
 سرمايه چون اپيدمی (ادامه)

)، ميزان دی اکسيد 2016نويسد که در سال گذشته ميالدی (می» گازهای گلخانه ای«سازمان ملل در گزارش ساالنه 

 Carbon dioxide levels grew at recordکربن انباشت شده در جو کره زمين رکورد تازه ای گذاشته است (

pace in 2016, U.N. saysمتری سطح درياها و افزايش باالی  20تواند باعث باال رفتن ) و ادامه وضع موجود می

)، در سايت 2017اکتبر  30( 1396گراد دمای زمين گردد. اين گزارش که روز دوشنبه هشتم آبان سه درجه سانتی

يا گاز کربنيک، يکی از گويد که غلظت دی اکسيد کربن ( رسمی اين نهاد بين المللی سرمايه منتشر شده است، می

ای عمده جو کره زمين که نقش سرمايه و روابط توليدی سرمايه داری در توليد آن اصلی است) به حدود گازهای گلخانه

پی پی ام  400حدود  2015پی پی ام) رسيده است، در حالی که اين شاخص در سال  ppmقسمت در ميليون ( 403.3

انتشار دی اکسيد کربن در اتمسفر در سال گذشته نسبت به متوسط ساالنه دهه  بود. بر اساس اين گزارش، آهنگ رشد

درصد  451)  1750(سال های ما قبل سرمايه داری درصد رشد کرده است. اين ميزان نسبت به دوران  50گذشته 

کربن در جو اکسيد سابقه غلظت گاز دی) از افزايش بیWMOافزايش داشته است. همزمان سازمان هواشناسی جهانی (

) در شهر IPCC(مجمع بين المللی تغييرات آب وهوايی زمين خبر داده است . اين دو گزارش يک هفته قبل از کنفرانس 

 2.9ميزان افزايش غلظت گاز کربنيک در جو زمين را منتشر شدند. همين سازمان  COP23بن تحت عنوان کنفرانس 

ppm  می دهد و اين بدين معنی است که  در دوره سرمايه داری نشانافزايش يک ساله يعنی بيشترين   2013در سال

 2014روابط توليدی سرمايه داری رکورد های تخريبی محيط زيستی خود را هر چند سال يکبار می شکند. در نوامبر سال 

 ppm 396غلظت اين گاز به ميزان در کنفرانس بين المللی آب و هوايی در کپنهاگ گفته شد که اين رقم باعث افزايش کل 

آنرا نقطه عطفی در تاريخ افزايش اين گاز می داند بوده است. قابل توجه  IPCCکمتر از مرزی که  ppm 4يعنی فقط 

درجه افزايش گرمای زمين در نظر  2اينکه ميزان غلظت اين گاز که جهت ثابت نگهداشتن وسعت تخريبات آن، از جمله 

برای توضيح غلظت بکار می رود  ppm). واحد ppm 400شکسته شد (گذشتن از مرز   2016 گرفته شده بود در سال

گزارش می شود. يک نگاه به مقدار گاز کربنيک ساالنه   Gt حال آن که مقدار مطلق گاز در جو زمين بر حسب ميليارد تن

نشان داده می  1چنانکه در نمودار  نشان دهنده روند رو به افزايش اين گاز در جو زمين است. 2016تا  2006از سال 

نمود خود را در کاهش اين گاز در  2008شود افزايش ساالنه گاز کربنيک پيوسته رو به فزونی است و فقط بحران سال 

نشان ميدهد. با نگاهی ساده به ارقام اين نمودار می توان گفت که ميزان متوسط افزايش گاز کربنيک در جو  2009سال 

ميليارد تن در سال بوده است. آن چه در اين روند از اين مقدار متوسط مهمتر است رشد  34.5سال اخير  زمين در يازده

هياهوی بسياری براه  2015ساالنه آن می باشد. مسئولين و گردانندگان دولت های سرمايه در کنفرانس پاريس در سال 

ه سال قبل اندکی کاهش نشان می دهد و اين را نتيجه انداختند که افزايش گاز کربنيک در جو زمين در اين سال نسبت ب

تصميمات با درايت خود قلمداد کردند که ديگر همه چيز از جمله افزايش گرمايش زمين تحت کنترل در آمده است و توده ها 

 2016که سال  ديگر به سرمايه داری اعتماد کنند که همه ناماليمات محيط زيستی با اين اعتماد قابل حل است!! قافل از اين

نه تنها  2016ميليارد تن سال  6در جو زمين با جهش  2015و  2014تمای کاهش ناچيز انباشت اين گاز در سال های 

اکتبر گزارش داد که در سال  30) در WMOخنثی گرديد بلکه عرصه جديدی را در نورديد. سازمان هواشناسی جهانی (

درصد بيش از ميانگين ده سال اخير بوده است. علت  50زمين به ميزان ميزان افزايش غلظت گاز کربينک در جو  2016

های انرژی فسيلی مانند زغال سنگ، نفت، اين افزايش چنان که در دوره های قبل نيز هويدا بود، توليد و مصرف سوخت

مقايسه با دوره  ها است. براساس اين گزارش، غلظت گاز کربنيک در سال گذشته درچنين از بين رفتن جنگلگاز و هم

درصد افزايش داشته است. بايد توجه داشت که گاز کربنيک يکی از گازهای گلخانه ای است و  145ماقبل سرمايه داری 



هر چند اهميت آن در افزايش گرمايش زمين زياد است و طول عمر آن نيز در جو زمين باال است، اما ميزان غلظت دومين 

برابر بيش از گاز کربنيک می تواند حرارت را به خود جذب  23درصد بوده و اين گاز  257ای مهم يعنی متان گاز گلخانه

داشته است  2006تا  2000کند. غلظت اين گاز در جو زمين رشدی متعادل نسبت به ساير گازهای گلخانه ای در سال ها 

پژوهشگر جهانی در ژرنال  81) سرعت رشد آن ده برابر گرديده است. مقاله 2016تا  2006اما طی ده سال بعد (

)Earth System Science Data, Environmental Research Letters از تاثيرات وخيم اين پديده اخطار می (

دهند. افزايش گاز متان در جو زمين در دهه های اخير داليل گوناگونی دارد از جمله گسترش استخراج معادن گاز چه در 

از اعماق زمين  Frackingيه ،قطر و چه به شيوه استخراج گاز با تکنيک فراکينگ کشور های سرمايه داری ايران،روس

درصدی نسبت به دوره  122بخصوص در امريکا. سومين گاز مهم گلخانه ای، يعنی اکسيد ازت (اکسيد نيتروژن) رشدی 

شت صنعتی، از طريق کود قبل از آغاز سرمايه داری داشته است. از زمان رشد شيوه توليد سرمايه داری و توسعه انبا

شيميايی، انرژی فسيلی (نفت، گاز و ذغال) و کارخانجات شيميايی به طور مستمر در حال افزايش بوده است. اکسيد ازت  

برابر بيشتر از گاز کربنيک گرما را به خود جذب می کند و به اين ترتيب عامل مهمی در باال رفتن گرمای زمين  310

از های گلخانه ای ديگر نظير اوزون، گازهای فلور و کلر دار در سيستم های تهويه نيز کاهش است. عالوه بر اين ها گ

 نيافته است بلکه به لحاظ افزايش انباشت سرسام آور سرمايه روبه افزايش اند. 

  

  

    اخيرانتشار ساليانه گاز کربنيک در جو زمين در طول ده سال  1نمودار 

 IPCC: Data for Global Carbon Emissions  

 

سهم هريک از اين گاز ها در جو زمين را نشان ميدهد اما چنان که گفته شد غير از اين عامل ضريب تاثير در  2نمودار 

تاثير متقابل اين عوامل بر هم به افزايش گرمايش زمين نيز می بايست در نظر گرفته شود، عالوه بر اين در رابطه با 

اين نکته نيز بايد توجه کرد که حاصل جمع اين عوامل يک حساب ساده رياضی نخواهد بود بلکه اين عوامل بر روی هم 

 تاثير تصاعد هندسی دارند.
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گاز کربنيک متصاعد شده به جو زمين در طول ده سال اخير



  

  2نمودار 

ions, 2016 Report) Emmis 2(Eurpean Commision, Trends in Global CO   

  

در کنفرانس های خود، در مجالس رسمی و هر چند وقت يک بار حال چگونه است که با وجودی که دولت های سرمايه  

پارلمان های خود با پرچانگی و لجاجت دم از کنترل افزايش گازهای گلخانه ای دارند اما واقعيت قبل از اين لفاظی ها از 

را در ارقامی هر چه نجومی تر آبروی ريخته آن را پيش توده های ميلياردی کارگران  آن ها پيشی می گيرد و خود

رسوايی آن ها را با صدای گوش خراش از بام بر زمين می اندازد!!. راز اين رسوايی ها  طشتجهان بر مال می کند و 

ه تحميل می کند. برای بررسی و لجاجت واقعييات در چيست که اين طور مصممانه سنگينی خودرا بر دولتمردان سرماي

اين مهم می بايست برخی جزئيات روابط توليدی سرمايه داری را مرور کنيم. مواد ذکر شده تا اين جا (نفت، گاز، ذغال 

سنگ) جزو مواد خام و کمکی در پروسه های توليد کاالئی سرمايه داری هستند که می بايست دائما جبران شوند و از نو 

روند باز توليد ادامه يابد بهمين دليل در اقتصاد سياسی سرمايه داری بخش گردشی سرمايه نام می  خريداری گردند تا

گيرند. مواد خام و کمکی مانند بخش استوار سرمايه، ساختمان ها و ماشين آالت، نيستند که ارزششان را به تدريج توسط 

وره ی توليد کاال تماما توسط نيروی کار وارد پروسه نيروی کار وارد کاالهای توليد شده می کنند. اين مواد در هر د

توليد کاال می شوند. ارزششان چون مواد خام مستقيما در شکل گيری ارزشی کاالی توليد شده دخالت دارد و يا چون 

 لمواد کمکی مانند سوخت و انرژی هر چند وجود فيزيکی آن ها در کاال ديده نمی شود اما پروسه توليد بدون آن ها شک

نمی گيرد و از اين گذشته نقش آن ها در پروسه های توليدی هر چه مهمتر می گردد. بنابراين ارزش مواد خام وکمکی 

 تاين بدين معنی است که قيمبطور کامل و تماما در ارزش کاالهايی که برای توليدشان بکار می روند وارد می شوند و 

ميان سرمايه های مختلف خت نشده کارگران (ارزش اضافی) توزيع کار پرداچگونگی اين طريق  کاالی توليد شده و از

توليد انرژی و  .کمکی است به مراتب بيشتر از ساير اجزائ سرمايه (ساختمان ها و ماشين آالت) متاثر از مواد خام و

کمکی و نيز خام در تشکيل عناصر مادی وابستگی به آن برای سرمايه داری امروز حکم آب حيات دارد. لذا نقش مواد 

سرمايه مهمترين جزء آن است و بخش مهمی از هزينه های توليد کاال هستند که دائما بايد خريداری گرديده و لذا همواره 

منابع ثابت و در دسترسی می بايست وجود داشته باشد تا پروسه های باز توليد سرمايه داری را تضمين کنند. نفت، گاز، 

سنگ و ساير مواد خام فسيلی عالوه بر اين که پايه اصلی توليد انرژی هستند، بواسطه ترکيبات خود که شامل  ذغال

صدها هزار ماده شيميايی است در توليد در بسياری حوزه های پيش ريز سرمايه متوقف خواهد شد. در صورت افزايش 

ن آن ها گردد يافت. نوسانات قيمت مواد خام و کمکی در قيمت آن ها در بيشتر موارد مشکل بتوان مواد خامی که جايگزي
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گاز کربنيک ناشی از سوخت فسيلی، صنعتی و جنگل ها و دشت
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گاز اکسيد ازت

گاز های فلور دار



اکثر موارد آن چنان تاثيری بر روند توليد می گذارد که حتی به بحران سرمايه داری منجر می گردد و يا بروز آن را 

نرخ سود ديديم. به عکس آن نيز صادق است، تنزل قيمت آن ها  1970جلو می اندازد. ما اين را در بحران نفت در ميانه 

سقوط قيمت نفت و متعاقب آن ساير مواد انرژی زا در سال را در بيشتر حوزه های پيش ريز سرمايه افزايش می دهد. 

بخشی از راه نجات سرمايه داری های بزرگ، غير از سر شکن کردن بخشی از بار بحران بر معيشت  های اخير

اين مواد به اندازه کافی در بازار وجود داشته باشند نوسانات هنگامی که . بود 2008-2007کارگران، بعد از بحران 

قيمت آن ها محدود تر است و اين را ما بوضوح امروزه شاهد هستيم که چگونه قيمت نفت به اکراه باال می رود. 

اعم از  نوسانات قيمت نفت چه بعنوان ماده خام و چه کمکی بر قيمت کاالهايی که در رابطه با آن ها ساخته می شوند،

کاالهای نيمه ساخته و کاالهای کامل ساخته شده تاثير می گذارند. حتی افزايش قيمت اين مواد در قيمت کاالهايی که قبال 

و با مواد خام وکمکی ارزانتر توليد شده اند نيز تاثير می گذارد. اين امر حتی بر ارزش مواد خام و کمکی مشابه که با 

گشته نيز اثر می گذارد و ارزش آن ها را باال می برد. با اين توضيح کوتاه می توان درک هزينه کمتری در گذشته توليد 

کرد که چرا و چه گونه است که توليد نفت و گاز در جهان بی وقفه افزايش می يابد. اين ها ارزان ترين ماده ها برای 

افزوده می گردد و لذا تقاضا با رشد انباشت توليد انرژی هستند و تا هنگامی که اين چنين است بر مصرف توليدی آن ها 

 سرمايه و توليد انبوه تر کاال اعم از کاالهای سرمايه ای و مصرفی افزايش می يابد. 

 

 

   (International Energy Agency, IEA ) 2017تا  1983توليد روزانه نفت در جهان بين سال های  3نمودار 

ميليون بشکه در روز است. اين  100هزار بشکه بود و اکنون  500بطور مثال توليد نفت در ابتدای قرن گذشته روزانه 

تازه توليد نفت از معادن و ذخاير سنتی است و شامل توليد گاز و ميعانات گازی نمی گردد. توليد گاز و ميعانات آن که 

ر روز ابعاد جديدی بخود می گيرد و سرمايه های عظيمی را به عرصه رقابت سهمگين ايران، قطر و روسيه است ه

خود جلب می کند و تکنولژی توليد (بارآوری کار) را مرتبا تکامل می دهد. گازهای استخراج شده که اکنون با تکنيک 

 مبادله می جديد بصورت مايع حمل و نقل می شود در سراسر جهان سرمايه از بنادر تا ترمينال های معمولی تحويل کاال

شوند، هم بعنوان ماده کمکی در تاسيسات توليد انرژی بعنوان سوخت و هم بعنوان ماده اوليه در توليد انواع کاالها از 

نتيجه اين که هر قدر سرمايه بيشتر انباشت می شوند، بارآوری   پالستيک گرفته تا توليد دارو و غيره استفاده می شود.

اشين آالت سنگين و عظيم تر به توليد انبوه تر می پردازند، احتياج به مواد خام و کمکی کار باال می رود و صنايع و م
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نيز افزايش می يابد و اين راز توليد صعودی نفت و مواد فسيلی و نتيجه متعاقب آن تخريبات محيط زيستی است. زيرا 

روسه توليد  مصرف می کنند. سرمايه داران اين کاالها را نه برای مصرف شخصی بلکه برای مصرف مولد در پ

سرمايه داران بخاطر عالقه به اين محصوالت نيست که آن ها را توليد می کنند بلکه هدف توليد تماما کسب مازاد 

ارزشی است که توسط کارگران در آن ها ايجاد شده. آن ها بی اعتنا به اين که اين کاالها در پروسه های بعدی توليد چه 

ايجاد ميکنند فقط برای کسب سود، توليد می کنند. اين نغمه و ملودی هميشگی اين روابط توليد از تخريبات محيط زيستی 

ميالدی بوده است. آن چه ما امروز  1700ابتدای پيدايش آن و بخصوص اوج گيری سرمايه داری از اواسط سده 

د سرنوشت اجتناب ناپذير اين بصورت تخريبات محيط زيستی شاهد هستيم و بی شک از اين بيشتر شاهد خواهيم بو

روابط توليد است. سرنوشت ما کارگران و فرزندان ما و آينده آن ها بوسيله سرمايه و روابط توليدی آن رقم می خورد تا 

زمانی که ما خودرا بعنوان آحاد طبقه کارگر در شوراهای کارگری ضد کار مزدی عليه سرمايه متحد و متشکل نکرده 

 ه ها بر عليه اين نظام اختاپوسی نحس ضد بشری وارد نبر نشده ايم، همين سرنوشت ما است.ايم و در تمامی حوز

به اين  2016بررسی علل افزايش توليد نفت کار مشکلی نيست کافی است به هزينه توليد يک بشکه نفت که در سال 

، ساختمان ها، دکل ها، لنگرگاه ها، ترتيب بود دقت کنيم. اين هزينه شامل سرمايه ثابت (هزينه اکتشافات، ماشين آالت

ناوگان های حمل نفت و غيره) و سرمايه متغير (دستمزد کارگران) می شود. قبل از هر چيز ذکر يک نکته مهم را الزم 

می بينم و آن بار آوری نجومی صنعت استخراج و حمل نفت است که طی بيش از يک صد سال با سرمايه های نجومی 

سيده که نيروی کار برای هر واحد سرمايه ثابت به مقادير کوچکی رسيده است. حوزه کشف و به آن چنان مدارجی ر

توليد نفت در عين حال بزرگترين انباشت سرمايه را نسبت به ساير حوزه های پيش ريز سرمايه داشته و دارد بطوری 

همواره با فاصله بزرگی بعد از آن قرار که حوزه های ديگر سرمايه از دارو، الکترونيک، توليد انواع اتوموبيل و غيره 

می گيرند. به موضوع هزينه توليد نفت در جهان بازگرديم. بريتانيا بيشترين هزينه را برای توليد يک بشکه نفت دارد 

دالر و سرمايه داری ايران  19.21دالر (بدون احتساب نفت شيل)، روسيه  20.99دالر)، درامريکا اين هزينه  44.33(

 Barrelدالر کمترين هزينه را بابت توليد يک بشکه نفت صرف می کنند ( 8.89دالر و  9.08ن صعودی با و عربستا

Breakdown, Oil prices Slide in Volatile Trade, by WSJ news Graphics  البته هزينه توليد نفت با .(

وت زينه حفاری در دريا و خشکی متفاکيفيت های مختلف (نفت سبک، متوسط و سنگين) مختلف هستند. از اين گذشته ه

است و هزينه کشف و استخراج در دريا بيشترين می باشد. از اين رو ارقامی که در باال ذکر شد حد متوسط هزينه توليد 

 50هر بشکه نفت هر توليد کننده است. به اين ترتيب در جهان تا هنگامی که هزينه کشف و توليد هر بشکه نفت زير 

سرمايه گذاری های پر هزينه توليد نفت شيل را نيز مقرون به سود های کالن می کند. اکنون رقابت  دالر باشد حتی

سختی بين شرکت ها و دولت های سرمايه داری توليد کننده نفت در جهان بر سر داشتن سهم هر چه افزون تری از 

 نفت شيل که پر هزينه ترين است نقش کليدیبازار اين کاالی مهم در گير است. امريکا با در دست داشتن تکنيک توليد 

ايفا می کند. هزينه اين روش توليد دائما در حال کاهش است و بارآوری کار آن با ساير شيوه های توليد قابل مقايسه 

نيست. تعداد چاه های نفتی امريکا روزبروز بيشتر می شود و افزايش آن ها نشانه کاهش هزينه توليد نفت شيل است 

دالری برای هر بشکه  10ه به ادعای رئيس اتحاديه توليد کنندگان اين روش توليد نفت مبنی بر هزينه زير بطوری ک

) US Energy Information Administration, EIAسازمان انرژی امريکا ( 2017عجيب نيست. در نوامبر 

آسيايی شد. اين در حال است که اوپک  اعالم کرد که برای اولين بار بعد از دهه ها نفت سبک امريکا وارد بازارهای

دائما سطح توليدات خودرا برای باال نگهداشت  2016همراه با روسيه بعنوان بزرگترين توليدکنندگان نفت جهان از اوائل 

قيمت نفت کاهش می دهند اما توليد کنندگان امريکايی بالفاصله برای کسب سهم هر چه بيشتری از بازار و کسب سود 



) گزارش می International Energy Agency, IEAيد خودرا افزايش می دهند. آژانس بين المللی انرژی (بيشتر تول

ميليون بشکه در روز خواهد رسيد. اين در حالی  16.9با احتساب ميعانات به  2025دهد که توليد نفت امريکا تا سال 

ميليون بشکه در روز يعنی باالترين ميزان توليد نفت طی تاريخ  9.9به  2017دسامبر است که توليد نفت امريکا در 

  صنعت نفت اين کشور رسيده است.

تا کنون تخريبات زيست محيطی افزايش گاز کربنيک در جو زمين به موارد زير محدود شده است. حل شدن بخشی از 

ای زمين (درياها و اقيانوس ها) به اسيدی شدن آب ها می اين گاز (در حدود يک چهارم آن در شرايط حاضر) در آب ه

انجامد. همواره يک رابطه بين غلظت گازها ازجمله گاز کربنيک در هوا و ميزان حل شدن آن در آب های زمين وجود 

 از آندارد، هر قدر مقدار گاز کربنيک (و غلظت آن) در هوا افزايش يابد و در نتيجه فشار آن باال رود مقدار بيشتری 

در آب اقيانوس ها و درياها حل می گردد و در اين پروسه اسيد کربنيک تشکيل می شود. افزايش غلظت اين اسيد باعث 

درصد  26اسيدی شدن آب می گردد. به روايت گزارش سازمان ملل هم اکنون آب های جهان نسبت به اوايل قرن گذشته 

ان موجب مرگ و مير آبزيان و در ميان آن ها بخصوص مرجان ها بيشتر اسيدی شده اند. اسيدی شدن اب های آزاد جه

می گردد. اين امر به تغيير اکو سيستم درياها و کمبود مواد غذايی برای ماهيان و سرانجام نابودی آن ها می انجامد. هم 

شمار ماهی  اکنون پژوهش ها نشان می دهند که بخصوص نوزادان دريايی آسيب پذير هستند. اين بدان معنی است که

هايی که به بزرگسالی می رسند می تواند به يک چهارم کاهش يابد. همين روند اسيدی شدن در مورد باران نيز صادق 

است. بدين معنی که گازکربنيک هوا با آب باران ترکيب می شود و اسيد کربنيک توليد می نمايد. اما در اين جا عوامل و 

اکسيد های ازت و گوگرد در اثر وند اسيدی شدن باران را افزايش می دهند. ترکيبات ديگری نيز وجود دارند که ر

استفاده از سوخت های فسيلی نظير نفت و ذغال سنگ تشکيل می شود و اين اکسيد ها نظير گازکربنيک با رطوبت 

يدی شدن . اسهوا اسيدهای نيتريک و سولفوريک توليد می کنند که بسيار قوی تر و مخرب تر از اسيد کربنيک هستند

خاک، آبهای زير زمينی، درياچه ها و تاالبها نتيجه اين باران هاست. در اين مورد خاص يعنی ريزش باران های 

اسيدی بر خاک موجب اسيدی شدن خاک و آزاد شدن فلزات سنگين مضر مانند کدميم، سرب، آرسنيک و جيوه می 

مراتع عواقب سرطانی و وخيم ديگری برای موجودات زند  گردد. وجود و انباشت اين فلزات در مزارع، کشتزارها و

و انسان ايجاد می کند. عالوه بر اين مواد کانی مفيد در رقابت با اين فلزات کنار زده می شوند و شرايط برای جذب 

م ه فلزات سنگين بجای مواد کانی مفيد توسط گياهان آماده می شود. يکی ديگر از عوارض افزايش گاز های گلخانه ای

چنان که همه می دانيم افزايش گرمای جو و افزايش شدت باران ها و دفعات ريزش باران در سال است. هنگامی که 

درصد می افزايد و اين بدين معنی است  65باران ها اسيدی می شوند شدت آن ها بر افزايش اسيديته باران به ميزان 

ی که يکديگر را تقويت می کنند قرار می گيرند. عالوه بر اين که گرمايش زمين و اسيدی شدن باران ها در دور تسلسل

ها می بايست افزايش آالينده های هوايی را به اين موارد افزود. زيرا گازهای حاوی سولفورها (ترکيبات گوگرد)، 

 يجهمونواکسيد کربن و غيره موجب بيماری های ريه ای، آلرژی، زوال مغز، عوارض قلبی و عروقی می گردند که نت

آن را در افزايش مرگ و مير کارگران که در اين مناطق آلوده کار و زندگی می کنند می بينيم. در همين رابطه در 

هزار نفر بر اثر آلودگی هوا و مسموميت  800نوامبر) گزارش شد که در جهان ساالنه  17تا  6کنفرانس بن (بين 

 ميرند.ناشی از گازهای متصاعد شده از سوخت فسيلی می

افزايش گرمايش زمين موجب باال آمدن سطح آب درياها می گردد و اين امر همزمان به دو صورت شکل می گيرد، 

يکی افزايش حجم آب در اثر گرم تر شدن آن و ديگری ذوب شدن يخچال ها. پژوهشگران آمريکايی در مقاله ای در 

مين سال پياپی شاهد گرمترين سال در تاريخ بوده برای سو 2016ابتدای سال اخير اعالم کردند که کره زمين در سال 



باالترين درجه حرارت زمين ثبت شده است. پژوهش ديگری هم که توسط ناسا صورت گرفته  2016است. در سال 

بوده است. در گزارش اداره هواشناسی آمريکا  1880گرمترين سال ثبت شده در تاريخ بعد از  2016دهد سال نشان می

های يخ در نواحی قطبی نيز تسريع شده است.  بخش اعظم کسانی که نه تنها در سرعت ذوب شدن اليه شود کهگفته می

معرض ريزش باران های شديد، سيالب ها و طوفان های ناشی از تغييرات اقليمی در اثر گرمايش جو و هم چنين باال 

، خانه های بدون استاندارد، سواحل درياها که آمدن سطح آب درياها، قرار می گيرند توده های فقير کارگر که در کپرها

حتی حيوانات در آن جا زندگی نمی کنند، هستند که هر روزه شاهد از بين رفتن آلونک های خود و مرگ ومير کودکان 

درجه سانتی گراد بوده است به افزايش ارتفاع  1تا کنون  1900و بستگان خود هستند. افزايش گرمايش زمين که از 

  سانتی متر در همين مدت شده است. 20ای آزاد جهان به اندازه سطح آب ه

عالوه بر اين تخريبات محيط زيستی ناشی از افزايش گازهای گلخانه ای که در فوق توضيح داده شد، چرخه کربن که 

 نشامل گاز کربنيک جو، بيوسفر (گياهان و زمين) و گاز کربنيک آب های جهان است سرعت بيشتری گرفته است. اي

 The great nutrient collapse, The atmosphere 2017و سپتامبر  2004امر طبق پژوهش های جديد (نوامبر 

is literally changing the food we eat, for the worse. And almost nobody is paying attention, By 

HELENA BOTTEMILLER EVICH 09/13/2017که تا کنون مورد توجه  ) پديده جديدی را نشان می دهد

قرار نگرفته بود و يا ابعاد آن اين قدر چشم گير نبود. اين امر منجر به تغييراتی در چرخه کالوين (تشکيل قندها در 

  مراجعه کنيد) شده است. توضيح اين پديده به قرار زير است. 4گياهان را به نمودار 

به تشکيل بيشتر موکول های قند (کربوهيدارت ها) نسبت به  هنگامی که گياهان گاز کربنيک بيشتری دريافت می کنند

دوره هايی که هوا محتوی مقدار متعادلی از گاز کربنيک است، منجر می گردد. اکنون پژوهش هايی در اين زمينه انجام 

نند نشي گرفته که نشان می دهند که نه تنها جنگل های سراسر جهان و چمن ها بلکه و بخصوص گياهانی که به ميوه می

و سبزی جات نيز بر اثر افزايش گاز کربنيک جو زمين، محتوی قند بيشتری می گردند. بيوسفر زمين (گياهان و خاک) 

که در معرض غلظت بيشتر اين گاز قرار می گيرد هر چه بيشتر به سمت و سوی پروسه ای می روند که از مواد غذايی 

ه می شود و به انباشت انواع قند ها افزوده می گردد. هنگامی که اولين بار نظير ويتامين ها، مواد کانی و پرتئين ها کاست

اين نوع گزارشات منتشر شد موج هجوم پژوهشگران و انيستيتو ها به اين عرصه های تحقيقاتی آغاز گرديد که اکنون با 

زی صنعتی می پردازند که روش های گوناگون به اندازه گيری مواد غذايی ميوه ها، سبزی جات و ساير توليدات کشاور

سال گذشته چشمگير است. گوجه فرنگی، بروکلی، گندم و جو در  50نتيجه آن در مقايسه با محتويات اين گياهان در 

ويتامين) آن ها نسبت به دهه های پيش کاهش  Cنشان داد که پروتئين، کلسيم، آهن، روی و ويتامين سی ( 2004تحقيقات 

کربنيک احتياج دارند تا از آن مواد اوليه انرژی زای خودرا که هيدروکربور ها هستند توليد يافته است. گياهان به گاز 

  کنند. 

  

  



  

چرخه کالوين که نتيجه آن به تشکيل انواع قند می انجامد حتی می تواند بدون نور خورشيد نيز صورت گيرد،  4نمودار 

  .آيندشوند و به شکل مولکول گلوکز در میتثبيت می CO)2 (ود در گاز کربنيکمولکولهای کربن موج

گروهی پژهشگر نشان دادند که مقدار روی و آهن برنج (محصولی که ساليانه ميليون ها تن  2004در گزارشی در سال 

ه تغذيه می گردد) نسبت بتوسط سرمايه صنعتی کشاورزی توليد و توسط ميليارد ها نفوس کارگری در سراسر جهان 

افزايش مقدار و نسبت کربوهيدرات ها در گياهان می تواند به چرائی افزايش  گذشته نه چندان دور کاهش يافته است.

 Kristie بيماری هايی نظير چاقی و ديابت توضيح دهد. البته اين پژوهش ها تازه آغاز شده اند اما هم اکنون کسانی نظير

Ebi  ه واشنگتن در زمينه رابطه تغييرات اقليمی و سالمت انسان تحقيق می کند، پژوهشگر دانشگاMarion Nestle 

 Beltsville(فيزيولژيست گياه شناسی در موسسه تحقيقاتی  Lewis Ziskaپروفسور سياست تغذيه در دانشگاه نيويورک و 

ای تحقيق در اين زمينه مزرعه ها را به يک در مريلند) از کسانی هستند که در اين زمينه تحقيق می کنند. پژوهشگران بر

آزمايشگاه تبديل می نمايند که در آن ها همه استانداردها در نظر گرفته می شوند اما هوای آن را با غنی سازی گاز کربنيک 

علوم متغيير می دهند و محصول اين گياهان را با مزارع نزديک مقايسه می نمايند. به اين ترتيب عامل متغير در اين جا 

درصد گياهان روی زمين،  95است نه محتويات خاک و نه آب تغييری نکرده اند. اين آزمايش ها نشان می دهند که تقريبا 

از جمله گونه های گياهی که کشاورزی صنعتی سرمايه داری توليد می کند مانند گندم، جو، برنج و سيب زمينی افزايش 

درصد می شود و  8ی مهمی نظير کلسيم، پتاسيم، روی و آهن به ميزان گاز کربنيک هوا باعث کاهش غلظت مواد کان

درصد کاهش می يابند و اين در حالی است که بر غلظت هيدرو  6پروتئين ها نيز در محصوالت اين گياهان تا ميزان 

ست می تواند کربور ها (قندها) افزوده می گردد. از دست دادن فلز روی که برای سالمتی مادران و نوزادان ضروری ا

ميليون توده های کارگر کشورهايی نظير هند، بنگالدش و بخش هايی از چين که خوراک اصلی  138در سی سال آينده 

اشان از برنج، گندم و جو است را درمعرض امراض ناشی از کمبود آن، قرار دهد. هم چنين تخمين زده می شود که بيش 

جهان که به طريق فوق با کمبود آهن مواجه می گردند به امراض گوناگونی ميليون کودک در  345ميليارد مادر و  1از 

ناشی کمبود اين ماده کانی که نقش بزرگی در بدن انسان و کليه جانوران و حتی گياهان دارد، مبتال شوند. پژوهشگران از 



برای توليد عسل قرار ) که مورد استفاده زنبور عسل  Solidago virgaureaروی تحقيق برروی علف طاليی (سرده، 

) باقی است دريابند که کاهش 1750می گيرند و نمونه های آن در موزه ها از زمان آغاز سرمايه داری صنعتی (حدود 

پروتئين اين گياه باعث ضعف بدنی زنبور های عسل و در نتيجه يکی از علل تغيير شرايط زندگی آن ها و مرگ و مير 

داری يک چيز و فقط يک شرط حياتی است. کسب حداکثر سود در حداقل زمان، از شان شده است. برای نظام سرمايه 

طريق توسعه انباشت سرمايه با افزايش حداکثر بارآوری کار در جهت دسترسی به حد اکثر کار اضافی توده های کارگر 

ارآوری به تجربه، تکنيک و ب و به زيان کار الزم آن ها يعنی دستمزدشان. در اين روند افزايش توليد سوخت های فسيلی که

کار بيش از صد سال متکی است و در اين فرايند به جرات می توان گفت بيشترين صرفه جويی را در کار و هزينه های 

آن می کند به درياهای سود های نجومی دسترسی می يابد. اين است رمز تخريبات محيط زيستی سرمايه که همه چيز، 

سيه روزی بی حد آن ها در اين رستا را ساده ترين و بی دريغ ترين کار می داند. اين برای  طبيعت و نابودی انسان ها و

ما کارگران مانند روز روشن است که عامل همه بدبختی ها، فقر، بی داروئی، خانه خرابی و گرسنگی ما از اين نظام 

روابط توليد می باشد. اما اگر ما اين را  بيرون می زند و تخريبات محيط زيستی نيز از جمله دست آورد های رسوای اين

می دانيم پس چگونه است که اين نظام برای پابرجائی خود اين قدر سماجت می کند. راز بقای آن در چيست؟ جواب اين 

نيز به روشنی روز برای ما چون آفتاب آمد دليل آفتاب است. اين ما هستيم که بقای آن را امکان پذير می کنيم زيرا حيات 

و در گرو تمکين ما به اين شرايط است. اما سرمايه داری به نيروهايی متکی است که در ميان ما برای بقای آن تالش ا

روزانه و شبانه می کنند. در ما اين تصور را بوجود می آورند که سرمايه داری بخودی خود بد نيست، اين ندانم کاری ها، 

يک درست و مفيد برای توليد ساير منابع انرژی و از اين قبيل توجيهات نبود مديريت صحيح، يا عدم مديريت، نبود تکن

آب پاکی بر اين روابط بريزند. کسانی که برای بقای سرمايه و ابدی کردن اين روابط در بين ما تالش می کنند را اصطالحا 

ودن دستگاه و ماشينی که رفرميست ها می ناميم. اين بدين معنی است که رفرميست ها برای ابدی کردن و جاودانه نم

ط شراي همراه با باز توليد بهای نيروی کار خود،  کل و کارگر را بعنوان عاملی کهارزش اضافی را از کارگر می مکد 

معامله ای بهتر از اين  چه. نگه می دارند ماندگار سرمايه داری را هم بازتوليد می کند، و ارزش افزايی و بازگستری کار

ها در نظر گرفت که خدايان سرمايه با خيال راحت به سرمايه گذاری ها و انباشت های می توان از جانب رفرميست 

نجومی خود ادامه دهند، جهان را، هوا را و زمين را آکنده از کثافات خود کنند و زندگی را بر ما جهنم سازند و در اين 

اين نظام بپردازند. جواب ما کارگران به هياهو توجيه کنندگان و پيام بران منجی سرمايه به روغن کاری و تدارک حفظ 

اينان اين است که اتفاقا سرمايه ندانم کار نيست، به بهترين مديريت ها و سازمان های برنامه ريزی و مديريت مجهز است، 

همه تکنيک های ممکن امروز برای توليد هر چه کم هزينه تر منابع انرژی را در اختيار دارد و درست به همين داليل 

ه بقای خود يعنی توليد سود را می داند اما برايش هيچ اهميتی ندارد که برسر توده های کارگر، محيط زيست وطبيعت را

چه می آيد. اصال هيچگاه مسئله اين روابط زندگی ما کارگران، خورد و خوراک ما، محيط زندگی ما، غذايی که می 

ی کنيم، هيچ وقت در دغدغه اين روابط نبوده است. زيرا ما در خوريم، هوايی که تنفس می کنيم و کاال هايی که مصرف م

همين گند و کثافت حتی مايحتاج خودرا نيز توليد می کنيم. از طرف ديگر ناجيان اين نظام، همين رفرميست های رنگارنگ 

 نند که راه حلدر کنفرانس های محيط زيستی جوراجور که هر ساله برای اغوای ما برگزار می شود در بوق و کرنا می ک

مسائل محيط زيستی را نيز در همين روابط توليدی بايد جستجو کرد. مگر همين روابط توليد نيست که با رشد فزاينده 

تکنيک شخم از بازدهی خاک می کاهد، زمين را از ذخاير حياتی آن تهی می سازد و با تهی شدن خاک از مواد الزم 

  گياهان،



 اين بدين معنی است که کمبود هر کدام تاثير مخربیستخوش تغييرات کيفی و کمی می گردد. آن چه جذب گياه می گردد نيز د

بر محتويات محصول می گذارد. آيا سرمايه داری در طول عمر کشاورزی صنعتی به اين امر اهميتی داده است که غذايی 

د انبوه کاال و سود سرشارتر، کميت که ما می خوريم چگونه کشت و تهيه می شود. کشاورزی سرمايه داری فقط با تولي

سودافزا و نه محتوای سالمتی آور همساز است. صاحبان سرمايه در اين گذر مثل همه عرصه های ديگر حيات اجتماعی فقط 

مجبورند به سود بيشتر به انديشند. حتی اگر کشاورزی سرمايه داری به فرض محال بخواهد مواد کانی از دست رفته را به 

رزی باز گرداند، روند طوالنی جا افتادن اين مواد با مواد شيمييايی خاک و روند جذب گياه و در اين صورت هيچ زمين کشاو

سرمايه ای چنين روند طوالنی گردش را در دنيايی که سرعت واگرد سرمايه يک شرط حياتی بقای نظام است، تحمل نخواهد 

سان در نتيجه کاهش مواد غذايی ضروری ناشی از افزايش هيدرو کرد. مطالبی که در مورد تاثيرات مخرب بر سالمتی ان

کربون ها گفته شد بهيچ وجه ناقض کاهش مواد ضروری خاک نيست زيرا پژوهش هايی که در سال های قبل از جنگ 

را  در امپرياليستی دوم بر روی مواد کشت شده بود با کاهش مواد ضروری خاک مقايسه شده بود. پژوهشگران تحقيقات خود

زمينه امراض ناشی از کمبود مواد کانی در صيفی جات، ميوه ها و حتی شير و تخم مرغ را با افزودن اين مواد به خاک در 

محصوالت بدست آمده از کشت سبزيجات، ميوه جات و تخم مرغ مقايسه کرده بودند. پژوهش های ديگری در دوره طوالنی 

اين کاهش ها خاک های کشاورزی صنعتی تهی شده از مواد الزم است. آری  نيز نشان داد که منشاء 1990بعد از جنگ تا 

سرمايه هم در حوزه کشاورزی صنعتی و هم در حوزه توليد انرژی، با خاک و هوا آن می کند که بر سر طبقه کارگر در 

شتر کسب سود و انباشت بيطول چند قرن آورده است. توليد سرمايه داری نه جهت پاسخ به نياز انسان بلکه فقط و فقط برای 

  سرمايه است. 
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