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کنفرانسهای  تمام  مانند  گالسکو  کنفرانس  گفتیم 
سرمایه  برای  محدودیتی  هیچ  ایجاد  اهل  مشابه، 
ارتباط ماهوی و غیرقابل گریز موجودیت  نیستند، 
سرمایه داری با فجایع زیست محیطی، نسل کشی 
ها، جنایت ها، گرسنگی ها و آوارگی ها را کتمان 
می کنند. اما دروغ ها و فریبکاریهای سرمایه داران و 
دولتها را به خورد مردم می دهند که گویا به مسائل 
افزایش  از  اندیشند!  می  ها  انسان  زیست  محیط 
تصاعدی میزان غلظت گاز کربنیک گفتیم. عالوه بر 
گاز کربنیک، گاز متان نیز روندی تصاعدی دارد و بر 
حجم آن در فضا افزوده می گردد. میزان غلظت گاز 
 )ppb( متان ) بر اساس ذره در میلیارد هوای خشک
از داده های سه مرکز اندازه گیری جهانی بین سال 
های 1984 تا 2020( در سال 2015 یعنی در مقطع 
قرار داد پاریس حدود 1850 ذره در میلیارد بود و در 
 )ppb( سال 2020 به حدود 1900 ذره در میلیارد
افزایش یافته است. این افزایش از 2019 تا 2020 
بیشتر از سال 2018 تا 2019 و همچنین باالتر از 
میانگین نرخ رشد ساالنه در دهه گذشته بوده است. 
اکسید نیتروژن یا نیتروز )Nitrous gas( هم یک 
گاز گلخانه ای قوی است و هم از بین برنده  الیه 
اوزون جو زمین، حدود 7 درصد از تشعشعات ناشی از 
گازهای گلخانه ای طوالنی مدت را تشکیل می دهد. 
میانگین جهانی کسر خالص N2O در سال 2020 
سال 2019  به  نسبت  که  رسید   ppb  333.2 به 

از  ساالنه  افزایش  است.  یافته  افزایش   ppb  1.2
2019 تا 2020 بیشتر از افزایش از 2018 تا 2019 
و همچنین باالتر از میانگین نرخ رشد بیش از 10 
سال گذشته است. جهت تخمین میزان غلظت کل 
گازهای گلخانه ای می بایست این دو گاز و گاز های 
دیگری را بر اساس گاز کربنیک محاسبه نمود که 
ابعاد فاجعه ای که سرمایه بر سر بشر می آورد روشن 
تر می گردد. همچنین از افزایش درجه حرارت زمین 
به میزان 4 درجه سانتیگراد تا سال 2100 گفتیم اما 
پیامد های آن هم اکنون در حال عمل است بطوری 
که بخش هایی از جهان در فصل های گرم سال به 
آنچنان گرمایی ملتهب می رسند که به آتش سوزی 
ژانویه  استرالیا در  های مهیب منجر می گردد. در 
آتش  سوزی های  نتیجه  در  کردند  برآورد   2020
گسترده )معروف به مگابراند( که حدود 1.25 میلیارد 
توسط  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت  به  حیوان 
آتش سوزی های گسترده در این کشور تلف شدند. 
5.5 میلیون هکتار زمین طعمه آتش  سوزی شد که 
برابر با مساحت جزیره ایرلند است و هم اکنون مناطق 
وسیع جنگلی در این کشور پهناور به بیابان تبدیل 
گردیده است. همین پدیده مگابراند در ایالت بزرگ 
کالیفرنیا مشهود است. گرما و خشکی در این ایالت 
که مهمترین مرکز تولیدات کشاورزی و دامی است 
به درجه ای رسیده که سرمایه داران بزرگ کشت و 
صنعت مشکل بتوانند آب مورد نیاز کشاورزی خود را 
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تامین نمایند در اکثر موارد چاه های عمیق 3 هزار 
متر در عمق زمین آبی مملو از نمک های مختلف 
پمپاژ می کند که هزینه گزافی برای صاف کردن روی 
دست سرمایه دار می گذارد. مردم ساکن شهر بزرگ 
سان فرانسیسکو در تابستان ها با قطع چند ساعت 
در روز مواجه می شوند. آسمان سرمایه در پهنای 
و  زمین  شناسی  سازمان  است.  یکرنگ  جهنمش 
اکتشافات معدنی ایران در بهمن 1399 از 90 درصد 
دشت های  که »از حالت تعادل خارج شده است« 
خبر داد. این سازمان وضعیت را »بحرانی بزرگ برای 
کشور« عنوان کرد و گفت: »از سال 89 تا 93، 150 
دشت کشور حوزه آبخوان ندارند و عمال 10 درصد از 
حوزه های آبخوان ها دشت هایی هستند که در حالت 
تعادل در آن ها برقرار است«. این سازمان اعالم کرد 
ایران در حال حاضر در »کمربند خشک دنیا«، قرار 
دارد و نسبت به افزایش فرونشست زمین در ایران 
هشدار داد و گفت: »با کاهش بارش ها، با کاهش آب 
مواجه  ایم و این امر پدیده فرونشست را ایجاد می کند 
ضمن آنکه یکسری از دشت ها نیز خشک می شود و 
این تبدیل به کانون های گرد وغبار خواهد شد«. به 
گفته این سازمان، ایران به لحاظ آب، باران و زلزله 
سرزمینی مخاطره خیز است »به گونه  ای که گفته 
می شود از 43 مخاطره طبیعی که در دنیا شناخته 
شده است، 34 مخاطره آن در ایران رخ می دهد«. بنا 
به اعالم سازمان جهانی هواشناسی، گرمترین بیست 
سال ثبت شده در تاریخ، در دوره زمانی 22 ساله اخیر 
روی داده است. در سال 2019 در نیمکره شمالی 
حدود 400 بار دماهایی ثبت شد که باالترین دمای 
ثبت شده در تاریخ بودند. در 29 کشور بین اول ماه 
مه و سی ام ماه اوت رکورد دما شکسته شد. یک سوم 

همه این دماهای باال در آلمان ثبت شد و فرانسه و 
هلند در مقام های بعدی قرار داشتند. تضاد منافع 
و رقابت سرمایه داری های منطقه بر سر منابع آبی 
نیز تشدید شده است. دولت عراق در سپتامبر امسال 
رودخانه  دو  آب  سطح  می گوید   )1400 )شهریور 
تا  می  گیرند  ترکیه سرچشمه  از  که  فرات  و  دجله 
50 درصد کاهش یافته است. در سال های گذشته 
مختلف  شاخه های  و  فرات  و  دجله  رودخانه های 
آن ها با کمبود آب بی سابقه روبرو بوده اند. در حالی 
که کشورهایی نظیر ترکیه برای تامین آب مورد نیاز 
به  خود  برق آبی  نیروگاه های  و  صنعتی  کشاورزی 
ساخت سد در مقیاس گسترده روی آورده اند، رقبای 
همسایه  بار اصلی این کمبودها را متحمل شده اند. 
خود  بنوبه  و  همچنین  سدسازی  فعالیت های  این 
باعث تشدید چالش های موجود تغییرات اقلیمی شده 
است. در این میان عراق به ویژه بیشترین آسیب را 
از خشکسالی و کمبود آب دیده است. همین روند 
در ایران نیز از سال های بعد از جنگ طبقه حاکمه 
اسالمی سرمایه با صدام، آغاز شد و در عرض مدت 
چند دهه  چند صد سد بزرگ و کوچک بر روی هر 
رود و رودخانه بسته شد تا آب جاری را به منبع عظیم 
سود و انباشت سرمایه تبدیل نماید. رقابت بین حوزه 
های پیش ریز سرمایه در کشاورزی صنعتی، صنایعی 
که مستقیم و غیر مستقیم به آب بعنوان منبع انرژی 
و کاالی کمکی در روند سامان پذیری تولید و انباشت 
سرمایه نیاز دارند و هم چنین توده های کارگری که 
مجبورند آب شرب مورد نیاز خود را از منابع تولید 
کننده خریداری کنند، افزایش یافته است. در این 

وانفسا بازنده اصلی توده های کارگرند.


