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سرآغاز

اجتماعی ي روز افزون منطق سرمایه بر زندگی اقتصادي وبا سلطه
ا یافت که جداي از آن راي توان مقولهمیدیگر مشکلانسان، امروز

توان به مسایل میکنکاش باشد. از این دستومنطق قابل بررسی
تنگاتنگ آن با تولید و صنعت آن زیست محیطی اشاره کرد که پیوند
حاکم بر جامعه پیوند زده تولیدي را به شکل اجتناب ناپذیري به شیوه

.بوددپذیرنخواهامکانراستاایندرجزنیزآنو حل مشکالت 
آنمطابقوشدهبرابرچندینجهانجمعیتگذشته،بهنسبتامروز

ناخالص جهانی نیز افزایش یافته است. چنین افزایشی محصول
سوهرازآورد. محیط زیست میبوم ما واردفشاري فزاینده بر زیست

گرفته و براي رسیدن به سود از هیچ قرارسودپرستانهجوممورد
ي هابه انواع آالیندهورزند. آلودن محیط زیستنمیفرصتی دریغ

شوند،میي قدیمیهاخطرناك که جایگزین آالینده
میزانودهندمیقرارجديتهدیديمعرضدرراهاانسانسالمت 

که در مقدار معینی از محصول وجود دارد در حال افزایش آلودگیسم
بهي آلوده هاحیطاوضاع کارگرانی است که در ماست و از آن بدتر

ی یروبی و شیمیاکآغشته به انواع مواد میکهمواديباوسمومانواع
کنند و درحالی که کارفرمایشان را میاست انواع محصوالت را تولید

روز هاخود با انواع بیماريکنندمیمندتر و سودمندترهر ساعت بهره
ند.گردمیتربهرهو رنجورتر و بیتر به روز افسرده

مصرفکاهشبابرندمیگمانکسانیکهاستشرایطیدر چنین 
حل مشکالت زیست محیطی هستند و یا اگر بهقادرشخصی

اخالقی خود را دگرگون کنند، رفتارسرمایهگردانندگانوصاحبان 
انقالبی اخالقی اند. اگر وضع محیط زیست بهتر خواهد شد و خواستار

آنچه در تمامی بی تاثیر نیست اما هرچه هیچ یک از این راهکارها
ساختاري است گیرد، واقعیتی نهادي ومیاین موارد مورد غفلت قرار
کنند.اند و مطابق با آن عمل میکه افراد در آن جاي گرفته

شکلکنیممیزیستآندرکهاي جامعهبنابراین اعمال ما را نوع 
وحشیگري نیست ي توحش زاده"به قول برتولت برشت ودهدمی

بخشد و بدون آن میکه به آن دوام و بقاشرایطی استي بلکه زاده
."شرایط امکان پذیر نیست

کاربهنیستسختامروزدنیايدرآمدهدستبهيهاپیشرفتبا
گیري ابزارهایی براي حفظ محیط زیست و همچنین بهرهبستن

از آنجا که به داريایهسرماما در روابط تولید مناسب از منابع طبیعی

شود، محیط زیست نیز تا مینگریستههرچیز از منظر سودآوري آن
باشد و در جهت بیشینه آنجا اهمیت دارد که در خدمت این روابط

صورت نه تنها به سازي فرایند انباشت سرمایه به کار آید. در غیر این
حفظجهت رشود بلکه صراحتا هر گونه قوانینی دآن بهایی داده نمی

.شودمیتلقیسودآوريموانععنوانبهزیستمحیط

عدالتمسالهبابایدمحیطیزیستاهدافبایدکهباوریماینبرما
اجتماعی گره بخورد. توسعه زیست محیطی میسر است به شرطی که 

اقتصادي نیز در کنار بی عدالتی زیست محیطی مورد يهاعدالتیبی
جنبش محیط زیست را از جدایی با سایر توانمیتوجه قرار گیرد.

محیط زیست نه مردم ، بلکه ها رهانید و دریافت که دشمنجنبش
آن زندگی درکهاستاجتماعیواقتصاديي سامانههمان 

کنیم.می

زیست یک مساله اجتماعی ودگی محیطآل
طبقاتی است. کارگران مسالهاست، یک 

رژوایی بیفتند که ونباید در دام این نظرگاه ب
معتقد است مساله محیط زیست یک مساله 

است که "طبیعی"مساله، یک "علمی"
به طریقی ماوراي طبقات معلق است و 

خارج از مبارزات طبقاتی قرار دارد.

جک بارنز، جهان سرآغاز سیاستهاي ماست. 
مجله نیو اینترنشنال. شماره13
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در باره محیط زیست و طبیعت ایراناي مقدمه

(متن سخنرانی در سمینار محیط زیست)

سمیه صمیمی

چه اما آندر مورد محیط زیست تا کنون حرف بسیار زده شده است.
شود،  به سه بخش تقسیم شده میکه در این مبحث به آن پرداخته

است: 

محیط زیست چیست؟ طبیعت چیست؟ -1

: یک نگرش این است که نهفته استدو نگرش تفاوت این دو واژه در
یافته است که عنوان محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب

در فارسی به معناي جایگاه و محل زندگی است. اما امروزه مفاهیم 
گوناگون را از آن ارایه می نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق 

ي مبارزه با هاي جلوگیري از آلودگی هوا، راههاحیوانات و پرندگان، راه
ه عوامل عوامل مخرب طبیعت و ... محیط زیست در اصطالح به کلی

.تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتالق می شود

وجود زیست اما نگرش بعدي بیانگر این است که چیزي به نام محیط 
واژه درست ندارد و این واژه یک معناي نسبی به مفهوم پیرامون دارد،

همان طبیعت است، به عنوام بستري براي زیستن موجودات در کنار 
همان طور که از مشتقات لی براي زیستن انسان. هم، و نه تنها مح

واژه با مراجعه به کتاب لغت پیدا است، این واژه یک معناي نسبی به 
مفهوم پیرامون دارد یعنی چیزي که توسط پیرامون خود محاط شده 

شود این است که بدانیم، است. موردي که در این جا مهم قلمداد می
ود است این موضوع اهمیت دارد منظور ما از محیط زیست کدام موج

زیرا آن چه وضعیت یک محل را براي زیست یک نوع موجود زنده 
محیط زیست یک موجود دیگر را تباه کند.دتوانمی،بخشدبهبود می

عبارت است از آن چه که فرآیند طبیعتحال در مجموع باید گفت: 
کنش زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در

متقابل قرار دارد. 

توان مرزهاي مشخصی براي محیط با توجه به این تعریف آیا می
زیست تعیین نمود آیا فرایند حیات بدون استفاده از هوا و خاك میسر 
است آیا بدون بهره برداري منطقی از خاك، می توان مواد غذایی 

م ساخت؟تولید نمود و امکان تغذیه سالم جمعیت رو به تزاید را فراه

در تعاریف واژه محیط زیست، طبیعت مدیریت شده براي انسان معنا
شود. می

جا که به هر اما با توجه به مصطلح بودن این واژه، در این نوشتار
واژه محیط زیست اشاره شده است، منظور همان طبیعت است که 

کند. میانسان هم در آن زندگی

یران چیست و جایگاه محیط زیست در قانون اساسی ا-2
متولی حفاظت محیط زیست در ایران چه سازمانی است؟

اسالمی، حفاظتدر جمهوري"قانون اساسی آمده است: 50در اصل 
حیاتبعد باید در آنهايامروز و نسلنسلکهمحیط زیست

شود. از میتلقیعمومیباشند، وظیفهداشتهرشديرو بهاجتماعی
یا محیط زیستبا آلودگیکهو غیر آناقتصاديهايیترو فعالاین

".استپیدا کند، ممنوعمالزمهآنجبرانغیر قابلتخریب

بینی الزم این موضوع به آن معنی است که در قانون اساسی ما پیش
براي حفاظت محیط زیست انجام گرفته و خال قانونی در این مورد 

ین اصل چقدر در بهره برداري از منابع و برنامه وجود ندارد. اما اینکه ا
ریزي در نظر گرفته شود، مبحث دیگري است. 

1335در سال تاریخچه سازمان محیط زیست به این صورت است که 
دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران، با هدف حفظ نسل شکار 

جار، در زمان قا.شدتشکیل و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به آن 
هایی از طبیعت به عنوان قرق براي شکار پادشاهان در نظرقسمت

گرفتند تا در فصل شکار مورد استفاده قرار بگیرد. بسیاري از می
هاي ملی و مناطق حفاظت شده قدیمی ما بازمانده همین پارك
هستند که هرچند دلیل حفاظت آنها، باز هم استفاده خاص هاقرق

بود، اما درآن زمان جلوي توسعه کشاورزي و قشر وابسته به حکومت 
یا استفاده چراي دام را گرفت. 

در پی تصویب قانون شکار و صید، سازمان شکاربانی و 1346در سال 
نظارت بر صید جایگزین کانون فوق شد. بر اساس قانون اخیر، 
سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مرکب از وزیران کشاورزي، 

.صالحیت بودشش نفر از اشخاص باجنگ و دارایی، 

قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر 6بر اساس ماده 
صید از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شکار فراتر رفته و 

وحش کشور، تکثیر و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات
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ین مناطقی به پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنها و تعی
.هاي جانورشناسی را نیز در بر گرفتعنوان پارك وحش و موزه

سازمان “نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به 1350در سال 
عالی شکاربانی و نظارت بر صید حفاظت محیط زیست و نام شوراي

عالی حفاظت محیط زیست تبدیل شد و امور شوراي“به 
هاي زیانبار براي تعادل و ري از اقداممحیطی از جمله پیشگیزیست

.تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شد

پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در 1353در سال 
21استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست در 

نظر اي برخوردار شد و ازماده، این سازمان از اختیارات قانونی تازه
هاي اي از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورتتشکیالتی نیز تا اندازه

.هاي رشد و توسعه برخوردار شدبرنامه

اکنون اهداف سازمان محیط زیست به صورت زیر تعریف شده است: 

ي طبیعی کشور و ترمیم اثرات هاحفاظت از اکوسیستم
سوء گذشته در محیط زیست

ب و آلودگی محیط زیستپیشگیري و ممانعت از تخری
نظارت مستمر بر بهره برداري از منابع محیط زیست
ي بحرانی محیط زیست شامل هابرخورد فعال با زمینه

محیطآلودگیهاي بیش از ظرفیت قابل تحمل
 تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی در

سروصدا مواد زائد و جامد منابع خاكهوا: يهازمینه
پوشش گیاهی و جانوران ها و کودهاي شیمیائیفت کشآ

ي مواد نفتی ، فلزات سنگین ، سموم هاوحشی آلودگی
ي دریایی هاکشاورزي ، فاضالب انسانی و ... در محیط

آبزیان )(آب ، رسوب ،
ي غیردولتی و بهره گیري هاموزش زیست محیطی تشکلآ

المللیاز کلیه امکانات داخل کشور و در سطح بین 
 ارزیابی و نظارت به منظور حصول اطمینان از کاربرد و

کارآئی ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی
ي زیست هااري اقتصادي منابع طبیعی و هزینهذگارزش

محیطی ناشی از توسعه

آنچه که بر محیط زیست و طبیعت این بند آخر، چکیده و خالصه هر
ه طبیعت و چنان بالیی بر سر آن رود است. نگاه سودمحور بمیایران

براي آن متصور نیست. اي آورده که گاهی هیچ آینده

وضعیت طبیعت و محیط زیست ما چیست؟-3

محیط زیست و طبیعت ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد و به رغم 
مدت و وجود بستر قانونی مناسب براي محافظت، به دلیل نگاه کوتاه

شود. از نمیبینیوبی نیز براي آن پیشسودجویانه به آن، آینده خ
استفاده بیش از حد ظرفیت از منابع طبیعی مانند آنچه که در 

هاي شمال که به دلیل ساختار یگانه  به فسیل زنده معروف جنگل
، از تخریب هاهستند تا آلوده کردن شاهرگهاي حیاتی رودخانه

تخراج معادن تا ي سهند به بهانه اسهاهاي طبیعی در دامنهزیستگاه
صادرات خاك کشاورزي دشت حاصلخیز مغان به کشورهاي حوزه 

هاي بیشمار خلیج فارس به بهانه افزایش صادرات غیر نفتی، از طرح
ي کارون تا آلوده کردن خلیج هااز سرشاخهاي انتقال آب میان حوضه

هاي پتروشیمی، از خشک شدن ي طرحهاو زبالهها آبنایبند با پس
مون تا قاچاق پرندگان شکاري براي هایه و پریشان و گاوخونی واروم

هاي عرب، از فرسایش شدید خاك در اراضی شیبدار نشینتفریح شیخ
تحت کشت گندم براي خودکفایی تا احداث جاده از میان جنگل 

منطقه بکر دیگر، از آب آلوده رفسنجان و اهواز تا هاگلستان و ده
راك و اصفهان، از ریز گردهاي مهمان از هواي مسموم تهران و ا

کشورهاي همسایه تا قتل پلنگ و خرس و گرگ توسط مردم عادي، 
از حکم اعدام براي محیط بان دنا به دلیل حفاظت از محیط زیست تا 

جاي این حکم زندان براي فعاالن زیست محیطی آذربایجان،  هر
است. متاسفانه در حال رخ دادن اي مملکت را که نگاه کنید، فاجعه

ف ساختاري و سیاسی، حتی لمتولیان محیط زیست به دالیل مخت
مناطق - توان حفاظت از مناطقی که قانونا و رسما متولی آن هستند

تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور از جمله 
را نیز ندارند. حال محیط زیست ما خراب است و - هاي ملیپارك

اي آن نیست. مرثیه سرایانی بیش کسی به فکر چاره اساسی بر
نیستیم...
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نگرش رادیکال به محیط زیست

(متن سخنرانی در سمینار محیط زیست)

فریبرز رییس دانا

طبیعی است که نگاه رادیکال به محیط زیست با نگاه مارکسیستی به 
ها متهم بودند که ها مارکسیستمحیط زیست متفاوت است، مدت

ها بیعت ندارند، گو اینکه همین نگاه را مدتنگاه اکولوژیکی به ط
ها را متهم به داشتن نگاه ها مارکسیستها داشتند و مدتفمینیست

گنجد و کردند. البته مساله زن در این بحث نمیمیمردانه به مسائل
توان به این اتهام نادرست پرداخت. اما به اتهام در فرصت مناسب می

هاي مارکسیستی نسبت به مساله هي بورژوازي به اندیشرذیالنه
توان توضیح داد. نخستین کسی که به محیط زیست به سادگی می

هاي شناخت در ارتباط با زیست شناسی قول انگلس به محدودیت
شناس آلمانی بود، او در پرداخت،  امیل دوبوس رایموند زیست

ي به این نتیجه رسیده بود که چون رابطه1880و 1870اي هدهه
ي پیدایش است پس باید به سراغ نظریه ت با ماده از نوع رابطهحیا

هاي تکامل براي خاستگاه حیات رفت. داروین نیز با اینکه قبل از 
کرد عالیترین نوع نگرش ماتریالیسم دیالکتیک به میمارکس زندگی

طبیعت را تئوریزه کرد و بعد از او هم انگلس این کار را انجام داد. نظر 
ي هگلی در ي داروین را باید چونان برهان عملی نظریههانگلس نظری
ها تصادف در نظر گرفت. مدتمیان ضرورت ودرونی مورد پیوند 

هاي ناوارد به انگلس حمله بورژوایی یا مارکسیستمحفل هاي 
هاي ماتریالیسم دیالکتیک را به اکولوژي به کردند  که او دیدگاهمی

» رادیکالیسم«م عموما با پوشش ها هکند، این حرفزور وارد می
شد دیالکتیک مربوط به پراکسیس است و نه انجام شد و گفته می

هاي آن افتد و یکی از پایهطبیعت، پراکسیس در اجتماع اتفاق می
آگاهی است دیدگاه هگلی در مارکسیسم علیه دیدگاه پوزیویستی بود 

مفهوم او از شد که درگرایی عملی مارکس تاکید میدر آن بر مادهو
هاي آن موجب شده بود بررسی با پراکسیس جا داشت و سنت

رنگ شود  یا کنار برود و اساسا هاي دیالکتیکی در طبیعت کمشیوه
گفتند ها تعلق دارد. در نتیجه میگفته شود  این قلمرو به  پوزیویست

هاي دیالکتیکی در طبیعت توسط انگلس یک به کار بردن دیدگاه
میالدي و آن زمان که در انگلستان 70رگ است. در دهه ي اشتباه بز

هایی را که اعتقاد داشتند انگلس دانشجو بودم به یاد دارم مارکسیست

ضد "هايمارکسیست"در این موضوع اشتباه کرده است و خود را 
هاي مارکسیستیدانستند و انگلس را انحرافی در اندیشهانگلس می

که استفاده از دیالکتیک در مسائل مربوط به دانستند و معتقد بودندمی
طبیعت و اکولوژي اشتباه بزرگی از جانب انگلس بوده است.

توانم به ئی پی میبعدها کسانی این بحث انگلس را باز کردند.
تامپسون و ریموند ویلیامز در انگستان ، سوئیزي ، باران و مکداف و 

شاره کنم. به نوعی ما بریدمن ( اصحاب مانتلی ریویو) در امریکا ا
» اکولوژي و مارکس«مدیون جان بالمی فاستر هستیم که در کتاب 

نظریات مربوط به انگلس را باز کرد و حقانیت نظرات او را اثبات کرد 
هاي دیالیکتیکی در طبیعت یاري رساند. اگر و به امکان کاربرد شیوه

تعقل ناب ي کانت در نقد سومش بر آن بود که غایت شناسی بر پایه
هاي امروز  تواند به شناخت طبیعت کمک کند. براي مارکسیستمی

تواند به شناخت این تعقل دیالکتیکی در منطق پیدایش است که می
ما کمک کند. در واقع نشان داده شده است انگلس مارکسیست 
بزرگی بود و به کار بردن دیالکتیک در طبیعت نیازمند یک توضیح و 

است. آرزوي و در واقع خواسته مارکس این نبود فهم ویژه و جدیدي
که متدولوژي طراحی کند که در همه علوم کاربرد داشته باشد. او 
پوزیتیویسم را دیده بود و از توانایی ها و محدودیت هاي آن هم مطلع 
بود (در حد زمان خود) بارها هم متهم به پوزیتیویسم شده بود. او 

ي علوم اعم از ته باشد که در همهخواست متدولوژي اي را داشنمی
فیزیک و شیمی و ریاضیات و ... کاربرد داشته باشد و اثبات شود، او 

شناسی را یگانه پرنسیب ذهنی را خواهان بود که بتواند علوم و معرفت
شناسی که او شناخته بود و طرح کرده بود تعریف کند. معرفت

یالکتیکی که وقتی ماتریالیسم بود، ماتریالیسمی غیرمکانیکی و د
شد بحث مربوط به مسائل اجتماعی و مبارزات طبقه کارگر می

آورد.پراکسیس را پیش می

درستی نظریات مارکس هم بعد از گذشت سالیان اثبات شده است. در 
بخش و مبارزات انقالبی طبقه کارگر در که مبارزات رهایی20قرن 

ه اصلی بود . این روند اوج خود قرار داشت، و مساله سوسیالیسم، مسال
گوید به جز میباعث فراموش شدن مساله محیط زیست شد. مارکس

کار این طبیعت است که در تولید دخالت دارد. اما شماري نه چندان 
هستند عموما مساله طبیعت را فراموش "کار باور"کم از کسانی که 

ئی که مارکس چنین دیدگاهی نداشت و انسان را جزکنند در حالیمی
اجتماعی يدانست اما دنبالهمیي طبیعتدانست، دنبالهمیاز طبیعت

شده طبیعت، اگر شما بخواهید بر اساس یک نگاه دگماتیک انسان را 



1392بهمن، محیط زیستمساله جنبش کارگري وينامهویژهکانون مدافعان حقوق کارگر،

٦يصفحه

صرفا اجتماعی تعریف کنید، او را از طبیعت دور کردید، اصل و پایه و 
هاي  ریشه انسان را فراموش کردید و در مقابل این نظریه هم نظریه

هاي لطیف ِطبیعت گرا قرار دارد که این هم خود دیدگاهی ناقص سبز
اي و نادرست است که انسان را صرفا در غالب طبیعت بنگریم. جمله

از مارکس در گروندریسه است که من یادداشت دقیق آن را االن 
ندارم و نقل به مضمون آن االن در ذهنم است که چیزي که نیاز به 

ند تاریخی است و آن یگانه بودن انسان زنده توضیح دارد و نتیجه فرای
ي سوخت و ساز با با شرایط طبیعی اي که زنده است و بنابراین مبادله

طبیعت نیست و از این رو تصرف طبیعت نیست (یعنی فقط این 
نیست) بلکه در واقع صداي هستی انسان زنده با آن شرایط غیرزنده 

جدایی در شرایط است که براي هستی انسان ضروري است. این 
به وقوع پیوسته است. از نظر مارکس دستمزدي و کارگر و سرمایه 

گرامی ترین علم، تاریخ است.  از نظر مارکس پدیده ها در تاریخ 
22افتند و از این رو خصلت تاریخی دارند. چرا مارکس در اتفاق می

سطو مندتر بود؟ او ارسالگی در میان فیلسوفان باستان به اپیکور عالقه
شناخت اما  ان چیزي و دمکریت و افالطون و رواقیون را خوب می

که براي مارکس اپیکور را ارجح کرد، ماتریالیست بودن او بود و در 
ها علت و واقع ماتریالیست غیر علت و معلولی بودن او. ماتریالیست

هاي تحلیلی، به طبیعت صرفا نگاه علت معلولی برعکس ماتریالیست
رند. اپیکور در واقع اولین ماتریالیستی بود که نگاه علت و و معلولی دا

معلولی، مخصوصا علت و معلولی ساده نداشت، اپیکور رابطه علت و 
معلولی را از ذهن خود کنار گذاشته بود و یا ماتریالیسمی غیر علت 

پدیده ها را _البته تحلیل ناپخته ي آن زمان –معلولی و   با تحلیل
پیکور واضع نظریه بیگانگی انسان بوده است ولی کرد. امیبررسی

دید و بی سبب هم نبود میاپیکور انسان را در مقابل طبیعت بیگانه
که مارکس زمان خود را صرف کرد تا در نظریه دکتراي خود نظریات 

ي تصادفی در اتم ها را بر اپیکور را بسط دهد. در واقع اپیکور نظریه
ل داشت، داروین هم نظریه تصادفی خالف نظر دموکریتوس، را قبو

جهش در  تکامل انواع را قبول داشت. وقتی مساله را از این زاویه 
توانیم نقش انگلس و مساله دیالکتیک در مورد  بررسی قرار دهیم می

طبیعت را هم مورد بررسی قرار دهیم، کاري که جان بالمی فاستر آن 
را بسط داد. 

ها انسان را کنندکه چون آنم میها مارکس و انگلس را متهبعضی
دانند در واقع انسان و طبیعت داراي وحدت بدون دنباله طبیعت می

سره اشتباه است. دقت  کنید او تضاد هستند، در حالیکه این حرف یک
.  این "نه وحدت انسان ارگانیک با طبیعت غیر ارگانیک"گویدمی

ن با طبیعت است، وحدت غیر ارگانیک، در واقع همان متابولیسم انسا

متابولیسم در واقع همان سوخت و ساز است، متابولیسم بدن انسان 
کند و انرژي را گیرد، تبدیل به انرژي میاین است که موادي را می

کند. شود و مجددا همین روند را تکرار میمیکند  تا تماممصرف می
لکه گوید آن چیزي که نیاز به توضیح دارد این وحدت نیست باو می

چیزي که نیاز به توضیح دارد در واقع جدایی ارگانیک زنده و این 
گوید آن چیزي که نیاز داریم بدانیم وحدت میشرایط نا زنده است.

انسان با طبیعت نیست بلکه جدا شدن این دو پدیده است. این درسی 
است که مارکس براي پروراندن آن ، کار خود را از اپیکور شروع کرده 

کشی در واقع کنیم به صورت آگاهانه از بهرهمیوقتی شروعاست. ما 
ماند و حال باید این شویم و وحدتی باقی نمیبا طبیعت دچار تضاد می

اي حل کنیم. باري این جدایی محصول رواج کار تضاد را به گونه
دستمزدي و سرمایه و در واقع نظام بهره کشی سرمایه دارانه است و 

شویم.بحث اصلی خود مارکس میاز همین جا ما وارد 

گوید آن چیزي که ما باید بگوییم وحدت انسان با طبیعت نیست او می
چون این وحدت وجود دارد ولی وقتی که جدایی بین انسان و طبیعت 

افتد باید چرایی این اتفاق را توضیح دهیم و باید در تاریخ اتفاق می
انسان جدایی بگوییم و توضیح دهیم آن چیزي که بین طبیعت و

گوید این جدایی همیشه در تاریخ میانداخته است چیست، مارکس
هاي وجود داشته است، مانند ستم بر زنان که همیشه در نظام

هاست که از طبیعت جدامردساالرانه وجود داشته است. انسان مدت
کند ولی آن چیزي که انسان را در میشده است و از آن بهره کشی

دهد رابطه کار دستمزدي و سرمایه محیط خود  قرار میتضاد کامل با 
داري در جامعه مستولی شد، است، به طور خالصه وقتی نظام سرمایه

این نظام جدایی انسان از طبیعت را در شرایط متفاوتی با گذشته قرار 
افتد، در واقع دهد که چگونه این اتفاق میدهد. مارکس توضیح میمی

آید کند که انگلس به کمک این بحث مییمارکس بحثی را مطرح م
و آن پیوند اکولوژیکی است. پیوند اکولوژیکی پیوند انسان و طبیعت 
نیست، پیوند دادن دگرگونی اجتماعی با  دگرگونی رابطه انسان و 
طبیعت است، پس انسان داریم، طبیعت داریم، رابطه بین این دو را 

یک تضاد داریم.داریم و هم چنین یک رابطه وحدت داریم و 

هاي اجتماعی که حاال بحث جدیدي هم اضافه شد و آن دگرگونی
کند و به وضعی در تر میرابطه بین انسان و طبیعت را هر چه دگرگون

آورد که امروز درآمده است، یعنی بهره کشی از طبیعت. یادم می
آید زمانی دور وقتی نوآموز بودم و کتاب هاي آموزشی و آثار می

ستی و مترقی هم در دست نبودند وقتی از مربیان و معلمان و مارکسی
نوبت ،پرسیدم بعد از حل نهایی تضادهاي اجتماعیرفقاي سیاسی می
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کردم زیرا میرسد پاسخ ناکامی، ناراستی دریافتدیالکتیکی به چه می
گفتد نبرد براي این پاسخ از آثار چاپ شوروي بیرون تراویده بود می

این یک وجه قضیه بود. مارکس خودش بعدها نظریه تسلط بر طبیعت 
ي سازگاري و وحدت بر طبیعت ي تسلط بر طبیعت را به نظریه

به نظام نوبتمتکامل کرد. با پیروزي انسان بر نظام بهره کشی 
رسد، بلکه بر عکس طرحی نو و انسانی در کشی از طبیعت نمیبهره

گیرند که این کار میشود.  در این مورد نیز برخی خردهافکنده می
داري انجام نشده و در کشی از طبیعت فقط توسط نظام سرمایهبهره

زمان اتحاد جماهیر شوروي هم این اتفاق افتاده است به خصوص در 
برداري کردند. جواب ما این گرانه از طبیعت آنجا بهرهسیبري که ستم

شیوه و است که هر اتفاقی که در اتحاد جماهیر شوروي افتاده ضد 
داري نبوده است و اتفاقا مواردي از این دست، پاشنه روش سرمایه

آشیل نظام شوروي شد، ثانیا واکنشی هم که نظام شوروي داشته 
داري واکنش صحیحی نبوده است، این نظام  در مقابل نظام سرمایه

واکنشی داشت تا بتواند رقابت کند و براي پیروزي سوسیالیسم در یک 
ي شوروي نافی ود را باال ببرد.  بنابراین نافی تجربهکشور تولید خ

نقطه نظر مارکس نیست زیرا هر چیزي هم که در شوروي اتفاق افتاد 
براساس نظرات مارکس نبوده است. البته آن چه که در شوروي اتفاق 

داري اتفاق افتاده کسري هم از آن چه که امروز در جهان سرمایه
ي استفاده ن مقدار اندك هم نشان دهندهافتد نبوده است. ولی همیمی

هاي نادرست در مقابل سرمایه داري است یعنی، اداي از روش
داري را در مقابل خودش در آوردن.سرمایه

خواهم براي شما بگویم. حاال بحث مختصر دیگري هم دارم که می
جنبشی در جهان به نام جنبش سبز مطرح است، جنبش سبز مانند 

گیري خود یا مانند جنبش چپ نو، در ابتداي شکلجنبش فمینیستی 
هاي رادیکال به دنیا آمد و مبانی بسیاري از نظرات خود را از اندیشه

کارل مارکس انتخاب کرده بود، همان طوري که جنبش چپ نو از نا 
امیدي چپ هاي آمریکایی از وضعیت چپ در آن زمان ناشی شد و 

م رادیکال بود اما بعدها راه اش هگیريشکل گرفت و در ابتداي شکل
به پست مدرنیسم برد و (البته بخش رادیکال آن بالنده مانده است). 
جنبش فمینیستی هم راه به لیبرالیسم فمینیستی برد یعنی معیار آزادي 

هاي فردي زن دانست، در واقع راه به جایی برد که در زن را آزادي
ي فردي مرد بر زن لطهکرد یعنی برعلیه سابتدا علیه آن مبارزه می

هاي فردي زن افتاد. کرد اما در نهایت خودش در تله آزاديمبارزه می
جنبش سبز هم بی برو برگرد جنبشی رادیکال بود چون به هر راهی 

دیدند چیزي رفتند میکه براي دفاع از طبیعت و محیط زیست می

لولی (و نه در رابطه ي علت ومعاصلیي ساز اینجا به عنوان زمینه
داري است. ساده) بحران محیط زیست وجود دارد و آن عامل سرمایه

ها و سبزها همیشه وجود داشته است، این تفاوت یک تفاوت بین سرخ
کنند ها داشته اند. آنها گمان میسوءتفاهمی است که سبزها به سرخ

چون ما نظریات مارکسیستی داریم و چون مارکس گفته مناسبات 
شود ما خواهان تولید ستمگرانه ، مینیروهاي مولدتولیدي مانع رشد

ي هر چه بیشتر  و  به هر قیمت هستیم. شاید رحمانهمالحظه و بیبی
ي استالین و نواستالین نیز به این سوءبرداشت کمک کرد. این تجربه

طور نیست، مناسبات تولید مانع رشد نیروهاي مولده است ولی نتیجه 
ت که مناسبات تولید اصالح شود تا ما بتوانیم ما از این جمله این نیس

رحمانه دست بزنیم. کارل مارکس و با ولع بیشتر به تولید بی
ها بودند که نظریه ي واقع گرایانه ي بحران ناشی از مارکسیست

فقر نسبی گسترشکه فقر وی اضافه انباشت که در همان حال
د ولع آمیز و نه به یابد، کشف کردند و بسط دادند.  ما نه به تولیمی

آمیز اعتقادي نداریم. ما به تولید عادالنه اعتقاد داریم، مصرف ولع
اندازي به طبیعت نکند، تولیدي که منجر به تولیدي که دست

کشی از انسان و بیگانه سازي نشود. بهره

کند در میمارکس زمانی که در موارد مختلف  از سوسیالیسم صحبت
راي تولید نه تنها ولعی قائل نیست بلکه کند که بمیواقع مشخص

براي تولید در ارتباط با  توزیع و استفاده از کار انسان و طبیعت حد و 
ها دارند از نظر مرزي قائل است. بنابراین انتقادي که سبزها به سرخ

اول و دهاي متگراییمن بی اساس است. مارکس از اخالق و انسان
است اما مارکس ، گرایشی خیلی صحبت نکردهزدهاحساساتی

رمانتیک  نیز داشت (منظور برداشت از عصر فلسفی رمانتیسم است) و 
شناسم، با نشان دادن او به عنوان انسان گراترین فیلسوفی که من می

تولید و مصرف ولع آمیز، آسیب هایش را به جامعه و هستی آدمیزاد 
اشته و به عدالت در نشان داد و به نقد کشید. بنابراین او ولع تولید ند

تولید باور داشته است. به هر روي ما اگر سبزهاي اولیه را بررسی 
داري دارند واقعا براي هایی که در مورد سرمایهکنیم، تحلیل

تواند یاري رسان باشد. در واقع میمارکسیستها کاربرد دارد و
ها همانطور که خود را باید مدیون فمینیستهاي مارکسیست
ي اخیر  بدانند باید مدیون یا مارکسیست چند دههسوسیالیست

سبزهاي اولیه هم بدانند چرا که آنها دریچه هاي جدیدي به نقد 
هاي سرمایه داري در اندازيسرمایه داري را باز کردند و در مورد دست

شوند. به هر میطبیعت که منجر به دگرگونی رابطه انسان و طبیعت
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هستند که باید به طور بنیادي ها روي از نظر من این جنبش
خواهی خود را مدیون مارکس و  مارکسیسم باشند.تحول

داري براي افزایش سود و سرمایه است. افزایش تولید در نظام سرمایه
به عنوان مثال عرض کنم، وسایل نقلیه عمومی نیاز به مداخله دولت 

هر نوع سر اقتصاد انگلستان آن گند بزرگ را آورددارد، تاچر که بر
کمک را به وسایل حمل و نقل عمومی شهرها از بین برد و لغو کرد و 
در نتیجه قیمت به اندازه اي باال رفت که این خدمات  رو به 
ورشکستگی رفتند. حاال بررسی کنیم افزایش بی رویه تولید براي 
افزایش سود بیشتر از یک سو و ناصرفه مند بودن وسائل حمل و نقل 

اي همزمان و آنها کنار یکدیگر بگذاریم وبا هم به گونهعمومی را اگر 
دهد جز آلوده تر شدن نمیببینیم ، نتیجه ايتعارض آمیز و سیستمی

ي انسان با توانیم دگرگونی رابطهمیبیش از پیش محیط زیست. حال
طبیعت را هم به راحتی در این مساله ببینیم و دریابیم دگرگونی روابط 

چه تاثیري بر دگرگونی روابط انسان با طبیعت تواندمیاجتماعی
بگذارد. 

آلودگی محیط زیست منجر به اعتراض و مقاومت مردم در مقابل 
هاي خودکامه و که حکومتشود، اعتراض مردم در جاییمیدولت

ایم با ستمگر وجود دارند و ما این را بارها در سرزمین خود تجربه کرده
اند غرب که دمکراسی را تجربه کردهشود ولی در میسرکوب روبرو

(از حرف من این برداشت را نکنید که اگر دمکراسی لیبرالی عینا در 
دهد، اگر وقت بود این را هم میاینجا هم پیاده شود نتیجه خوبی

توضیح خواهم داد.) به هر حال در غرب چون از سرکوب عریان 
دفمند و نهادینه هبا برنامه وشماري سیاستهايشود از نمیاستفاده
شود، یعنی انداختن آلودگی محیط میمغالطه آمیز استفادهو شده 

زیست بر گردن کشورهاي کمتر توسعه یافته و جهان سوم، این را اگر 
ها گویند یعنی چی؟ آیا آمریکاییمیبراي اقتصاددانان لیبرال بگویی،

را فرستند در شهر و کشور شما. (اینکنند میمیدودشان را فوت
یکی از همین اقتصاددانان لیبرال به خودم گفت.) بگذارید با مثالی 
بحث را روشن کنم کوشش بسیاري به وجود آمده است که سوخت 
فسیلی را تبدیل کنند به سوخت اتانول، چون استفاده از سوخت 

هاي فسیلی در خودروها آلودگی محیط زیست اتانول، به جاي سوخت
برد. اتانول از چه چیزي به وجود میمصنوع و شهرها را از بین

آید؟ یکی سویا، یکی ذرت، یکی نخل روغنی. تقاضا براي ذرت و می
تبدیل آن براي تولید اتانول، باعث اعتراضاتی شده، که اولین اعتراض 

گرا در جهان انجام شد به نام به این امر توسط یک مارکسیست عمل
دم جهان سوم نباید خاك فیدل کاسترو. او بود که اعالم کرد ما مر

(نظر مارکس در بارهی کشاورزي و استثمار خود را استثمار کنیم.
خاك را نیز به یاد آورید.)  نباید کشاورزي خود را استثمار کنیم و 

هایتان کم خوراك خود را بدهیم، تا شما اتانول درست کنید اتوموبیل
ی به هر روي دودتر شود و رفاهتان به قیمت فقر وگرسنگی بیشتر. ول

افزایش ناگهانی تقاضاي ذرت باعث شد که فقط در مکزیک بین 
یک و نیم میلیارد ضرر کند، حال باید پرسید 2011تا 2006هاي سال

یعنی چی که مکزیک ضرر کند؟ کشاورزان مکزیکی ضرر کردند، 
ها بودند و زارعانی که در واقع پشتیبان اصلی جنبش انقالبی زاپاتیست

داد و مین دیدند زیرا امریکا به ذرت کاران خود سوبسیدهستند، زیا
کنندگان عادي خریدند. این مصرفتر میآنها باید غذاي خود را گران

ذرت بودند که ضرر کردند براي اینکه آنها ذرت را به عنوان غذا 
ي کنند و این آمار در سطح جهان باالتر هم هست، همهمیمصرف

میلیارد دالر زیان دید و جهان سوم 16به جهان در این فاصله نزدیک 
ي امر  با اعتراضات مردم روبرو شد، و به میلیارد دالر.  نتیجه9,3نیز 

طی %10تا 5هاي اتانولی عنوان نمونه در اروپا مصرف سوخت
سالهاي اخیر کاهش پیدا کرد. اما در امریکا هنوز فشار براي 

ست.جایگزینی سوخت اتوبوس با غذاي مردم باال

هاي سویا در آرژانتین در مورد سویا اگر بخواهم بگویم تمام کارخانه
هاي آنها دارها و صاحبانش که براي طبقه کارگر و حقوقکه کارخانه

خواستند کارخانه را طبق قانون اداره نمیرفتار درستی نداشتند، اگر
حد کنند ، کارخانه توسط دولت آرژانتین مصادره و به کارگران همان وا

ها مسلط شدند، واگذار شد و اتفاقا از زمانی که کارگران بر این کارخانه
هاي کارخانه از بین رفت و از زمانی که این اتفاق افتاد قیمت زیان

سویا هم افزایش خاصی نداشت. اتفاقا ایران هم یکی از مشتریان 
سویا از آرژانتین هست.

یک کلمبیا، مناطقی در مورد نخل روغنی هم بگویم، در سواحل پاسیف
هست که این دولت ریاکار و ضد کارگري فعلی کلمبیا که تمام 
تالشش از بین بردن جنبش مسلحانه انقالبی کلمبیا یا همان فارك 
است، زمانی که به قدرت رسید قانونی را گذراند با عنوان حفاظت از 

اند که در آن سیاهان زندگیسواحل پاسیفیک. آن سواحل مناطقی
شان به آن منطقه خود داستانی ها که تاریخچه رسیدنند. آنکنمی

مفصل دارد، در آنجا زندگی خاص خود را داشتند و بر روي خاك با 
هاي خالی شروع به کشت کردند و بعد محیط زیست زیبایی در دست

آنجا به وجود آمد، به نحوي که این دولت ریاکار فعلی آن منطقه را 
شود که میو گفت شرایطی ایجادمحیط زیست ملی اعالم کرد

ساکنان این مناطق بتوانند سود سرشار ببرند. اما این فقط ریاکاري 
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ي اقتصادي نولیبرالی به سواحل پاسیفیک و بود، چندسال بعد حمله
سرزمین هاي سیاهان آغاز شد، گیاه نخل روغنی را به این مناطق 

زمین ها را خریدند و بردند و از فقر مردم استفاده کردند وبخشهایی از 
بعضی از اراضی را تصرف کردند و محیط زیست زیباي آنجا را زیر 
کشت نخل روغنی نابود کردند. خاك را نابود کردند، چون گیاه نخل 

اورد، نخل روغنی براي چه میروغنی به خاك فشار زیادي
میخواستند، براي اینکه به امریکا صادر کنند، که در آنجا سوخت 

ولید کنند و مردم نیویورك وشیکاگو و لوس آنجلس آلودگی اتانول ت
کند ، بیشتري به خود نبینند و این کار اگر هستی مردم را نابود می

ي دیالکتیکی دگرگونی اجتماعی و خیال. باري این است رابطهبی
کش تر از طبیعت .  تصرف بهره

جنبش کارگري ومحیط زیست

در سمینار محیط زیست)(متن سخنرانی 

ثقفیعلیرضا 

ي خوبی هاقرار نبود من در این برنامه صحبتی داشته باشم. ولی بحث
اشکالتی داشت که باید روي آن صحبت کنم. هابعضی بحثشد که

توانم بگویم که میزیست ندارم و امامن تخصصی در محیط
ازوانم تزیست چیست؟ میي کارگري براي بحران محیطهاحلراه

بکنیم که مسایل بایدکارچهماکهبگویمکارگريفعالیکموضع
روزنامه شرق را خواندم که دراي محیط زیست حل شود. پریروز مقاله

فروشکارشانکهاندکردهکشفچاپ شده، دفتري را در تهران 
و... این اینقدرکبدتومان،میلیون20کلیه. استانسانبدناعضاي
هاي کند تعدادي دالل و کارمند دارد. حقوقمیما کاردفتررس

گفتهدفترآنمسوول. دهدمیکارمندانشبهتوماندومیلیون 
ارتباط داریم و هر مرگ مغزي را به هابیمارستانپرسنلباماکهبود

ان طرف ي فرستیم .با خانوادهمیهایمان رامی دهند. ما داللما خبر
60میلیون فروختیم 40خریده بودیم ثال قلبی راکنند. ممیصحبت

میلیون و 30میلیون فروختیم 20میلیون تومان و کلیه را خریدیم 
همینطور کبد و سایر قطعات بدن . خیلی روشن و واضح یک بنگاه

یا30درآمدازنیزطرفخودوکندمیکارچنینایناقتصادي بزرگ 
ویا چنین تجارتی ممنوع نیست . کند و گمیصحبتماهدرمیلیونی40

خواهم میمن از همین جااند.روزنامه گزارشش را نوشتهکه توي
کارگري براي حل مطلبی را بگویم دیدگاه جنبش کارگري یا دیدگاه

استمحیطیزیستمسایلآنهاازیکیموجود که يهامعضل
م که به البته شاید بعدا یک چالشی با آقاي مالجو داشته باشی.،چیست

کار از ابتدایی که نیروي کار وجود داشته کاال بوده طور کلی نیروي
و چه به صورت داريسرمایهدوران ماقبل چه به صورت برده در

کهاصلیمسایلازیکی.کارکندخواهدمیصنعتکارگر که در
سطحدرچهوایراندرچهاستمواجهآنباکارگريجنبش
. است"کارنیرويخریدنرتیب ارزان هر تبه"مسالهجهان،

درکهییهابحراناالن،همینکهالتیمعضومشکالتازبسیاري
حلراهبینممیداريسرمایهنظاموداريسرمایهکشورهايسطح

خریدن نیروي کار است. چرا چین االنارزانآنبرايداريسرمایه
جاي جهان چیزي االن در هرتواند بازار جهانی را بگیرد؟ مامی
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وخریدانسانآنجا زیرا. شدخواهدچینازتر گرانکنیمتولید 
دو اقتصاد این. طورهمینهنددر. سنت40روزيباشودمیفروش

جمعیتنفرمیلیاردونیمدوبزرگ آسیا، یعنی هند و چین نزدیک 
شود. میترین شکل خرید و فروشدارند و نیروي کارشان به ارزان

موبایلها و قطعات الکترونیکی که بازار جهان را گرفته ، یاري همینبس
.شودمیتولیدهندوسامسونگ در چین تمام تولیدات اپل،

آغازاصطالحبهکهشدبسته1992سالدرکهنفتاقرارداددر
که همه روي آن توافق داشتند این اي بود تنها مادهسازيجهانی

در. باشدآزادمحدودیتگونهاز هر نیاري دتجاآزادمناطقکهبود 
درکارقوانینکهاقتصادي کیش نیز دیدم گذاريسرمایهيهافرم
ماقراردادکارفرما به ارگر وکبینروابطونیستحاکمآنجا
.داردبستگیکارفرماوکارگربین
تجاريآزادمناطقکهکسی.استتجاريآزادمناطققوانینجزو
کند هیچ مسوولیت در قبال تخریب محیط زیست میگذاريایهسرم

و صدایی شد در منطقه آنکه سرخصوص بعد ازه ندارد. این را ب
خطرناكضایعاتازبسیاريکهمکزیک.. دوالسماکیا.

.اندارسرمایه،بودندخریدهکهمناطقیدرکردندمیدفنجاآندررا
ي نفتا هارا گرفت، دادگاهموقعی که دولت مکزیک جلوي این کار

را محکوم کرد و جریمه کرد چرا که حفظ محیط دولت مکزیک
شود. مانع از گسترش زیست نباید مانع گسترش تجارت

گذاري شود.سرمایه
سود که که آنجاایم که بنیانش بر این استوار است ما با نظامی مواجه

خورد دوستان میننداشته باشد به دردکرد. اگر سودباشد باید کار
بچهتادواستممکنارزدمیچقدرکنندمینگاهگفتند این زمین را

من این است که برايمهماما. شوندسیربخورندرامحصوالتش
داريسرمایهنظام خرید و فروش این چقدر براي من سود دارد. این

است.
ینیزم،داشتهاي نهاخ. نیستاستثمارگرطرف بسیار آدم خوبی است 

ارزدمیاین زمین یک میلیارد تومان..جاده قرارگرفته.کنارداشته
آپارتمان نصف این قیمت بنشیند درختانش را قطع یکدرتواندمی

هم بزند. این حقش است. مثال یک را بهاش  سیستم قدیمیکند و
منطقی دارد که هر چیز داريسرمایهسیستم معلم بازنشسته است ...

سال قبل که کنار دریاي خزر15-10آن درست است. که سود دارد
تبدیل به اش  االن همهدیدي ولیمیرفتی از کنار جاده دریا رامی

فروشند میخرندمیاندویال شده حاال نهادهاي نظامی، آن ر ا فروخته
قدرت ناند نهادهاي نظامی انتظامی، وابستگاو کلی هم پولدار شده
پس خیلی م به دنبال آنند که به دنبال سودند.آنها مقدمند و بقیه ه

کاالئی شدن آن توان گفت اشکال تخریب محیط زیست وروشن می
. استداريسرمایهمحور اصل نظام سود

منطق جنبش کارگري، من به عنوان یک فعال کارگري به 
حاکم داريسرمایهتا هنگامی که نظام توانم بگویممیطورمشخص

محیط زیست تخریبجلوگیري ازفتی در زمینهاست ما هیچ پیشر
را مانپیدا نخواهیم کرد. چرا چون مگر ما چقدر نیرو داریم. نیروهاي

کنیم.جمع می
بود که براي مقابله با جنگ با چکش به جان یکشیش

نمادین. چکش که مقابله با جنگ به طوربود،افتادههاموشک
ند گجنحفظ محیط زیست میکند. آنها که براينمیموشک را کاري

منطقوداري کنند تا آن زمان که سودطلبی سرمایهمیو مبارزه
توان می.کردشودنمیکارينشود،کشیدهچالشبهداريسرمایه

ساحل کهاعتراض کرد. به کجا به چی اعتراض باید کنیم؟ به این 
هاخواهد به این اعتراضمیدریاي خزر فروخته شده چه کسی

ها فروخته شده در فروش اعتراض کنیم که جنگلرسیدگی کند.
نهادهاي قدرت سهم دارند. ها نهادهاي قدرتمند سهم دارند.لجنگ

خرند. میجنگل راي اقتصادي زیادي تشکیل شده زمینهاآالن بنگاه
اعالم کردند که هادر روزنامهفروشند.میهم هستند کههاشهرداري

از قبایل به اي عدهکنار شهر کهمین بزرگی را درشهرداري اهواز ز
دارسرمایهنفر کردند، به دومیجدادي در آن زندگیاطور آبا
این . کردندبراي تمام اینها نهادهاي قدرت سند درست اند.فروخته

این درشود میلیاردها میلیاردمیفروشویی که خریدهامینز
تمام . شاهد بودیم.کنندیدیگر میی که علیه همهاافشاگري

.انددادهعلمیهي حوزهبهکمکي اطراف ورامین را براي هازمین
د اینها را گفت. ما که چیزي نگفتیم . خودشان انژآقاي احمدي

. شودمیهزار میلیارد تومان 7،هزار هکتار است7گویند. می
ممکن د...هاست.تنها راهی که وجود دارحرفاین ازبیشتراختالسش

گاهزیستتاچند. شودبیشترآبشاست اعتراض کنیم زاینده رود 
صداوسر. کنندرعایتراحیواناتگاهزیستتاچندراجنگلتاچند
داري بینان اصلی نظام سرمایهفایده چندانی ندارد  باید ولی بیافتدراه

ارزمانی این وحدت اگر کنممیبه چالش کشیده شود. من گمان
کنندمیدفاعزیستمحیطازکهکسانیتماممیاندرراتفکراین 
کنند... اینها بخشی از آن تخریبی میزنان وکودکان دفاعحقوقاز 

زنانش، بر،شانکودکبرگیرد داري صورت میمایهسرتوسط است که
باید دگرگون شود.داريسرمایهکند نظام نمیکارگرانش رحمو
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حفظ محیط زیست مساله کارگران آیا مسایل
ش کارگري است؟بجنو

ي زمین را از بینهاتمام ثروتداريسرمایهسیستم 
برد. جهان محدودي داریم که امکان توسعه نامحدود می

عملداريسرمایهآن هم به این شکلی که ،را ندارد
دانیم که کارگران با مسایل بسیار حادي روبرو می.کندمی

شان مربوط است. معیشتزندگی و یلی که با هستند مسا
کار ندارند، نان ندارند، به شدیدترین وجه استثمار

ي و... هزاران مسالهشوند، حقوق معوقه دارند و...می
،توجه به این شرایطدیگري که با آن درگیر هستند. آیا با

تواند به یکی از میمسایل حفظ محیط زیست
ل شود یا این که باید صبر کنیم ي کارگران تبدیهاخواسته

بعد بیایم براي محیط نابود شود و داريسرمایهوقتی که 
این سوالی بود که در بخشی از ؟زیست کاري کنیم

سمینار محیط زیست و جنبش کارگري از حاضران 
از دیگر دوستان به ،پرسیده شد، همچنین بنا به ضرورت

ایی است که خوانید پاسخ همیشکل کتبی. آنچه در زیر
به این پرسش داده شده است. 

*********

از این که شما یک قیدي گذاشتید که جنبش مالجو:محمد 
کارگري این قدر توان دارد با توان چنین توان محدودي، آیا معقول 
است که چنین توان محدودي را اختصاص بدهد به مسایل زیست 

کارگري ضعیف محیطی یانه؟ من این نکته را بگویم این که جنبش
ي مهمی است که هااست یا قوي است، محلی از اعراب دارد، بحث

.شومنمیمن وارد آن

 طبق آمار منتشر از بانک جهانی در سال
که سهم مصرف جهان بر حسب 2008
کند ده مشخص میاهاي درآمدي ردهک

درصد مردم جهان با باالترین درآمد یعنی 
نفر مسوول میلیون700چیزي در حدود 

ین اکثریت قاطع مشکالت دنیا هستند. تخم
درصد مردم فقیرتر جهان 40زده می شود که 

درصد از منابع طبیعی را مصرف 5کمتر از 
درصد مردم فقیرتر یعنی چیزي 20می کنند. 

میلیارد نفر کمتر از دو درصد منابع 1,5حدود 
کنند. اگر همین فردا به جهان را مصرف می

ي طریقی یک میلیارد مردم فقیرتر از صحنه
رف منابع طبیعی و گیتی محو شوند در مص

میزان آلودگی تغییر بسیار اندك رخ خواهد 
میلیون مردم ثروتمند جهان 700داد، اما اگر 

فقط سطح زندگی متوسط را در پیش بگیرند 
ي گیتی حذف شوند، و نه آنکه از صحنه

حجم آلودگی جهان نصف خواهد شد.
مجله دانش ومردم) (زمین درآتشدان آزمندان -
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سال گذشته. چه کاري سرمایه و دولت مدافع 20نگاه کنیم در این 
خواسته انجام بدهد و نهایتا آن میسرمایه در خصوص کارگران

است. با مقاومت جنبش کارگري با شکست روبرو شده اش  پروژه
خواسته موقتی کند نیروي کار را، امنیت شغلی را از بین ببرد. این می

سازي نیروي کار را انجام دهد خواسته ارزانمیکار را انجام داده .
خواسته طرح استاد شاگردي را عمومیت بدهد من می،انجام داده

گذارند کنار ولی با قوت بیشتر با میتصورم این است که اسما این را
دهند. چهمیدانیم اسمش چیست در دستور کار قراررحی که نمیط

خواهم بگویم که جنبش کارگري آن چیزهایی می؟خواهم بگویممی
که طبق تعریف کالسیک موضوعات اصلی خودش است نیز موفق 

کارگري تعریف ي نیست. اما چرا شما مساله محیط زیستی را مساله
خواستم مطرح میي خودمهاکنید؟ آن چیزي که من در حرفنمی

کنم چیزي جدا از مساله کارگري نیست. چرا شما در کارخانه براي 
کنید که صد تومان بشود دویست تومان اما به این میدستمزد مبارزه

ي کاري ندارید که بعد از این که از کارخانه آمدید بیرون، هزینه
ساله آلودگی سالمتی شما از صدتومان به دویست تومان نرسد. این م

کارگران است و يمسالههم هواي تهران مساله کارگران نیست؟ این 
دیگران. با این تفاوت که دیگرانی هستند از این مساله ي هم مساله

ص لَبرند اما کارگران آن منافع را ندارند آن  هزینه را خُمیمنافعی هم
شوند. مساله زیست محیطی بیرون از مسایل کارگريمیمتحمل

نیست. پیوند جنبش کارگري و جنبش ناموجود محیط زیستی این 
در هانیست که دو چیز جدا از هم هستند و به هم گره بخورند. این

برند میماهیت یکی هستند. آن کسانی که جنبش کارگري را جلو
ي زیست محیطی را در دستور هاهمان کسانی باید باشند که جنبش

جدایی وجود ندارد. در چارچوب کشوري دهند. این میکارشان قرار
مثل ایران و همین طور در جاهاي دیگر. این جدایی تصنعی ساخته 

شده است. 

دو سه تا مسایل دیگر هم بگویم. فقط مساله آلودگی نیست. مساله 
خورد. کشاورزي میفرسایش خاك. بیشترین صدمه را چه  کسی

مرفهی که االن ي هزند. آیا به آن طبقمیصنعتی به چه کسی صدمه
ي ارگانیک هاکند نه چون مغازهمیشما بود ارتباط پیداي محل اشاره

را گیر بیاوریم. مساله فقط هاتوانیم آننمیخودش را دارد که ما
فرسایش خاك و فروش خاك نیست. آلودگی صوتی و آلودگی هوا 

الي آید براي اورال بامینیست. دریاچه ارومیه که این بال سرش
رود میمرفه از ارومیهي سرش اتفاق افتاد. خیلی که فشار بیاید طبقه

جا که این مشکالت نباشد که البته تهِ رود آنمی،رودمیاز ایران
خواهم میزمین که نامحدود نیست.ي بن بست است کرهاش  ته

ي هابگویم بار فشار مسایل زیست محیطی هر چه شما به الیه
شود. به میشوید بیشترمیتر زیرین جامعه نزدیکتحتانی طبقات
سرکوب و دستمزدها چیزي جدا از مسایل زیست ي عبارتی مساله

یک چیز هستند که در دو ساحت هامحیطی براي کارگران نیست. این
دهند یکی در خانه یکی در کارخانه یکی در خیابان. و میمتفاوت رخ

خانه هر سه جا متحمل این کارگر در کارخانه در خیابان و در
شود. میمشکالت

*********

کنم اصناف و طبقات فرودست در ایران میمن فکر-ابراهیمی
پرستاران و ... در یک هم سرنوشتی به سر مانند کارگران ، معلمان،

نیست براي اینکه وضعیت این هم برند پس مسایلشان از هم جدامی
کنم میآموزشی اشارهک مسالهسرنوشتی بهتر تشریح شود من به ی

حال سازي درهاي خصوصیاالن آموزش عمومی تحت تاثیر سیاست
محو شدن است. مساله آموزش به صورت مستقیم به زندگی معلمان 

شود اما مخاطب آموزش عمومی فرزندان کارگران ، میمربوط
جامعه هستند، پس مواجهه با این موج پرستاران و زحمتکشان

فقط مساله معلمان که اولویت دولت فعلی است،سازيخصوصی
رایگان نیست بلکه مساله تمام کسانی است که از آموزش عمومی

شوند پس به همان اندازه که معلمان باید به این روندمحروم می
با این معترض باشند کارگران و دیگر اقشار نیز باید حساس باشند

عاالن محیط زیست نیست، نگاه، مساله محیط زیست نیز فقط مساله ف
همه کسانی يمساله،ضمن نباید فقط مساله کارگران تلقی شوددر

سیستم مسلط در پی یک زندگی بهتر هستند که است که خارج از
يبه این مسایل هم از حوزهمحیط زیست جز اصلی آن است. من

زیست را مساله همه کنم، اگر محیطمیکار خودم، یعنی معلمی نگاه
نیز وجود شود اگر معلمانیظر بگیریم، مساله آموزش مطرح میدر ن

شان مساله باشد، به واسطهداشته باشند که تباهی محیط زیست براي
وثر و مفیدمتوانند میبزار آموزشی که در اختیار دارند در این قضایاا

.باشند، هر چند سیستم رسمی آموزشی عالقه اي به آن نداشته باشد
توانند با هم سر مسایل مشترك، برنامه ان و کارگران نمیاما چرا معلم

ها و و اتحاد داشته باشند، پاسخ مشخص است، فقدان تشکلمشترك
هاي کارگري و معلمان. البته وضعیت تشکلهاي مستقلاتحادیه

آموزش ما تشکل يعرصهکارگري به مراتب بهتر است اما در
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معضلی که در باشد. ما با هرمستقل نداریم که نماینده منافع معلمان
شکحوزه زیست خودمان روبرو شویم اگر دنبال راهکار بگردیم، بی

ستااولین و اصلی ترین کار تشکل یابی مستقل اصناف 

*********

این مساله که مطرح شد جالب است. این که مساله محیط -ثقفی 
کارگر است. هیج بحثیي بر دوش طبقهاش  زیست بیشتر هزینه

نیست. ما تحقیقی داشتیم که آلودگی هواي تهران روزانه سی نفر را
، سدسازي و... مطلب داشته ایم. همیشه ها آبکشد. روي مساله می
روي مساله محیط زیست حساس بودند. جزو زندگی ماست. هاچپ

اند اما اگر به چشم قبال هم آقاي آقاجري هم چندین مقاله نوشته
مساله دیگري ،نداریماي قويي چرا که رسانهدیده نشدهنیامده و

است. اما بحث جنبش کارگري و مساله محیط زیست تمام آن چیزي 
گیرند کارگر هستند با این میکه دوستان گفتند تمام کسانی که مزد

شان مشارکت شود به زندگیمیاي که مربوطتعریف توي هر مساله
توانیم به کارگران نمیست. ماهادارند. آن چیزي که مهم است اولویت

خواهیم علیه آلودگی محیط زیست میبگوییم تشریف بیاورید ما
کنیم را ما تعیین نمیهااعتراض کنیم. ممکن است نیایند. این اولویت

توانیم بگوییم بیا بیرون کند نمیمیکارگري را که زیر خط فقر زندگی
براي محیط زیست تظاهرات کن.

از ایران خودرو در تابستان وقتی فیش حقوقی را دادند گزارشی داشتیم
قطع شده هاسه هزار کارگر فیش حقوقی شان صفر بود. اضافه کاري

مبناي دریافتی شان اجناس قسطی گرفته بودند. خب بود. کارگران بر
شان صفر است این کارگر روي وقتی سه هزار کارگر فیش حقوقی

ما بهش بگوییم بیا ،پنیر مشکل داردنان و ،اشمسایل اولیه زیستی
بحث ،دهد. بحثنمیبراي محیط زیست... به حرف ما گوش

آوردهاي مهمی داشته اند. ي کارگري دستهاست.  تشکلهااولویت
ي کارگري صحبت هاتوانستیم از تشکلنمیده سال پیش ما اصال

وجود کنیم. االن تشکل کارگري داریم. کانون مدافعان حقوق کارگر 
توانیم... زندان رفتیم تظاهرات کردیم دستگیر کردند میدارد و ما

اخراج  کردند. اگر هر جا یک تشکل کارگري بخواهند بوجود بیاورند 
ند توانستکارگرانتواند جلویش را بگیرد. در بسیاري موارد نمیدولت

ي نمونهندو جلویش را بگیرکه قراردادهاي موقت را لغو کنند 

کارگران مبارزه کردند و .پتروشیمی ماهشهر، ... تبریزش  امشخص
اند یک چیزهایی به دست آورده اند. این طوري نیست که نتوانسته

کارگران دولت را عقب بنشانند. اگر بیشتر تالش کنیم حتما بیشتر هم 
آوریم. خب ضعیفیم. بله. درست است نیروي اجتماعی میبه دست

خود اي را خواستههاخواهم بگویم اولویتمیزیاد قوي نیستیم. اما
کند. ما قبول داریم مساله محیط زیست میجنبش کارگري تعریف

کارگر مساله ي بسیار مساله مهمی است.  حتا مساله هنر براي طبقه
کارگر حق دارد براي خودش تاتر خودش را ي مهمی است. طبقه

ان داشته باشد. داشته باشد. شعر خودش را داشته باشد آزادي بی
سینماي خودش را داشته باشد براي این هم باید مبارزه کرد. 

کنند. میرا خود کارگران تعیینهااولویت

*********

مسایل و مشکالتی که محیط زیست را فرا گرفته - مازیار مهرپور
تهدیدي براي ادامه حیات انسان و سایر موجودات است. کارگران هم 

دهند بدون این که میمعیت انسانی را تشکیلکه بخش بزرگی از ج
ویرانی محیط داشته باشند مستقیما از این کمترین نفعی در تخریب و

بینند. آلودگی هواي شهرهاي بزرگ یا وقوع آسیب میمساله
ست و سایر هانابودي جنگلي ویرانگر که نتیجههايسیالب

کی بر زندگی مشکالت ناشی از تخریب محیط زیست تاثیرات دهشتنا
گذاشته و خواهد گذاشت. اتفاقا کارگران در مواجهه با چنین هاآن

اندارسرمایهیی دچار مشکالتی به مراتب بیشتر نسبت به هاپدیده
ي هوا و هاي ناشی از آلودگیهاگردند چرا که رویارویی با بیماريمی

ن بیش از آور بهداشت و درماي سرسامهاآب آشامیدنی و ... با هزینه
تر شده است. پیش سخت

جا وجود دارد این است که عامل از طرف دیگر مساله اساسی که این
اصلی آسیب رساندن به محیط زیست از تخریب الیه ازن و گرم شدن 

ي گیاهی و جانوري هازمین گرفته تا از بین رفتن بسیاري از گونه
ست یافتن به سود ان براي ددارسرمایهو عملکرد هارفتاري نتیجه

بیشتر است. سیستمی که کسب سود بیشتر، شالوده و بنیان آن را 
ي آن در هابنديو اولویتهاگذاريدهد و تمام سیاستمیتشکیل

و مراکز تولیدي استوار هاجهت حفظ و گسترش سود صاحبان کارخانه
هزینه بیشتر در جهت براي اختصاصاي شده است، عالقه و انگیزه
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نخواهد داشت. حفظ زمین براي اي گیري از انتشار گازهاي گلخانهجلو
دست چندم این چنین نظامی است. آنچه ي ي آینده دغدغههانسل

اهمیت دارد کسب سود بیشتر و بیشتر به هر قیمت است . کارگر 
همان طور که تاکید شد بدون این که کوچکترین نفعی در ایجاد  

ي ناگوار آن هاد خود قربانی پیامدفجایع زیست محیطی داشته باش
است. تغییر این شرایط بدون این که اساس این مناسبات سودمحور 

غیرممکن است. این را گذشت زمان براي مورد تعرض قرار گیرد،
از جمله فعاالن دلسوز زیست محیطی هم به هابسیاري از انسان

اثبات رسانده است .  

دارد تا با تغییر این سیستم، ورق را طبقه کارگر این توان و قدرت را
به سمت دیگري برگرداند و از تخریب بیشتر محیط جلوگیري کند. 

ي علمی که به آن دست یافته  و با هابا توجه به پیشرفتچرا که بشر
اش  به خوبی قادر به حفاظت و حراست از محیط دانش امروزي

باشد . میزیست

*********

هاي (دادخواهانه) نباید نظر ه یقین تشکلب-اصغر زادگانعلی 
خود را به یک شکل از بیداد و یک قشر خاص جامعه داشته و چشم 

و نه به ها و عموم مردم که از دسترنج خودبر روي سایر نابرابري
کنند، بردارد.میوار گذرانانگلصورت 

تبدیل شود، به دگاه و یک قشر  خاصاي به یک دیهر گاه مبارزه
محکوم به شکست بوده ، چرا؟ در نظر بگیریم که رانندگان جبر

ساعت کار روزانه و 16شرکت واحد بگویند: دستمزد ما یعنی در برابر 
مقدارمعینی حقوق. شهرداري هم با فرض محال اداي دین کرده 
چنین خواستی را جامه عمل بپوشاند. نتیجه! کارگران قسمت فنی ، 

ست ، حسابداري و... دستمزشان خدماتی، کارمندان دفتري زیرد
گویم: ولش کن! میهمچنان ثابت بماند. من اگر کارگر خدماتی باشم،

ي اتوبوس را برق بیاندازم، مگر راننده به فکر من  بود؟ چرا شیشه
خودش این کار را بکند.

ي اتوبوس هستند به همین به درستی دیگرانی که در رابطه با راننده
کنند و  حق  هم دارند! چرا کامل خودداري میسادگی از ارائه خدمات

راننده وقتی به دادخواهی برخواست به  فکر ما نبود؟

و کارمندان در انگلیس (که همه ما اناي از اعتصابات کارگرنمونه
کنند، آتش دانیم) پرستاران به خاطر ازدیاد  حقوق اعتصاب میمی

کنند و نتیجه مثبت میها به آنها پیوسته و خلبانان هم پرواز ننشان
براي همه.

بخش تمام ابعاد (باید و براي پیروزي و فراگیر شدن مبارزات رهایی
میلیون 40باید) در نظر گرفته شود و از آنجایی که نزدیک به 

خور آنها ي نیروي کار در کشور ما وجود دارد و به همراه نانفروشنده
شود به مربوط  میهااییمیلیون نفر برسند، پس تمام نارس60بالغ به 

ندارم. قیقی آمار دالبته من ي ملت (به جز غارتگران) که همه

ي کارون حال که دریاچه ارومیه به حد نابودي رسیده است، رودخانه
آرزوي هاها، جنگلبحران است، زاینده رود ، کوهستاندر سطح 
هواي پاك

تقیم و غیرمستقیم تمام این مواهب طبیعی را ما ملت درمانده، مساز 
، زاینده رود هسازي هواي آلودشویم. جنگل چوب و پاكمند میبهره

محصوالت کشاورزي، کارون نیشکر، ارومیه انگور و سیب وکوهستان 
گوشت و لبنیات و...

کنیم همه ازمواهب پوشیم، تنفس میخوریم و میهر آنچه که می
نباشد، اتوبوسش ي اتوبوس به فکر مکانیکاست. اگر رانندهتطبیع

شود یک اتاق ماند) میمیدر میدان راه آهن (مانند خر درگل
مصرف  آهنی. پس مکانیک جزیی از راننده است و اگر راننده بی

جزیی از کشاورزي  و کشاورز محتاج کارمند ثبت  احوال و اسناد و... 
ي هاما مانند آچارهاي دست  چارلی چاپلین هستیم و طبیعت مهره

.نقاله

ي ما در اي درنگ کنیم، ماشین قتال سرمایه همهاي واي اگر لحظه
کشد!!ي پرنشدنی خود میجهان را به معده

راه کارها:

فعالین محیط زیست باید تشکل داشته باشند نه مثل -1
ان و هاي سرپایی که شکست جنبش کارگرتشکل

توجهی  به در ایران از مزدك تا امروز به بیزحمتکشان
ها هاست و ضربات مدام بر پیکر تشکلتشکلاین گونه

از خودخواهی وخودمحوري افراد و اعضاي جامعه 
به بعد 56هاي گیرد. به انشعابات سالسرچشمه می

رجوع کنید.
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از سر، من چرا که دور هم جمع شدند هر چند نفري 
عمل به اینکه من از رییس نباشم و دستور  ندهم (با

ي مبارزاتی دارمسابقهآالن سال هزار و سیصد و بوق تا
گرایی و در نتیجه عدم شناخت و در اصل فرقه و فرقه

دشمنان مردم 
هاي ها براي ارتباط با تمام تشکلسازي و اعزام آنکادر-2

سیاسی رادیکال در کشور
گیري مراکز ها براي عضوتوضیح اینکه بهترین محل

علمی و کارمندان فرودست سازمان به خصوص محیط 
هستند.نان با

ي روزنامه فروش نشریات با نشریه کاغذي که در دکه-3
قیمتی قابل دسترس براي همه آماده  گردد که در آن از

ي محیط زیستی ساده و همه فهم (بدون استفاده هابحث
و روشنفکرمابانه که براي همه از لغات سیاسی وارداتی 

سواد این لغات ي مردم قابل درك باشد، خب من کارگر
اشرا ندارم اما به قول زنده یاد شاملو در سفرنامه

هاي ي فارسی معادل فارسی ندارد. داستانگوید، کلمهمی
هاي اجتماعی، اقتصادي و کوتاه در رابطه  با بحث

که  مردم عادي مساله محیط زیست مطالب جذب کننده
.را بفهمند

سیاسی که از سخت ترین هاي ارتباط با تشکلنحوه-4
ایم از شما حمایت گفته شود ما آمدهاست. اگرمراحل

.استکنیم. شکست
هاي حقیقی و حقوقی ایم زیر چتر کمکاگر گفته شود آمده-5

.شود انسجاممیشما باشیم

اند؟آیا کارگران با محیط زیست بیگانه

خسرو صادقی بروجنی

از باور عمومی در میان کنشگران اجتماعی سیاسی و حتی برخی
فعاالن کارگري بر این است که کارگران به دلیل موقعیت معیشتی که 

ها از اولویت برخوردار نیست. دارند، مسائل زیست محیطی براي آن
نماید اما عدم روشنگري و آگاهی چنین تحلیلی گرچه درست می

و "کارگر"معناي دو سوي این رابطه یعنی يبخشی صحیح در زمینه
ترین عوامل بیگانگی کارگران با مله مهم، از ج"محیط زیست"

موضوع مذکور است. 
هاي ها و کارگاهاگر کارگران را محدود به کارگران یدي در کارخانه

ي محیط زیست به تولیدي بدانیم و از سوي دیگر اگر معناي گسترده
تقلیل دهیم، در این » طبیعت«عنوان فضاي زندگی انسان را به 

کند و در مواقع ک مرکز تولیدي کار میمفهوم  کارگري که در ی
هاي طبیعی را ندارد، با فراغت نیز امکان و توان بهره بردن از زیبایی

محیط زیست و مسائل مربوط به حفظ و نگهداري آن بیگانه پنداشته 
شود. می

ع و مناظر باما اگر محیط زیست را محدود به معناي طبیعی آن و منا
ها و ... نکنیم و درك ه و دریاها، بیابانها، رودخانطبیعی چون جنگل

تري از آن داشته باشیم، در آن صورت و در درك جدید از معناي وسیع
محیط «و » محیط طبیعی«محیط زیست، محیط زندگی انسان شامل 

خواهد بود. » مصنوع
بر خالف محیط طبیعی که از قبل وجود دارد و انسان در آن دست 

ها، شود. ساختمانانسان ساخته میبرد، محیط مصنوع، توسطمی
ملموس ترین محیط زندگی » شهر«ها، و ... در اساس ها، راهخیابان

است که با آن در ارتباط هستیم.
ها از جهت دیگر نیز کارگر فقط شامل کارگران تولیدي در کارخانه

نیست. بلکه تمام کسانی که نیروي کار فکري یا جسمی خود را به 
داري د و همچنین در سلسله مراتب ساختار سرمایهفروشندیگري می
شوند. از دار هستند، کارگر محسوب میي سرمایهي طبقهتحت سلطه

هاي مرسوم در مورد این رو شاید بهتر است براي رهایی از کلیشه
هاي به جاي آن استفاده کنیم تا بخش» نیروي کار«مفهوم کارگر، از 

هاي مرسوم در فراغت از کلیشهخدماتی و فکري را هم شامل شود. 
تواند ما را به این مفهوم ، می»محیط زیست«و » کارگر«مورد معناي 
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جدید برساند که منافع نیروي کاري که در شهر یا روستا زندگی 
کند در پیوند تنگاتنگ با محیط زیست قرار دارد. می

همه چیز دارد، فضاهاي سازيِبازارگرایی که میل به خصوصیدولتِ
کند و آن را موضوع سودي قرار سازي میعمومی شهري را خصوصی

هاي آینده ي حفظ و نگهداري این فضاها براي نسلهد که دغدغهمی
را ندارد. همچنین دولت به جاي تاسیس و گسترش وسایل نقلیه 

ها دارد و از سازي آنعمومی و رایگان یا ارزان، تمایل به خصوصی
سازي تولیدات خود را افزایش یلهاي اتوموبطرف دیگر شرکت

ها کنند. دولتدهند و هر روز مدل جدیدتري را به بازار روانه میمی
اگر قادر به تامین عدالت فضایی و توزیع امکانات شهري براي مناطق 

ي جغرافیاي یا حتی در یک شهر نباشند، مختلف در یک گستره
آلودگی بیشتري یابد که همین امر هاي جمعیتی افزایش میجابجایی

در پی دارد. 
بنابراین اگر مفاهیم با دقت و در پیوند با واقعیت زندگی طرح شود؛ نه 

هاي بعدي طی در اولویتیهاي زیست محتیتنها محیط زیست و فعال
ه برخورداري از بنیروي کار نیستند، بلکه حیات نیروي کار، منوط 

فضایی پاك، عادالنه و انسانی است. 

ناکجا آباد 
صندوق بین المللی پول عسلویه و محیط زیست

(متن سخنرانی در سمینار محیط زیست)

ناصر آقاجري
پارس جنوبی به قلب صنعت ایران معروف شده است. این پروژه 

فاز 10پتروشیمی بزرگ و 12بزرگ فقط در منطقه عسلویه شامل 
ت ساخت پارس پاالیشگاهی فعال است. زمانی که فازهاي در دس

جنوبی را بدان اضافه کنیم پارس جنوبی به یکی از بزرگ ترین 
فلر 30شود. تنها در عسلویه میي صنعتی جهان تبدیلهامجتمع
ي بلند سوزاندن گازها) بزرگ در حال سوزاندن گازهاي ها(مشعل

مرگباري هستند که بدون فیلتر پاالیش گاز وارد محیط زیست
تر و از همه خطرناكCO2 ،so2گباري چون شوند. گازهاي مرمی

H2Sرود ، به دلیل سنگینی نمیگاز سنگینی که بو ندارد و به هوا
کند. میآید و محیط زیست را به شدت تخریبمیبه سرعت پایین

تنها با یک دم ، یک تنفس از این گاز، مرگ حتمی است. این 
200گر از هر فلر با فشار گازهاي ویران PSIشوند. طبق میجخار

کیلومتري این فلرها زندگی نباید وجود 1استاندارد بین المللی تا شعاع 
ر خروج گاز دارد. اگر از مسئوالن لِف4ِداشته باشد. هر فاز پاالیشگاهی 

محیط زیست استان بوشهر بپرسید آلودگی هوا در عسلویه در چه 
هانی حدي است به شما خواهند  گفت همه چیز طبق استاندارد ج

فلر فعال است. آن 98است. در مجموع تا به امروز در پارس جنوبی 
-ي نفتیهاهم در یک منطقه کوچک، با وجود بزرگ ترین پروژه

پتروشیمی ایران. آقاي دکتر محمد رضا فاطمی مدیر گروه بیولوژي 
به خبر آنالین 13/11/91واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد در مورخ 

ي خاك ، آب و هواي این هامتاسفانه با وجود آلودگی"اعالم نمودند: 
هر روز بیشترهامنطقه، کاري براي آن صورت نگرفته و آلودگی

شود ، تا آن جا که در حال حاضر آلودگی این منطقه به صد برابر می
."ي شهر تهران استهاآلودگی

که داندمیییهاحضور پاالیشگاه"علت اصلی آلودگی این منطقه را 
شوند باعث شدت آلودگی میگازهاي آالینده آن بدون تصفیه خارج

ي خونی و تنفسی شده که یکی از هاهوا در منطقه و در نتیجه بیماري
با توجه به این که "ي شایع در میان مردم این منطقه است.هابیماري

ي صنعتی این همه پاالیشگاه و پتروشیمی با هابکلیه فاضال
وارد دریاي اي بسیار باال و خطرناك ،  بدون هیچ تصفیهي هاآلودگی

برخالف بذرهاي بومی قابل بذرهاي ژنتیکی
هر ساله با دبایکشت دوباره نیستند و می

هاي باال توسط کشاورزان از هزینه
يههاي اولیه خریداري شوند. هزینشرکت

نگهداري کشت تکنیکی و پرداخت حق 
مبدأ و حتی هاي هانحصاري بذر به کارخان

تأمین مخارج سمپاشی هاي ویژة بذرهاي 
ی شدید صنایع ژنتیکی، موجب وابستگ
مدت هاي طوالنیکشاورزي و پرداخت وام

کشاورزان و افزایش بهره وام آنان به همین 
آنچه موجب رونق شود.ها میشرکت

کشاورزي است، تولید بومی بر مبناي تنوع 
زیستی است که بر اساس تکثر و عدم 

گیرد.انحصار شکل می

بذر ژنتیکی جهان را به کجا		می		برد؟ ارغوان اردالن
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توانید ابعاد این فاجعه زیست محیطی را میشوند.میپارس جنوبی
تصور کنید. فراموش نکنید اینجا عسلویه (پارس جنوبی ) است. منطقه 
آزاد تجاري، آزاد از هر قانون ، چه قانون کار و چه قوانین حفاظت از 

و صندوق بین المللی هان جا ناکجا آباد نئولیبرالمحیط زیست. آري ای
پول است . 

ي ساحلی به حدي رسید (از بندر هاآبي هاچندي پیش آلودگی
ي قرمز همه سطح هاطاهري تا انتهاي فازهاي عسلویه) که جلبک

مانع از رسیدن هاي ساحلی را فرا گرفت و چون این جلبکها آب
شوند ، همه این آبزیان ساحلی نابود شدند .یماکسیژن به آبزیان دریا

محمد درویش متخصص محیط زیست در گفتگو با خبر آنالین: 
ي هاي خطرناکی چون اوتیسم فرآیند این آلودگیهاظهور بیماري"

. "گازي است
معمولی کارکنان مسالهدر این جا به یک اي ي تنفسی و ریههابیماري

ده است.و ساکنان این منطقه تبدیل ش
من اینک دو سال است که در این منطقه به کار اشتغال دارم ولی طی 
این مدت حتی یک مورد اتفاق نیفتاد که از ما آزمایشات طبی براي 
سالمتی ریه، قلب، خون و شنوائی صورت گیرد در حالی که زمان 
ساخت پتروشیمی بیستون کرمانشاه هر شش ماه طبق قانون کار ، 

گرفتند و افراد میي پزشکی صنعتی را، از همه پرسنلهاکلیه آزمایش
کردند. آن شرکت سازنده میبیمار را براي معالجه راهنمایی

پتروشیمی یک شرکت فنی مهندسی و پایبند به قانون کار بود. البته 
آن جا منطقه ویژه تجاري اعالم نشده بود. ولی پارس جنوبی منطقه 

ترین است. در این جا بزرگویژه تجاري یا منطقه آزاد تجاري 
نظامی و نیمه دولتی و بسیار معروف به کار - ي دولتیهاشرکت

ي هااشتغال دارند و براي پرسنل بسیار محدود خود عالوه بر حقوق
مناسب همه امکانات را فراهم نموده اند ولی کار سخت و اجرا را، به 

ز این رو پیمانکار دست دوم و سوم و حتی دست چهارم سپرده اند ا
کارگران با بدترین شرایط غیر قابل تصور به کار اشتغال دارند. منطقه 
آزاد تجاري به معناي آزادي عدم رعایت قانون کار و محیط زیست ، 
به معناي بی اعتنائی به سالمت مردم و زحمت کشان که با دستان 

شود ، می باشد. عالوه بر جمعیت میصنایع مادر ایران ساختههاآن
ي زیست محیطی هستند هاومی منطقه که در معرض این آلودگیب

و هاچند ده هزار نیروي کار فنی (کارگران صنعتی، تکنسین
کنند . با وجود میساعت کار و زندگی12مهندسان) در این جا روزانه 

ي بزرگ صنعتی تا چند صد کیلومتري منطقه یک هااین همه مجتمع
وارد به شناخت و مداواي این بیمارستان مجهز به متخصصان

ي گازي وجود ندارد البته در هیچ زمینه دیگر هم پزشک هاآلودگی
متخصص و بیمارستان وجود ندارد. براي حوادث کار مانند سقوط از 
بلندي، تنها درمانگاهی که وجود دارد بدون پزشک است و یک 

د به بوشهر کند. و مصدوم حتما بایمیپزشک یار(تزریقاتی) آن را اداره
ساعت رانندگی. آري این جا عسلویه است، براي 4رسانده شود یعنی

مردمی که به دلیل توسعه صنعتی دارند بزرگ ترین صدمات مغزي، 
کنند، هیچ امکانی جز مرگ یا معلول شدن میرا تحملاي قلبی و ریه

وجود ندارد. 
واي گازهایی که در اثر فعالیت فلرهاي بدون سیستم پاالیش در ه

شود داراي این اثرات است. دي اکسید نیتروژن، ازن و میمنطقه وارد
ي آلی و ذرات غیر عادي دیگر مانند آزبست که مقدار هاآالینده

PPM-50گردد و میغآن باعث سرگیجه و استفراPPM-100-
باعث PPM-500گردد و میاز این مواد باعث فلج کامل افراد80

اثرات جبران ناپذیري بر هاآالیندهایني شود. همهمیمرگ
گذارد. ولی ریزگردها ذراتی بسیار میفیزیولوژي بدن انسان به جاي

ریز و به قطر چند میکرون هستند و مانند ابري رقیق منطقه را فرا 
گرفته به خصوص در موقع وارونگی هوا، به راحتی از مجاري تنفسی 

ده و باعث التهاب ي کوچک رسوب کرهاکنند و در رگمیعبور
کنند و میي چشم نیز نشستهادر رگهاگردند این غبارمیعروق

را باید هاشود. عوارض دراز مدت این واقعیتمیدید انسان خاکستري
، هاتوسط متخصصان بررسی و اعالن عمومی شود. عالوه بر همه این

ی لیتر میکروگرم در س60سرب نیز در هوا وجود دارد. سرب با غلظت 
شود. از سوي دیگر ذرات شیمیایی میخون، سبب افزایش ورم مغزي

و ازن باعث اسیدي شدن سطح چشم و هاموجود در هوا مثل نیترات
گردد که عوارض دراز مدت آن باید بررسی شود. عالوه بر میسوزش

اکسیدهاي سولفور و نیتروژن با رطوبت هوا (شرجی) که هااین
آورند که با میاین جا وجود دارد، اسیدي به وجودهمیشه به وفور در

شود و به صورت میتنفس ما وارد ارگانیسم و به خصوص خون ما
اندازد، که شاید چند سال بعد عالئم میجدي سالمت ما را به خطر

خود را نشان دهد.(آمار این مطلب از سایت نایبند انجمن اندیشه 
03/09/92ورزان برنا گرفته شده است) 
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داري و محیط زیستسرمایه
2006آگوست |Mick Brooks|میک بروکس 

ترجمه: علی صادقی

ساعتیِ بمبجهانی،گرمایشمانندمحیطیزیستموضوعات
هارسانهاخباردرهمیشهغیرهوهاآلودگیاي،هستهانرژيجمعیت،

) Green Party» (سبزحزب«نامبهحزبیدارند. حتیحضور
مرکزدررامحیطیزیستمسائلاستمدعیکهدارد،دوجو

کندمیادعاهمچنینسبزدهد. حزبمیقراراشسیاسیهايدغدغه
مسائلآنهادیدازکهچراگراست،چپنهوگراراستنهکه

وفقرامیانشکافوطبقه،سنتیِمقوالتفراسويمحیطیزیست
ومباحثکههستندالتیمقوورايدریعنیدارند،جايثروتمندان

ایندهند. امامیشکلرامتعارفومرسومسیاسیِهايبنديجناح
) است. قطعاpoppycock(مُحملیوتوخالیادعايحرف،
اهمیتزمینيهسیارساکنینمايهمهبرايمحیطیزیستمسائل
محیطیزیستفجایعومحیطیزیستمشکالتامادارند،حیاتی

هستند. داريسرمایهنظامثمراتشویممیمواجهآنهاباکهمحتملی

گرمایشيمسالهيدربارهمتعارفگزارشیمثالبرايکهکسیهر
وتوجهیبیيواسطهبهکهیافتخواهددربخواند،جهانی
رويبربشرحیاتکلاستممکنرونداینآشکار،انگاريسهل
بکشید! عمیقینفسوریددانگهدستبیاندازد. اماخطربهرازمین
آیاکنند؟میزندگیسیارهاینرويبرهمدارهاسرمایهآنکهنهمگر
منافعازفراترکهبشر،نوعکهبردخواهندنفعیامکاناینازآنها
اینکهالبتهشود؟منقرضشود،مینیزآنهاخودوجودشاملآنها،

کهاتفاقاتییست. امانآنهامنافعوعالیقيحوزهدرمحتملْرخدادِ
منافعوعالقهبازتابتنهادهندمیرخداريسرمایهنظامتحت

پیروينظاممنطقازرویدادهانیستند. بلکهمنفرددارهايسرمایه
کنند. می

از آنجا ”دهد: میتوضیحگونهاینرامحیطیزیستتباهیمارکسیسمْ
براي تعقیب سودهاي آنی دارانِ منفرد درگیر تولید و مبادله که سرمایه

ترین نتایج را ترین و مستقیمي خود هستند، تنها نزدیکواسطهو بی
دارانِ گیرند. براي مثال چه چیزي مانع از آن بود که مزرعهدر نظر می

ها را بسوزانند تا از خاکستر آنها ي کوهاسپانیاییِ کوبا درختان دامنه
ي نسل از درختان قهوهکودهایی به دست آورند که تنها براي یک 

هاي که پس از آن، بارانکرد؛ در حالیبسیار سودآورشان کفایت می
هاي به جا مانده در حفاظ زمیني فوقانی و بیسنگین استوایی الیه

هاي سنگیِ زیرین بر جاي ها را به کلی شُستند تا فقط الیهکوهپایه
ي تولید کنونی به یوهکه با جامعه، شچنانبماند. در پیوند با طبیعت، هم

اي تنها نسبت به نتایج آنی و بسیار ملموس دغدغه دارد.طور برجسته
شوند، که اقداماتی که به نتایج فوريِ خوشایند منجر میسپس از این

پیامدهاي دورترِ کامال متفاوتی دارند و اغلب به نتایجی با ماهیت 
نقش عامل : [انگلس“ شود.شوند، اظهار شگفتی مید منجر میضامت

]کار در گذار از میمون به انسان

درتريبزرگبسیارجمعیتگاهسکونت،باستانعهددریونانجزایر
درختانیازپوشیدهزمانیجزایرایندانیماند. میبودهامروزبامقایسه

ایم که چگونه بزها دیده”شدند. میخاكفرسایشازمانعکهبودند
[انگلس: همان منبع] “ ا در یونان شدند.همانع از بازتولید جنگل

ها کردند و حیوانات چرنده را وارد جنگلمردمی که درختان را قطع می
ها قطع کردند نادان نبودند. آنها درختان را براي ساخت کشتیمی
هاي زراعی ها را براي گسترش زمینکردند و یا جنگلمی
ون این کار در مقایسه سوزاندند. آنها به پرورش بزها روي آوردند چمی

تري براي معیشت آنها بر روي ي راحتبا شخم زدن زمین، شیوه
شان بود. به طور خالصه، تصمیمات پشتهاي محدود و کمخاك
تر منجر به ي زمانی طوالنی، در بازه»عقالنی«مدتِ کوتاه

محیطی شدند.  هاي زیستمصیبت

داري نیست. ه سرمایهمحیطی محدود بایم تباهی زیستکه دیدهچنان
اي به انگلس، در مارکس دالیل آن را توضیح داده است. او در نامه

)، چنین گفته است: Fraas» (فراس«ي بحث از کتابی نوشته
مسیريدرکهوقتی…ي کلی آن است که کشاورزي نتیجه”

شود (البته او به بد و به طور آگاهانه کنترل نمییامیتوسعهابتدایی
رسد)، در پشت سر خود اي نمیک بورژوا به چنین نتیجهعنوان ی

گذارد. نظیر آنچه که زمانی در یزرع و بیابانی به جاي میهاي لمزمین
النهرین و یونان رخ داد. اینجا بار دیگر یک گرایش ایران، بین

مارس 25ي مارکس به انگلس؛ از نامه“ [ سوسیالیستی نهفته است!
ریزي شده، هیچ در یک اقتصاد غیر برنامه] مساله آن است که 1968

محیطی وجود ندارد. اي براي موضوعات زیستو دغدغهطرح و برنامه
فجایع دارانهمرجِ سرمایهوتفاوت در آن است که اینک هرج

محیطی را در مقیاسی بسیار بزرگتر از عهد باستان ایجاد زیست
کند.   می
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ها و برخورد میان انسانسانِ محیطی معموال بهزیستمشکالت
، امري »رشد«کنند که استدالل می» سبزها«شوند. طبیعت قلمداد می

رساند. از زیست آسیب مینامطلوب است، چرا که همیشه به محیط
ي اساسی آن است که مردم را از تخریب و چپاول مسالههادید آن
یم. اما در زیست، که نهایتا خودْ وابسته به آن هستند، باز دارمحیط

رویه و خالی نیست، و همیشه به مصرفِ بی» پلید«همواره واقع، رشدْ
انجامد. براي نمونه، کشور ژاپن طی ده سال بازده کردن منابع نمی

که براي چنین حالیدرصد افزایش داد، در46تولیدي خود را 
اثر «ي مشابه] انرژي مصرف نمود.[درصد کمتر[از دوره6کاري،

Boyd and Ardill, New English: »ايخانهگل
Library, 1989  [

بهعلیتیيزنجیرهدررامهمیبسیاريحلقهواقعدر» سبزها«
ماونیست،زیستمحیطومردمتقابلِاند. مشکلْسپردهفراموشی

ابمردمنیستیم. بلکهجامعهازشدهجداهايکروزوئهرابینسونهم
دارند؛تعاملزیستمحیطباتولیدْيهشیوازمعینیِبسترمیانجی
شانروزانهمعاشتامینبرايراخودآنچارچوبدرهاآنکهبستري
است. برنامهفاقددارانهسرمایهتولیديکنند. شیوهمیدهیسازمان
هرمالیِيترازنامهازبیروندرکامالسادگیبهمحیطیزیستتباهی

مجموعکهکنیممیمشاهدهدیگر. بارداردجايمنفرددارِسرمایه
زمینرويبرانسانحیاتتواندمیافرادْ» عقالنیِ «محاسباتيهمه

بیاندازد.  خطربهمحیطیزیستفجایعطریقازرا

ي آگاهی، مذهب یا هر چیز دیگري که مایلید، قابل انسان به واسطه”
زشناسی خود [و ها هنگامی قادر به باتمایز از حیوانات است. انسان

که شروع به تولید وسایل معاش خود شونددرك این تمایز] می
اي که مشروط و منوط به تشکیالت مادي (فیزیکی) کنند، مرحلهمی
ها با تولید وسایل معیشت انسان”ي تولید) (یعنی شیوه“ ست.هاآن

“ خود، به طور غیر مستقیم در حال تولید زندگی مادي خود هستند.
ي آثار، جلد پنجم. ص. وژي آلمانی، مارکس و انگلس؛ گزیده[ایدئول

ها در فرآیند کار با چیرگی فزآینده بر طبیعت، به جاي ] انسان31
پذیرشِ انفعالی آن، قادرند طبیعت را تغییر دهند، و به این ترتیب به 

اي است که ما براي که این تنها خانهزمین آسیب برسانند. در حالی
اشت! اقتصاددانان از امور بیرونی همیشه خواهیم د

)externalities گویند. امور بیرونی چیزهایی هستند می) سخن
ها ها و کارخانهي مالی تاثیري ندارند، و بنابراین شرکتکه بر ترازنامه

دهند. براي مثال شرکتی را در نظر بگیرید که هم اهمیتی به آنها نمی

این محصوالتْ درآمد کسب کند و از طریقآهن و فوالد تولید می
کند؛ این آلودگی قطعا زیان هم تولید میکند. البته این شرکت دودمی

شود، بار و آزار دهنده است، اما از آنجا که شرکت بابت آن جریمه نمی
دهد. اما چه کسی برایش اهمیتی ندارد که چقدر دود بیرون می

ریق ابتالء به پردازیم. ما این هزینه را از طپردازد؟ ما میمی
سازمان خدمات سالمت «پردازیم. هاي ریوي و تنفسی میبیماري

پردازد. هاي تولید شده را میي آن دودهم با درمان ما هزینه» ملی
حالی که شرکت یاد شده چیزي پردازیم؛ درپس ما در واقع دو بار می

ا محیطاي ب»بهینه«پردازد. از این رو، این ادعا که بازارْ به طور نمی
ها را به حداقل ها هزینهکند، مضحک است. شرکتزیست رفتار می

ها کاهند، چون این بهترین راهِ کسب درآمد است. اما آنفرو می
رسانند؛ چرا که هایی که دیگران باید بپردازند را به حداقل نمیهزینه

گونه اي بابت اینها دغدغهاینها جزو امور بیرونی هستند، و شرکت
شان تنها تقبل و ها، که سهمکه، براي سایر انسانحالیر ندارند. درامو

هاست، اینها اموري واقعی هستند، درست همانند هزینهتحمل این
سنگ آهن، و ذغال سنگ [براي آن شرکت]. 

مرِج وبنابراین چه خواهد شد اگر حیات بشر بر روي زمین در هرج
» امر بیرونی«ا این هم کامال یک تولیدات زائد خود او به فنا برود؟ آی

خواهد بود؟ 

جهانیگرمایش

تر پی بگیریم. احتماال بزرگترین خطري که بیایید این بحث را دقیق
globalي گرایش جهانی (کند، پدیدهامروز جهان را تهدید می

warming است. البته بهتر است این پدیده را تغییرات اقلیمی (
)climate change ،هاي علمی، بینیچون بنا بر پیش) بنامیم

تر نخواهند شد. در هاي جهان به طور یکنواخت گرمي بخشهمه
باره توافق قاطعی وجود دارد که تغییرات میان دانشمندان در این

اقلیمی [هم اینک] در حال وقوع است. 

گوگلدررا» جهانیگرمایش«ترکیباگرکهاستدرستاین
ازبرسید. یکیمتضاديبرداشتبهاستممکنکنید،جستجو

سایتوببهمربوطشویدمیروبروآنباکهايبرجستهپیوندهاي
)www.globalwarming.orgکوشدمیکهبود،) خواهد

سويازسایتوبکند. اینتحریفرااقلیمیتغییراتمفهوم
اندازيراهCooler Heads Coalitionنامبهايمجموعه
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» رقابتیهايشرکتيموسسه«توسطواستشده
)Competitive Enterprises Instituteشود. می) اداره

هايسوختبرمتکیشناسیم: صنایعمیرانهادهااینماديپایگاهما
تغییراتبهمربوطموضوعاتتاپردازندمیهنگفتیمبالغفسیلی
حتیکاراینبرايها]. آن1[کنندتحریفیاوگکمرنرااقلیمی
شماکهسادگیهمانبهکنند،میخریداريرادانشمندانبرخی
سفیدکاختاهاآننفوذيبخرید. دامنهبیسکویتیکاستممکن

راخودثروتکهاستمرديآنْساکناولشخصکهجاییرسد،می
بهم.] و-استبوشججرمولف،[منظوراستاندوختهنفتطریقاز

نادیدهراعلمیشواهدکهدهدمیدستورخودزیردستانوکارمندان
کنند. تحریفیاوبگیرند

است. شدنترگرمحالدرزمینکلآنکهبازگردیم: نخستشواهدبه
دقیقاًاینکهگواست،بشرعملکردازناشیبخشارونداینآنکه،دوم
طوالنی] بسیارزمانیمقیاس[درخوب،رسهمی. بسیاچهبادانیمنمی

استبودهسردتروترگرمهايدورهمیاننوسانحالدرهموارهزمین
)ice ages،(ايخانهگلگازهايانسانی،عاملفعالیتاثردراما

انتشارحالدرايفزآیندهطوراست) بهگازکربنیکآنمهمترین(که
زمینجودرگازهااینانباشتهستند.جوفوقانیهايالیهدرونبه

گرمايبهکهمعنیاینبهکند،میعملخانهگلیاپتویکهمانند
اینودهد،میرازمینجوبهورودياجازهنور] خورشیداز[حاصل

مرئینورحالیکهدر[یعنیاندازدمیدامبهجاهماندرراگرما
گازهايود،شمیزمینجوواردآنازحاصلگرمايوخورشید

بیرونبهزمینسطحفروسرخِگرماییتابشبازنشرازمانعايخانهگل
ووروديگرمايمیزانتعادلترتیباینبهوشوند،میزمینجواز

ترگرمزمینزنند. م.] بنابراینمیهمبررازمینسطحبهخروجی
گویندمیمنتقدانکهطوراست. همانپیچیدهعلمشود. ساحتمی

زمینرويبرحیاتيادامهشود،خارجزمینجوازگرماکلگرا
بازمیندمايهشتاد،يدههازپسویژهبهشد. اماخواهدناممکن

است. بودهافزایشحالدرپیشینهايدورهيهمهازترسریعنرخی
وبشرسويازفسیلیهايسوخت[تداوم] مصرفکهروستهمیناز

است. سرزنشقابلآن،ازحاصلايِهخانگلگازهايانتشار

است: کردهمنتشرعنواناینباگزارشیآمریکاعلومملیآکادمی
باکه،»کلیديهايپرسشبرخیازاقلیمی: تحلیلیتغییراتدانش«

تغییرات مشاهده شده در طی چند ”رسد: میپایانبهبنديجمعاین
هاي انسانی فعالیتي گذشته، به احتمال بسیار زیاد ناشی از دهه

اکنون میانگین دماي زمین باالتر از سطحی است که در طی “ هستند.

چهارصد هزار سال پیش بوده است. این واقعیتِ مشهودي است که 
هاي دایمیِ زمین در حال ذوب هاي قطبی و یخچالهاي یخالیه

ي این پدیده آن است که با ذوب شدن شدن هستند. اثر هشدار دهنده
ها [که بخشی از نور هاي یخی، قابلیت بازتابیِ سطح یخپوشش

م.]، جاي خود را به قابلیت -گرداندمیخورشید را به بیرون از جو بر
دهد. از ها میي حاصل از ذوب یخي تیرهها آبجذبِ نور از سوي 

) permafrostهاي منجمدِ (سوي دیگر، با گرم شدن زمین، خاك
م.] از - قطبی [مثل سیبري و آالسکاهاي قطبی و نواحی نیمهدشت

شوند و مقادیر زیادي از گازگربنیک ذخیره شده حالت انجماد خارج می
شود.  در آنها آزاد می

در عین حال، فعالیت انسانی دیگري هم وجود دارد که وضعیت کنونی 
قمع و وداران در حال قلعسازد. در حال حاضر سرمایهتر میرا بغرنج

هاي آمازون هستند؛ درست همانند آنچه که نگلنابودسازي ج
دادند، اما در ي استعمار کوبا انجام میداران اسپانیایی در دورهزمین

تر. بار دیگر، هدف این رویه هم کسبِ مقیاسی به مراتب وسیع
سودهاي کوتاه مدت است، که این بار در قالب گسترش مزارع 

دام نمود یافته است. هاي خوراكِ پرورش سویا یا مراتع و زمین
تراشی شده، فرسوده هاي برهنه و پاكتاکنون برخی از این زمین

هاي آمازون اند. جنگلاند و قدرت بارآوري خود را از دست دادهشده
ي جهانی است و تنوع هاي زندهگاه بیش از نیمی از گونهسکونت
ی اي بسیار مهم و حیات) به ذات خود مقولهbiodiversityزیستی (

است. به راستی چه میزان از انواع گیاهان دارویی را تاکنون نابود و 
ها به تر از همه آنکه، این جنگلایم؟ مهمنسل آنان را منقرض کرده

اي در جذب گیاهی زمین، سهم عمدهمثابه مهمترین پوشش
تراشی و یا گازکربنیک موجود در جو زمین دارند. با قطع و پاك

ها جذب انی از گازکربنیک که باید توسط آنها، میزسوزاندن آن
شود.      ي گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی اضافه میشد، به چرخهمی

رسد که دانشمندان در گفتن اینکه دماي زمین طی قرن به نظر می
]. اما باید 2کنند [اي داشته است اغراق نمیبیستم افزایش بی سابقه

ي دههافزایش دما تنها در طی سهبه خاطر داشت که نیمی از این 
اي در آن هاي انسانی سهم تعیین کنندهگذشته رخ داده است و فعالیت

داشته است. در حال حاضر پیامد این میزان از گرم شدن جو زمین، 
هاي گیاهی و جانوري، و برخی گونهها، انقراض نسلبروز خشکسالی

یک در مقیاس محلی با باال آمدن سطح آب دریاها بوده است، که این 
هاي مکرر همراه بوده است. با وجود اینها، شرایط همچنان وقوع سیل

رود.  تر شدن پیش میبه سمت وخیم
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)Overfishing(ماهیيرویهبیصید

اي شکارچی تور صیادي تصور کنید مردم چه خواهند گفت اگر دسته”
دارند و ظیم نگهي عي نقلیهبلندي به طول یک مایل را بین دو وسیله

این .“  هاي آفریقا به همراه خود بکشندآن را با سرعت در میان دشت
» ماکس دیوانه«هاي اي از  فیلمبنديِ تخیلی، مانند قطعهسرهم

)Mad Max(از : ، همه چیز را بر سر راهش جاروب خواهد کرد
خواران کُندِ در معرض حیوانات شکارگري مثل شیر و پلنگ، و گیاه

هایی از آهوان و گاوهاي وحشی ضی چون کرگدن و فیل، تا رمهانقرا
هاي باردار نیز ماده. هاي خانوادگی گرازها و کفتارهاافریقایی، و دسته

ترین حیواناِت شوند، و تنها کوچکمیدر امتداد این تور عظیم جاروب
براي . ... هاي تور بگریزندسال قادر خواهند بود از خالل شبکهکم

شوند بازاري وجود ک سومِ حیواناتی که در این تور گرفتار میحدود ی
ندارد، زیرا طعم خوبی ندارند، یا صرفاً به این دلیل ساده که بسیار 

ها نیز در دشت تخلیه اي از الشهتوده. اندلَوَردهواند یا بسیار لهکوچک
اماي مؤثراین شیوه. شوند تا توسط مُردار خواران مصرف شوندمی

گیري با تور متحرك العاده غیرگزینشیِ کشتارِ حیوانات، ماهیفوق
)trawling (ي رویهچگونه صید بی: چارلز کالور.“ [شودنامیده می

Ebury. دهدها دنیا و مصرف غذایی ما را تغییر میماهی
Press, 2005[

دادنرخحالدروداردواقعیتاماباشد،مجازنبایدچیزيچنین
» بَنکزگرَند«گیريِماهیغنیِيمنطقهکهامیاست. هنگ

)Grand Banksنیوفاوندلندسواحل) در
)Newfoundlandاغراق) کمی(باشدمیگفتهشد،) کشف

بشوید،ردهاماهیپشتبرگذاشتنقدمباآبمیانازتوانیدمی
واندشدهبستهسواحلایناماشود. اکنونخیسشماپايآنکهبی

انقراضمعرضدريگونه) یکAtlantic cod(اطلسدکُماهی
blue» (آبیماهیِنیزه«براياتفاقاینشود. نظیرمیمحسوب

marlinتونِماهی«نسلاکنونسان،همیناست. بهدادهرخ) هم
حال،عیناست. درانقراضحالدر) نیزbluefish tuna» (آبی
سالاز» بَنکزگرَند«سواحلدرگیريماهیشدنممنوعرغمبه

نشد. ترمیمدریاییبارآوريلحاظبهگاههیچمنطقهاین،1992
طمعوحرصچگونهاینکهازاستمثالیرویهبیگیريِماهی

کند. میمواجهمحیطیزیستفجایعبارابشرادارانهسرمایه
انتظارپساست،» تلگرافدیلی«ينشریهنگارروزنامه» کالور«

است] ارائهکردهگزارشهکآنچه[ازسوسیالیستیتحلیلیکهرودنمی

کشورهايچگونهکهاستساختهروشنراواقعیتایناودهد. اما
متحركْتورباماهیگیريادواتيسازندههايشرکتبهاروپایی

رارویهبیگیريِماهیکنونیروندتادهندهزینه) می(کمکیارانه
کمبودبحرانِاثردرگیريماهیصنایعگونهچاینکهسازند؛تروخیم
جستجويدرست،هاآنخودکردعملازناشیکهمتعارف،هايماهی
ازپسچگونهکهاینوهستند؛دولتیهاياعانهومالیکمک

اروپا،وآمریکاسواحلمجاورتِدرگیريماهیمناطقنابودسازيِ
هجومآفریقاواحلسبه» متحركتورباگیريماهی«صنایعاینک
دررارویهبیصیدبرمتکیآورِفالکتکارِوکسبهمانتااندآورده
گیرانماهیمعیشتِ،فرآینداینطیدرصنایعکند. اینتکرارآنجا

طیکهراکسانیمعیشتیعنیساخت،خواهندنابودرارامحلی
جاورتم)  درsustainable(پایدارايشیوهبه،یمتوالهاينسل

اند. کردهگیريماهیشانسواحل

رویم؟میکجابهاینجااز

مشکالتبارویاروییبراي» سبزها«يبرنامهوهاتحلیلآیا
يمجموعهدارايسبزهاچهاگرکنند؟میکمکیمابهمحیطیزیست

راهاآناستممکنحتی(برخینیستندهاایدهازمنسجمی
درمداومطوربهمشتركفکرييرگهدوکنند)،تلقیسوسیالیست

شوند:  میتکرارهاآنتبلیغات

کافیمنابعِ «؛»است.شدهزیادحدازبیشزمینيسیارهجمعیت«
» ندارد.وجودهاانسانيهمهبراي

توماسنامبهمرتجعیاقتصاددانانهايانگارهازبرآمدهباورهااین
هجدهمقرنواپسینهايسالدرآثارشترینمهمکهاست،مالتوس

مالتوس،دیدگاهمبناياند.  برهشدمنتشرنوزدهمقرنابتدايو
برجمعیتاضافهظهورکهاستآوردهفراهمضیافتیمابرايطبیعت
فکراست. مالتوسساختهمختلراضیافتاینزمین،يسیاره

اوکهايدورهاست. درجمعیتاضافهدارايبریتانیاکهکردمی
درنفرمیلیوندهازکمترجمعیتیاحتماالًنوشت،میراهایشایده

وکشاورزيدرگیرجمعیتاینازنیمیکهکردند،میزندگیبریتانیا
بربالغجمعیتیمیزبانجزیرهاینبودند. اکنونمربوطههايفعالیت
غذايتولیددرگیرآندرصدپنجازکمترکهاستنفرمیلیونشصت

رانیازمانموردغذاییموادتمامماواقعهستند. درجمعیتاینکل
،مانغذاییمواديهزینهپرداختِبرايبلکهکنیم؛نمیتولیدخود

کنیم،میصادرراخدماتدیگرومالیخدماتوايکارخانهکاالهاي
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ايرویهجهانی،کارتقسیمنظامدرخودجایگاهبربناکشورهاسایرو
مالتوسنظریاتدرکهاياساسیدهند. متغیرمیانجامرامعکوس

تواندمیزمینکهاستآنمعنايبهاست. اینوريبهرهبود،غایب
طیدرراهانانساازرشديبهروجمعیتبرايالزمغذاییمواد
يطبقهزندگیاستانداردهاييپیوستهبهبودکند. باتأمینزمان
وسیعیطوربهمالتوسهايایدهنوزدهم،قرندومينیمهدرکارگر

نمود). میناممکنامرایناوينظریهمطابقکه(چراشدنداعتباربی
قادرطبقاتیيمبارزهطریقازکارگريطبقهویافتارتقاءوريبهره
گردد. برخوردارخودشتوسطشدهتولیدثروتازبخشیازکهشد

ازمکررطوربههمهنوزجمعیتيدربارهمالتوسايپایهينظریه
شود. بامیاحیاء) مدرنdoomsayers(اندیشانِمصیبتسوي

عنوانبهمالتوسکهاستتوجهقابلهمنکتهاینحال،این
تقسیمواقعیتِايماهرانهطوربهزمین،صاحبانيطبقهازاينماینده
مقایسهدردممربرخیاینکهوگرفتمینادیدهراراطبقاتبهجامعه

اومقابل،کنند. درمیدریافترامنابعازبزرگتريسهمسایرین،با
کرد. میسرزنشفقرشانخاطربهرافقراعمالً

کهالبتههستند؟محدودطبیعیمنابعکهنیستدرستاینآیااما
میزانوهستندچهمنابعاینکهدانیمنمیدقیقاًمااست. اماگونهاین
کهنیستروشنبگیریم. حتینظردررانفتاست. مورددرچقهاآن

مالکیتتحترانفتیذخایرازمیزانیچهنفتیبزرگهايشرکت
از» گزارشی«) اخیراBPً» (پترولیومبریتیش«دارند. شرکتخود

تصریحشرکتاینواقع،است. بهکردهمنتشرخودمهمذخایرمیزان
پیشسالمیلیون300ازکردندمیفکرمردمکهنفت،کهاستکرده

[دیگر] وجودواقعدراست،داشتهجايزمینزیرینِهايالیهدر
خامنفتجهانیِيبالقوهذخایرکهاستآنمعنايبهاینندارد. آیا

راشدهیادگزارششرکت،ایندارانسهاماست؟رفتهتحلیلواقعاً
قیمتماجراایناثردرانگارند. مسلمامیمالیيحقهنوعیصرفاً
جهانی،منابعکنونیمیزانبرآوردیافت. اماکاهشمربوطهسهام
ازاستخراجانتظاردرصرفایاباشندهاشرکتمالکیتدراینکهازفارغ
اساسبرهاآنيسادهبستنجمعازدشوارتربسیارباشند،زمیندل

است.ذخایرشانموجوديِيدربارههاشرکتهايحدس

برابردوخامنفتقیمتاست: اگرقراراینازامرایندالیلازبرخی
چنداننهزمانی(دربرودباالدالر77ايبشکهسطحبهوشود
اینانتشارزماندرامابود؛دالر35ايبشکهنفتقیمتتر،پیش
يهمهدرنفتاستخراجاست)،رسیدهسطحیچنینبهواقعاًمقاله

نظر(ازاقتصاديتوجیهناگهانموجود،نفتیِیزذخاهايبخش

پیداباالییاهمیتنفتیذخایرهايبخشيهمهویابدسودآوري) می
ازبسیاريبیابد،کاهشآننصفبهخامنفتقیمتاگرکنند. امامی
شماربهنفتیذخایراقتصاديلحاظبهدیگرواقعی،منابعاین
است. داريسرمایهمنطقستايرادرکامالًامرروند. ایننمی

ازنفتاستخراجچگونگیازتاکنونپیشهادههازدانشمندان
) bituminous shale(قیرازشدهاشباعسنگیهايالیه

بهواقتصاديآنْاستخراجداري،سرمایهقوانینتحتآگاهند. اما
نیست.  صرفه

منابعنهاییِمرزهاييآستانهدراکنونهمماکهبپذیریماگرحتی
يکنندهتوجیهمثابهبهمالتوسباشد؟بایدچهماپاسخداریم،قرار

اززیرکیباراماجوامعدرموجودهاينابرابرييمقولهثروتمندان،
بکنیمبایدکهکارينخستینکرد. مطمئناًحذفخودهايتحلیل
میزانکهاست،ثروتمندانآمیزتجملمصرفیزیستيشیوهحذف

یکانجامِ الزم،اقدامبلعد. دومینمیرازمینمنابعازنامتناسبی
چهدقیقاًدریابیمتااست،موجودمنابعازجهانیبرآوردوپیمایش

داریم.  اختیاردررامنابعاینيهمهازمیزان

آنیمشویم. نیازمندمتمرکزانطباقیوتولیديهايبدیلبربایدسپس
دقتبهفسیلیهايسوختسوزاندنايهبدیليدربارهکه

چنینانجامبهقادرداريسرمایهنظامتحتکنیم. امااندیشیچاره
کهمقرريوویژهمنافعدلیلبهبخشیبود؛نخواهیمکاري

کهآناننظیربرند،میسودآنازهیدروکربنيحوزهدارانِسرمایه
درگیريتصمیمهايفرآیندبرواندشدهمستقرسفیدکاخدراینک
مسلطهايبخشواقعدارند. درچیرگیداريسرمایههايدولتبیشتر

هايسوختيحوزهباکههستندهاییآنسرمایهصاحبانيطبقهدر
وباديهايانرژيکهاستآندیگردارند. مشکلپیوندفسیلی
پایدارانرژيِمنابعسایر) وwave energy(موجی

)sustainable (شوند،نمیانگاشتهجديدارانْسرمایهسوياز
راهیهاحوزهاینازهنگفتسودکسببرايتوانندنمیهاآنچون

وکارگیريبهقابلیتيدربارهکافیتحقیقاتبیابند. بنابراین
است. سرانجام،نشدهانجامجایگزینانرژيمنابعاینپذیريزیست

عرصهبهپاجایگزینهايانرژيکهموقعیتااست،ضروريواقعاًاگر
سازيپیادهرامنابعبنديسهمیهازايعادالنهنظامبایدمابگذارند،

کنیم. 

اینانجامبهقادرچگونهداريسرمایهنظاميسیطرهتحتاما
قیمتبود. مکانیزمنخواهیمکاراینبهقادرمابود؟خواهیماقدامات

[مکانیزمی] واکنشیاساساًشود،میواقعاقتصاددانانتحسینموردکه
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خریدبهبیشترمردمرود،میباالبنزینقیمتکهاست. هنگامی
واقعیتِ یابند. امامیگرایشسوختيبهینهمصرفباهاییاتومبیل
داريسرمایهکهاستآنازاينشانهواقعدرنفتهايقیمتافزایش

ماعمليبرنامهابرایناست. بنبودهزمینمنابعکردنتلفحالدر
بود. خواهدجهانیسوسیالیسمبرايطرحیزیست،محیطبارابطهدر

کهمشکالتیوهاآشفتگیرفعجهتدرکاريجهانیداريسرمایهآیا
هايامپریالیستحتیداد؟خواهدانجاماستآوردهباربهمدتایندر

قايبمنظوربه) همMafeking» (مافکینگ«يمحاصرهتحت
درمصرف) رادر(کمونیسمبنديسهمیهراهکارِايْدورهبرايخود،
» بوئرهادومجنگ«بهموسوممعروفینبردبهگرفتند. [اشارهپیش
نشینانمستعمرهوانگلیسینیروهايمیان1899سالبهکهاست

انگلیسینیروهاينبرداینگرفت. طیدرجنوبیآفریقايتبارِهلندي
بوئرهايمحاصرهبه- »مافکینگ«يمنطقهدر- ماهچندینبراي

م.]  -آمدنددر

ينمونهاماباشد؛کارهاییانجامبهقادرداريسرمایهشاید
امکاناینپیشارويمشکالتِيدهندهنشانرویهبیگیريماهی

دارد: قراردارانسرمایهمقررِمنافعاسارتدرداريسرمایهاست. دولت
هايکمکدریافتبرايگیريماهیصنعتوسازيکشتیصنعت

هموارهکهدهند. رقابتْمیسرفغانوفریاددولتیهايیارانهومالی
درسیيها آبکتدرتنهاکند،میخارجدورازراهاترینضعیف
کهآنها. همچنانمانندهاییبخشوافرادبراينهاست،مطلوب

شرارتباداريسرمایهکشورهاي،شودمیدشوارترمنابعبهدسترسی
برايآفریقاییستیزند. کشورهايمییکدیگربابیشتريخوییِدرندهو

ازشدهاعزاممتحركِتورهايباگیريماهیناوگانبرابردرایستادگی
دارند. اندکیتواناروپااتحادیهسوي

نآدر» زمینبودنِمسطح«هوادارانِکه(جاییسفیدکاخازبیرون
جهانیگرمایشکهداردوجودبارهایندرعامیتوافقمستقرند)،

محیطیزیستمشکلبزرگترینواقعدرواست،بزرگیبسیارمشکل
داريسرمایههاياست. قدرتشدهمواجهآنباتاکنونجهانکهست

به[اشارهیافتنددستتوافقیبهوکردندمالقاتکیوتوشهردر
زدهبازسرآنبهتعهدازآمریکادولتکهم.]،- ] 3» [کیوتوپیمان«

جهان،جمعیتدرصدِپنجازکمترجمعیتیباآمریکااست. اما
کندمیتولیدرازمینجوّبهیافتهانتشارگازکربنیککلچهارمِ یک
نظرموردجوّدرونبهیافتهراهگازکربنیکِ ازبخشیآناینجا[در

یا انسانیخاستگاهییاوطبیعی،غیرمنشاءکهاست
anthropogenicآمریکا،دولتامتناعاساس،اینم.]. بر-دارد

ازبسیاريسازد. امامیمعنابیزیاديحدتاراشدهیادپیمان
افزایشکیوتو،پیماناهدافبامطابقشدندمتعهدکههمکشورهایی

اجرايدرسازند،متوقفگازکربنیک) راانتشار(نهگازکربنیکانتشار
دشواربسیارداريسرمایهدولتیکبرايکهخوردند. چراشکستآن

اصلیِ عاملکهراداريسرمایهشرکتهزارهادههايفعالیتکهاست
توافقموردایندرنماید. همگانکنترلهستندگازکربنیکانتشار
کرد. ایننخواهدحلرازمینگرمایشمشکلکیوتوپیمانکهدارند

کیستاماشود،میتوصیف» اولقدم«عنوانبهمعموالًنامهفقتوا
است. نشدهبرداشتههرگزواقعدرنیزنخستقدمهمینکهنداندکه

آنطریقازکهاستراهیتنهاجهانیسوسیالیسمِاساس،اینبر
ازحفاظتیعنیشد؛خواهیمزیستمحیطازمحفاظتبهقادر

ماست. مشتركيخانهکهزمین،يسیاره

): توضیحات مترجم(پانوشت 
به ویژه در - متعدديهايوبسایتمولف،سويازشدهذکرينمونهبر] عالوه1[

یا نفی وزمینگرمایشبهمربوطعلمیِهايبرهانوشواهدتشکیکحول- آمریکا
هايوبسایتازکنند. برخیمی» فعالیت«اقلیمیتغییراتنقش عامل انسانی در 

از:  عبارتندزمینهایندرترشدهشناخته
CO2 Science:

science.org2http://www.co
NIPCC:
http://climatechangereconsidered.org
Heartland:
http://heartland.org

ي»روشنگرانهشبه«یا» علمیشبه«هايفعالیتمورددرتوجهجالبينکته
مثالآنهاست. برايمالیونهاديهايوابستگیچگونگیِ ها،وبسایتگونهاین

اي ي ساالنهي فعالیت، و بودجهل سابقهسا29که» Heartland«يموسسه
معرفیچنیني ما) (در بخش دربارهراخودبنیادیناهدافمیلیون دالر دارد، 6برابر 

مبتنیهايراهکارارتقايوگسترشکشف،» Heartland«ماموریت” کند: می
. “براي مشکالت اقتصادي است» آزادبازار«بر

هاي بزرگ نفتی بر انکار بزرگ و به ویژه کنسرنهايدر باب علت پافشاري کمپانی
نقش عامل انسانی در روند گرمایش زمین شاید گزارشی که اخیرا، همزمان با 

ي گاردین منتشر )، در روزنامه2013(نوامبر محیطی ورشوکنفرانس جهانی زیست
شده است تا حدي گویا باشد:  

اي در جهاننود شرکت به تنهایی عامل تولید دو سوم گازهاي گلخانه

شرکت در جهان به تنهایی دو سوم گازهاي 90دهد که یک پژوهش تازه نشان می
ها در صنایع نفت و گاز فعال کنند. اکثر این شرکتاي در جهان را تولید میگلخانه

روند.گذاري به شمار میهاي سرمایهشرکتهستند و بیشترشان نیز
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شدار کارشناسان در مورد خطر فروپاشی اکوسیستم جهانیه] دویچه وله: 2[
اند که تغییرات کارشناسان در آستانه نشست سازمان ملل در برزیل هشدار داده

تواند در همین قرن زیست میرشد جمعیت و نابودي روزافزون محیطاقلیمی،
ناپذیر اکوسیستم در جهان بیانجامد.کنونی به فروپاشی برگشت

بهکنفرانسیطی1997دسامبر): درKyoto Protocol» (کیوتوپیمان] «3[
انتشاريفزآیندهنرخکاهشبرايايبرنامهکیوتو،شهردرمتحدمللسازمانابتکار

شد،مدون-گازکربنیکویژهبه-کشورهاسويازايخانهگلگازهاييساالنه
آندورا، هايدولت[کهنامهتوافقاینشود. درمیشناخته» کیوتوپیمان«نامبهکه

سهمدلیلکردند] بهامتناعآنبه نهاییپیوستنازکاناداوآمریکاسودان جنوبی، 
رشددورانطیدرايخانهگلگازهايانتشاردرافتهیتوسعهکشورهايبیشتر

لحاظبیشتريتعهداتکشورهااینبرايکنون)،تاپیشسال150(ازهاآنصنعتی
پیمان،اینسازيپیادهواجراءمقدماتتداركجهتدر2001سالاست. درشده
گردیدررمقوشدتدقیق» مراکشتوافقات«قالبدرپیشین،مدونِتوافقاتمفاد
گردد. الزامیکنندهامضاءکشورهايسويازهابرنامهایناجراي2005سالازکه
انتشارمیزاندقیقومنظمبرآوردبرايعملیايرویههمچنینبرنامهایندر

تجاريِ تبادلبرايامکانینیزو؛ شدبینیپیشکشورهاسويازايگلخانهگازهاي
Carbon(کربنیکگازانتشاردریافتههتوسعکشورهايمقررهايسهم

Trade Exchangeدیداز[کهاستشدهگرفتهنظردر2015سال) تا
رسمیاجرايفازشود]. نخستینمیتلقیانگیزيمناقشهتصمیممنتقدینْازبسیاري

شد؛گرفتهنظردر2012و2008هايسالبینزمانیيدورهبراينامهتوافقاین
پیمانبردوحهياصالحیه«قطر،درايتازهنشستدر2012دسامبرردآنازپس

(ازپیماناینبهکشورهاتعهدبرايايتازهدورآنْموجببهکهشدمدون» کیوتو
مچنینهاصالحیهدر این شد. ) تعیین2020سالانتهايتا2013سالابتداي

موردآنْسازيپیادهاولفازتجربیاتمبنايبرکیوتوپیمانتوافقاتازبندهایی
اجرايدومفازبراي،»دوحهياصالحیه«موجبگرفت. بهقراراصالحوبازبینی
باافزوده شد. کشورهاتعهدِموضوعِايِ خانهگلگازهايفهرستبرکیوتو،پیمان

بهنهاییپیوستناز(کهآمریکابرعالوهیافته،توسعهکشورهايمیانازحالاین
ایناز2011سالدرپیوستن،ازپس(کهکانادابود) وکردهخودداريپیماناین

شدهاضافهگازهايپذیرشازنوزالندِوروسیهژاپن،شد) کشورهايخارجمعاهده
اند. [توضیحاتکردهامتناعپیمانایناجرايدومِفازايخانهگلگازهايفهرستبه

در» کوتوپیمان«بهمربوطمدخلغازینآبخشازاستايفشردهيترجمهفوق
United Nations»: مللسازماناقلیمیتغییراتمیثاق يبرنامه«وبسایت

Framework Convention on Climate Changeاین] با
هاآنمهمترینکهاست،بودهانتقادموردزیاديزوایايازهمواره کیوتوپیمانحال،

انسانیِ عواملرشدنرخبهمقایسهدرشدهمدونيامهبرنبودناز: ناکافیعبارتند
توافقاتپیشبردوسازيپیادهبراياجراییهاياهرمفقداناقلیمی؛تغییراتمسببِ
این پیمان نیزعملشان. درتعهداتاجرايبهکشورهاساختنملزموشدهانجام

اي نداشته ي تولید گازهاي گلخانهدانی در مهار نرخ فزآیندهتاکنون تأثیر واقعیِ چن
منطقبابستههممحیطیِزیستشکافگرفتننظردرباواقعیتْاینکه،است

وهاشرکتبراي-ترتیببه-اقتصاديرشدوسودنرخحفظاولویتنیزوسرمایه
برد) نبایدمیاشیهحبهراالمللیبینتوافقاتالجرم(کهداريْسرمایهکشورهاي

باشد. [م.]شگفتیجاياساساً

:داستان کارخانه سرب و روي زنجان

مرداد 20صدها نفر از شهروندان زنجانی صبح روز یکشنبه
در اعتراض به وضعیت آالیندگی کارخانجات سرب و 1392

روي اطراف شهر زنجان بخصوص شرکت سرب و روي 
کیلومتري این شهر مقابلی دفتر نماینده ولی 15واقع در 

تانداري زنجان تجمع اعتراض فقیه در استان و همچنین اس
صبح روز 10به گزارش مهر، این تجمع از آمیز بر پا کردند.

یکشنبه با حضور صدها نفر از شهروندان زنجانی برگزار شد. 
معترضان به آنچه وضعیت آالیندگی هواي شهر زنجان 
توسط سرب و روي عنوان می کردند معترض بوده و 

خانه به محل پیش بینی خواستار تعطیلی یا انتقال این کار
در این تجمع اعتراض آمیز که با استقبال شده بودند.

گسترده آحاد مختلف شهروندان زنجانی برگزار شد 
متعرضان خواستار تدبیر دولت یازدهم براي انتقال کارخانه 
سرب و روي و رسیدگی به وضعیت کارخانه هاي آالینده 

دار زنجان استانسرب و روي در اطراف شهر زنجان شدند.
پس از اعتراض شدید مردم به میان جمع معترض آمد و به 
سخنرانی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه امروز خود مردم 

اند، پس کارخانه سرب و زنجان به این امر معترض شده
روي تعطیل خواهد شد.

کارگران کارخانه 1392مرداد 30از طرف دیگر  در تاریخ 
هفته گذشته شاهد تعطیلی این ر دسرب و روي زنجان که 

کارخانه به دلیل اعتراض مردمی به فعالیت این کارخانه 
به نشانه اعتراض جلوي استانداري زنجان تجمع بودند
ه گزارش خبرنگار مهر تجمع کنندگان که در بین ب.کردند

ها، همسران و فرزندان کارکنان و آنها شماري از خانواده
ضور داشتند، خواستاري فک کارگران شرکت سرب و روي ح

معترضین که تعداد آنها .پلمب و بازگشایی این شرکت شدند
نفر تخمین زده می شد با انتقاد از عدم 300به نزدیک 

پاسخگویی استاندار نسبت به کارگران معترض خواستار 
حضور استاندار زنجان در بین تجمع کنندگان بودند که بنا 

عالم شد که استاندار در به ادعاي مسئوالن استانداري ا
.ماموریت است

معتقد بودند که هدف از تعطیلی کارخانه، از کارگرانتعدادي 
هکتاري آن است. 750تصاحب زمین 

این داستان همچنان الینحل ادامه دارد. 

1392آذر معاون سازمان حفاظت محیط زیستایرنا
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لودگی آب و تاثیر آن در اکوسیستمآ

حمید رضا سرشار

منظوراز آلودگی آب، آلودگی شیمیایی، میکروبی و آلودگی با مواد زاید 
ي زیرزمینی است. هاآبو ها، اقیانوسها، رودخانههاآب دریاچه

به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدون تصفیه از هاکه آلودگیهنگامی 
شوند. آلوده میها آبشوند، میتخلیهها آبمواد ترکیبی مضر در 

اثر ها آبدرون این اي ي زندههابر گیاهان و ارگانیسمها آبآلودگی 
ي منفرد و هاگذارند. تقریبا در همه موارد، این اثرات عالوه بر گونهمی

.کندي زیستی طبیعی را نیز تخریب میهامعی، گروهج

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و 
منابع. دارداحتیاجسطوحيهنظر در سیاست منابع آبی در همتجدید
طریقازکهشودمیگفتهییهاآلودگیبهآبآلودگیاي نقطه

آبواردخندقیالولهمانندمتمایزومجزامنبعیکازاي آبراهه
توان از میگروه،ایندرمنابعاینازییهانمونهعنوانبه. شوند

، فاضالب کارخانه یا فاضالب شهري هاتخلیه فاضالب تصفیه خانه
نام برد. سازمان آب و برق خوزستان بر این باور است که شرکت 

ي خود یکی هاآبهها و زتوسعه نیشکر و صنایع جانبی با ورود آالینده
متخصصان محیط .کنندگان اصلی رودخانه کارون هستنداز آلوده

یی که در خوزستان به نیشکر هازیست بر این باورند که همه زمین
اختصاص یافتند مناسب نبودند یا شاید در این وسعت نباید کشت 

گرفت. اگر فقط به نوع خاك شور جنوب اهواز توجهمیصورت
شد که این محل براي کشت نیشکر مناسب نبوده، یمشد، دیدهمی

زیرا هزاران سال تجمع نمک در خاك، عمال آن را براي کشاورزي 
گویند که براي کشت در این خاك باید مینامناسب کرده. متخصصان

.آبشویی خیلی قوي انجام داد

شوند شامل طیف وسیعی میي خاصی که سبب آلودگی آبهاآالینده
و تغییرات حسی و فیزیکی از قبیل هازایمیایی، بیمارياز مواد ش

رغم وجود بسیاري از مواد به افزایش دما و تغییر رنگ هستند. 
شیمیایی در آب به صورت طبیعی (کلسیم، ...سدیم، آهن، منیزیم و 

کند که کدام ماده جزء طبیعی میست که تعیینهاغیره) اما غلظت آن
ء طبیعی زي باالي یک جهاباشد. غلظتمیآب است و کدام آالینده

تواند اثرات نامطلوبی بر زندگی گیاهان و جانوران ساکن در آب میآب

کنند ممکن است میداشته باشد. چیزهایی که اکسیژن آب را مصرف
) بوده یا مواد شیمیایی هایا علفهامواد طبیعی از قبیل گیاهان (برگ

طبیعی یا ساخته بشر ممکن است ساخته دست بشر باشند. بعضی مواد
نفوذ نور رشد گیاهان زري ایسبب ایجاد کدروت در آب شده و با جلوگ

رسوب کند.هاي ماهیهارا مختل کنند و یا در آبشش بعضی از گونه
توان به این صورت طبقه میراي زیرزمینیها آبمنابع آلوده ساز 

:بندي کرد

که یا مستقیما وارد زمینیي شهري و مناطق مسکونهابفاضال
ي هابشوند. این فاضالمیشوند و یا پس از تخلیه جذب زمینمی

.ي شیمیایی و بیولوژیکی هستندهاداراي آلودگی

و تاسیسات صنعتی نشتهاکه از کارخانهصنایعيهابفاضال
.شوندمیکنند و یا به صورت غیرقانونی در زمین رهامی

ي هاآبشوند و توسط میهتکه در نقاطی انباشريي جامد شههازباله
هاي آب زیرزمینیسطحی قسمتی از آنها شسته شده و وارد سفره

.شوندمی

ي جامد صنعتیهازباله

ي آب هاکود داده شده که به سفرهب حاصله از مزارع کشاورزيآزه
.کنندمیزیرزمینی نفوذ

ان در معرض آلودگی شدید ها در سراسر ایرامروز بسیاري از رودخانه
قرار دارند که همه آنها از کم توجهی مردم و مسئوالن به وجود آمده 

ها و تا مرز بحران، پیش رفته است.از علل آلودگی این رودخانه
ي شهري ها بهاي شهري، فاضآلها، زبالهتوان به پساب کارخانهمی

.کردو مواد نفتی و روغنی و کودهاي شیمیایی کشاورزي اشاره 
ها داراي ظرفیت مشخصی از خودپاالیی هستند و اگر افزایش رودخانه
محیطی در ها بیش از حد پذیرش آن باشد، مشکالت زیستآالینده

تواند عواقب غیرقابل جبرانی داشته شود و میآن پایدار می
هاي ایران اکنون اکوسیستم طبیعی شمار زیادي از رودخانهباشد.هم

ها و که عالوه بر خطر نابودي کامل رودخانهدچار تغییرات شده 
ها، اقتصاد و معیشت مردمانی که هاي متنوع آبزیان موجود در آنگونه

ها است و در حاشیه امرار معاش آنان به نوعی وابسته به رودخانه
.کنند نیز به خطر افتاده استها زندگی میرودخانه

70ن آلودگی میزارودخانه مهم کشور،160طبق یک بررسی از 
ها رودخانه بسیار زیاد بوده که رودخانه سفید رود از جمله این رودخانه

تن 300تن نیترات، فسفات و 840سفیدرود با تخلیه هزار و .است
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ي ایران در سواحل خزر هاترین رودخانهها از آلودهکشانواع حشره
از سموم است که به تنهایی بیش از پنج درصد بار آلودگی تخلیه شده 

.شیمیایی کشاورزي را در سواحل شمالی به خود اختصاص داده است
در حال حاضر اکوسیستم طبیعی سفیدرود دچار تغییرات زیادي شده 

هاي متنوع آبزیان که عالوه بر خطر نابودي کامل رودخانه و گونه
موجود در آن، اقتصاد و معیشت هزاران انسانی را که در حاشیه 

مطالعات .انداخته استکنند نیز به خطرزندگی میرودخانه سفیدرود
به تاالب انزلی از جمله زرجوب دهد که رودهاي منتهیمیاخیر نشان

ترین شود، از آلوده میو گوهرکه از طرف شرق وارد این تاالب
رود و زرجوب که باید ي گوهرهارودخانه.هستندهارودخانه
للی باشد هم اکنون به شاهراه مرگ المي حیاتی تاالب بینهاشریان

ي هاکننده مواد سمی و زبالهنگرانتاالب بدل شده و با شتابی 
ي شهر رشت را هابو فاضآلها آبخطرناك بیمارستانی به همراه پس

.ریزندمیبه درون این پهنه آبی

دریاچه ارومیه به عنوان بیستمین دریاچه بزرگ جهان با مساحتی 
ترین ترین و با ارزشار هکتار یکی از مهمهز483حدود 

آید، هاي آبی و بزرگترین دریاچه داخلی ایران به شمار میاکوسیستم
هزار هکتار از این دریاچه که از 250دهد جدیدترین آمارها نشان می

(رامسر) ثبت ها بدر فهرست کنوانسیون حفاظت از تاآل1354سال 
سطح تراز آبی آن نیز به زار تبدیل شده،شده است، به شوره

ترین حد ممکن طی چند دهه قبل رسیده و شوري آن نیز با پایین
در گزارش گرم بر لیتر رسیده است.340گذشتن از حد فوق اشباع به 

یونپ علت کاهش سطح دریاچه عواملی همچون خشکسالی، 
برداري بیش از حد آب براي کشاورزي در داخل حوضه دریاچه، بهره

در همین حال دانشمندان سوءمدیریت عنوان شده است. سدسازي و
اند که تداوم کاهش ارتفاع آب دریاچه منجر به افزایش هشدار داده

شوري آب، از بین رفتن زنجیره مواد غذایی در دریاچه، نابودي 
شود زیستگاه، ایجاد توفان نمک و تغییر اقلیم گسترده در منطقه می

نفی زیادي را بر کشاورزي و معیشت و تواند اثرات مکه این همه می
ساخت سد در حوضه آبریز منطقه و .سالمت ساکنان منطقه بگذارد

اثرات مستقیم آن بر روند و سرعت خشک شدن آب دریاچه  همراه با 
روندهاي طبیعی  در چند سال اخیر دست در دست هم، باعث نابودي 

جمله افزایش دریاچه ارومیه گردیده است. عوامل طبیعی متعددي من 
درجه حرارت منطقه و کاهش میزان بارندگی در سالهاي اخیر خود 

باشد ولی اي در پیش آمدن این وضعیت میعامل بسیار تعیین کننده
با توجه به آمارهاي معتبر موجود در مراجع مختلف، که کار کارشناسی 

ي مربوط به خود را انجام می دهند از جمله، سازمان آب وهادر زمینه

هواشناسی، اثبات گردیده که تاثیرگذارترین عامل تعیین کننده بر
ایجاد چنین وضعی، روند بی سابقه سدسازي و نحوه بهره برداري از 

که اگر این عامل سدهاي موجود در حوضه آبریز می باشد، بطوري
یعنی چگونگی بهره برداري از سدها معقوالنه پیش می رفت ، 

ه به هیچ وجه به تنهایی قادر به خلق تغییرات اقلیم شناسی منطق
توان اثرات میبا کمی دقتچنین تراژدي در منطقه نمی گردید.

گونه عملکرد غیر مسئوالنه مدیریت کالن را در زیست محیطی این
کنندگان آب دید:حفظ و پاالیش صحیح آب را در بین تمامی مصرف

هابین انساني گوارشی و پوستی و انگلی درهادرصد باالي بیماري
ي انگلی در بین آبزیان ( تقریبا تمامی ماهیان هادرصد باالي بیماري

).هاکلیه استانپرورشی گرم آبی در
هااثرات آلودگی نفتی بر سواحل و صخره
 اثرات آلودگی مواد معدنی و پتروشیمی در رسوبات

آبی مثال و بازدید کارشناسان در مناطق مختلف در منابعهادر گزارش
ظیم که کل منطقه توسط شرکت نفت قرق گردیده و توسط عدر هورال

سوم آبزیان دچار بیش از دو1385شود در سال میارتش محافظت
مسمومیت و در نتیجه مرگ شدند. در بندر ماهشهر تا شعاع تقریبی 

تواند زندگی کند مخصوصا که نمیگونه آبزيار متري هیچزدوه
نماید در میمی پساب خود را مستقیم به دریا واردپتروشیمی رازي تما

برداشت رسوب از بستر این منطقه تا عمق هشتاد سانتیمتري بستر 
محصوالت دریایی يگوگرد صنعتی و اسیدي دیده شده است. کلیه

باشند.مییترات و نفتیي شدید ارسنیک ونهامنطقه دچار آلودگی

ان یا دریاچه کافتر در اقلید یا یی مثل زریوار در مریوهادر دریاچه
ي پشت سدها مثال دریاچه سد گاوشان در کامیاران یا هااچهیتمامی در

دریاچه سد وحدت (قشالق) در سنندج یا دریاچه سد سقز(شهید 
کاظمی) در سقز و حتی در حومه تهران سد ماملو (پشت سرخه حصار) 

باشد.میمشاهدهیا لتیان یا سد کرج و غیره این موارد به وضوح قابل

 د دارد نوع آن در ایران وجو41نوع تاالب در جهان، 42از
40.که از تنوع زیستی بسیار خوبی نیز برخوردار هستند

تاالب با مساحت یک میلیون هکتار به دلیل بی توجهی به 
درصد خشک 100تا 40کارکردهاي زیست محیطی، بین 

.شده اند

1392آذر معاون سازمان حفاظت محیط زیستایرنا
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برگی از تاریخ

آلودگی تهراني سابقه

هاي هواي تهران از چه زمانی آلوده بوده است؟ چه اقداماتی در سال
دور براي رفع این الودگی انجام شده است؟

سازمان محیط زیست 1358بهمن 29در اطالعات اي در طی مقاله
ران از حد مجاز نیز میزان آلودگی هواي ته"اعالم کرد : 

. از قول رییس سازمان محیط زیست، دکتر ابتکار، "گذشته است
آلودگی هواي تهران به حدي رسیده است که "نقل شده است که: 

شود این شهر از افراد مسن و کم سن و سال تخلیه میقویا توصیه
شود.... میزان سرب و منواکسید  کربنی که مردم تهران تنفس

"ز حد مجاز وخطرناك است. کنند بیش امی

کند: یکی عوامل طبیعی میوي دو عامل را علت این آلودگی بیان
اي هاي اطراف تهران که تهران را به صورت کاسهیعنی وجود کوه

ي هادراورده و دوم صنایع ، وسایط نقلیه موتوري، گرد وغبار و زباله
جاري.پراکنده در شهر ، سیستم گرمایشی و سرمایشی خانگی و ت

و در ادامه دو طرح براي مبارزه با آلودگی تهران ارائه شده است: 
استفاده وسایل نقلیه عمومی از گاز مایع به عنوان سوخت و استفاده از 

نوع گازهاي سمی تولید شده را هانیروي متخصص که در کارخانه
کنترل نمایند. طرح کنترل ترافیک وکاهش ترددد وسایل نقلیه 

ه اقداماتی بود که در آن سال تجربه شد.شخصی از جمل

خوانیم:می1358دوم اسفند اطالعاتي آخر روزنامهي در صفحه

اسفند ماه طرح ترافیک سه 4در این خبر آمده است که از شنبه 
شب 8صبح تا 6شود و از ساعت میدر سطح تهران به اجرااي روزه

تهران ممنوع است. در يي شخصی به محدودههاورود اتومبیل
خوانیم که هزاران نفر به ستاد بسیج ملی مراجعه و میخبري ادامه

اعالم آمادگی  کرده اند که در این طرح به عنوان انتظامات ترافیک 
شرکت کنند. 

یی هاخود مشخصات اتومبیلي ستاد بسیج ملی نیز در دومین اطالعیه
ي اداري و ها. تنها اتومبیلرا که حق تردد دارند اعالم کرده بود

ي سیاسی با آرم مشخص و هاي رانندگی، سرویسهادولتی، آموزشگاه
اورژانس، امبوالنس و پزشکان حق  تردد در سطح شهر را داشته اند. 
در راستاي این طرح شرکت واحد اتوبوس رانی و تاکسی رانی نیز 

اقدامات الزم را انجام داده بودند. 

نخست: ي صفحه/ 1358د اسفن4اطالعات 
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ي تردد داده شده بود. این در هزار اتومبیل اجازه8در این روز تنها به 
حالی است که در آن سال روزانه یک میلیون ونیم اتومبیل در سطح 

تهران تردد داشته اند. 

همزمان با اجراي این طرح گروهی پژوهشگر در امور ترافیک از صبح 
اط ضعف و قوت این طرح پرداخته بودند. در سطح شهر به بررسی نق

در  گزارشاتی که در روزنامه منتشر شده، آمده که بسیاري از مردم از 
اجراي این طرح راضی بودند اما کمبود وسایل نقلیه عمومی سبب 

بروز مشکالتی براي مردم شده بود.

ي شخصی براي سه روز هاممنوعیت حرکت  اتومبیل"
"دیگر تمدید شد.

گزارش مفصلی با عنوان 1358اسفند 6اطالعات ي وزنامهدر ر
در این گزارش ، به .، منتشر شد"نگذاریم تهران خفه شود"

که در اي بحث وارونگی هوا اشاره شده  و درمورد تعداد وسایل نقلیه
کنند و تبعات آن چنین آمده است:میتهران تردد

75کند که میه ترددنقلیي درتهران روزي یک میلیون ونیم وسیله"
درصد سهم آلودگی تهران را به عهده دارند. این تعداد اتومبیل 

تن 19تن هیدروکربور نسوخته، 490تن  منواکسید کربن، 49000
تن اکسید گوگرد در 11تن ذرات  معلق و سرب، 19اکسیدهاي ازت، 

کنند.  درحالی که حد مجاز گاز منواکسید  میآسمان تهران پراکنده
برابر4تا 2قسمت در میلیون است که در اثر وارونگی هوا به 9ربن ک

رسد. می

در این مقاله به تاثیر این میزان آز الودگی اشاره شده و عنوان شده 
است که بارش برف و باران تنها بر ذرات معلق و گرد وغبار تاثیر دارد 
و سبب شسته شدن منواکسید کربن، هیدروکربورهاي نسوخته و 

شود مگر این که بار ش همراه با وزش باد باشد. نمیسیدهاي ازتاک
افتاب سبب بوجود ي وجود این مواد در هواي تهران در برابر اشعه

باري بر روي حیات شود  که اثرات بسیار زیانمیآمدن پدیده یمه دود
انسان وگیاه دارد. سردرد، عصبی بودن، سرگیجه، افزایش پرخاشگري 

از افزایش غلظت منواکسید  کربن در هواي تنفسی و  نزاع نشان
ماست.

 ي تهران هاخودرو جدید وارد خیابان800روزانه
1392با احتساب این آمار در دي ماه .شودیم

میلیون و سیصد 4ي تهران به هاتعداد اتومبیل
و پنجاه هزار افزایش یافته است.

1391بهمن 21رئیس پلیس راهور تهران شنبه 

 سال گذشته طول معابر به سه هزار کیلومتر
ار افزایش یافت و تعداد خودروها به چه

ظرفیت .رسیدهزار خودرو 200میلیون و 
هزار خودرو 700تا 600معابر شهر تهران 

هزار 420دو میلیون و ،84در سال است.
کیلومتر از سطح 2500خودرو در تهران در 

درصد و 74تعداد خودرو کرد.معابر تردد می
درصد افزایش یافت.20طول معابر فقط 

خبرخودرو ، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران
1391		دي	2		ه،شنب
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ومحیطیزیستبحران: مکزیکوسیتی
سوسیالیستیراهکارهاي

مترجم: مانیا بهروزي/  *آرِزنویسنده: فیل هی

: مترجمیادداشت

رغمبهکهاستشدهبدلشهريکالنبهکههاستسالتهران
ازبسیاريشهرها،گونهاینمعمولِهايجذابیتبرخیازبرخورداري
حملخوددلدرراپیرامونیدنیايشهرهايکالنيعمدهمشکالت

مشکالتیمهمترینازیکیمحیطیزیستمشکالتتردیدکند. بیمی
اینمواجهند. ازآنبااطرافهايشهركوتهرانساکنینکهاست
معضلترینلموسموبزرگترینمسلماًهواآلودگیمیان،

دارد. قرار» بزرگتهرانِ«ساکنینپیشارويِکهاستمحیطیزیست
ازبیشساالنه- نیستهمموثقیآماراحتماالکه-رسمیآماربربنا
خودجانهواآلودگیازناشیپیامدهاياثردرایراندرنفرهزار 45
بهتوانستندمیعاديشرایطدرکهکسانی؛]1[دهند میدستازرا

وموقتیهايبیماريانواعازجدايایندهند. وادامهخودزندگی
شمارهواشدیدآلودگیمستقیمپیامدهايعنوانبهکهاستمزمنی

مرگازمهمیکنند. [بخشمیگرفتارراپایتختجمعیتازبزرگتري
وزمستاناوایلوپاییزاواخردرنْهواي تهراآلودگیازناشیمیرو

رخ» هواوارونگی«يپدیدهاثردرهاآلودگیتشدیديواسطهبه
مشکالتباتهرانساکنینهوا،آلودگیجزدهد.] بهمی

هستندروبروهم(اکولوژیکی) دیگريشناختیبومومحیطیزیست
جمعیتيرویهبیومستمراز: رشدعبارتندامروزههاآنمهمترینکه
ازناشیآلودگیآن،پیامدهايوپایتختدرجمعیتیتراکمافزایشو

هايدکليقاعدهبینصبيواسطهبهالکترومغناطیسی،امواج
برايارسالیهايپارازیتنیزوشهر،دلدرموبایلامواجتقویت

آبآلودگیاي؛ماهوارههايکانالبرخیبهدسترسیمحدودسازيِ
رویهبیسازهايوساختشهري؛مناطقبرخیدرهريشآشامیدنی

صوتی؛آلودگیشهر؛يحاشیهوشهريسبزفضايتخریببهايبه
درآبیذخایروجارييها آبوزیرزمینیآبهايسفرهآلودگی
پسابنفوذیاوصنعتیوشهريفاضالبوروداثردرشهراطراف
ره.شهري و غیهايزبالهانباشتازناشی

ي رویه(و ارتباط آن با تراکم بیهواآلودگیيمسالهبرتنهااگر
وجديمعضلیبهموضوعایناینکهبهتوجهباکنیم،تمرکزجمعیت) 

باواست،شدهبدلحومهوتهرانساکنینازبسیاريبرايدایمی
گذاريقانوننهادنمایندگانجمله(ازرسمیمسئوالناینکهبهتوجه

تهرانهوايآلودگیوضعیتبررسیبراي» فوریتی«عمل،درکشور)
هوايکیفیتبهبودبرايموثريراهکارچهراستیبهنیستند،قایل
نقشبررسیمتن پیشِ رو بااست؟دسترسیقابلتهرانشهر

تحلیلینگاهیکوشدپایتخت، میبهفقیرروستائیانمستمرمهاجرت
شهرکالندرمحیطیزیستالتمشکيبرسازندهساختاريعواملبه

چارچوب،همین. دردهدارائههاآنتداومدالیلومکزیکوسیتی
نجاتراهتنهاراروستاییمناطقساختنپذیرزیستاخیرگزارش

ازحمایتبامگرنیست،ممکنهماینوداندمیمکزکوسیتی
یِ جهانهايقطبیاجهانیبازارتهاجمبرابردرمکزیکیکشاورزان

باتنهابستبناینازخروجدیگر،بیانبه». کشاورزيسوداگري«
بهمشخصاًمکزیکمورددرکهنولیبرالی،منطقبرابردرایستادگی

(نفتا) است،» شمالیآمریکايآزادتجارتپیمان«ازخروجمعناي
یکاتخادوتداركبامگرنیست،ممکنخوداینواست،پذیرامکان

سوسیالیستی. ومردمیسیاست

شوندهزار ایرانی قربانی هواي آلوده می45ساالنه وله: ] دویچه1[

*********

اتریشهلند،دارد: بلژیک،راجمعیتبیشترینهاایناینازیککدام
حدودجمعیتیبازدید: مکزیکوسیتی،حدسدرستمکزیکوسیتی؟یا

است. مکزیکوسیتیافزایشحالدرروزانهطوربهکهنفرونمیلی22
شناختیبوملحاظبهاست،جهانشهربزرگترینتقریباًاینکهبرعالوه
ينمونهشهراینحال،عیناست. دربارفاجعهبسیارايمنطقه

سوسیالیستیراهکاریکتنهاچگونهاینکهازاستنابیآزمایشگاهیِ
شود. مواجهمحیطیزیستبوسِکایکباتواندمی

فهرستچهاگربرد،میرنجزیراساسیمشکالتازمکزیکوسیتی
است:اینازترگستردهبسیارمشکالتاینکامل

بودهرشدحالدرايفزآیندهطوربهشهراینروستایی،فقردلیلبه
ازیکیکنند. اینمیکوچشهراینبهروزانهطوربهنفراست. هزاران
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ازايمنصفانهطوربهتوانمیآنمورددرکهاستهایینمونه
شرحادامهگفت. در) سخنoverpopulation» (جمعیتاضافه«

محیطیزیستهايآسیببهمنجرچگونهامراینکهدهیممی
شود. می

برشهرکلاست،واقعمتر2200بااليارتفاعیدرشهرچهاگر
بهواستشدهاحاطههاییکوهرشتهباکهاستواقععظیمیفالت
کاسهیکهمانند(توپولوژیکی) شکلیجغرافیاییشناسیریختلحاظ

يواسطهبههاکارخانهوخودروهاحاصل از دود يآلودهدارد. هواي
وکندمیگیرکاسهایندروندر» گرماییوارونگی«سازوکار

بیابد.    گریزيراهتواندنمی

تأمینزیرزمینیمنابعواسترفتنپایینحالدرینیزیرزمآبسطح
راه درعظیمیآببحرانواستشدنتهیحالدرشهريآب

بسیارسطحیيها آبآوري جمعسیستماین،بربود. عالوهخواهد
خطربارانیفصولدرکهاست،ویرانیحالدروفرسودهوقدیمی

داشت. درخواهدپیدرراسیلبروزوسطحیيها آبشدنروان
وها بفاضآلنفوذدلیلبهآبیذخایرسیستمسالازمعینیهايماه

شود. میآلودهشهرييها آبپس

جمعیتازاشباعشهريکالن

شهرهابهوکنندمیتركراهایشانزمینمکزیکیدهقانانانبوهچرا
سويزاشدهانجامارضیاصالحاتخصوصبهونولیبرالیسمآیند؟می

ينامهپیمانامضايبه دنبالِ آنْ و، 1980يدههدرسالیناسدولت
NAFTA: North America Free» (نفتا«آزادتجارت

Trade Areaکشاورزيايسابقهبیيگونهبه1994سال) در
) تحتagribusiness(کشاورزيِسوداگريِ رويبهرامکزیک
مسلطهايشرکتاینکهورد،مایناست. درگشودهآمریکايسیطره

تصاحبرامکزیکبومیکشاورزانهايزمینکشاورزيسوداگريِبر
مترقیهايتعاونیاست. حتیاهمیتبیاساسانه،یاباشندکرده

تحتواقعدروجهانیبازارهايقیمتازپیرويبهناچارهمدهقانی
ودهقانییزندگوکشاورزيتباهیبهامرهستند.  اینآنيسیطره
آنان) منجرجزئیبسیاراشتغال(یاکشاورزيکارگرانايِتودهبیکاريِ

شود.می

انتظاررامرفهیزندگیمکزیکوسیتیساکنفقرايازیکهیچ
خیلبهشدنملحقبودن،خیابانیفروشِدستیککشند. امانمی
حتییاوشهري،جرایمدرمشارکتخیابانی،سیّارِسوداگرِ هزار800

استکند: ممکنمیعرضهرامَفرّيراهحالهربهبودنْ گدایک
بفرستی؛مدرسهبهرا کودکانتوبخوريروزدرغذاوعدهدوبتوانی

درآمديوکنیمیپیداکارخانهدرکاريباشیشانسخوشبسیاراگر
هیچحالهرکنی. درمیکسبهفتهدردالر70ياندازهبهرویایی

پایانبیکاریاوروستاییبیکاريِيگزینهازبدترهانایازیک
بود. نخواهدروستاهاهیچ) درتقریباً(برايکمرشکن

زیستمحیطبهمکزیکوسیتیبهفقیرروستاییانانبوهورودچگونه
هايخانهشهر،بهورودمحضبههاآنازبسیاريرساند؟میآسیب

هايمحلهدرخواهکنند؛میبناهاهتپّرويبرراخودمحقّروابتدایی
مهاجرانسرعتبهیکْاینکهجدید،نواحیدرخواهوموجود

منجر بنیاديخودجدیديمحلهرشد بهوکندمیجذبرابیشتري
شود. می

برقسطحی،يها آبکشیزهکشی،لولهآبفاقدجدیدْهايمحله
درانسانیهايزبالهوهستند. فضوالتخدماتسایروشهري
هايفصلجزبهکهشوندمیانباشتهموقتیهايخندقوهاگودال

بهکهخیزدمیبرهاآنازنرمیغبارسالاوقاتِ سایردربارندگی،
یابد. میانتقالشهرسطحبهباديوسیله

يهمهکهاستدادهنشانمکزیکوسیتیشهرمحلیدولتتحقیقات
حاويخیابانکنارهايفروشیاغذیهوهادکّهدرشدهعرضهغذاهاي
هامکزیکیدرصد80ازهستند.  بیشانسانیفضوالتازردپایی
خورند؛میهافروشیاغذیهگونهایندرچیزيروزدرباریکحداقل

امکاناتفاقدهایشانخانهدراغلبفقراکهاستآنامرایندلیل
غذاخوردنبهتمایلیهرگزثروتمندانکهحالیهستند. درپزوپُخت

- تلویحاروزهرفقراندارند،راهافروشیاغذیهوهادکّهقبیلایناز
خورند. میگُه-به همراه غداي خودْ 

زیادترروزافزونیطوربهشهراطراففضايجمعیتکههمچنان
شناختیبومحفاظتِتحتمناطقِبهبیشترچههرواردانْتازهشود،می

آبهايسفرهمجاورتدرمناطقاینازکنند. برخیمیندازيادست
سازوکارآنکهنتیجهدارند؛قرارجغرافیاییيناحیهاین زیرزمینی

شود. میایجادشهريآبمنابعبهفاضالبورودبرايدیگري

PRD: Party of(مکزیکوسیتیشهرمحلیدولتدرحاکمحزب

the Democratic Revolution1990يدههواخرا) در
هايقرارگاهاینمورددرراايگیرانهسختبسیارتنبیهیراهکار

موردراموکّديمحیطیزیستهاياستداللکرد: کهاتخاذمسکونی
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اجبارييتخلیهبرايراشورشضدپلیسهاداد. آنمیقراراستناد
هايیورشکاراینکردند. ماحصلمیاعزاممنطقهساکنین

هايسرپناهوهاکلبهتخریبوحشیانه،شتموضربهی،گاصبح
سويازآنانمندارزشهايداراییوهاپولدزديوواردانتازهسُستِ

براينظامْایندروندرراهکاريهرکهآنجابود. ازپلیسنیروهاي
ونکبتتنهاگونه راهکارها ایناست،نبودهکارسازمعضالتاینرفع

است. انباشتهپیشینفالکتونکبتبرراانسانیبیچارگی

فرورفتنحالدرشهر

حالدرشهرکلزیرزمینی،آبهايسفرهشدنتهیدلیلبه
است. وقوعحالدرايدهندههشدارروندباپدیدهاست. اینفرورفتن

زیاديهايبخشدرسازوساختبرايجديخطريزمینْفرونشست
یکوقوعتهدیدبهانسانی،عاملياختهبرستهدیدِ(ایناستشهراز

دردرستمکزیکوسیتیکهچراشود؛میاضافهاحتمالیايزلزله
شدهواقعPopocatepetlنامبهخاموشیفشانآتشمجاورت

ازمکزیکو،يدرّهايِمنطقهآبِمسئوالنگزارش اساساست.) بر
وهفتشهرسطحدرزمینفرونشستمیزانمیانگین1900سال
آباستخراجدلیلبهزمینکههاییناحیهاست. دربودهمترنیم

هايدریاچهاست،رفتهفرووکردهآب) نشستهاي(چاهزیرزمینی
. اندگرفتهشکلمتعددي

اصلیزمینیِ زیرآبيسفرهدودرماندهباقیآبمیزانازبرآوردها
نیازمیزانبرابر200حدودچیزيکهآنندبرمتفاوتند. بسیاريمنطقه 
تصوريایناست. اماماندهباقیشهريسالیانهيسالیانهمصرفی

تداومهمدیگرسال200توانندمیآبیمنابعاینکهاستلوحانهساده
يواسطهبهآبمصرفافزایشنرخمحاسباتْاینباشند. چونداشته

راسالهماینگیرند. همچنینمینادیدهراجمعیتدایمیِ افزایش
بهنشود،متوقفشهربهجمعیتورودسیلاگرکهگیرندمینادیده
وسیعینواحیزیرزمینی،آبهايسفرهتدریجیشدنتهیيواسطه

شد. خواهندسکونتقابلغیرزمینفرونشستاثردرشهراز

است. جمعیتازاشباعشهريمکزیکوسیتیگفتگو،بیوقطعطوربه
بهمعطوفبایدسوسیالیستیسیاستهرازايآگاهانهبخشِپس

ادامهدرراآنباشد. چگونگیشهراینبهتازهجمعیتورودتوقف
خوديبهجمعیترشدکهنیستآنمعنايبهایندید. البتهخواهیم

کهاستاین واقعیت برناظرتنهابلکهشود؛میفقرموجبخود
شهر،یکدراورپهنکشورِیکجمعیتِپنجمیکازبیشسکونت

محیطیزیستهايبحرانموجبواستغیرعقالنیکامالًامري
شود.  می

اینباهمزیستیبهقادرزیاديمدتماکهدالیلیازدیگریکی
است،Desagueعظیميآبراههبهمربوطبودنخواهیموضعیت

مکزیکوسیتیشمالدرIndios Verdeپرجمیعتيمحلهازکه
منتقلآنطریقازشهريفاضالباززیاديخشبوگذردمی
آبِ بخشکارگرانِ شهريحومهوشهرازمتعددينقاطشود. درمی

در کنند،پاکسازيبزرگاشیايازراکانالاینکوشندمیشهرداري
پلیسباناچارند انسانبدناجزايیافتندلیلبههمیشهکه حالی

شهربیرونبه» سیاهآب«اصطالحبهاینیرند. سپسبگتماس
استفادهموردکشاورزيآبیاريبرايعمدتاکهجاییشود؛میمنتقل

سبزیجاتوجاتمیوهکهاستدالیلیازیکیگیرد. اینمیقرار
بادقتبهمصرفازپیشبایدخیابانیبازارهايدرشدهعرضهدلپذیرِ

ربسیاآبعظیمیشهرشوند. چنینشستشوکنندهضدعفونیمواد
تولیدهمعظیمیبسیارفاضالبنتیجهدروکندمیمصرفزیادي

کند.  می

! ممنوعتردد»: کاسهدردود«

يپدیدهایجادموجبانسانی]عواملايپارههمراه[بهطبیعیشرایط
سازوکار عادي آنيواسطهبهکهشوندمی» گرماییوارونگی«

عاديْ امکان رقیق جابجایی هواي گرم به سمت باال، که در شرایط
درگردد. کند، مختل میي سطح شهر را فراهم میشدن هواي آلوده

شهرسطحازتواندنمیشهريهوايوحشتناكآلودگیپدیده،ایناثر
برخیشدنفعالموجبخورشیدنورتابشمیان،این. درخارج شود

کهشود،میهوادرموجودنفتیترکیباتدرشیمیاییهايفرآیند
) petrochemical smog(ايویژهدودگیريشکلآناصلِح
عاملعنوانبهخودروهاترددعمومااینکهاست. باشهرسطحدر

فعالیتآناصلیمنشاءاماشود،میمعرفیدوداینایجاد
کاربهشهريگوشهدرايقاعدههرازدوربهکهاستهاییکارخانه

مستلزممسالهاینبهاصولیيهمواجهگونهدهند. هرمیادامهخود
اینازناشیهايآلودگیانتشارکاهشیاقطعبرايجدياقداماتی
مکزیکوسیتیشهرمحلیدولتدرحاکمهاست. حزبکارخانه

)PRDترسادهراهعوضدراست؛نکردهزمینهایندرتالشی) هرگز
وضعخودروهاترددبرايمقرراتیاستکوشیدهواستبرگزیدهرا

بکند. کاراینبهتظاهریاکند
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تردد«بهموسومطرحیPRDسويازشدهارائههايطرحازیکی
ازهفتهدرروزیکبرايخودروهايهمهآنمطابقواست،» ممنوع!

يشمارهرنگطریقازکاراینکهشوند،میمنعشهرسطحدرتردد
است؛بودههیچحددرتقریباکاراینشود. تاثیرمیانجامخودرو
چون: 

دویایکدارند؛خودروچندینثروتمندهايخانوادهيالف) همه
تامعموال(کهفرزندانبرايهمخودروتعداديووالدینبرايخودرو

تنهاآنهاکنند). بنابراینمیزندگیخودوالدینباسالگیسیسن
نظراینازخصوصبهامرکنند. اینمیتعویض راخودخودروهاي

نامیدهشهري وحشتناكترافیکعنوانبهکهآنچهکهاستمهم
ساکنانثروتمندترینازنفرهزار500بهمربوطتنهاواقعدرشود،می

خودروچندین نگهداريوخریدمالیِتوانازکهاستشهر
برخوردارند. 

عمومااند،مواجه» ممنوعتردد«هفتگیچالشاینباکهب) آنهایی
اینازسازند،میمتوقفراآنهاکهپلیسیماموران» تطمیع«باادرندق

کنند.  عبورمانع

کهايفرسودههايکامیونوهااتوبوسحالشاملممنوعیتج) این
شود. نمیکنندمیتولیدزیاديدوددار،سُربسوختمصرفبا

انجامهواآلودگیکاهشبرايموثريکارهیچخالصهطوربه
کمترتردددلیلبهکهاستهفتهآخرروزهايدرشود. تنهاینم

محسوسیطوربههواآلودگیمیرانازها،کارخانهتعطیلیوخودروها
شود. میکاسته

راهکارها

اصلیمشکلاماست؛ايآلودهبسیارمکانخوب! مکزیکوسیتیبسیار
توضعیاینشاهدمتانتباومنصفانهکهمردمیبرايکجاست؟

ازیکیبیمارانبخشکنم: ازمیپیشنهادسادهآزمایشیکهستند
يمنظرهنزدیکازوکنیدبازدیدشهراصلیعمومیهايبیمارستان

هايمرضسرطان،ازکهببینیدراخردسالیفقیرکودکاندردناك
کههاییبیماريبرند؛میرنجهابیماريدیگرانواعوگیالخلقهناقص

سیتیشوند. مکزیکومیناشیدولتسازوکارتباهیازیامفرطفقراز
[هم] گرایشیمحیطیزیستتخریبکهدهدمینشاندیگربار

Las(لوماسالسنظیرشهر،ثروتمنددارد. نواحیطبقاتی

Lomas(بوسکال) وLa Bosqueمناطقسایربامقایسه) در

توانندمیهمیشهنثروتمنداوانگهیدارند؛تريسالمبسیارهوايشهر
ازي) خودشدهضمانتشدتبه(ورفاهیامکاناتطریقاز

ویالییهايخانهبههفتهآخرروزهايدرمثالبگریزند؛مشکالت
بروند. ساحلینواحییاشهراطرافدرخود

است. بدونروستاییفقرمکزیکوسیتیشهربحراناصلیعامل
شرایطیبرقراريبدوندهقانان،وروستاییانبرايعدالتبرقراري 

هاينیازتامینبا وانسانیکرامتحداقلبابتوانندروستاییانکه
بهمهاجرتروندکنند،زندگیروستاهایشاندرخودياولیه

ايوظیفهامراینداشت. تحققخواهدادامههمچنانمکزیکوسیتی
يزمینهپیشاست. یکجامعهانقالبیهايبخشرويپیشِ

دهقانیهايجماعتازفدرالحکومتحمایتحرفْ ایننضمامیا
محصوالتبرايحداقلیهايقیمتتضمینمعنايبهاینکهاست

امراینکهاستاست. واضحجهانیبازارفشارهايازفارغکشاورزي،
نیست،تحقق) قابلNAFTA(»نفتا«ينامهپیمانچارچوبدر

خواهدمنع) همWTO(انیجهتجارتسازمانسويازهچنانکه
باعظیمسیاسیرویارویییکنیازمندجهتایندرتالشیشد. هر
حاکميطبقهبارویاروییبرسدچهآمریکاست،متحدهایاالت

مکزیک!

مکزیکوبهانسانیفالکتومحنتمستمر انتقالبهدادنپایان
اما،شودفراهمروستاهادرزیستنشرایطکهاستآننیازمندسیتی،
ماحصل آن کهباشدايگونهبهبایدکاراینبرايمثبتسازيِزمینه

تنهاراهکاراینباشد. ترجذابشهرهاسويبهمهاجرتيگزینهاز
موضوعبلکهنیست؛کردخواهندمهاجرتآیندهدرکهکسانیمتوجه

شهر(ها) کالنایندراکنونهمکهاستانبوهیجمعیتسربر
ندارد،وجوددیگري عقالنیراهکارهیچزمینهایند. درکننمیزندگی

بخشی از ساکنین مکزیکوسیتی برايمثبتیهايانگیزهاینکهجز
معنايبهحرفاینبازگردند. طبعاخودهايزادگاهبهتاشودایجاد
درمسکنوضعیتوزیستیشرایطبهبودبرايمبارزهنهادنکنار

حدازبیششهرایناینکهتنگفنیست.  همچنینمکزیکوسیتی
نیست؛»گراییمالتوس«رویکردتاییدمعنايبهاست،شدهپرجمعیت

کنونیفناوريسطحبهتوجهباکهحرف فقط تاکیدي است بر ایناین
محدوديشمارتامینبهقادرتنهاسرزمیناینازمعینیيناحیهما،
هاست.   انساناز

کراچی،نیست؛مکزیکوسیتیبهمحدودتنهاشهرهاکالنمشکالت
سومجهاندرعمدتاکهدیگرشهرهايازگروهیوساوپائولوجاکارتا،
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جمعیتِ کاهشبهبرند. اندیشیدنمیرنجمشکالتهمینازواقعند،
شهريتخلیهازتصاویريبرخیبراياستممکنشهرهاکالن
تداعیراسرخخمرهاييسرنیزهزورکامبوج] به[پایتختپنپنوم
مهندسی«يشیوهآیاکهبیاوردذهنبهراپرسشایناز آنجا وکند؛

بهبازگشتییا ونیست خطرناكمتن،ایندراشارهمورد» اجتماعی
طرحراهکارابدا! طبعانه؟شودمحسوب نمیاستالینیستیالگوهاي

درتنهاواست؛داوطلبانهکامالهاییپایهبرمبتنینوشتارایندرشده
ازبیروندرزیستیامکاناتوشرایطکهاستتحقققابلصورتی

شهرهاکالنخوددرزیستیشرایطازبهتردر مجموع شهرها،کالن
باشد.   

ازبسیاريدرمحیطیزیستمسایلبهسوسیالیستیهايپاسخاما
میاننابرابرمناسباتسازيِدگرگونجهتدرکوششنیازمندکشورها
اینازبرخیبرحاکموحشتناكمرکزگراییِ حذف ووستاهاروشهرها

وتجاريیافرهنگیرویدادهیچمکزیکدرمثال،کشورهاست. براي
ايرویهدهد. ایننمیرخمکزیکوسیتیازبیروندرمهمايحرفه

است. رایججهاننقاطازبسیاريدرکهاستغیرعقالنی

معایببرخیازهواآلودگیایجادعوامللحاظبهمکزیکوسیتیاگر
بایدکهاستآنمعنايبهاینبرد،می(جغرافیایی) رنجطبیعی

(انسانی) عواملسایرعلیهايگیرانهسختتدابیروجدياقدامات
عواملاصلیِبخشکهآنجاگردد. ازاتخاذهواآلودگیيتشدیدکننده

بدونيتدابیرچنیناتخاذهستند،شهربورژواهايدوم،يدسته
نیزیکاینکهاست،ناممکنتقریبااجتماعیمناسباتدگرگونی

است. حکومتیقدرتسطحدرتغییراتیبهوابسته

اینمحیطیزیستزوالومکزیکويدرّهفرونشستاگرحالهردر
مکزیکوسیتیزمانْگذشتبااستممکنبیابد،ادامههمچنانناحیه

حیاتتاریخدرنیز اینازپیشچیزيگردد. چنینسکونتغیرقابل
پذیراست. سکونتافتادهاتفاقاجتماعی،نظامنوعازفارغبشر،

کهاستآننیازمندبینی،پیشقابلياآیندهبرايشهراینساختن
بیابد. اینارتقاءمکزیکسرزمینسراسردرسکونتوزیستامکانات

درآنهامالینحامیاومخدرموادبورژوازيدادنشکستمعنايبه
است. [آمریکا] شمال

است. بگذاریدسوسیالیستیراهکارهايمستلزممحیطیزیستبحران
دارد؟!وجودآنبرايدیگريراهکنیم: چهبیانگونهاینراآن

*  **

ي زیر:متن فوق برگردانی است از مقاله

Mexico City - Environmental Crisis, Socialist

Solutions

By Phil Hearse *

 اهواز براي دومین بار از سوي سازمان بهداشت
ترین شهر جهان شناخته جهانی به عنوان آلوده

شده است. اخیرا وضع آلودگی هواي اهواز چنان 
هزار نفر دچار 20به وخامت گرائید که نزدیک به 

تنگی نفس گشته و راهی بیمارستان شدند. 
ییز سال خبرگزاري فارس در گزارشی که در پا

منتشر کرد از جمله در باره دالیل آلودگی 1390
بر اساس آخرین مطالعات آلودگی "اهواز نوشت:

هواي اهواز، صنایع نفتی به دلیل سوزاندن مقادیر 
) و نیز 2SOعظیمی از گازهاي حاوي سولفور (

هاي آتش، انتشار آالینده مایعات زاید در گودال
ترین سهم را ) و ذرات، بیشCOمونوکسید کربن (

ها هاي زیست محیطی و انتشار آندر ایجاد آالیند
در فضاي اطراف اهواز به عهده دارند



1392بهمن، محیط زیستمساله جنبش کارگري وينامهویژهکانون مدافعان حقوق کارگر،

٣٤يصفحه

یک جنبش اقلیمی جدید در بولیوي

ي تغییرات همایش مردم جهان درباره«گزارشی از 
*»زمین-اقلیمی و حقوقِ مادر

تقامترجم: زهرا صد/ نویسنده: نائومی کالین

درسکالسبهرافوتبالاستادیومیکمورالسایووصبح11ساعت
درگوناگونتزئیناتواشیاءازترکیبینآدرکهکردبدلعظیمی

هايفنجانکاغذي،هايبشقاب: کردمینظرجلبهمکنار
بشقابشده،تزئینکدوهايمصرف،باریکهايبارانیپالستیکی،

شدندصحنهاینواردایهايهمه. رنگارنگپانچوهايوچوبی،هاي
برجستهرالیمیاقتغییراتعلیهمبارزهدرمورالساساسیپیغامتا

احیاءراآمریکابومیمردمهايارزشکهآنیمنیازمندما: «سازند
.»کنیم

راهادرساینکهدارندناچیزييعالقهثروتمندکشورهايهمهنوز
بهتریندرکههستندطرحیتحمیلحالدرعوض،دروبیاموزند
ادسانتیگريدرجهدورازمینسطحجهانیدمايمیانگینحالت،

کوهدائمیهايیخچالشدنذوبمعنايبهاین. «دادخواهدافزایش
مورالسکهبودسخنانیيچکیدهاین». بودخواهدهیمالیاوآندهاي

- مادرحقوقواقلیمیتغییراتيدربارهجهانمردمهمایش«در
گردکوچابامباشهراستادیومدرکهنفريهزارانبهخطاب» زمین
آننیافتآنگفتنبهناچارراخوداوکهچیزي. کردنبیابودندآمده
باسازگارزندگیسبکحدچهتااینکهازفارغبولیوي،مردمکهبود

برگزینند،را) Sustainability(محیطیزیستپایداري
راخودسرزمینطبیعیِهايیخچالنجاتبرايکافیتوانایی

. داشتنخواهند

راپوچیوسريسبکسرخوشی،ازتیلحظابولیوياقلیمینشست
اینهايهمهزیردرحال،اینبا. داشتخوددرهم زمانطوربهنیز

خشم: بودلمسقابلبودبرانگیختهراگردهماییاینکهاحساسی
!درماندگیعلیه

سیاسیتحولیکيمیانهدربولیوي. نیستچندانیشگفتیجاي
کردهملیراکلیديصنایعآنیرمسدرکهداردقرارپردامنهوجدي
اما. استدادهارتقاءسابقهبیايگونهبهرابومیمردمصدايواست

يدهندههشدارروندیعنیحاضر،مبرمبحرانمهمترینبهکهجاییتا

منابعتهدید-آناثردر-وبولیويدایمیِهايیخچالشدنذوب
توانیآنفاقدبولیويدممرشود،میمربوطبولیوياصلیشهردوآبی

تغییرراوقوعحالدريفاجعهاینمسیربتوانندتنهاییبهکههستند
. دهند

هايیخچالشدنذوبموجبکهاقداماتیکهاستآنخاطربهاین
مناطقوهاشاهراهدربلکهبولیوي،سرزمیندرنهشوند،میدایمی

جهانینشستدر.دهندمیرخرفتهپیشبسیارکشورهايصنعتی
وبولیوي(خطرمعرضدرکشورهايرهبرانکپنهاك،محیطیزیست
کاهشازهاییشیوهيدربارهپرشوريطوربه) Tuvaluتووالو
شودفاجعهبروزازمانعبتواندکهايخانهگلگازهايانتشارموثر

درکهکردنددریافترامودبانهپاسخاینعوض،دراما. گفتندسخن
لحاظ» شمالکشورهاي«سیاسیخواستآنانپیشنهاديهايطرح
. استنشده

کشورهاينیستمایلکهدادنشانآشکاراآمریکادولتآن،برعالوه
راهکارهاي] بهدستیابیفرآیند[ازبخشیبولیويمانندکوچکی
صنعتیکشورهايباتنهاکهداردتمایلآمریکااینکهو. باشنداقلیمی

خانهگلگازهاييدهندهانتشارهايکانونمهمترینعنییرفته،پیش
رویه،اینامتداددروشود؛مذاکرهواردبستهدرهايپشتدراي،

ينتیجهازنهایی،توافقاتامضايبراينیزجهانکشورهايسایر
کهبودايرویههماندرستاینو. شدخواهندمطلعمذاکراتاین

بولیوينمایندگانکههنگامی. شدتدوینآنطبقبرکپنهاكمنشور
آمریکادولتزدند،بازسرنامهتوافقاینصوريامضايازاکوادُرو

دالرمیلیونسهترتیببهراآنهااقلیمیوضعیتبهمربوطهايکمک
پرشینگ،جوناتانمورد،ایندر. دادکاهشدالرمیلیوننیمودوو

دادهتوضیحچنیناقلیمی،ییراتتغمذاکراتدرآمریکاينماینده
اکنونشاید.» نیستخودسرانهودلبخواهیفرآیندیکاین: «است
محیطیِزیستفعالینچراکهنباشدشگفتیجايکسیبرايدیگر

) climate aid» (اقلیمیهايکمک«باجنوبکشورهاي
» اقلیمیهايبدهی«پرداختضرورتازآن،جايبهواندمخالف

)climate debts (سخنگويپیاممضمون. کنندمیدفاع
نداریدحقهستید،فقیرکهزمانیتاشما: بودوحشتناكآمریکا
! دهیدقراراولویتدرراخودبقايشرایط

واجتماعی،هايجنبش«بهخطابرافراخوانیمورالسکههنگامی
دانانحقوقدانشمندان،،)Mother Earth(زمین-مادرمدافعان

ايتازهنوعمثابهبهکوچابامبا،همایشدرشرکتبراي» ولتمرداندو
علیهشورشیخوداقداماینکرد،صادراقلیمیهاينشستاز

قدرتازايپایهبرساختنجهتبودکوششیوبوددرماندگیيتجربه
. بقاءمسلمحقبراي
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ینادرراعملابتکارزیريایدهچهارنهادنپیشبابولیويدولت
: گرفتدستبهزمینه

هايبومزیستازکهباشدامکانوحقایندارايبایدطبیعت. 1
برايشمولجهانايبیانیه(«کندمحافظتنابوديبرابردرخود

؛»)زمین-مادرحقوقِ

المللیبینتوافقاتسایروطبیعتيشدهیادحقوقکهآنهایی. 2
گیرندقرارقانونیپیگردحتتبایدگذارندمیپازیررامحیطیزیست

؛»)اقلیمیعدالتبرايدادگاهی(«

کهبحرانیبرايراهاغرامتمختلفانواعبایدفقیرکشورهاي. 3
کننددریافتاندداشتهآنایجاددرناچیزيسهماماهستند،آندرگیر

و؛»)اقلیمیخسارت(«

هايدیدگاهبتوانندجهانسراسرمردمتاشودمهیاسازوکاريباید.4
در جهانمردمرفراندوم(«کنندبیانمسایلاینيدربارهراخود
»).اقلیمیتغییراتيباره

جزئیاتتدوینبرايجهانیمدنیيجامعهازدعوتبعدي،يمرحله
چندینازپسوبودندکارایندرگیرکارگروههفده. بودطرحاین

شهردرهفتهیکمدتبهآنهاآنالین،يمذاکرهوبحثهفته
پایاندرراخودنهاییهايتوصیهوهادیدگاهتاآمدندگردکوچابامبا

قطعاامابود،کنندهمجذوببسیارفرآیند،این. کننداعالمنشست
ازشولتسجیمزکهطورهمانمثال،براي. نبودهمنقصبیوکامل

اشاره) Democracy Center» (دموکراسیمرکز«سازمانِ
بایدکهوقتیاززیاديبخشرفراندوم،بهمربوطکارگروهاست،هکرد

شد،میجهانیاقلیمیرفراندومیکاجرايچگونگیازبحثصرف
. بودکردهداريسرمایهبراندازييدربارهپرسشیکردناضافهصرف

ترینمهممشارکتی،دموکراسیبهبولیويپرشورتعهدحال،اینبا
داشتهجهانیارزشمندهمکارياینبردپیشوبرگزاريدرراسهم
.است

خطرناكدیدگاهیککپنهاك،نشسترسواییازپسکهدلیلاینبه
نفسشکست،ایناصلیمقصر: استشدهشایعايفزآیندهطوربه

رايحقاعطايدرمتحدمللسازمانيرویهاست؛بودهدموکراسی
آنبهترواستبغرنجویرگپاودستبسیارعضو،کشور192بهبرابر
اتخاذکوچکهايگروهدرمهمراهکارهايوتصمیماتکهاست
مسائليحوزهدراعتمادقابلونامدارصداهايبرخیحتی. شود

هم) James Lovelock( الوالكجیمزنظیرمحیطی،زیست
يروزنامهبامصاحبهدرويافتادند؛فراگیريانگارهایندامبه

اندازهبهاقلیمیتغییراتکهکنممیحس: «استگفتهچنینگاردین

استالزمشایدواستدشواريوبغرنجيمقولهجنگ،يمسالهي
.» بگذاریمکناررادموکراسیسازوکارهايموقتا[هم]موردایندرکه
عملکرداساسبرتنهاکپنهاكينامهتوافقکهاستآنواقعیتاما

اعضايدارايهايانجمنهمانند- چککوهايگروهانحصاري
کشورهاازبسیاريتاشدموجبکهامرياست؛شدهحاصل- خاص
وتضعیفهمموجودناکافیتوافقاتوبدهنددستازرابازيزمین

کپنهاكهمایشدربولیويکهطرحیمقابل،در. گرددترشکننده
رایزنیوهمکاريمبنايبرکرد،ارائهاقلیمیتغییراتبامواجههبراي

وبودشدهتدوینمشارکتیفرآیندهايطیدراجتماعیهايجنبش
کهبوداندازيچشمترینسازدگرگونوترینرادیکالآن،نهاییبرآمد

. استشدهعرضهزمینهایندرتاکنون

سطحدرکهراآنچهاستآنبرکوچابامباهمایشطریقازبولیوي
کوشدمیمنظوراینبراي. سازدجهانیاست،یافتهدستبدانملی

تابخواندفرامشتركوبدیلاقلیمیمنشوریکتدوینبهراجهانیان
کانکونشهردرمللسازماناقلیمیتغییراتبعدينشستدر
)Cancún (گرددارائه.

تنها«ملل،سازماندربولیويينمایندهسولون،پابلويگفتهبه
نجاتتراژیکيفاجعهیکخطرازراربشنوعتواندمیکهچیزي
کنیم،تصدیقرااوحرفاگر.» استجهانیدموکراسیتمریندهد،

رامايسیارهتواندمیتنهانهاستآنتداركدربولیويکهفرآیندي
گِلبههايدموکراسیتواندمیبلکهدهد،نجاتشدنگرمرونداز

. نیستبدييمعاملهاصالاین. کنداحیاءنیزراماينشسته

*     *     *

ينشریهدر2010آوریل22درکهاستگزارشیيترجمهفوقمتن
The Nationاستشدهمنتشر :

A New Climate Movement in Bolivia | Naomi Klein

: مترجمتوضیح

سازمانعمومینشستسويازمورالسایوو2009سالاکتبردر
World Hero of(زمین- مادرجهانیقهرمان«لقبملل

Mother Earth (دولت2009دسامبردر. کرددریافترا
بدیل(«ALBAکشورهايگروهباهمکاريواتحاددرمورالس،
روپیشG77گروهو») آمریکايقارهکشورهايبرايبولیواري
اتخاذکوپنهاكمحیطیزیستجهانیِنشستدرراموضعترین
آشتیطوربهشدمیهدایتبولیويسويازکهائتالفاین. کرد

ازپرهیزبرايعلمیهکارهايراگیريپیضرورتازناپذیري
. کردمیدفاعمحیطیزیستفجایعوشناختیبومجهانیفروپاشی
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فاجعه هاي ایرانی

بریده اخبار زیست محیطی

دیکنبیتخرراانباریزيسدها: ستیزطیمح

بدونکشوردرهاسدازياریبسدیگویمرانیاستیزطیمحسازمان
مناطقيرويبارانیزراتیتاثواندشدهساختهیستیزطیمحیابیزار

يسدهاتماماطالعاتيآورجمعخواهانسازماننیا. دارنداطراف
وزارتتوسطآورانیزيهاسدبیتخريبرايریگمیتصموکشور

درران،یاستیزطیمححفاطتسازمانمعاون. استشدهروین
یجهانروزمناسببهوبهمنتمهفدوشنبهروزکهيخبرینشست
بهیدرستیابیارزگذشتهدرکرداظهاربودشدهبرگزارهاتاالب
مشکالتسدهانیااکنونواستنشدهانجامسدهاساختنهنگام
بهخوددستنییپامناطقدرخصوصبهیطیمحستیزفراوان
سداحداثمثالعنوانبهمسئول،مقامنیاگفتهبه. اندآوردهوجود

دربرنجدیتولشیافزابهمنجربختگان،اچهیدرباالدستدروندیس
یالمللنیبتاالبتینهادراماشدخشکمهینوخشکمنطقهنیا

استشدهخواستهروینوزارتاز،ويگفتهبه. کردخشکرابختگان
سازماناریاختدرراکشوريسدهاتماماطالعاتترعیسرهرچهتا

کشوريسدهابتوانندسازماننیاکارشناسانتااردبگذستیزطیمح
دراستقرارآنازپس. کنندیابیارزیطیمحستیزمنظرازرا

. شوديریگمیتصمسدهانیابیتخرمورددرروینوزارتبایجلسات
استرفتهیپذروینوزارتکشور،ستیزطیمحسازمانمعاونگفتهبه
دیباسدآنباشد،شتریبآنعمنافبهنسبتيسديهاانیزاگرکه

.شودبیتخر

شدخشکدرصد100هاموناچهیدر

خشکازستیزطیمحسازمانیستیزتنوعوستیزطیمحمعاون
هشتم(شنبهسهروزوي. دادخبرهاموناچهیدريدرصد100شدن
بهتوجهبادیباوشدهخشکصددرصدهامونتاالب«گفت) بهمن
توجههاتاالبتیوضعبهشتریبتاالبششکنندهنگرانتیوضع
واستکنندهنگرانکشوريهاتاالبتیوضع«افزودهيو.»شود

تیوضع(مونتروستیلازوایاحهاآنوگرفتهقراريبازنگرمورددیبا
وهوامرکزسیرئزینامسالماهمهر26.»شوندخارج) یبحران

1971سالدریالمللنیبیمانیپرامسره يمعاهد
رانیادررامسرشهرازمانیپنیانام. استيالدیم

ازحفاظتمنظوربهونیکنوانسنیا. استشدهگرفته
آن،يمبنابروگرفتهشکلرمهاجپرندگانوهاتاالب

شدهثبتيهاتاالبازتاهستندموظفعضويکشورها
ندگانینمايامضابهمعاهدهنیاابتدادر.کنندحفاظت

کشور160امروزهاماد،یرسکنندهشرکتکشور18
نیامشموليهاتاالب.هستندمانیپنیاعضوجهان

مشخص»رامسرتاالب«نامبامانیپ
سازمانوقتسیرئروز،یفاسکندريهاتالش.شوندیم

دررامسرکنفرانسنیاولتاشدسببرانیاستیزطیمح
برگزاررامسریساحلشهردر،يدیخورش1349سالدر
»رامسرونیکنوانس«نامبهمانیپنیاپسآنازو

یجهانروزماه،بهمن13بابرابرهیفور2. شودشناخته
.استشدهيگذارنامهاتاالب

1349بابرابر،يالدیم1971سالدريروزنیچندر
یجهانيامعاهدهران،یارامسرشهردرويدیخورش

بهکهدیرسبیتصوبههاتاالبازحفاظتيبرا
شدمشهور»رامسریمعاهده«



1392بهمن،محیط زیستمساله جنبش کارگري وينامهویژهکانون مدافعان حقوق کارگر،

٣٧يصفحه

ونیلیم32رانیانکهیااعالمباستیزطیمحسازمانمیاقلراتییتغ
کشورنیايهاتاالبدرصد40تا30بودگفتهداردابانیبهکتار
دریخشکسالویآبکمبحرانگسترشازهاگزارش.اندشدهخشک

جیتدربههابحراننیادامنهوداردتیحکاندهیآسالچندیطرانیا
اچهیدر.دریگیمبردرراکشورنیايروستاهاوهاشهرازياریبس

شدهخشکآندرصد80کهاسترانیااچهیدرنیترمشهورهیاروم
. است

رانیابهومیاورانبهآلودهغباروروداحتمال

اشارهبا،یستیزطیمحشیهماکیدرستیزطیمحدانشگاهسیرئ
آلودهغباروروداحتمالکهکرداعالمغباروگردوزگردیرموضوعبه
،)سنایا(رانیاانیدانشجويخبرگزارگزارشه. داردوجودومیاورانبه

يهالیکروفسیمازمايهایبررس: “وي گفتفاضليمحمداصغر
نیاکهدهدیمنشانکشوردرموجودغباروگردوزگردیردرموجود

واردهواانیجرازاستفادهباقایآفرشاخمنطقهازغباروگرد
.”استشدهکشورمان

شدهفیضعومیاورانازآندرکهیمناطقاززگردهایرنیايوگفتهبه
کامالموضوعنیاهمعراقدروشودیمرانیاواردشدهاستفاده

.استشدهاثبات

وروداحتمالکهمیریبگجهینتمیتوانیمبیترتنیابه: “افزودوي
.”داردوجودومیاورانبهآلودهغبار

کمالبا: “گفتزینسالمهیتغذمورددرستیزطیمحدانشگاهسیرئ
کشوردرسالمهیتغذوغذاعنوانبهيزیچماکهمیبگودیباتأسف

ازشودیممصرفغذاعنوانبهکشوردرکهيزیچآنومیندار
.”ستینسالمکودوسممقدارمانندمختلفيهاجنبه

وریمدتاییروستاکیازهمه،رانیادرکهنیاازتأسفاظهاربايو
: گفت،”استهاآنکارمزاحمستیزطیمحبخشکنندیمفکر“ریوز
درخودتفکراتاصالحبهازیندولتمختلفيهابخشرانیمد“

.”دارندستیزطیمحازحفاظتحوزه

گرگاندریطیمحستیزیآلودگ

وعتیطبدریانسانفاضالبیاصولریغویبهداشتریغيرهاساز
مجاورتدريشهريهانخالهویشگاهیآزما،یمارستانیبزبالهختنیر

وبديبو،مزاحمتجادیاباعثسوگولهجنگلوگلستانياستاندار
.استشدهاطرافيروستاهايبرایطیمحستیزمشکالت

یاصفهانمادرانریش:کرداعالمبهداشتیجهانسازمانارشدمشاور
استوهیجوکیآرسنوم،یکادمسربيدارا

مادرانریشدرکردهاعالمبهداشتیجهانسازمانارشدمشاور
وم،یکادمسرب،اند،گرفتهقرارآلودهيهوامعرضدرکهیاصفهان

درDنیتامیوکمبود«:افزودواستشدهمشاهدهوهیجوکیارسن
وجودیاصفهانکودکاندرصد60ومرداندرصد70زنان،درصد90

نیتامیوکمبود«کردهاضافهيو.»استهوایآلودگعلتبهکهدارد
DوابتیديهايماریبشیافزاباعثMSهايماریبنیاوشودیم

نشاناصفهاندررایآلودگشدتزانیمکهاستییهاشاخص
يهاسکتهبروزباعثهوایآلودگنکهیابهاشارهبايو.»دهندیم

هسکتبروزسنکاهشلیدالازیکی«افزودهشود،یميمغزویقلب
.»استهوایآلودگاصفهان،در

راتییتغجادیابهمنجرهوایآلودگگرفته،صورتقاتیتحقاساسبر
همچونییهايماریببهابتالتینهادروهاسلوليریپوهاسلولدر

.شودیمیخونيهالختهجادیاویعروقیقلبسرطان،

ویقلبمارانیبوسالمندانيروبرهوایآلودگکنندیمتصورمردم«
باردار،زنانکهاستیحالدرنیاگذاردیمراریتاثنیشتریبيویر

.»دیدخواهندراصدمهنیشتریبرخواریشنوزادونیجن

اصفهاندرروباهرحمانهیبکشتار

يافرادرسد،میخبراصفهانشهرهیحاشدرکمشچهشهرستاناز
دمدنیبرازپسوهکشتگلولهکیشلباراروباهقالده7ناشناس

فیردهمکناردرجادههیحاشدرشبانهراواناتیحنیااجسادآنها،
رحمانهیبکشتارنیاشاهدبعدروزصبحرهگذران،تااندکرده
.باشند
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رمجازیشکارغازسمناناستانیستیطزیمحمنابعازیبرخ
انددادهخبرنانلویایمحمدعل

یمحمدعلکهاندگفتهسمناناستاندریستیزطیمحمنابعازیبرخ
عتیطبوستیزطیمحيهابرنامهسرشناسمستندسازانازنانلو،یا

.استشدهبازداشترمجازیشکارغهنگامدرران،یایدولتونیزیتلو
نیحدر،یونیزیتلويآشنانامچهرهنیا،یمحلمنابعنیاگزارشبه

بانانطیمحسطتوسمنان،تپالمنطقهدریوحشيهاقوچشکار
کردهبیتکذراخبرنیانانلویایمحمدعلخود.استشدهریدستگ
روززینسمناناستانستیزطیمحرکلیمد،یظهرابدیحمواست

شدهریدستگفردکهگفتهبارهنیادرسنایايخبرگزاربهگذشته
ادامهدريو.يوخودنهوبوده”الف“يآقابستگانازیکی

دربارهکهیاظهاراتزینما: “گفترابطهنیادرسنایاباشیوگوگفت
. میکرديریگیپرامسالهومیدیشنراشودمیگفته”الف“يآقا

سمناندرشدریدستگمتخلففردکهیزمانهماندرشانیااتفاقا
شکاردريوحضوربریمبنيشواهدچیهمااماداشتندحضور

ادارهوبالگماه،يدزدهمپانش،یپهفته.”مینکرددایپرمجازیغ
قوچانیشکارچ“عنوانبایمطلبشاهرود،شهرستانستیزطیمح
آندرامابود؛کردهمنتشر”شاهرودستیزطیمحدامدرسالهسه

.بودنشدهانیشکارچتیهوبهيااشارهمطلب

ي طبیعتانسان در آئینه

 به بنزین 1383یا سال 1382تا قبل از سال
توزیعی در کشور سرب اضافه می شد. این ماده 

نده محیط زیست است و هم گفته هم آالی
شود که سرطان زاست. سپس استفاده از این می

ماده متوقف شد و به جاي آن ماده دیگري بنام 
MTBEبرد، مورد که اکتان بنزین را باال می

استفاده قرار گرفت که البته استفاده از این ماده 
هیچگاه ممنوع االم نشد بلکه تنهاگفته شد که 

ز آن کاهش یافته است. استفاده میزان استفاده ا
باعث انتشار گاز بنزن می شود که MTBEاز 

گازي به شدت سرطان زا است. 

بنزن ماده بسیار سمی و کشنده است و تنها به مقدار 
بسیار ناچیز براي بهسوزي بنزین از آن استفاده می 

میالدي میزان مجاز بنزن 2011شود. آمریکا درسال 
حد استاندارد درصد کاهش داد.62/0در بنزین را به 

اروپا براي آالینده بنزن موجود در هوا پنج میلی گرم 
و در ژاپن سه میلی گرم در مترمکعب است. در 

شود که میزان بنزن موجود در همین حال گفته می
برابر استانداردهاي جهانی است. 30هواي تهران

الالت اثرات مزمن ناشی از استنشاق بنزن باعث اخت
شود. همچنین عوارض عصبیی در انسان میخون

ناشی از استنشاق بنزن شامل خواب آلودگی، 
دن سرگیجه، سردرد، بیهوشی و رعشه است. وارد ش

، این ماده به دستگاه گوارش باعث تهوع، تشنج
، اغما خوابی، تحریک معده و افزایش ضربان قلببی

دید شود و تنفس بخار بنزن مشکالت شو مرگ می
سوزش پوست و چشم را موجب میگردد،  تنفسی و
عصر خودور
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هایی از رابرت فراستجستاري پیرامون شعر

میالد جنت

اند. فراست با گرِ طبیعت نامیدهرابرت فراست آمریکایی را ستایش
زبانی ساده و روان که زبان عامیانه مردم و قابل فهم است، سعی دارد 
به لحاظ محتوایی به دو سطحی از مفهوم دست پیدا کند: سطحی از 
زندگی و سطحِ دیگري که به مفاهیم فلسفی و اجتماعی اشاره دارد و 

ي زیرین شعر یافت. فراست زمانی که بیست توان آن را در الیهیم
و کالم زندگی با یکدیگر بسیار ها آبسال داشت دریافت که کالم کت

برداري کرد. در اند و کالم هنري را تنها باید از زندگی نسخهمتفاوت
گري شعر فراست، انسان در رویارویی با طبیعت گاه آن را چون ویران

خیزد که میاش شود و گاه به ستیز با طبیعت بریابد تا تسلیمقهار می
تواند از طبیعت محافظت کند و ش سازد. به عالوه میتسخیر
که خود را به همراه آن نابود کند.اش بشمارد یا آنمحترم

رسد بین انسان و یابیم که به نظر میبا نگاه سطحی به تاریخ در می
بینیم در تر بنگریم، میاما اگر کمی دقیقاي وجود داردطبیعت مبارزه

ي تکامل طبیعت واقعیت امر چنین نیست. انسان در سیر تاریخ، نتیجه
مادي است و در بسیاري از موارد، تقابل و تعامل انسان با طبیعت به 

رسند. ي واحد به نظر میهاي یک پدیدهاي است که هر دو، نیمهگونه
این موضوع اشاره دارد:فراست به خوبی در شعر زیر به

امدرخت پشت پنجره
ام، درختِ پنجره،درخت پشت پنجره

رسد؛شود وقتی که شب سر میبسته میامپنجره
اي کشیده شوداما هرگز مگذار پرده

میان تو و من.
آمده از زمین،ي بیهوش برزدهذهن رویا

ي باد،و چیزي دیگر منتشر بر کرانه
و رسایتیک از کلماتِ نرم هیچ

چنین گویا نبود.

ام،درخت، من تو را مقهور و در تالطم دیدهاي اما
و اگر در خواب نگریسته باشی مرا،

اماي که مغلوب و از خویش بی خویش بودهدیده
پا.و از دست رفته سرا

یمان را در کنار هم نهاد،هاروزي که روزگار سر
باره داشت،سرنوشت تخیل خود را درین

و به هواي بیرون وابسته بود،سر ت
سر من به هواي درون.

انسان بازتاب طبیعت است و طبیعت، بازتاب انسان. ذهن انسان 
ست که تخیل جاي طبیعت بیابد و اینتواند تصویر خود را در آئینهمی

ذهن "شوند: درخت یک آمیزند و یکی میانسان و طبیعت در هم می
است که هواي بیرون در جدال با "مینآمده از زي بیهوش برزدهرویا

دهد.هواي درون، آن را تکان می

ي عامل شر و انسان کهن همواره در سیر تاریخ، طبیعت را به مثابه
گر بقاي نوع خود در نظر داشت و در مواجهه با این امر، ابتدا تهدید

هاي اي آگاهانه ابزاربراي دفاع از خود به شکلی تجربی و بعد به شیوه
یات خود را تولید کرد و با کسب این ویژگی خود را براي همیشه از ح

وابستگی مطلق به طبیعت که مختص جهان حیوانی است، جدا 
ساخت. رهایی انسان از این عامل شر زمانی میسر شد که انسان 
توانست بر طبیعت چیره شود و طبیعتِ انسانی را براي حیات خویش 

سان که تابع قوانین طبیعت بود، به وجود آورد به عبارت دیگر ان
توانست طبیعت را نیز تابعی از خود سازد و با کار خود بر طبیعت اثر 

ي ي طبیعی، اساس و پایهگذار باشد. به همین دلیل است که جنبه
ماهیت انسانی نیست و ماهیت انسان امري ثابت و تجریدي نیست 

اهیت انسان از که از درون طبیعت به بیرون پرتاب شده باشد بلکه م
تر این مجموعه آید. به بیان دقیقي انسانی بیرون میدرون جامعه

سازد. شعرِ مناسبات اجتماعی است که طبیعت و ماهیت انسان را می
گزیر انسان با طبیعت است:گر کشمکشِ نادیگر فراست نشان

در زمستانِ جنگلی به تنهایی
ام.رويِ درختان به راه افتادهدررو

کنمت افرایی را براي خود نشان میدرخ
افکنم.و افرا را بر خاك می

نهمدر ساعت چهار، تبر را بر دوش می
و در روشنايِ شفق

کشمدار میپاهاي سایهمسیري از رد
هاي رنگین.بر برف
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بینمبراي طبیعت شکستی نمی
در سرنگونی یک درخت

امنشینییا براي خودم در عقب
ی دیگر.ي ضربتدر میانه

ي این شعر را تشکیل مایهبیگانگی و جدال با طبیعت درونخوداز
ي بحران و پریشانی واقعیت، به شکلی نمادین در زمینهدهد. پسمی

است. انسان خود جزیی از طبیعت فضاي جنگل برفی ترسیم شده
است و طبیعت بنیاد هستی اوست؛ انسان در یک وابستگی بنیادین 

رار دارد به طوري که براي بقاي نوعِ خود ناگزیر از نسبت به طبیعت ق
هاي باشد. حال طبیعت فارغ از انسان و خواستهي دائمی میاین رابطه

ي است و تنها نظم جهان موجود در این لحظهاو، خود را سفید کرده
اندازِ غروبی رو به پاهاي لرزنده در برابر چشمخاص با مسیري از رد

شود. انسان براي اثبات وجود خود، به طبیعت میتاریکی(شفق) ایجاد 
تواند طبیعت را ایستد اما به تنهایی نمیش میآورد و در برابررو می

که طبیعت نیز به شکست او قادر نیست؛ در شکست دهد و دیگر این
نشینی انسان نه به معناي تسلیم، بلکه ابزاري براي این شرایط عقب

ي اوست.ز دست رفتهتجدید حیات و احیاي نیروي ا

رسد اگر مصاف انسان مدرن با طبیعتِ دار به نظر میامروزه خنده
اي، خانههاي گلپیرامون را نبردي تن به تن تصور کنیم. تاثیر گاز

هاي غذایی، ي زمین و تاثیر آن بر کاهش کیفیت دانهشدن کرهگرم
م بوویرانی زیستهاي بزرگ آب و هوایی و در نتیجهدگرگونی

هاي انسانی بر سر این منابع جهانی، کاهش ذخایر نفتی و جنگ
زمینی و... همه و همه به هاي آبگیر زیري سفرهانرژي، کاهش فزاینده
ست که انسان براي بقاي نوع خود با بحرانی تمامی گواه این مدعا

توان ظرفیت رو که به هیچ طریقی نمیرو است. از اینبهجهانی رو
شود، افزایش داد هایی که به آن وارد میدر تحمل بارمحیط زیست را

هایی که بر طبیعت این باید نوعی از سازگاري در سوي تقاضابنابر
ي تاریخ شود، روي دهد در حالی که با نگاهی به کارنامهتحمیل می

است و متاسفانه امروزه در عصر یابیم که هرگز چنین نبودهدر می
داري در مقیاس جهانی، روابط خود را بر ایهامپراتوري سرمایه که سرم

است؛ در مورد موضوع تخریب محیط ي انسانی حاکم کردهجامعه
زیست از سوي عامل انسانی نیز هنوز این تصور عامیانه وجود دارند 

اند که بتوانند ها بسیار کوچکتر از آنهاي تحت اختیار انسانکه نیرو
ود در محیط زیست را تهدید کنند. ي موجکنندههاي گران و ترمیمنیرو

هاي قدرت اقتصادي و ي انسانی که پایگاهي جامعهکنندهقشر کنترل
هاي چند ي شرکتپایهمقامات بلندسیاسی را در دست دارند همان

ملیتی جهان هستند که قدرت انجام تغییرات زیست محیطی را دارند

-لی همچون توسعهي مسائبه دلیل حفظ ساختار قدرت و به بهانهولی
ي . در جامعهاي براي انجام تغییرات عملی ندارندانگیزه،ي پایدار

جویی افراد ي سودزیست محیطی بر پایه-طبقاتی که روابط انسانی
است بحث در مورد تمایالت شخصی کسانی که بر مسند بنا شده

اند نیست بلکه بحث در ماهیت ساختار قدرتی است قدرت جاي گرفته
داري ن افراد را بر آن مسند نشانده است. بدون شک سرمایهکه ای

محیطی نیز عالوه بر تضاد اقتصادي بنیادین با بحران شدید زیست
جایی که به محیط زیست طبیعی مربوط رو خواهد بود و تا آنبهرو

ي امري داري، هرگز آن را به مثابهي سرمایهکنون سوژهشود تامی
است بلکه با سیاستِ تخریب در نظر نداشتهبخشداشتنی و حیاتنگه

آوردن اهداف اي براي برزدایی، آن را به عنوان ابژه و وسیلهو طبیعت
ي سود، است. انگیزهاندوزي مورد توجه قرار دادهجویی و سرمایهسود

اي ضدِ محیط زیستی است و به همین دلیل است که انسان انگیزه
ن عامل شر در برابر محیط زیست ي عصر سرمایه به عنوامجهز شده

گیرد و متاسفانه تا زمانی که صاحبان سرمایه در موضع قرار می
ها از سوي هواداران محیط زیست نیز اندیشیآورد چارهاند، دستقدرت

اي هاي متروك رابرت فراست اشارهمحدود خواهد بود. شعر گستره
بدیل به وضعیت انسان معاصر دارد:بی

روكهاي متگستره
گسترد شب به شتاب، وه، چه شتابناكبارد و میبرف می

نگرم و به روزگار کهن اندیشم،بر دشت می
و زمین پوششی نرم به تن کرده ز برف،

چه چندي علف هرزه و ته ریشه به جا مانده هنوز.گر
جنگلِ پیرامون دارد آن پوشش را، آنِ خود کرده تمام.

به منزلگه خود.اند آرام ي جانوران آرمیدههمه
چنانم مدهوش گاهِ پنداشتن شور حیات؛آن

گیرد بی خبر خلوت دلتنگی.در برم می

ستست و تنهاییاینک دشت تنهاو هم
این رهگذر نه اندك که فزونی گیرد،که در

این سپید برفِ شامگاهی که چشم را دید نتوانددر
با بیانی خالی، تهی از گفتار و ابراز کالم.

شانهاي خالیرگز نتوانند بیندازندم به هول و وال با فضانه ه
راند بر آن.در میان اختران، ستارگانی که هیچ انسانی نمی

اندي من به منتر از خانهاش من و چه نزدیکدارم
هاي همه متروكِ خویش.ام از همان گسترهاینک که رمیده
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ورزد کانون توجه یها تاکید مها و باردلیل نیست که مارکس باربی
بشري و یا قبلي اول تاریخ انسان است و با طبیعت ماوي در درجه

ما فقط و فقط یک "خود سر و کار ندارد: خوديعلم طبیعی ناب به
توان از دو جنبه نگریست و شناسیم؛ علم تاریخ. به تاریخ میعلم می

دو جنبه را آن را به تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تقسیم کرد. اما این 
توان از هم جدا کرد. تا مادامی که انسان وجود داشته باشد، تاریخ نمی

"طبیعت و انسان وابسته یه یکدیگر خواهند بود.

بایست تحت هاي طبیعی نیستند که میاین تنها این قدرتبربنا
هاي آیند، بلکه این امر شامل قدرتها درنظارت عقالنی انسان
هایی بیگانه و یک هستِ از کار تبدیل به نیرواجتماعی که در روند 

این انجماد فعالیت اجتماعی، این "گردد. اند نیز میخود بیگانه شده
ایم به صورت قدرتی عینی مان خلق کردهانسجام آنچه به دست خود

مان به سر برده، از کنترل ما خارج شده و انتظارات که در وراي اختیار
ي تقسیم کار، بین زمانی که به واسطهتا"است.ما را باطل کرده

منافع عام و منافع خاص در درون جامعه یک گسست وجود داشته 
باشد و در نتیجه کار و فعالیت انسانی داوطلبانه نباشد، کنش انسان به 

که تحت گردد و به جاي آنقدرتی بیگانه و مخالف با او تبدیل می
کشد. مارکس دریافته بود که کنترلش باشد، او را به انقیاد و بردگی می

ي دگرگونی ساختاري در مناسبات تحقق این شرایط به وجود آورنده
انسان با طبیعت است و با از بین رفتن مالکیت خصوصی بر زمین و 

بسته، پایداري مناسبات کنندگان آزاد و همي تولیدتکامل جامعه
پذیر خواهد شد.انسانی با طبیعت در مقیاس جهانی امکان

داستانک:

گرد نبود و بر محور سابق خود زمین دیگر 
چرخید. بخشی از زمین بر اثر اشتباه یک نمی

متصدي امور اتم قلوه کن شده بود و بخاطر تغییر 
در وزنش ، سرعت و جهت چرخش اون دچار 

ساعت شده14تغییر شده بود. شبانه روز تقریبن 
بود.البته حساب و کتاب دقیقی نداشت. بعضی 
وقتها خورشید ناگهان نیمه شب طلوع میکرد و 
بعضی روزها خورشید اصلن نمی اومد! انطباق با 

4شرایط جدید برام دشوار بود، خصوصن اینکه با 
ساعت کار در شبانه روز نمی توانستم هزینه هاي 
زندگی ام را تامین کنم. این بود که با اولین 
فضاپیما از جو زمین خارج شدم. حوالی مریخ با 
کله از تو فضا پیما پریدم بیرون. کمتر از نیم 

ساعت کاملن خفه شدم!
مسعود حسینی       
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در انتظار مرگ

نکاهی به پرونده غالمحسین خالدي محیط بان منطقه 
حفاظت شده دنا

جواد حیدریان

شورمیشکمنطقه«و»خاکیارتفاعات«میمند،»دانشملیه«تنگه
دومینکهبودايحادثهشاهد،89سالتیر24روزدنا،»بزرگ
درقدویسقلهبهماندهمتر500. بردمرگظارانتبهرادنابانمحیط
سرازیريدرکلالشهباشکارچیچهاردنا،متري400وهزارچهار
دنبالبهبانانمحیطبرنو،گلولهصدايشنیدنبا. بودندافتاده

بعدهاشکارچیتپه،یکسراشیبیدر. بودندوجوجستدرشکارچیان
وشودمیآغازدرگیري. کنندمیحملهآنهاسمتبهمامورانایستاز

بهکهشکارچیدوباخالديغالمحسین. شودمیشلیکهواییتیر
تفنگبادیگرشکارچیدو. شودمیدرگیربودندکشیدهچاقواوروي
شکارچیانباهمکارانشهمراهبهاو. کنندمینظارهراحادثهاینبرنو

اسلحهپنجازهگلول12جدال،ایندارگیرودروشدهگالویز
ازچاقوییبا»گذارپایهمحمد«ناگهانوشودمیشلیککالشینکف

.شودمیزمینبرنقشدرآمده،غالف

سال پیش در گزارشی که براي اولین بار در روزنامه شرق منتشر کردم 
39بان به جزئیاتی از پرونده غالمحسین خالدي اشاره کردم محیط

اعدامبهشکارچییکقتلاتهامبهدنا کهشدهحفاظتمنطقهساله
منطقهبانمحیطدومین،»زادهتقیاسعد«ازبعداو. شده استمحکوم

مرگانتظاربهزندان،ماه9وسال3ازبعدحاالکهاست»دنا«
غیرمجازشکارچیانبامسلحانهمقابلهقربانیدومین. استنشسته

اصفهانو»جیاسو«دروکالیشوزندانازخودشکهطورآن
دروشدهفرضقاتل»احتماال«قیدبهو»قاضیعلم«بهگویندمی

قصاصبهعمدقتلاتهامبهاست،اعتراضموردحاالکهحکمی
وآگاهیادارهبهحادثهخالدي بعد از شب» . .استشدهمحکومنفس

صورتاوازکهبازجوییو با اولینشدهمنتقلیاسوجزندانبعد
!استزندان مرکزي شهر یاسوجدرامروزتاورفتهزندانبهگرفته،

هاسه سال تماس از پشت میله

سه سال است به طور مستمر پیگیر پرونده تائید حکم اعدام دو محیط 
بان دنا هستم. دنا منطقه حفاظت شده اي در کهگیلویه و بویراحمد 

تواند هزار متر هم بیشتر است. ارتفاعی که می 4که ارتفاع آن از 
حیات و اکسیژن را حتی از همه جاندارانش دریغ کند. غالمحسین 
خالدي و همینطور اسعد تقی زاده اما هر دو به جرم دفاع از حیات 
وحش و محیط زیست منطقه دنا در برابر شکارچیان، حاال در زندان 
مرکزي یاسوج بی هیچ مرخصی روزگار می گذرانند. خالدي هفته اي 

مرکزي با نزدیکانش و مشاوران حقوقی سازمان چند بار از زندان
محیط زیست و همینطور من به عنوان خبرنگار محیط زیست در 

اش  گیرد، گزارشی از وضعیت روحیارتباط است. او هر بار تماسی می
برایم شرح می دهد. شرحی جانکاه از لحظات سختی که بر او 

چند » ي طوفان را.هاداند مصیبتبه دریا رفته می«گذرد. می گویدمی
روز پیش از نوشتن این گزارش، صداي خسته غالمحسین از پشت 

بانان زندانی تقریبا گوشی تلفن، یادم آورد که خالدي و دیگر محیط
امید خود براي رهایی را از دست داده اند. هر بار از رنجی که بر او می 
رود شکوه می کند. چندي پیش یادآور شد که مگر چقدر عمر می 

نم که این همه را توي زندان باشم؟ پرسشی که به نظر می رسد ک
اش چندان معنایی ندارد. چند روز پیش اما در براي متولیان پرونده

کرد که به مشاور حقوقی اداره محیط زیست استان تماسی گالیه می
دهد. حین کهگیلویه و بویراحمد زنگ زده ولی او جوابش را نمی

کنم وقتی گوشی نماینده ي به این فکر میگفتگوي تلفنی من و خالد
گوید پدرم دهد و میحقوقی سازمان را کودك خردسالش جواب می

نیست، یعنی دیگر غالمحسین خالدي براي نماینده سازمان محیط 
زیست اهمیتی ندارد؟ یا واقعا از شرمندگی قدرت پاسخگویی ندارد. 

ودکانش هم زند حواسش به کخالدي مثل همه روزهایی که زنگ می
ي هایی که سه سال و نیم است پدرشان را پشت میلههاهست. بچه

آید براي برنمیزندان می بینند. او با افسوس می گوید کاري از دستم 
آنها انجام دهم اما امیدم به خداست!    

نامه اي خطاب به ابتکار

اي که به معصومه ابتکار رئیس سازمان غالمحسین خالدي اما در نامه
زاده دیگر محیط زیست از درون زندان نوشت سرگذشت اسعد تقی

بان زندانی و محکوم به اعدام دنا را یادآور شد و تاکید کرد محیط
نگذارید به سرنوشت اسعد دچار شوم. سرنوشتی که براي من به 

5آموز بود. اسعد تقی زاده عنوان یک خبرنگار محیط زیست درس
به همراه سه محیط بان دیگر با چند سال و نیم پیش در منطقه دنا 

شود. در این درگیري گلوله اي به مقتول شکارچی غیرمجاز درگیر می
اي که روز خورد که از اسلحه تقی زاده شلیک شده بود. اسلحهمی

حادثه مجوزي براي حضور در منطقه نداشت و به دلیل فقر نیروي 
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شتی مبتال کرد که زاده را به سرنوانسانی و رعایت حال همکاران تقی
همه مراحل دادرسی حکم بر قتل عمد او دادند و تنها رضایت خانواده 

مقتول مانده و بس! 

اش را خطاب به ابتکار اینطور آغاز کرد که غالمحسین خالدي اما نامه
محیطحفاظتسازمانریاستعنوانبهشمامجددحضورافتخار«

زندانسردهايمیلهپشتاز. بودماهايسالاینآرزويزیست،
ایرانزیستمحیطنجاتوشماموفقیتوسربلنديیاسوجمرکزي

».کنممیآرزورا

ازمیمندروستايساکنزمان،علیفرزند»خالديغالمحسین«من
) بویراحمدوکهگیلویهاستان(دناشهرستانپاتاوهبخشتوابع

1389سالتیرماه25تاریخازکهدناشدهحفاظتمنطقهبانمحیط
شهرمرکزيزنداندر»گذارپایهمحمد«مرحومقتلاتهامبهتاکنون
.هستمبازداشتموقت،قراربایاسوج

واکنش معصومه ابتکار

لغوبرايعالیسطحدرهاپیگیريهم اززیستمحیطسازمانرئیس
خبري که هنوز به .بودخبر دادهدنابانمحیطاعدامحکمتبدیلو

درابتکارمعصومهيهاوعدهازیل نشده است. یکیواقعیت تبد
رویهاصالحبرايتالشزیست،محیطسازمانبهدوبارهبازگشت
يآستانهدراما. بودهابانمحیطقضاییيهاپروندهبهرسیدگی
یکاعدامحکمکهرسیدخبریازدهم،دولتفعالیتروزصدمین
. ودشمیاجرازوديبهوشدهتاییدبانمحیط

شدنقطعیخبرانتشارازپسجمهوريرئیسمعاونابتکارمعصومه
کاربرانیبهخطاببوکشفیسصفحهدردنا،بانمحیطاعدامحکم

خالديغالمحسیناعدامازجلوگیريبراياوپیگیريخواستارکه
تشکربانانمحیطخصوصدرشمانگرانیابرازاز: نوشتبودند،شده
ه؛نکتچندوکنممی

مشکالتبهمربوطاخبارکاملانتشار. نیستکاملیافتهانتشارخبر
تمامباسازمان. باشدبانمحیطضرربهتواندمیقضاییوحقوقی

ورایزنیهماینجانبوشدهموضوعواردمختلفسطوحدرتوان
.داشتمعالیسطحدرپیگیریهایی

ازپسدادهخرمختلفدالیلبهمتاسفانهکهمسایلاینحلراه
واستدماولیايرضایتجلبقضاییفرآینددرقويدفاعوحضور
تواندمیمرحلهایندراجتماعیشبکهجریانایجادواي رسانهطرح

زمینهایندرشمااحساساتابرازاز. شودتمامموضوعاینضرربه
.دارمتشکر

مشکالت خانوادگی خالدي

اینجانب« نوشته بود ابتکاربرايسرگشادهنامهاینخالدي اما در
ازنفرسهزندان،بهورودازبعدوقبل. هستمعائلهسریکداراي

همینطورودارماحوالیمریضوپیرپدر. اندنمودهفوتفرزندانم
زندگیمشقتوبدبختیهزارانبا. برودراهتواندنمیکهمادري

همچنینوامخانوادهیدریافتحقوقازوزندانمدرمن. گذرانندمی
مشکالتبازداشت،علتبه. کنممیمعاشامرارامپدريخانواده
ازوشدهقلبیناراحتیدچارهمسرمآمده؛پیشبرایمخانوادگیشدید
اولکالسدخترم»نازنین. «بردمیرنجودرداعصابناحیه

،بدهمانجامامنتوانستهکاريهیچاشمدرسهبراي. استراهنمایی
».امدیدهرااودقیقه10همآنبارسهشایدسالطولدرحتی

بندهقصاصبهحکم.... کیفريدادگاه« خالدي تاکید کرده بود که 
ایراداتبهتوجهباکشورعالیدیوان27محترمشعبهالبتهکهاندداده
ونمودهنقضراقصاصکیفري،دادگاهقضاتقضاوتايصفحهدو

همانبهاینجانببیگناهیاثباتومجددرسیدگیهتجراپرونده
بهلذا.استنمودهاعادهقصاصمحکومیترايصادرکنندهشعبه

هیچنداشتننظیرخانوادگی،شدیدمشکالترساند،میاستحضار
سهزندانازناشیاضطرابوبالتکلیفیوامخانوادهبرايسرپناهی

تحملاینازبیشوآوردهدوجوبهبرایمراشدیديافسردگیساله،
».ندارمراروانیوروحیوعصبیفشارهايودیواريچهاراین

استانزیستمحیطحفاظتادارهمدیرکلکارياو همچنین به کم
درسازمانحقوقینمایندگانانگاريسهلوبویراحمدوکهگیلویه

وضایعاوحقوقشدهباعثنیم، اشاره کرد کهوسالسهاینطول
.باشدبالتکلیفماهچهاروسالسهیعنیبازداشتمدتدر

سالححملمجوز

»افشاراهللافیض«و»روانگردسیدرمضان«کهاسناديطبق
بهخالدياند؛دادهمن قراراختیاردرخالديبانمحیطهايوکیل
قضاییضابطعنوانبهسالححملمجوزدیگرشهمراهچهارهمراه

برايآنها. داشتندجیبدررازیستمحیطازمانسازماموریتحکمو
کهگزارشیطبقتارفتنددناارتفاعاتبهمسلحشکارچیانبابرخورد

وحشحیاتبیشترکشتارازبودند،گذاشتهآنهااختیاردرمحلیمنابع
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جرم،صحنهسازيبازازبعد. شدخلقحادثهکهکنند،جلوگیري
دادگاهقاضیسهگویند،میدنابانمحیطپروندهوکاليکهطورآن

قاتلبهحکمپرونده،بهاساسیایراد15بودنواردوجودباکیفري
بابیشتراشکاالتکشفبااکنونکهحکمی. انددادهخالديبودن

رفت اگرچه بعد از آن دوباره تائید تجدیدنظردادگاهبهوکالاعتراض
اعالم نشده است.شد ولی هنوز مکتوب آن به غالمحسین خالدي

جغرافیاییشرایط

برگهکهمیمندمنطقهماموریتبانانمحیطسرپرست»آنتپرویز«
خالديآقايبرايحالیدر«گویدمیکردهتاییدراخالديماموریت

وضعیتوجغرافیاییشرایطقضات،کهشدهصادرقصاصحکم
اکسیژنحتیکهدناارتفاعاتدررابانانمحیطفرسايطاقتوسخت
شکوهاو.» اندنکردهلحاظحکمدرندارندکشیدننفسبرايکافی

همکارانشباگاهیولیکنددفاعزیستمحیطازبودقرارکهکندمی
ببرنداسلحهبهدستشوندمیناچارگاهیوکنندفرارشوندمیناچار

شکارچیبهتیراتفاقیطوربهوکنندشلیکخودجاننجاتبرايو
وحشتوترسوزدگیارتفاعدچارگاهی! میردمیوخوردمی
قضاترايدرسختشرایطاین«اواظهاراتبهبناکهشوندمی

.»استنداشتهتاثیري

قانونوآموزش

قضاییدورهشاملکهکرداشارهبانانمحیطآموزشهايدورهبهآنت
میاستخداپروندهدرقضاییضابطکارت. شودمیقضاتنظرزیر

دستبهسالحماموراناساساینبروگیردمیقراربانانمحیط
هریاسنگبامتهمیاگر«گویدمیآنهابارابطهدرقانون. گیرندمی
پایینبهکمربندتواندمیاوکند،حملهماموريبهسرديسالحنوع

.»بگیردهدفرامهاجم

ازدیگريبخشبهخالديبانمحیطشخصیوکیلروانگردهمچنین
جزوبانانمحیط: گویدمیوکندمیاشارهبانمحیطاینپرونده

نیرويمامورعنوانبهیعنیشوندمیمحسوبخاصماموران
نوعیبهآنهاکارشیوهبهتوجهباولیشوندنمیمحسوبانتظامی

بانانمحیطکاريشرایطدرموجودقانونیخأل. هستندقضاییضابط
قضاییدستگاهوزیستمحیطسازمانسويازبایدروانگردگفتهبه

آمدهپیشاتفاقاتازموردچندینکهچرابگیرد؛قرارتجدیدنظرمورد
شدهانسانیجانرفتندستازوتخلفبروزبهمنجرقانوننقصبا

استفادهدرستیبهاسلحهازبایدبانمحیطقانون،طبقاگرچهاست؛
.کند

درگیريمحلمنطقهخالديبانحیطمپروندهوکیلگفتهبه
شرایطاینبهتوجهیقضاتولیبودهمانندتپهوالعبورصعب

اینآیاکهباشدبحثاینباببایداستمعتقداو. اندنکردهجغرافیایی
اصلدرماموریعنینه؟یاباشدعمدشبهقتلیکتوانستهمیقتل

شلیکنفرچندلحهاسازاجبارشرایطدرونداشتهکسیبادشمنی
بهقانونماموراینکهدادندتشخیصقضاتحالهربهاماشده

. استنکردهرعایتراسالحکارگیري

رفتهحادثهمحلبهفنیمعاینهوتحقیقبرايکیفريدادگاهاما
حادثهمحلبهکوپترهلیباکیفريدادگاهقضاتازنفرسه. است
جديتردیدهايهنوزکهحالیدردند،دیراآنجانزدیکازواندرفته

باروانگرد! خیریاخوردهمقتولبهبانمحیطاینتیرآیاداردوجود
احتمال«کلمهازقضاتپروندهدر: گویدمیخالديپروندهبهاستناد
مطمئنکهاندکردهتاکیداساساینبرواندکردهاستفاده»بیشتر

حقوقیدیدگاهازواسترساندهتلقبهرامقتولخالديدقیقانیستند
ایندرهم»شاهدیک«حتی. داردوجودپروندهدر»شک«یعنی

برقضاتوبدهدخالديبودنقاتلبهشهادتکهنداردوجودپرونده
.انددادهتشخیص»خودعلم«اساس

اکیپیککهاستاینپروندهبهاساسیایراداتازدیگریکی
ازراحادثهکهکندنمیکفایتجرمهصحنبررسیبرايکارشناس

. کنندبررسیراموضوعاینگروهچنداستالزمبلکهببینندنزدیک
اشکاالتومواردبهشدهواردحکمبهکهاعتراضیدراینبربنا

.استشدهشکایتکشوردیوانعالیبهحکمنحوهوبررسی

زیستمحیطضعف

پرویزطورهمینوخالديبانمحیطگفتهبهکهزیستمحیطسازمان
حاال.» استکردهعملضعیفخیلیپروندهدرحقوقینظراز«آنت
دنبالدرستیبهرادربندبانانمحیطپروندهکردندنبالمسوولیتهم

حفاظتسازمانحقوقیدفترسابقسرپرستکهجاییتا. کندنمی
اینپروندهپیراموني منهاپرسشبهواکنشدرزیستمحیط

بهتمایلیکهکردتاکیدودادخبرخودگیريکنارهازدربند،بانحیطم
درزیستمحیطسازمانپیگیريورسیدگیرونددربارهدادنتوضیح

کهاستحالیدراین. نداردسازماناعدامیبانانمحیطپروندهباره
9وسالدوخالديبانمحیطوسالسهازبیشزادهتقیبانمحیط

رامرگانتظارزنداندرغیرمجاز،شکارچیانقتلاتهامبهاستماه
واستانزیستوقت محیطمدیریتقتل،دواینپروندهدر.کشندمی
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آنهاپروندهبهاندداشتهانتظارکهطورآنحقوقینظرازکشور
. استنکردهرسیدگی

افزایش شکار در منطقه

برايکهاعدامیحکمدوازبعددنا،منطقهبانانمحیطشهادتبهبنا
واستیافتهافزایشمنطقهدرشکارشدهصادردنابانانمحیط
اعدامیاشکارچیان،دستبهشدنکشتهازترسدلیلبهبانانمحیط
استنادبهبنا. ندارندبانیمحیطبهرغبتیدیگرقتل،ازبعدشدن

دنادرزبوکلچندهزارگذشتهسالسهدردنابانانمحیطاطالعات
درخالدي. استکاهشحالدرروزروزبهشکارجمعیتوشدهشکار
آنها. استشکارمنطقهمردمازبعضیشغل: گویدمیمسالهاینتایید

.دیدیمرااشنتیجهوکردیممیبرخوردماوکردندمیشکارآشکارا
 در طی ده سال گذشته ایران در

اي، هاي جهانی و منطقهبنديرده
پله سقوط 61هاي محیط زیستی شاخص

ز کرده است که البته شاخص هاي ملی ما نی
در حال .کندهمین موضوع را تایید می

درصددهمششوسه	حاضر در کشور ما
استفادهطبیعیهايظرفیتازبیشتر

کنند که اگر با این الگو پیش برویم می
محیط زیست کشور روز به روز بیشتر نابود 

همچنین هم اکنون مصرف انرژي .شودمی
در کشور پنج برابر کشورهاي دیگر است و 

ینه تخریب منابع آبی و رودخانه ها در در زم
ایران هفتمین .هاي اول دنیا هستیمرده

گازهاي گلخانه اي در جهان يهکنندتولید
است، این امر باعث شده است تا کشور در 

تا سه درجه 5/1هاي اخیر حدود طی سال
تر شود و این امر باعث تبخیر بیشتر و گرم

.اهد شدتغییر الگوهاي اقلیمی در کشور خو

1392دي ماه -رئیس سازمان محیط زیست کشور
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تطبیعآلودگی نقش نظام سود محور در

علی یزدانی
کهچنان. استسالوسنهمداريسرمایهباطبیعتآلودگی

خشونتهايجنگوطبقاتیستمداري،سرمایهازپیشتادانیدمی
یافتنپایانباامابود؛طبیعتوانسانبهجوراشکالترینجديبار،

راصنعتی-علمیانقالبکهداريسرمایهنظامآغازوفئودالینظام
تنهاطبقاتی،ستمکرد،تبدیلاشآزمنديوخواهیسودابزاربهزنی

. شدجدیدنظاماینویرانگرهايجلوهازیکی
گامکهراداريسرمایهآغازوفئودالیسمنفیخواهیمنمیتردیدبی

آنچه. بکاهیمآناهمیتازیاگرفتهندیدهبوده،اجتماعیتکاملزرین
ازاستفادهنهگیردمیقرارنفیونقددمورداريسرمایهنظامدر

فئودالیمرتجعوکهنهنظامبراندازينهوصنعتی-علمیانقالب
يبرنامهوویژهاهمیتدارايجهتآنازداريسرمایهنفیست؛
ودادهقرارتهاجمموردرازیستیهايجلوهيهمهکهاستعمل

کشیبهره.ستاشدهاجتماعیتکاملمسیردرمانعیبهتبدیل
وایمنیسیستموترمیمیخودامکانشدهباعثزمینازآزمندانه
ازن،محافظيالیهدیدگیآسیب. شودویرانزمینارگانیسمبازسازي

شدنغرقنتیجهدروقطبیهايیخشدنآبوزمینکرهشدنگرم
ریختنهمبهوفرایندایندرموجوداتازتوجهیقابلبخش

وايهستهمیکربی،هايسالحازاستفادهوولیدتاکوسیستم،
انواعبهزیستمحیطکردنآلودهوصنعتیهايزبالهتولیدشیمیایی،

آزاد،يهاآبکردنآلودهاکتیو،رادیوموادبهجملهازوهاآالینده
وپوستبرايوحشیجانورانکشتارمراتع،وهاجنگلکردنویران

داريسرمایهنظامخواهیزیادهوآزمنديتایجنازبخشیتنها... عاج
.است

قادرداريسرمایههايقدرتتوسطشدهذخیرهايهستههايسالح
هايویرانیازغیراینوکندمنهدمکامالرازمینکرههاباراست

تنهاعنوانبهزمینکرهبهداريسرمایهتوسطشدهتحمیلتدریجی
برايدلیلهمینتنهاآیا. استسترسدقابلوشدهشناختهزیستگاه

ومجللهايساختماندردارانسرمایهنیست؟کافینظامایننفی
دوروتعرضنوعهرقبالدرشدهمحافظتوهافیلترانواعبهمجهز

همیندروکنندمیزندگیجنگوبارخشونتمحیطگونههراز
. کنندمییزيربرنامهلزوممواقعدرزمینازفراربرايحال

زندگیتداومبرايزمینماورايدرجاییکشفبرايگذاريسرمایه
همینخودآیا. ستجانیاقلیتاینهايدغدغهترینجديازیکی
دركراثروتوقدرتازمستيطبقهاینذهنِپسِتانیستکافی
بود؟شانقدرتتداومازمانعوکرده
بهآلودههايزبالهدفنواتمیهايآزمایشاي،گلخانههايگازتولید
دریاهايوهااقیانوسآلودنکننده،نشتشیمیاییموادواکتیورادیو

يضایعهایجادونفتیموادویژهبهوسوختیموادبهجهان
زیستتنهاعنوانبهرازمینآبزي،زندهءموجوداتبرايناپذیرجبران

آنازنجاتکهکردهنیگوناگوهايخسارتدچارشدهشناختهبوم
. بودنخواهدمیسرمدتکوتاهدرقطعا
کاملنفیجزراهیهیچزیستمحیطکاملانهدامازجلوگیريبراي
هايجمعیتيگستردهاعتراضات. نداردوجودسودبرمبتنینظام

فاقدبودن،موثررغمبهسبزبهمعروفاحزابوزیستمحیطحامی
وضعازسودبرانِوعامالنمقابلدرکنندهتعیینوجديآلترناتیو
سودمحوریتباموجودنظماساسوهاارزشکهمادام. استموجود
توجه.  بودخواهدبیشترهمبازخطردرزیستمحیطشودمیتعریف

دشمنیارقیبنهواستطبیعتازجزییخودانسانکهنکتهاینبه
محیطباانسانروابططیفتلدرعاملیعنوانبهتواندمیطبیعت،
قادرتنهاییبههمآموزشایناماگیردقرارآموزشموضوعزیست

تخریببرموثرعواملزیرابودنخواهدزیستمحیطازخطررفعبه
پیونديداريسرمایهجوامعبرحاکمساختاربااساسازیستمحیط

زیستمحیطحفظبرايموثرراهیگانهاینبربنا. داردناپذیرتفکیک
- اجتماعیساختارهايتغییرآن،بیشترهمبازتخریبازجلوگیريو

بنیاديفرضاینباايجامعهساختن. استسودبرمبتنیاقتصادي
اینبهباوروستطبیعیيزندهيگونههامیلیونازیکیانسانکه
نیزراآناجزايدیگربزرگ،کلاینازجزءهربهرساندنآسیبکه
حفظطبیعت،حفظساختاري،چنینیکدرکند،میمتضرروتاثرم

تعریفراستایکدرانسانیهايارزشوانسانحفظوزیستمحیط
جانداران،وموجوداتسایربهنسبتانسانبینیبرترخود. شوندمی
مکتبیهردرکلی،طوربهودارد،عاملیکدرریشهباوري،هردر

کندمیتوجیهراموجوداتدیگربهنسبتنانسابرتريعامل،یک
برتريعاملراتقواسومگروهرا،فکردیگرگروهرا،زبانگروهی
درجاندارانسایرباانسانمشتركسرنوشتاماکنندمیمعرفیانسان

بیکهداردتربنیاديواقعیتهزاراندرریشهزمینویرانیصورت
ازرازیستقابلکرهتنهااند،تومیبنیاديواقعیاتاینبهتوجهی

.بگیردساکنانش
داشتهنگهعقبکشورهايدامنمحیطیزیستهايآسیببیشترین

آلودگیازخسارتبیشتریننیزکشورهاایندروگیردمیراشده
بینایندروشودمیزحمتکشانومحرومانسهمزیستمحیط

دیدگانستمواهآلودگیاینبالفصلقربانیانعنوانبهکودکان
ازراخودروانوجسمسالمتیسودجوزورمدارانآزمنديدفاعِبی

سودنظمکهراستمایناصلیعاملتابکوشیمپسدهندمیدست
ومعادندرشاغلکارگران.بشناسانیمدیدگانستمبهاست،محور

کارگرانسوختی،موادفراوريواستخراجمراکزکارگرانها،نیروگاه
نیزورنگسازيوشیمیاییصنایعداروسازي،سیمان،هايرخانهکا

وپاالیشگاهیهايمجتمعجواردرکهمناطقیمحرومساکنان
معرضدرکنندمیزندگیساختمانیمصالحهايکارخانهوپتروشیمی

انواع. باشندمیطبیعتآلودگیازناشیهايآسیببیشترین
ازتنفسیهاينارساییوچشمهايبیماريناباروري،ها،سرطان



1392بهمن،محیط زیستمساله جنبش کارگري وينامهویژهکانون مدافعان حقوق کارگر،

٤٧يصفحه

. هاستمکانگونهایندرشاغالنوساکنانهايبیماريترینشایع
آبحساببیجاییبهجاوهاکشیرویه،کانالبیهايسازيسد

دلدرطویلوعریضهايجادهساختنکویري،مناطقبههارودخانه
يهاآبکردنآلودهآب،عمیقهايچاهحساببیحفرها،جنگل
کههاییفعالیتيهمهمجموعدروصنعتیيهافاضآلببهجاري
نداردپیدرراثروتوقدرتصاحباقلیتسودازغیرايانگیزه
وشدهخشکبسیاريهايرودخانهوهادریاچهتاشدهباعث
.برودبینازبسیاريهايجنگل
بنمایاندتربیشراآلودگیفاجعهنزدیکیهمیندراينکتهبیانشاید

ازبودهزیباییوبرکتولطافتمظهرماادبیاتدرکهبارانهمین
بیماريعاملبهتبدیلاهوازدراقتصادي،ساالرسودنظامنحوست

وکارونخروشانيروخانهباروزگاريکهاهوازيهمان. استشده
پل

بهامروزهشد،میمحسوبگردشگريهايجاذبهازیکیاشمعلق
انواعکهبارانیکباوشودمیمعرفیجهانشهرترینآلودهانعنو

نفرهزاراننفس،تنگکشانده،زندگیسطحبهارتفاعازراهاآلودگی
.استکشاندههابیمارستانبهراشهرجوانوپیرساکناناز

پیشتررودزایندهکهگونههمانشده،کویرگرتداعیپرخروشکارون
زایندهوپریشانهامون،بختگان،ارومیه،هايیاچهدرمرگ. بودشده
ينتیجهبلکهنیستاتفاقدیگررودوچشمههادهوکارونورود
باناپذیرتفکیکپیوستگیکهروندياستشدهشناختهروندیک

اقتصاديمسیراینکهمادام. داردجامعهبرحاکماقتصاديمسیر
وهارودخانهازدیگرييهابخشمرگمنتظربایدنشدهمتوقف
.باشیمبخشزندگیهايچشمهوهادریاچه
منطقهآنساکنانبرايرازندگیکیفیتطبیعتازجزییهرمرگ

دریاچهیکتنهاارومیهمرگباکهداشتنبایدشک. دهدمیکاهش
ساکنانازتوجهیقابلبخشبرايزیستامکانبلکهمیردنمی

امکانِ صورتِ درحتیوشودمیمواجهطرخبادریاچهاینپیرامون
.داشتخواهدتوجهقابلکاهشزندگیکیفیتزیست،تداوم

در معادن طال چه خبر است؟

در این معادن مکانی به نام سوله ي سیانور وجود 
دارد که از  آن براي جدا کردنناخالصی ها استفاده 
می کنند. این ماده اي است  که مورد ت حریم 
قرار گرفته است. در معادن طالي ایران از 

، استفاده می شود.  مصرف صنعتی کودشیمیایی
این کودها در  تمام دنیا ممنوع است.

کنند، ماسک کارگرانی که در این معدن کار می
ندارند. فضا چنان آلوده است که ماسک هاي 
معمولی کارساز نیست. مهندسان ناظر از چند 

صدمتري این سوله ها رد می شوند.

د از ساله، بع28سال گذشته سجاد قنبري کارگر 
سال کار در سوله ي سیانور بر اثر مسمومیت 4

توجی ناشی از موادشیمیایی و جیوه و بی
مسووالن معدن جان باخت.  کارگران این معادن 
معموال فصلی هستند و در پی اعتراض به راحتی 

اخارج می شوند. 

ترین معدن طالي آق دره و  زرده شوران از بزرگ
ند که متعلق به معادن ایران و خاور میانه هست

اعضاي سابق ارگان هاي نظامی و نزدیکان 
قدرت هستند .
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تجارت کربن چیست؟

است که در سال وگیري تجارت کربن، پروتکل کیوتمنشاء شکل
توسط کنوانسیون تغییرات آب و همواي سازمان ملل متحد 1997

به عنوان -کشور و اتحادیۀ اروپا 181و مورد توافق برگزار شد 
نامه، اهدافی قرار گرفت. بر اساس این موافقت- موجودیتی واحد

کشور صنعتی و جامعۀ اروپا براي کاهش متوسط 37آوري براي الزام
درصد زیر سطح انتشار 5) به میزان GHGاي (انتشار گازهاي گلخانه

، تعیین شده است که در 2012تا 2008هاي بین سال1990در سال 
اجرایی گشت. 2005سال 

شده در این زمینه براي مدیریت هاي به کارگرفتهترین مکانیزممهم
اي عبارتند از: تاثیرات گلخانه

1هاتجارت انتشار آالینده-

2مکانیزم توسعۀ پاك-

3اجراي مشترك-

کنندگان در کتها، مشارمطابق اصول حاکم بر تجارت انتشار آالینده
ها پروتکل کیوتو اهدافی را براي محدودکردن و کاهش انتشار آالینده

) AAUs» (یافتهواحدهاي مقادیر اختصاص«اند که در قالب پذیرفته
اند. بر این اساس، ) تعیین شده2008-2012در طول دورة تعهد (

ده کشورهایی که از واحدهاي مازاد برخوردارند (از میزان انتشار آالین
توانند این واحدها را به کشورهایی که اند) میکمتري برخوردار بوده

اند، بفروشند. بنابراین، بیش از میزان تعهدشان آالینده تولید کرده
کاالیی جدید در قالب کاهش و یا حذف آالینده به وجود آمده است. 

ترین گاز ترین و غالباکسیدکربن به عنوان اصلیدر این میان، دي
اي در اي، بیشترین سهم را از بازار تجارت گازهاي گلخانهانهگلخ

اکسیدکربن یا (بر حسب تن معادل دي» تجارت کربن«چارچوب 
e2tCOاي از ) به خود اختصاص داده است. سازوکار چنین مبادله

هاي تولیدشده از منابع هاي کمی بر آالیندهطریق اعمال محدودیت
معنی که، کشورهایی که از انتشار گیرد. به این مختلف انجام می

شده برخوردارند، مجاز به خرید حق انتشار کربن بیش از میزان تعیین
اکسیدکربنِ بیشتر به جو زمین از کشورهایی که میزان انتشار دي

ها نیز ها و کمپانیباشند. این امکان براي شرکتتري دارند، میپایین

١. Emission Trading
٢. Clean Development Mechanism (CDM)
٣. Joint Implementation

(مقرراتی) مبادلۀ حق به صورت مجزا از طریق یک سیستم تنظیمی 
هایی باشد. شرکت، فراهم میcap-and-tradeآالیندگی، با عنوان 

که آالیندگی کمتري دارند، حقوق آالیندگی استفاده نشدة خود را به 
فروشند. میهایی که از تولید آالیندگی بیشتري برخوردارندبنگاه

رفتن هدف نهایی انجام چنین مبادالتی حصول اطمینان از فراتر ن
هاي منتشرشده از یک سطح مشخص و مبنا، و نیز ایجاد جمع آالینده

باشد.  ها براي انتشار کمتر آالیندگی، میهاي مالی در بنگاهانگیزه

» حقوق مالکیت«اتخاذ چنین رویکردي، مبتنی بر اصل تعیین دقیق 
هاي براي دستیابی به تخصیص بهینۀ کاالها و خدمات در بنیان

باشد. رونالد کووز معتقد است که تصاد متعارف مینظري علم اق
هاي گوناگون اقتصادي، محیطی ناشی از فعالیتمعضالت زیست

ریشه در شکست دولت در تعریف و تخصیص صحیح حقوق مالکیت 
دارد. بر اساس چنین نگرشی، اتمسفر زمین همچون یک دارایی است 

ن را، به عنوان ظرفی بایست حق استفاده از آها میها یا ملتکه بنگاه
براي انتشار کربن تا حدي که منجر به افزایش درجۀ حرارت زمین 
نگردد، خریداري کرده و یا به آنها تخصیص داده شود. به محض 

گیرد. همانند هر بازار تخصیص حق مالکیت، مبادلۀ آن شکل می
کند که چه کسی مالک چه چیزي است و دیگري، دولت تعیین می

سازد. براي ایجاد و اجراي قراردادهاي افراد را وارد میفشارهاي الزم
گیرند و مکانیزم پس از صدور مجوزهاي تخصیص، مبادالت انجام می

گردد بلکه با حداقل قیمت نه تنها به کاهش انتشار کربن منجر می
هزینه براي اقتصاد انجام خواهد گرفت. 

ایرادات وارد و نتایج اجراي سیاست تجارت کربن

اي مسالهاي براي حل نظرانها اتخاذ چنین نگرش محدود و تنگام
زیست از ایراداتی نظري جدي به چندبعدي و جامع همچون محیط

شرح زیر برخوردار است:

محوریت انسان و عدم توجه به میزان و نحوة تاثیرپذیر سایر -
هاي اقتصادي هاي طبیعی (اعم از زنده و غیرزنده) از فعالیتپدیده

کنندة طبیعت.  تخریب
اي طبیعی به نام هوا که به هیچ عنوان کاال برخورد کاالیی با پدیده-

شود. چرا که کاال، محصول نهایی فرآیند تولید توسط محسوب نمی
انسان است در حالی که انسان به هیچ وجه قادر به تولید هوا نیست.  

محیطی (ارزش تاکید صرف بر یگانگی ارزش کاالهاي زیست-
هاي مصرفی. التی) و کنار گذاشتن مطلق ارزشمباد
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بر اساس مبانی علم اقتصاد نئوکالسیک، قیمت در هر بازاري نقش -
دهی را دارد. بر این اساس، هر چه کاالیی کننده و عالمتتسویه
تر گردد، قیمت افزایش یافته و نقطۀ تعادلی دیگري از تقاطع کمیاب
تر و میزان تولید و مصرف هاي عرضه و تقاضا در قیمت باالمنحنی

هاي طبیعی در مورد پدیدهمسالهکمتر به دست خواهد آمد. اما این 
(همچون آب و هوا) که قابل تولید و جایگزینی توسط انسان نیستند 
به هیچ عنوان موضوعیت نخواهد داشت. چرا که کمیابی آنها همراه با 

تهدیدشدن حیات بشري است.

ارد بر رویکرد نئوکالسیک اقتصادي به عالوه بر ایرادات نظري و
زیست به طور عام و تجارت کربن به طور خاص، بررسی مسئلۀ محیط

میزان موفقیت و دستیابی به اهداف در عمل نیز مبین شکست اتخاذ 
نگر اي کلچنین رویکردي (و نیز رویکردهاي مشابه) به مساله

ان کل زیست است. جدول و نمودار زیر وضعیت میزهمچون محیط
هاي مختلف به ترتیب اکسیدکربن در جو زمین را از در دههانتشار دي

دهد.  و گیگاتن در سال نشان میppmبر اساس واحدهاي 

هاي مختلفدههاکسید کربن در اتمسفر زمین در میزان افزایش انتشار دي

دهه
افزایش کل

)ppm(
نرخ سالیانۀ افزایش

)ppm(در هر سال
2012-200320,742,07
2002-199316,731,67
1992-198315,241,52
1982-197313,681,37
1972-196390,9

Trend/-2/CO2CO-now.org/Current2http://coSource:
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هاي ر سالشود، اعمال سیاست مبادلۀ کربن دهمانطور که مالحظه می
گذشته با هدف کاهش انتشار در هزارة سوم میالدي در عمل نه تنها 

به بعد از روند تندتري 2000موفق نبوده بلکه شیب صعودي آن از دهۀ 
رسد حتی هاي قبل از آن برخوردار شده است. به نظر مینسبت به دهه

ترین رکود اقتصادي جهان پس ، که بزرگ2008بحران اقتصادي سال 
رود، و به تبع آن کاهش سطح به شمار می1929رکور بزرگ سال از 

یافتۀ صنعتی نیز نتوانسته هاي اقتصادي در کشورهاي توسعهفعالیت
تاثیري در کاهش روند مذکور داشته باشد.   
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مبتال شده خاك از گزند بهره کشی
علی یزدانی

اندلم گرفته از این آسمان بی بار
که خشک کرده ز خست قنات و جوباران

ي زاگرس رسد به کودك خاكنه شیر سینه
نه اشک چشم دماوند شسته کهساران

به گل نشسته زایش زاینده رود و چه حیف
نگشته سیر ز کارون نخیل و نیزاران

ز هیرمند نیامد حریر آبادي

ي خارانهامون ز دشنهکه سوته سینه ي
سرمایهنشسته از طرفی اژدهاي

ي انصاف و دوش سردارانبه روي چشمه
ز سوي دیگر از آن در میان بند غمم

ي ایرانکه مُرد خور و پریشان ز جلگه
عروس اورمیهجفاي سود بفرسود

بالي آز ببارید بر ارسباران
پریشانمچو زنده رود فتادش ز پا، 

دلدارانعمر، فرسودچو بختگان همه 
د به مشامز کرخه بوي جنایت از آن رس

که پشت سد بزرگش  ُپرند بیکاران
ها دیدم از خشونت سودنگفتمت که چه

چه آهوان که دریده ست سود کفتاران
مپرس از چه بنالم ز آسمان و زمین

که ابر تیره نشد یار با سبکباران
چو مبتال شده خاك از گزند بهره کشی

ستم کاراناین خلعمجوي چاره مگر 

حذف کنیستر از خودروها

اي است که بخارات ناشی از احتراق بنزین کنیستر قطعه
نع از ورود آنها به هوا و آلوده کردن را جذب کرده و ما

شود. حذف کنیستر از یکی از دالیل آلودگی آن می
فاجعه آمیز هواست که شرکت هاي خودرو سازي و 
دولت مسئول مستقیم آن هستند. با حذف این قطعه 
تمام آالینده ها که بنزن یکی از آنهاست به هوا وارد می 

شوند.

مایی و رانندگی نا به گفته رئیس وقت پلیس راهنب
نیروي انتظامی در طول چهار سال حدود چهار میلیون 

ها خودروي بدون کنیستر در کشور تولید و روانه خیابان
است. بنا به گزارشات منتشر شده در رسانه هاي شده

تمامی محصوالت ایران خودرو 88، پیش از سال رسمی
نوع 11مجهز به کنیستر نبوده است. در این میان 

فاقد کنیستر بوده 405وي تولید داخل از جمله پژو خودر
و بخارات بنزین را مستقیما وارد هوا کرده اند. 

از نظر شرکت هاي تولید کننده خودرو نصب کنیستر بر 
و به این دلیل "مقرون به صرفه نبود"روي خودروها 

تجهیز خودروها به کنیستر به مدت چندین سال متوقف 
.شد
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تاب براي مطالعه بیشترپیشنهاد ک

oنویسنده: جان بالمی عتیطبوسمیالیماترمارکسياکولوژ ،
1382فاستر، مترجم: اکبر معصوم بیگی، انتشارات : دیگر، 

oداري و تخریب محیط زیست، در دفاع از زمین و کار، سرمایه
آلیس واترز، استیو کالرك، - نویسندگان: جک بارنز، ماري

1390نتشارات طالیه پرسوي تهران، مترجم: حامد صدیقی، ا

oداري و محیط زیست، مجموعه مقاالت، ترجمه برزو سرمایه
1387نابت، انتشارات: دیگر، 

o بوم شناسی علم عصیانگر، مجموعه مقاالت کالسیک در بوم
شناسی،مترجم: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات: چشمه، 

1381

oسنده: ها جون بیست و سه گفتار درباره سرمایه داري، نوی
1392چانگ، مترجم: ناصر زرافشان، انتشارات: مهرویستا، 

ت؟پیمان کیوتو چیس

بهیالمللنیبیمانیپ) Kyoto Protocol: یسیانگل(
عاملکه،ياخانهگليگازهاصدورکاهشمنظور
محسوبریاخيهادههدرنیزمشدنگرمیاصل

لیتکمراویرينامهمانیپکهمانیپنیا. استشوند،یم
شکلمتّحدمللسازمانچارچوبدرکندیممیترمو

ياگلخانهيگازهاشیافزاباریاخيسالهایط. گرفت
تروژنیندیاکسوآببخارکربن،دیاکسيدمتان،رینظ
نیاکهباشدیمشیافزاحالدرکرهيدمان،یزمجودر

ستیزطیمحدرندیناخوشاراتییتغجادیاباعثامر
معروفیمانیپیط1997سالدررونیااز. شدخواهد

دهظرفکهشدندمتعهدیصنعتيکشورهاوتویکبه
راخودياگلخانهيگازهاانتشارزانیمندهیآسال

توسعهحالدريکشورهابهودهندکاهشدرصد5
ازاستفادهنفوذبیضرشیافزايبرایماليهاکمک

،يبادويدیخورشيانرژرینظریپذدیتجديهايانرژ
باشدیمیصنعتيگازهاازکهCFCالبته. ندینمااعطا

نیاشود،یممحسوبياگلخانهياگازهجملهاززین
وخچالیيکندانسورهادرعیوسطوره بگذشتهدرگاز

امارفت،یمکاره بخچالیدرونکردنخنکمنظوره ب
درآنازاستفاده،ياگلخانهاثرجادیالیدلبهامروزه

استشدهممنوعکشورهاازياریبس



فاجعهبارترینحادثهصنعتیجهان

تهکشبهحشرهکشسازیکارخانهاینازگازنشت
کنونتا۱۹۸۴سالازنفرهزار۱۸کمدستشدن
باآناثردرهنوزدیگرنفرهزارانوشدهمنجر

کاربایدنیونیو.هستندگریبانگیرجسمانیمشکالت
زهنوامااستمتروکهکارخانهایاکنونبوپالدر

وماندهاستباقیمحلدرسمیموادتن۲۵حدود
حادثهمحلتمیزکاریزیرازکاربایدیونیونشرکت
میکندخالیشانه

مسمومابر،(۱۳۶۳آذر)۱۹۸۴دسامبر۳و۲شبهایدر
رازفبرخطرناکی،صنعتیسمیگازنشتازناشی
حادثهوخیمترینکهدرآمدحرکتبهبوپالشهر

نهکارخاازسمیگازنوعی.گرفتنامجهانصنعتی
نشتایدکاربیونایتدآمریکاییشرکتحشرهکشسازی

۳۰۰ازبیشوکشتههزارچندینفاجعهواینکرد
الاکامآنهاازبسیاریکهگذاشت،برجایبیمارهزار

گاز.میکنندزندگیدشواریشرایطدرومعلولند
خیلیها.پوشاندرانزدیکخانههاینخستسمی

راطرافاهمهضخیمابریسپسباختند،جانبالفاصله
خفگیحالدرخیابانهادرشهراهالیهمه.پوشاند
ونیتمصموضوعسربربزرگیرسواییفاجعه،ازپس.بودند

هیچ:دشمطرحکاربایدیونیونشرکتمدیرانقضایی
طبیعیهفاجعگویانگردید،آنمدیرانمتوجهمسئولیتی

تشرکمدیرانواستبودهبینیپیشقابلغیرو
آنروزبازجلوگیریبرایاقدامیهیچنمیتوانستهاند

طرفهندعالیدیوان۱۹۸۹فوریهدر.دهندانجام
کرد،محکومدالرمیلیون۴۷۰پرداختبهراآمریکایی

وهنددرکاربایدیونیوندفترراآندالرمیلیون۵۰که
کاآمریدرشرکتاصلیدفترراآندالرمیلیون۴۱۵

دالرمیلیون۲۵۰مبلغایناز.کندپرداختمیبایست
بازماندگان.کردندپرداختبیمهشرکتهایراآن

تقریباا)روپیه۲۵۰۰۰مبلغتنهافاجعهاینقربانیان
مقابلدرکهکردنددریافتغرامت(دالر۵۴۰معادل
استناچیزبسیارکشیدندردسالبیست

کارگرکانونمدافعانحقوق
www.kanoonm.com

Email: Kanoon.m.h.kargar@gmail.com
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