شده و تخریب طوالنی به بار می آورد

همراه واکس جهت تزیین و شفافیت موز و  thiabendazole: دیابندازول

سرطان کبد و گواتر از عوارض ان است و برای آبزی . مرکبات به کار می رود

 .ها بسیار سمی است

 سلسله رشد در نارسایی همچنین و. imazalilنظیر   Malathion: ماالدیون

  سبب را نوزادان و کودکان عضالنی تحرک و گیری یاد استعداد اعصاب،

  .دارد ها آبزی برای imazalil نظیر عوارضی همچنین. گردد می

از طریق تنفس وارد بدن  شده و .  azoxystrobin سم: آزوکسی تروبین

در طول زمان سبب پیدایش و رشد . می شود( Atrophy)باعث کاهش وزن 

تاثیرات . غده هایی در کبد و طحال می گردد که منجر به عفونت می شود

برای اطالعات بیشتر به   .را باعث می گردد DNAسرطان سلولی و تغییرات 

سایت زیر مراجعه کنید 
 50

برای آبزیها و آب آشامیدنی بسیار  imazalilنظیر . 

 .سمی است

 اشامیدنی اب و ها آبزی برای imazalil نظیر benalaxyl سم: االکسیلبن

 . کنید مراجعه زیر سایت به بیشتر اطالعات برای. است خطرناک بسیار

EUROPEAN COMMISSION 

HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-

GENERAL 

Directorate E – Food Safety: plant health, animal health 

and welfare, international questions  

 

 را کش زیست ماده 11 بعد به 3111 سالهای طول در که اروپایی سازمان این

  چنین (benalaxy)نظر  مورد کش زیست مورد در است کرده آزمایش
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 پوست در مدیدی مدت دلیل همین به و است چربی در حالل بسیار: گوید می

 گیاه ساقه و میوه گوشت به تدریج به و ندما می باقی خاک و درخت تنه میوه،

 پابر ونیز حاللی خاصیت همین. شود می دیده بعدی های کاشت در و کرده نفوذ

 تدریج به شود می باعث( شده یافت خاک در آن% 11 دوسال از بعد)  آن جایی

 در. یابد افزایش گندم و زمینی سیب داخل فرنگی، گوجه گوشت در آن میزان بر

 در حتی و است باقی خاک در زیادی میزان به شده کشت بالق های زمین

% 11-11 میزان به. شود می منتقل بعدی کاشت به مجدد، استفاده عدم صورت

 .است شده مشاهد ادرارشان در شده داده مرغ و بز نظیر حیواناتی به که مقداری

تاثیرات مخرب آن عبارت از ضایعات کبدی و ارگان جنسی نظیر کاهیدگی 

(Atrophy ) و پر سازی(Hypertrophy )این آثار در موش و سگ . است

سمی شدن تدریجی کبد موش که به سرطان و . مورد آزمایش دیده شده است

در  .مرگ ختم شده و در جنین موش ها  به تغییرات اسکلتی منجر می گردد

خاک بسیار پا برجاست و از طریق آن به آب های سطحی و عمقی نفوذ کرده، 

دیگر زیست کشهای این گروه . ضایعاتی برای موجودات زنده می شودموجب 

، boscalid ،Carbendazim ،cyprodinil: عبارتند از

Dimethomorph ،fenarimol ،fenhexamid ،Fludioxonil ،

Flusilazole ،iprodione ،Iprovalicarb ،metalaxyl ،

Penconazole ،procymidone ،Pyrimethanil ،

spiroxamine ،Tebuconazole ،PYRIMETANIL 

بسیاری . ماده ثبت شده است 525شامل  (.Herbicides)علف هرزکش . 4

از این مواد از طریق متوقف کردن هورمون های رشد علف هرز از رشد آنها 

جلوگیری می کنند لذا پراکندگی این مواد در طبیعت همین تاثیر مخرب را بر 

این زیست کش ها شامل گروه های . دروی گیاهان، ابزی ها و انسان دارن

برخی از آنها . مختلف از نظر بیو شیمی می باشند و لذا طرز عمل  مشابه دارند

در مقابل علف هرز عمل می کنند ولی این مانع ( Selective)بسیار انتخابی 
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با پاشیدن بر سطح . آن نیست که باکتر های مفید طبیعت و بدن را از بین نبرند

طریق ریشه یا محصول و یا برگ عمل می کنند وارد سیستم کشتزارها از 

 Amideشامل گروه های مختلف از جمله . بیولژیک گیاه می شوند

 Herbicides  محصول ) ماده می شود بیشترین فروش را  52که شامل

دارد که به مشتریان خود توصیه  Acetochlorیعنی  (  Monsantoکمپانی 

ا سایر زیست کش ها مخلوط نمایند تا نتیجه می کند که این زیست کش را ب

در این لیست برای رعایت اختصار  فقط از چند مورد این !! مطلوب بدست آید

مواد نام برده می شود ولی برای اطالعات بیشتر درمورد سایر  گروه های علف 

هرز کش ها به سایت مربوطه رجوع کنید 
53

. 

گران مزارع موز و خانواده بسیار سمی است، کار.  Paraquat: پاراکوات

آنها که در نزدیکی مزارع زندگی می کنند در معرض هجوم آنند، از طریق 

پوست و تنفس وارد بدن شده، تاثیرات مخرب در سیستم تنفسی، ایجاد تشنگی 

برای . شدید، ارتعاشات قلبی، نارحتی کلیه و حتی سرطان بر جای می گذارد

یعت منحل می شود لذا در طبیعت و بدن آبزی ها سمی است، بسیار کند در طب

تاثیرات مخرب بر حیوانات، فوتوسنتز گیاهان و گیاهان آبزی . انباشت می گردد

 .دارد

نتیجه آزمایش این زیست کش بر روی خوک . Chlormequat :کلورمیکوال

در انستیتو تحقیقات کشاورزی این کشور کاهش  0111در دانمارک در پایان 

آزمایش بر روی موش به همین . ک های ماده نشان داده استزاد وولد را در خو

در تنه درخت ذخیره میش ود و بنابر این حتی اگر سمپاشی . نتیجه منجر شد

 Environmental Protection. متوقف گردد به میوه سرایت می کند

Agency, EPA  ارگان دولتی سرمایه هیچ خطری از جانب این زیست کش

اما این ماده را فقط برای پرندگان، آبزی ها، خزندگان، ! برای انسان نمی بیند

ماهی ها وپستانداران مضر می داند به همین دلیل به توصیه هایی در مورد 

 !!تکنیک استفاده از این زیست کش اکتفا می نماید
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 از طریق متوقف کردن هورمون رشد گیاه عمل . Acetochlor :آسیتوکلر

ت تیروئیدی از ضایعات آن است ومتابولیت های سرطان زایی، اختالال. می کند

و نابود کننده مخاط بویایی ( Cytotoxicity)آن جزو سموم کشنده سلول ها 

شده  Minnesotaسبب آلودگی بسیاری از دریاچه ها و دشت های ایالت . است

 .است و برای آبزی ها بسیار سمی است

که ) Aromatic acid herbicidesمانند سایر  Glyphosat :گلی فوسات

از طریق بلوکه کردن سیستم سنتز اسیدهای آمینه رشد ( ماده می شود 31شامل 

کاشف و تولید کننده این زیست  Monsantoکمپانی . گیاه را متوقف می کند

، اما این دروغ بزرگ را بیماری های !کش آن را بی خطر اعالم می کند

اف مزارع به خوبی افشاء گوناگون دامنگیر کارگران کشاورزی و ساکنان اطر

این زیست کش باعث مرگ باکتری های مفید روده شده و تهوع، . می کند

از طریق . استفراغ، اسهال، درد معده وروده و سوزش چشم به دنبال می آورد

باعث  (Cytochrome P450 Enzymes)اختالل در کار انزیم های کبد  

ی ها، باکتری ها و سایر موجب ضایعات در آبز. عفونت های سلولی می گردد

 موجودات کوچک از طریق آسیب رساندن بر سیستم پروتئین سازی آن ها 

 .می شود

 نیز Alachlor ،Butachlor ،Metolachlor: سایر علف هرز کش ها

 .می باشند  Acetochlor نظیر مضری کامالً  خواص دارای

نسل  .ماده ثبت شده است 031شامل (. Insecticides)حشره کش ها . 1

 Organophosphate  قبلی این زیست کش ها شامل دو گروه است 

insecticides (51 زیست کش ) وCarbamate insecticides (01 

 acetylcholinesterasهر دو این گروه از طریق هورمون ( زیست کش

چون به صورت پودر و اسپری منتشر می . روی سلسله اعصاب اثر می گذارند

د پوست و شش کارگران زراعی شده و سبب سردرد، شوند به راحتی وار
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گیجی، ترشح زیاد بزاق، تهوع، استفراغ و در ادامه کاربرد منجر به عرق زیاد، 

 .درد پهلو، عدم تعادل، نفس تنگی و تغییرات ضربان قلب می شود

ه کنیدبرای اطالعات بیشتر به سایت هائی که در پائین اشاره می شود مراجع                     
53
  

مغز و سلسله اعصاب حشرات هدف  Cypermethrin : سی پرمیدرین

. این اندام ها را دچار اختالل کرده و موجب گیجی حشره می شود. اصلی آنست

این عالئم در . عدم تعادل، خستگی و فلج این موجودات نیز از عوارض آن است

ها باعث  عالوه بر آن. آزمایش بر روی موش و خوک نیز دیده شده است

نوزادان موش ها به علت عدم تکامل . عصبانیت و ترشح بی حد بزاق می گردد

در کارگران کشاورزی خارش . انزیم  کبد دچار ضایعات بیشتری می شوند

پوست، گیجی، سوزشی نظیر آتش گرفتن در پوست و همچنین چیزی نظیر 

سرطانی به نزد موش های ماده تومورهای . زنبور زدگی به دنبال داشته است

برای ماهی ها، ابزی . عنوان عوارض استفاده از این سم مشاهده گردیده است

دراین مورد به . )های بدون ستون فقرات و زنبور عسل بسیار خطرناک است

 (  متن اصلی مراجعه کنید

است که شامل موادی  Neonicotinoidsاز گروه : Tiachlopridسم                      

، Nitenpyran ،Imidchloprid ،Chlothianidin ،Acetamiprid :نظیر

Thiametoxam  وDinotefuran  هستند و همگی از طریق حمله به سلسله

مختل  شرات وح Acetylcholine receptors Nicotinicاعصاب یعنی 

 .کردن آن عمل میکنند

می سال در خاک زراعی بدون تغییر باقی  5بسیار پا بر جا هستند به طوریکه   

زنبور عسل و پرندگان . دروی دستگاه هاضمه انسان تاثیرات مخرب دارن. مانند

سایر حشره کشها . در مورد زنبور عسل به متن اصلی رجوع کنید. دنرا می کش

 ،(کنید مراجعه imazalil به) Chlorpyrifos: عبارتند از

methoxyfenozide ( بهCypermethrin شود مراجعه) ،
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bromopropylate،fenitrothion،methoxyfenozide،

tebufenpyradyrad tetradifon 

 

تمای این زیست . ماده سمی می شود 3شامل  .(Avicides)پرنده کش ها . 2

برای . کش ها از طریق سیستم اعصاب و بلوکه کردن آن عمل می کنند

اطالعات بیشتر به سایتی که آدرسش در زیر می اید مراجعه کنید 
52
. 

از طریق تنفس وارد بدن می شود، برای سیستم .  Strychnine: استریکنین

را بلوکه می کند و موجب مرگ پرنده  Acetyl choline. اعصاب مهلک است

از دهان و نیز چشم وارد بدن شده و آثار سمی آن در انسان مانند . می شود

موجب استفراغ، گرفتگی عضالت صورت وچشم، بیهوشی، . پرندگان است

برای سایر پرندگان و . ات شدید و مرگ در اثر خفگی می گرددفراموشی، تشنج

 .الشخورها نیز مهلک است

پس . سمی برای تمامی اسکلت داران است Aminopyridine-: آمینوپیردین

عت مرگ سا 5شود و پس از دقیقه تنفس آن، آثار مسمومیت ظاهر می  01از 

به طوریکه . داسترعشه های حیوان مسموم بسیار شدید و با ص. فرا می رسد

 .سایر حیوانات و پرندگان از وحشت فرار می کنند

غلظت زیاد این زیست کش حل شده در دیزل برای . Parathion :پاردیون

برای سایر پرندگان و . کشتار پرندگان توسط هواپیما در فضا پراکنده می شود

 .الشخورها نیز سمی است

، (Strychnineنظیر ) Starlicide: سایر پرنده کش ها عبارتند از

Chloralose ( نظیرStrychnine که البته تاثیرات مخرب کمتری دارند)، 

endrine ( 4نظیر-Aminopyridine  تاثیری طوالنی تر و چند روزه بر

   . ماهیان به جای می گذارند

که شامل  ماده ثبت شده است 225شامل  .(Bactericides)باکتری کش . 8

 :می باشد  گروه های زیر
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Desinfectant, Anticeptics  Antibiotics,  

زیست کش به شرح زیر  5شامل  .(Miticides)هیر یا عنکبوت کش . 6

 :است

Acephate, Abamectin, Biphentrin,Hexylthiazox, 

Spiromesifen   

    

. ماده ثبت شده است 5شامل  .(Molluscicides)حلزون ها کش ها .3

 .پرندگان عمل می کنندعموما نظیر زیست کش های ضد 

به گروه های زیر . است 01شمار آن ها  .(Nematicides)کرم کش ها . 8

 :تقسیم میشود

 Avemectin, Botanic nematicides, Carbamat 

nematiccides, 

 Fumigant nematicides, Organophosphorus nematicides, 

Unclassified nematicides . 

همگی از بین برنده باکتری . ج کردن عضالت استطرز عمل آنها از طریق فل

برای اطالعات بیشتر به سایت مربوطه مراجعه . های مفید خاک نیز هستند

کنید
55

 . 

مانند بقیه هالوژن . بسیار سمی است. Methyl bromide سم: مدیل برومید

ها تاثیرات سرطانی دارد و چون گاز است به سرعت جذب پوست و وارد شش 

 .است جو اوزون برنده بین ازدر ضمن  .ها می شود

سرطان زا و عقیم کننده  : Dichloropropene-1,3 :دی کلوروپروپین

یک سوم کارگران تولید کننده آن در امریکا عقیم شدند به همین دلیل در . است

تولید آن در این کشور متوقف شد، اما در کشورهای دیگر همچنان  0122سال 

 .ری های خاک سمی استبرای باکت. تولید می شود
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سرطان زا و آلوده کننده .  Ethylene dibromide: ادیلن دیبرومید

در امریکا استفاده از آن ممنوع شد ولی هنوز تولید و  0112در . آبهاست

 .مصرف می شود

 . بسیار سمی است و مایع صورت به.  Chloropicrin :کلوروپیسرین

 .بسیار سمی است.  Fenamiphos :فنامیفوس

کاربردش در امریکا . بسیار سمی است. Fensulfothion: فنسولفوسیون

 .فقط با دوز معینی مجاز است

 .بسیار سمی است.  Aldicarb: آلدی کرب

سمی مهلک است و در امریکا ممنوع شده .  Aldoxycarb :آلوکسی کرب

 .است

در امریکا  0115در سال . بسیار سمی است.   Carbofuran: کربوفوران

 .شد ولی تولیدش متوقف نگردید ممنوع

 

به دو . است ماده ثبت شده 53شامل (. Rodenticides)جونده کش ها . 3

. non-anticoagulants و Anticoagulantدسته بزرگ تقسیم میشوند 

Anticoagulant (پادبند ) جونده را مسموم می کند و با ایجاد خون ریزی

 warfarin, pindone, diphacinone och. داخلی باعث مرگ می شود

clorophacinone نوعی مقاومت  0151از اواسط . از جمله این گروه هستند

(Drug resistance ) از طرف موش ها در مقابل این زیست کش ها

 ,Brodifacoumنسل بعدی این گروه شامل . مشاهده شده است

Bromadiolone نیز مرکب از « غیرپادبندها» گروه دیگر موسوم به . است

 Bromethalin, Zincphosphide, Cholecalciferolزیست کش های  

. الزم به یادآوری است که تمامی این زیست کش ها پرنده کش نیز هستند. است

 برای اطالعات بیشتر به آدرسی که در زیر می آید سایت مراجعه کنید
54

. 
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به قسمت چهارم زیست کش ها یعنی پرنده کش .  strychnine: استریکنین

 .ها نگاه کنید

31 .Impregnating agents چوب، پارچه، حفاظت جهت که موادی هستند 

 کشتیهای و قایق  ها، خانه تصفیه حوض در آب رسوبات چادر، کفش، لباس،

. باشند می فلور نصرع دارای ها آن اکثر. روند می بکار آفات مقابل در بزرگ

 اثرات شوند، می انباشت و مانند می باقی جانوران و انسان بدن و طبیعت در

 علت به. نفوذند قابل غیر آب مقابل در. یابد می افزایش تدریج به نیز مخربشان

 آنها مهمترین. هستند زمین جو اوزون برنده بین از آنها در فلور عنصر وجود

 FTOH, PFOS, PFOA, PFAS, PFCA, PFBS: از عبارتند

منتشر شد دال بر اینکه بعضی از این مواد در حیوانات  3111گزارشی در سال 

در قطب شمال این  Scott Maburyمحقق کانادایی . وحشی یافت شده است

ماده  را یافته است و این نشانگر آنست که جریان هوا آن را به مسافت های دور 

 .منتقل می سازد

. شتر به آدرس هائی که می اید رجوع نمائیدبرای اطالعات بی
53
. 

 

 8پیوست 

یکی از دالیل . فلزات به دالیل گوناگون سمی هستند این: فلزات سنگین مضر 

مسمویت اکثر آنها وجود مدارهای خالی الکترونی اطراف هسته اتم است که به 

آن ها خاصیت جذب الکترون و درنتیجه میل ترکیب با پروتئین ها و حتی 

را می دهد و درنتیجه باعث تغییرات ژنتیک  DNAولکولهای ژنتیک نظیر م

 :اینها عبارتند از. می شوند

، سرب (Ba)، باریم (B)، بر (As)، آرسنیک (Sb)، آنتیموان (Al)آلومینیم 

(Pb) کد میم ،(Cd) جیوه ،(Hg) کروم ،(Cr) کوبالت ،(Co) مس ،(Cu) ،

 (.Mo)، مولیبدن (Sn)، قلع (Sr)، استرانسیم (Ni)،  نیکل (Mn)منگان 

 :امراض ناشی از برخی فلزات سنگین

http://www.alanwood.net/pesticides/strychnine.html
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Elemen

 فلز 

Acute exposure  

  عوارض کوتاه مدت

Chronic exposure 

 طوالنی و شدید عوارض

Cadmiu

m    

 کد میم

 Pneumonitis

(lung 

inflammation) 

Lung cancer 

(softening of  Osteomalacia

bones) 

(excess protein in  Proteinuria

urine; possible kidney 

(inflammation  Stomatitis damage)

of gums and mouth) 

Nausea 

Mercury 

 جیوه

Diarrhea 

Fever 

Vomiting 

(nonspecific  Nephrotic syndrome

kidney disorder) 

(neurotic disorder) Neurasthenia 

taste)(metallic  Parageusia 

(pain and pink  Pink Disease

discoloration of hands and feet) 

Tremor 

Lead 

 سرب

 Encephalopathy

(brain 

dysfunction) 

Nausea 

Vomiting 

Anemia 

Encephalopathy 

(palsy) wrist drop/Foot drop 

Nephropathy (kidney disease) 

Chromiu

m 

 کرم

Gastrointestinal 

 hemorrhage

(bleeding)  

(lung scarring) Pulmonary fibrosis 

Lung cancer 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicity#Factors_influencing_toxicity
http://en.wikipedia.org/wiki/Toxicity#Factors_influencing_toxicity
http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Lung_cancer
http://en.wikipedia.org/wiki/Osteomalacia
http://en.wikipedia.org/wiki/Proteinuria
http://en.wikipedia.org/wiki/Stomatitis
http://en.wikipedia.org/wiki/Nausea
http://en.wikipedia.org/wiki/Diarrhea
http://en.wikipedia.org/wiki/Fever
http://en.wikipedia.org/wiki/Vomiting
http://en.wikipedia.org/wiki/Nephrotic_syndrome
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurasthenia
http://en.wikipedia.org/wiki/Parageusia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_poisoning#Infantile_acrodynia
http://en.wikipedia.org/wiki/Tremor
http://en.wikipedia.org/wiki/Encephalopathy
http://en.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://en.wikipedia.org/wiki/Wrist_drop
http://en.wikipedia.org/wiki/Foot_drop
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_hemorrhage
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_hemorrhage
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulmonary_fibrosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Lung_cancer
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(red  Hemolysis

blood cell 

destruction) 

enal Acute r

failure 

Arsenic 

 آرسنیک

Vomiting 

Diarrhea 

Encephalopathy 

Multi-organ 

effects 

Arrhythmia 

Painful 

neuropathy 

Diabetes   

Hyperkeratosis/Hypopigmentation 

Cancer 

 

 9پیوست 

Data for Global Carbon Emissions  
(Fossil fuels, cement, land-use change) 

Year  Carbon Emissions  

2013 9.9 billion metric tonnes (GtC)  

2012 9.7 billion metric tonnes (GtC)  

2011 9.47 billion metric tonnes (GtC)  

2010 9.19 billion metric tonnes (GtC)  

2009 8.74 billion metric tonnes (GtC)   

2008 8.77 billion of metric tonnes (GtC)   

http://en.wikipedia.org/wiki/Hemolysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_renal_failure
http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_renal_failure
http://en.wikipedia.org/wiki/Arrhythmia
http://en.wikipedia.org/wiki/Neuropathy
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperkeratosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Hypopigmentation
http://en.wikipedia.org/wiki/Cancer
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2007 8.57 billion metric tonnes (GtC)  

2006 8.37 billion metric tonnes (GtC) 

To convert carbon to carbon dioxide (CO2), multiply the 
numbers above by 3.67. 

 میلیارد تن گاز کربنیک سال

2013 36,3 

2012 35,6 

2011 34,8 

2010 33,7 

2009 32 

2008 32,2 

2007 31,5 

2006 30,7 

چنانکه از ارقام باال بر می آید افزایش ساالنه گاز کربنیک پیوسته رو به فزونی 

 3111ز در سال نمود خود را در کاهش این گا 3111است و فقط بحران سال 

 .نشان میدهد
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