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  :توضيح
صدور پيش نويس  با) ١٣٩٤ ]قوس[ آذر٢٠ (٢٠١٥  دسمبر١١يرات آب و ھوائی پاريس در روز ي کنفرانس تغ

 اساس ه ب .يرات زيست محيطی ناشی از آن پايان يافتيگيری از گرمايش خطرناک ھوا و تغقطعنامه ای برای جلو
 تمامی کشورھای شرکت کننده، در حرف بر ً گزارشاتی که از تصميمات اين کنفراس تا کنون منتشر شده است ظاھرا

ای مشابه پيشين در مورد اما در اين قطعنامه و قطعنامه ھ. امر مبارزه با تخريب محيط زيست به توافق رسيدند
جلوگيری از تخريب بيشتر محيط زيست ھيچ گونه توجه واقعی و جديی به نقش سيستم حاکم يعنی نظام سرمايه داری در 

با توجه به اين واقعيات   .اين تخريب و چگونگی برخورد با دولت ھائی که به تعھدات پذيرفته شده عمل نمی کنند، نشد
 به تاريخ دی -   دور جديد- ٧ ۀًکه قبال در پيام فدائی شمار" رژوازی و تخريب محيط زيستبو"الزم ديديم که مقاله 

 اين مقاله با ارائه اسناد و شواھد موجود کوشيده است در  .جا باز تکثير کنيم  منتشر شده بود را در اين٧٤ ]جدی[ماه
تھديد کرده و می کند مسايلی را با يرات مخرب محيط زيست، که جھان امروز را ي واقعی تغۀجھت شناساندن ريش

 .خواننده در ميان بگذارد

  

 پوالد

 بورژوازی و تخريب محيط زيست
ھای اخير در ھمه جا از اين امر که پيشرفت صنعت و تکنولوژی باعث نابودی منابع طبيعی و تخريب محيط  در سال

ً مسلما. گيرد کيد قرار میأت مورد ت زمين با شدۀشود و ضرورت حفاظت از منابع حياتی کر زيست گشته صحبت می

ھا  جا که تحقيقات علمی بيانگرند، تخريب محيط زيست واقعيتی است که در حال حاضر نيز روی زندگی ميليون تا آن

ھای مربوط به  چه در بحث و جدل جای گذاشته و باعث مخاطرات زيادی گشته است ولی آنه ثير منفی خود را بأانسان ت

وليت اصلی در تخريب محيط زيست ؤشود ھمانا اين امر است که به راستی مس  به آن پرداخته نمیًمحيط زيست معموال

جا  جا و آن  البته در اين آيا رشد تکنولوژی را می توان به خودی خود عامل اين امر قلمداد نمود؟  کيست؟ ۀبه عھد

ندرت ديده شده ه قصر معرفی می شوند ولی بھای سياسی م شنيده می شود که گاه اين يا آن کمپانی و حتی بعضی رژيم

 زمين مورد ۀ عامل اصلی در از بين بردن منابع حياتی کرۀداری و يا بورژوازی در کل به مثاب است که سيستم سرمايه

چنين در رابطه   طبقاتی و ھمۀدر جھت انحراف اذھان از مبارز.  دليل اين امر نيز البته روشن است .حمله قرار گيرند
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 محيط زيست ۀمسألاند که   نيروھای وابسته به بورژوازی بودهً اين عمدتا)١( ھای مختلف امپرياليستی اد بين جناحبا تض

ھا ھر عامل ديگری جز بورژوازی را مسبب تخريب  اند و بالنتيجه تعجب آور نيست که آن را با برجستگی مطرح نموده

چون ھر   تخريب محيط زيست و چگونگی حفاظت از آن ھمئیرا چۀمسألبه واقع بايد گفت . محيط زيست قلمداد نمايند

  .)٢( ھای گوناگون طبقات و نيروھای سياسی مختلف مواجه نگردد  ديگری نمی تواند با پاسخۀمسأل

 به برخی از ءکه به شناخت واقعی از مسببين اصلی تخريب محيط زيست دست يافت ، الزم است ابتدا برای اين

  .شاره کنيمھای اين موضوع ا زمينه

 مسائلی که در رابطه با تخريب محيط زيست مورد توجه قرار دارند می توان به افزايش گاز کربنيک موجود ۀاز جمل

  .کيد قرار گرفته استأق مختلف مورد تطردر جو زمين اشاره نمود که خطرات ناشی از آن برای زندگی بشر به 

 درصد افزايش يافته و ھم اکنون با ٢۵ن در طول يک قرن اخير طبق تحقيقات انجام شده حجم گاز کربنيک در جو زمي

چنين حجمی از گاز کربنيک نه تنھا آلودگی ھوا را سبب گشته . روند پنج صدم درصد در سال در حال افزايش است

سطح ھای قطبی و بالطبع باال آمدن   خود ذوب يخۀاين مورد اخير به نوب.  بلکه باعث گرم شدن جو زمين نيز شده است

 بسياری از جزاير و مناطق ،ھا در روند خودبحرواضح است که باال آمدن سطح آب . دنبال آورده استه ھا را ببحرآب 

ساحلی را در معرض فرو رفتن در آب قرار داده و به اين ترتيب زندگی ميليون ھا انسان را با خطری جدی مواجه 

  .خواھد ساخت

سوم گاز کربنيک توليد شده در  ی محيط زيست بيانگر اين واقعيت است که دوگزارشات سازمان ملل در رابطه با آلودگ

و به . است... ) نفت، بنزين و (ھای فسيلی   و بقيه کشورھای بزرگ صنعتی از سوختامريکا ۀجھان حاصل استفاد

راه اندازی صنايع، ھای فسيلی که برای  رويه از سوخت  بیۀطور کلی ساالنه ميلياردھا تن گاز کربنيک به دليل استفاد

  . وارد جو زمين می گردد،حمل و نقل و يا توليد حرارت اماکن مسکونی به کار می رود

ن حفاظت از محيط زيست انجام می دھند ــ بايد با ا اگر بحث در ھمين جا خاتمه يابد ــ کاری که بسياری از مدافعًمسلما

يای رشد تکنولوژی و صنعت و سالمت محيط زيست يکی قائل شدن تضادی آنتاگونيستی بين برخورداری بشر از مزا

بر اين مبناست که بسياری اشک تمساح . را انتخاب نمود و به ھرحال اولی را عامل تخريب دومی به حساب آورد

 به انکار ضرورت رشد تکنيک و صنعت می ً زمين، يا اساساۀکيد بر حفظ منابع حياتی کرأريزان بر محيط زيست و ت

نظارت و "قلمداد می کنند از " عصر صنعت و تکنولوژی" خطرات را ناشی از ۀا در حالی که رياکارانه ھمپردازند و ي

  .)٣( زنند تخريب محيط زيست دم می" ل و مھاروکنتر

 مستقيم وجود ندارد ۀ يک رابطخودی خودواقعيت اين است که بين رشد تکنولوژی و صنعت و تخريب محيط زيست به 

کارگيری يک صنعت و تکنيک ه ھای مقابله با عوارض جانبی ب ونگی استفاده از تکنولوژی و راهبلکه در اين جا چگ

يادآوری واقعيت .  مطرح ساخته است، تخريب محيط زيست را در بعدی که مورد بحث می باشدۀمسألاست که 

شرفت تکنيک و در بر کسی پوشيده نيست که با پي. ای در اين رابطه به روشن شدن موضوع کمک می کند برجسته

 ۀم به وسيلوم امکانات بزرگی در جھت رفاه انسان در مقابل بشر قرار گرفت در حالی که ھمين اتونتيجه کشف نيروی ات

  . به قيمت جان ھزاران انسان تمام شدجاپان تبديل گرديد که در ئیبورژوازی به بمب ھا

کار گرفته شده و ه دی که اين تکنولوژی در چھارچوب آن ب توليۀبنابراين ھمواره بايد بين تکنولوژی و صنعت و آن شيو

برای مثال اگر قرار باشد از افزايش گاز کربنيک . ن می کند ، تفاوت قائل گرديدييدر نتيجه چگونگی استفاده از آن را تع

ن که ھمان طور که ذکر شد يکی از عوامل تخريب محيط زيست می باشد، جلوگيری شود می توان در جھت جايگزي

کردن سوخت ھای ديگری که آلودگی کمتری ايجاد می کنند اقداماتی جدی را سازمان داد و يا صنايع را به استفاده از 
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ھای  ھای مصرف سوخت ھم چنين با توجه به اين که يکی از حوزه. فيلترھای جلوگيری از آلودگی ھوا مجبور نمود

ھای   حمل و نقل عمومی از افزايش تعداد ماشينۀگسترش شبکفسيلی حمل و نقل می باشد، می توان با ارزان نمودن و 

 که آلودگی ئیھا طور دائم جلوگيری نمود و يا استفاده از بنزينه شخصی و استفاده از آن ھا برای تمام نقاط شھر ب

د و ده ھا طور جدی تشويق نموه بيشتری ايجاد می کنند را متوقف کرده و توليد و استفاده از اتومبيل ھای گازسوز را ب

اما روشن است که چنين اقداماتی با منافع بخش ھای بزرگی از بورژوازی در تعارض قرار گرفته و . راه حل ديگر

 با چنين اقداماتی مخالفت ًفعاليت آن ھا را با خطر نابودی مواجه می سازد و به ھمين اعتبار ھم صاحبان سرمايه شديدا

  . جلوگيری می نمايند،ع آن ھا را به خطر اندازدکرده و از تحقق ھر اقدام ديگری که مناف

داری می باشد و به  داری توليد برای کسب سود است و اين قانون خدشه ناپذير نظام سرمايه  سرمايهۀ در جامعًاساسا

 توليد را ۀداران برای کسب سود ھرچه بيشتر ، از جمله ھمواره می کوشند به اشکال مختلف ھزين ھمين دليل ھم سرمايه

 توليدشان را افزايش می دھد موافقتی ۀ که ھزينئیدر نتيجه مسلم است که آن ھا نمی توانند با روش ھا. پائين بياورند

برای نمونه پائين آوردن حجم گاز (ھم از اين رو از آن جا که ھرگونه اقدامی برای حفاظت از محيط زيست . نشان دھند

 امر حفاظت از محيط زيست ،بخشی از منافع خود می باشد بنابراينمستلزم چشم پوشی بورژوازی از ) کربنيک موجود

با منافع بورژوازی در تناقض قرار دارد و به ھمين دليل ھم ــ در رابطه با مثالی که در اينجا ذکر شد ــ کشورھای 

به ھيچ ھای فسيلی می باشند به خاطر مصالح اقتصادی خود نه تنھا  بزرگ صنعتی که مصرف کنندگان اصلی سوخت

ھای ديگری   و يا تالشی جدی برای جايگزين نمودن آن ھا با سوختئیوجه حاضر به کاھش مصرف چنين سوخت ھا

که خطر کمتری برای محيط زيست دارد، نمی باشند بلکه ھر روز که می گذرد حجم بيشتری از سوخت فسيلی مصرفی 

 درصد ۴٣ )۴(  ھفت کشور بزرگ صنعتی١٩٨٩ال برای نمونه تنھا در س. در جھان به اين کشورھا تعلق می گيرد

  .اند اند و توليدکنندگان اصلی گاز کربنيک در جھان بوده سوخت فسيلی جھان را مصرف کرده

داری نه به خاطر سود اقليتی استثمارگر بلکه به   سرمايهۀای که توليد خالف قانون جامع جای ترديد نيست که در جامعه

سازمان يابد و سالمت جامعه و منافع انسان ھا در صدر فعاليت توليدی قرار گيرد خاطر رفع نيازمندی ھای بشر 

کارگيری تکنيک را به حداقل برسانند ه توليدکنندگان در شرايطی قرار می گيرند که می تواند نه تنھا عوارض ناشی از ب

اند امکان می  داری منکوب گشته مايهبلکه با استفاده از استعداد ميليون ھا انسانی که در سيستم اقتصادی اجتماعی سر

داری که مدت ھاست به   توليد سرمايهۀدرھم شکستن شيو. يابند بزرگترين نوآوری ھا و اختراعات را به ثبت برسانند

 جوامع بشری تبديل گشته است آن چنان انقالبی در تکنولوژی به بار می آورد که ۀمانعی در راه رشد نيروھای مولد

ترين شکلی به حفاظت از  ھای نعم مادی به وفور سود جويد بلکه به عالی سازد نه تنھا از سرچشمهبشر را قادر می 

  . بپردازد،محيط زيست که به دليل آزمندی ھای بورژوازی چنين در معرض نابودی قرار گرفته است

دد تنھا يک نمونه از رويه از سوخت ھای فسيلی که باعث افزايش گاز کربنيک در جو زمين می گر  بیۀالبته استفاد

 ضايعات ۀ می توان به تخليً ديگر را ذکر کرد مثالۀ می توان ده ھا نمون؛برخورد بورژوازی را به اين امر بيان می کند

 در محيط زيست ئیيمياک ميليون تن ضايعات ٣٣٨ھا اشاره کرد که به گزارش سازمان ملل ساالنه بحر در آب ئیمياک

امری که با وضوح تمام بر نقش بزرگ امپرياليسم .  می باشدامريکا تن آن متعلق به  ميليون٢٧۵تخليه می شود که 

 ميليون تن ٢/٣ بيش از ١٩٨۵بر اساس ھمين گزارش تنھا در سال . کيد می نمايدأ در آلوده سازی محيط زيست تامريکا

يده است و اين در حالی است که ھا ابعاد ھرچه بيشتری بخشبحرنفت خام وارد آب ھای درياھا شده که به روند آلودگی 

 می شود که بخش بزرگی از آن پساب صنايع ابحار ميليون تن فضوالت و ترکيبات سمی وارد آب ھای ۵/۶ھر سال 

  .کشورھای بزرگ صنعتی می باشد
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ھا و کتمان دستان جنايتکار بورژوازی در ايجاد مصائب ناشی از تخريب محيط زيست برای بشريت،  برای فريب توده

ھا فاقد ھرگونه ضمانت  ھای بين المللی می شود که البته مصوبات اين کنفرانس ر از چند گاھی اقدام به تشکيل کنفرانسھ

ً ھا نمايندگان بورژوازی در حالی که از خطرات نابودی محيط زيست دم می زنند ظاھرا در اين کنفرانس.  استئیاجرا

تنھا نگاھی به دست آوردھای يکی از اين کنفرانس ھا کافيست تا !  ند می پردازئیبرای مقابله با اين خطر به چاره جو

ثر ؤ مًرغم جار و جنجال و تبليغات در رابطه با کوشش در حفظ محيط زيست ھيچ اقدام عملی واقعا نشان دھد که علی

  .در اين زمينه به عمل نمی آيد

 بود ، يکی از مسايل مھم کنفرانس جھانی جو شھر برلين شاھد برگزاری) ١٩٩۵( سال گذشته اپريل ٧ تا چ مار٢٨از 

 بود که در آن تصميم گرفته شده ريو دوژانيرودر ١٩٩٢ اين کنفرانس بررسی مصوبات کنفرانس سال ۀدر دستور جلس

ۀ اما حاصل اين بررسی تنھا نشان دھند.  برسانند١٩٩٠ به سطح سال ٢٠٠٠بود ميزان گاز کربنيک در ھوا را تا سال 

 نخواھد رسيد بلکه به طور روزافزون افزايش ١٩٩٠ روند موجود نه تنھا ميزان گاز کربنيک به سطح سال آن بود که با

ھمين واقعيت .  پذيرفته بودندًدليل اين امر نيز عدم اقدام کشورھای گوناگون نسبت به تعھداتی بود که قبال. نيز يافته است

 ئیداری در جھان حاکم است از چنين کنفرانس ھا اسی سرمايهبار ديگر ثابت می کند که تا سيستم اقتصادی ــ سي يک

 یحلھای  که به چنين کنفرانس ھا و چنين راه ئیآن ھا. دست آمده حاصل نخواھد شده چيزی بيشتر از آن که تا کنون ب

ھا ھستند که با طرح اين موضوع که خطر  ھمين.  جز نيروھای رفرميست و سازشکار نمی باشند،دلخوش می کنند

حفاظت از " فراطبقاتی"ش يکسان می باشد، به اھميت  اخريب محيط زيست برای ھر انسانی جدا از تعلقات طبقاتیت

 ۀمسألترين  کيد نموده و بر اين اساس تالش می کنند تا مبارزه برای حفاظت از محيط زيست را به مبرمأمحيط زيست ت

اينان حتی اگر ايراد و انتقادی به اين يا آن .  را کمرنگ سازند طبقاتیۀ کنونی تبديل نموده و به اين وسيله مبارزۀجامع

 در رابطه با عدم رعايت مسايل مربوط به حفظ محيط زيست وارد نمايند، ھرگز کل سيستم ئیکمپانی بورژوا

  خود قرارۀ در چھارچوب آن عملی می گردد را آماج اصلی حملئیھای بورژوا داری که رفتار و اعمال کمپانی سرمايه

 الزامات حفظ نظام ۀ اقتصاد بلکه به مثابۀھا و در حوز نمی دھند در حالی که بورژوازی نه فقط در قالب کمپانی

 سياسی نيز به اقداماتی متوسل شده و می شود که حاصل آن ھا عالوه بر مصائب معينی برای ۀداری در حوز سرمايه

 ۀگ جھانی و صدھا جنگ ديگری که در اين قرن به وسيلبه دو جنگ بزر. ھا، تخريب محيط زيست نيز بوده است توده

 در جھت منافع اين طبقه سازمان داده شده است ً دولت ھای حافظ منافع آن، صرفاۀبورژوازی امپرياليستی و به وسيل

می واز بمباران ات. نگاه کنيد و عوارض دھشتناک آن ھا را در کشتار انسان ھا و تخريب طبيعت به خاطر آوريد

 ويتنام، از آتش زدن ميليون ھا بشکه نفت در جنگ خليج فارس تا دفن ۀيما و ناکازاکی تا بمباران ھای وحشيانھيروش

 ۀای که نظر بيندازيد چھر  در بيابان ھا و سواحل کشورھای تحت سلطه ، خالصه به ھر حوزهئیيمياکمی و وھای ات تفاله

اين قرن و از جمله تخريب محيط زيست به عينه مشاھده ددمنش بورژوازی را به عنوان مسبب اصلی تمامی فجايع 

  .خواھيد کرد

 ميليون انسان ١٧ در جريان جنگ ايران و عراق و از مرگ ساالنه حداقل ئیيمياکھای  از کشتارگاه ھای ھيتلر تا بمب

يون کودک  ميل۵/١٣تنھا در کشورھای تحت سلطه به دليل بيماری ھای عفونی ناشی از آلودگی محيط زيست تا مرگ 

 واقعی ۀبه دليل نبود واکسن و بھداشت الزم و سوء تغذيه خالصه در ھمه جا چھر" کشورھای در حال رشد"در 

  .بورژوازی را می توان ديد که ارزشی برای جان انسان ھا قايل نيست تا دل مشغول حفظ محيط زيست باشد

وازی زالو صفت می باشد روشن است که ھرگونه بنابراين از آن جا که مسبب اصلی تخريب محيط زيست آزمندی بورژ

 جدی با خطراتی که تخريب محيط زيست برای بشريت در بردارد با مخالفت بورژواھا مواجه خواھد ۀاقدامی برای مقابل
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 مسألهشد به ھمين دليل ھم امر جلوگيری از تخريب محيط زيست در چھارچوب نظام موجود پاسخ قطعی نداشته و اين 

داری گره خورده و تنھا با نابودی بورژوازی و استقرار نظامی نوين که در آن  ودی کل نظام انگلی سرمايهبه امر ناب

 سعادت انسان در صدر اھداف جامعه قرار دارد، امر حفاظت از محيط زيست نيز به طور وسيع و واقعی امکان مسأله

  .پذير می گردد

  ١٣٧۴ ]جدی[دی

  

 :زير نويس ھا

 انحصار نفت را در دست دارند با جناح ً بايد به تضادھای بين جناح ھای بورژوازی که عمدتاًشخصاــ در اين رابطه م١

ول ؤمی متمرکز است اشاره کرد که ھر يک طرف مقابل را مسو انرژی اتۀھای آن ھا بيشتر در حوز  که سرمايهئیھا

  .ف مقابل تالش می ورزندآلودگی محيط زيست معرفی کرده و در جھت اعمال محدوديت بر فعاليت ھای طر

ھا   است که نفع اکثريت تودهیحلھای ــ ولی آن چه اساسی است کوشش در شناخت درست موضوع و پشتيبانی از راه ٢

  . از اين بعد مورد برخورد قرار گيردمسألهشود  را منعکس می نمايد، در اين مقاله کوشش می

در شرايطی که :  تخريب محيط زيست گفتۀمسألش در رابطه با ھای رفسنجانی که چندی پي" ئیبديع گو"ــ اشاره به ٣

تخريب محيط زيست و نابودی ساختن منابع طبيعی يکی از ستم ھای بزرگ عصر صنعت و تکنولوژی به بشريت است 

  .ل و مھار اين خطر روزافزون بيشتر اھميت می يابدوموضوع نظارت، کنتر

  .، انگلستان، فرانسه، کانادا و ايتالياجاپانلمان، ا، مريکااــ اين ھفت کشور عبارتند ازاياالت متحده ۴

  خلق ايران ئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

 ١٣٩۴ ]قوس[ ، آذر ماه١٩٨ ۀشمار

 

 

 

 
 


