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ایــران وســاکننی آن اکنون شــاهد تصویر دیگــری از نتایج ســلطه یک حکومت 
ضدانســانی وضد توســعه دموکراتیــک وتمدن اســت. تخریب وحشــیانه محیط 
زیســت و ویرانی امکانات آبی از آن جمله اســت. ایرانیان اکنون بعالوه بیکاری 
و فقر وعدم امنیت اجتماعی ، درگری مشکل کم آبی ودرنتیجه کوچ های اجباری 
هســتند. خشــکاندن ذخائر آبهای زیرزمینی تا سدســازی های بــی رویه وانهدام 
آبراه ها ورودها و خشــکاندن تاالب هاو دریاچــه ها مردم را در وضعیت بحرانی 
قرارداده اســت. که سلطه بربریتی بنام جمهوری اسالمی عالوه بر فقر و بیکاری 
وخفقان وســرکوب ، اکنون تشــنگی وگرما و ریزگردها تا هوای مســموم را نیز به 
لیســت شرایط زیســت مردمان افزوده. درهمنی که نمیتوان چشم امیدی نسبت به 
بهبود اوضاع جوی و نتایج آن داشت ، سران کشورهای صنعتی G20 هم درچنی 
گردهم آمدند تا در "موردی حیاتی" بنام کاهش گازهای گلخانه ای هم به توافق 
رســند.که خیمه شب بازی "آدم" های انحصارات امرپیالیستی ادامه دارد. همان 
تولید کنندگان ضایعات وگازهای ســمی ومواد اسیدی که راهی جو زمنی و رودها 
ودریاها میشود وبازهم قول دادند که درمورد کاهش این ضایعات ویران گر تشریک 
مســاعی نمایند! درهمنی راستا هم دانلدترامپ نامزد جمهوری خواه برای مقام 
ریاســت جمهوری امریکا گفت که "حضور فصل زمســتان نشــان دهنده این است 
که مسئله گرمایش زمنی وتولید سیل و طوفان براثر ازدیاد گازهای سمی صادره از 

دودکش کارخانه ها فقط یک شیادی و دروغ سازی مضحک است!

***

قبل از شــمردن چند نمونه درتخریب زمنی ومحیط زیســت ما ، باید خاطر نشــان 
کنم که قطعنامه های صادره از همایش پاریس و نشست سران بیست کشور صنعتی 
درچنی تماما قول وقراردادهای صادره بدســت خود تولیدکنندگان این مشکالت 
وتخریب کنندگان زیســت محیطی اســت. رویکردی که چپ جهانی و پیش روان 
مبارزین آن ارائه میدهند اما که نشــانه روی علیه مناســباتی اســت که خدا کاالیی 
وسرمایه خدایی را بنیاد خود دارد وتا آن روز که چننی مناسباتی مضمحل ، ناکارا 
واز درون پوسیده شود ، اما که جامعه جهانی محتاج مکانیسم وطرح وسیع عملی 
اســت برای متعهد نمودن تخریب کنندگان محیط ســبز وتولید کنندگان سمومات 
وگازهــای گلخانه ای اســت. بدین صورت که طرح همزیســتی بــرای وادار کردن 
تولیــد کننــدگان گازهای مذکور نســبت به یافنت جایگزین موثر ســوخت فســیلی 
وتعهــد عملی به توقف تخریب زمنی هوا ضروری اســت. این امر تنها میتواند از 
طریق تاســیس ســازه ای فراقاره ای وهمگانی مرکب از نریوهای زیست محیطی 
وفعالنی مبارز آن مادیت یابد. زمانی Green Peace باهمنی اساسنامه و جهت 
حرکت آغاز به کار نمود ویل بزودی توســط بودجه های رســیده وکثیف ازســوی 
مالتــی بیلیونرها و انحصارات امرپیالیســتی چــون Michael Bloomberg و 
Richard Branson از نفس افتاد وبه عنوان ســوپاپ اطمینان کورپوریشن ها 

ونظم نوین جهانی آدم خواران مورد سواستفاده قرار گرفت.

***

روزی مریســد که چپ جهانی و بویژه انقالبیون چپ جدا وارد مبارزه علیه تولید 
ســمومات صنعتی وگازهای گلخانــه ای و ریخنت زباله های صنعتی و هالکت بار 
درآبها میشــوند. روزی که چپ جــدا تمام امید خود را دربازی درزمنی سوســیال 
دموکراسی و پسرعموهای تاریخی آنها )انحصارات امرپیالیستی( از دست میدهد 
واقــدام عملی جهت محــدود کردن دایره مانــور این جنایتکاران ظاهرا انســان 
دوســت را آغاز میکنــد. چپ قبل از هرچیز دراین کارزار زندگی زا را به بیشــرین 
موتلفنی وحداکثر ائتالف ها و وســیع ترین چهارچوب اتخاد های عملی احتیاج 
دارد. از چپی مینویسم که یک لحظه هم مبارزه علیه گزمایش زمنی و مولفه های 
تخریب محیط زیست را از تالش درجهت سازماندهی علیه مناسبات سرمایه داری 
واقدام عملی برای دنیای بهر وسوسیالیســم جدا نمیسازد. چپ جوان و جهانی 
که عقد قرارداد امرپیالیستها و آدم های انحصارات را درمورد کاهش گازهای سمی 
، بخش دیگری از تئاتر وخیمه شب بازی مرسوم وبی معنی ارزیابی میکند وخود 
پرچم دار رســمی این ورطه مبارزه میشــود. که تولید انبوه کاال وانباشــت سرمایه 
بنیاد مناسبات سرمایه داری است وتبدیل انسانها به بردگان نوین بخش اصلی آن 
که انباشت سرمایه دستگاه تنفسی این مناسبات است وهرگونه تالش درجهت رام 
نمودن حرکت ســرمایه در وجوه چندگانه صنعتی ، مایل , تجاری آن ، رویکردی 
است مفتضح وآبروباخته که روزی و در اوایل قرن بیستم میالدی ، بخش مهمی از 

چپ اروپایی و جهانی را به بریاهه نوکری سرمایه کشاند!

***

آنچه که تاکنون ازنتایج قراردادهای پس از نشســت های محیط زیســتی ســازمان 
ملل متحد وتعهدات ابرســرمایه داران وروسای کشــورهای ذینفع برمیآید ، یکی 
هــم این اســت که هرســاله بر میزان همــنی ضایعات تخریب کننــده زمنی و زمان 
افزوده شــده اســت. یکی از مهمرین نشست های محیط زیستی 20 کشور صنعتی 
جهان درســال 2013 بود که نشان داد تولید اکســیدکربن از سال 1990 تا 2013 بیش 
از شــصت بار افزایش یافته. درســت سال پس از تعهد سران کشورهای تولید کننده 
گازهای گلخانه ای اقتصاددان دانشــگاه MIT گــزارش میدهد که هرچه ماتالش 
بیشر درکنرل تولید ضایعات صنعتی داریم ، میزان حقیقی تولید آنها بیشر میشود 
وگویی مادراین کنفرانس ها خودمان را وخشم و عصبانیت خودرا با نوشنت امضا 
وقطعنامه ها باد میزنیم تا خنک تر شــویم و دمی راحت تر زندگی کنیم )درواقع 
 This Change EveryThing خودفریبــی میکنیــم( !)نقــل قــول ازکتــاب

.)Clien ازخانم کالین

***

پیش تر نوشــتم کــه تعهد تولیدکننــدگان ضایعات وگازهای ســمی و گلخانه ای تا 
تولیدکنندگان جیوه واسیدهای خطرناک وهدایت آنها به رودخانه ها و... اثری 
ندارد وفقط درواقع تکمیل ژســت انسان دوستی ومحیط زیستی همان متخلفنی 
است. اقتصاد بازار آزاد ورویکرد ضدانسانی نئولیربال وسرمایه خدایی نشان داده 
که تنها درصورت وقوع بحران های ادواری یا که ســقوط وسکته اقتصادی وبازار 
، کمی از میزان تولید کاســته شــده وبه همنی ســبب از میزان سمومات صنعتی نیز 
کاســته میشود. که نفس مناسباتی باهدف کسب ســود و انباشت سرمایه واستفاده 
از موادخام وانســانها وتجارت وبده بســتانها اکیدا مقابل تــالش ها برای کاهش 
ســمومات صنعتی قــرار میگرید کــه انحصــارات نمیتوانند ونمیخواهنــد درمورد 
مکانیســم های جایگزین وسبز عمل کنند چرا که علیه هویت وجودی و درمقابل 

علت حضور آنها است )انباشت بیشرین سود(. 



***

این مناسبات سرمایه داری که اکنون دردست طبقه سرمایه دار جهانی )کله گنده 
ها( اداره میشــود و دنیــا ومردمانــش را درکنرل همه جانبه اقتصادی ، سیاســی 
ورســانه ای قرارداده ، توسط تخریب محیط زیست ما تولید سود میکند وهرگونه 
امیــد بســنت وتجدید نظر آنها درشــیوه بهره کشــی جهانــی انهــا ، آب در هاون 
کوبیدن است و خودفریبی ، چپ چنانچه نخواهد آچمز شده وبه خدمت ارباب 
سرمایه درنیاید ناچار است علیه چننی مناسباتی موضع عملی گرید و متشکل شود 

وسازماندهی کند.

***

درمیهن بالزده ما اما که طی 37 ســال گذشــته مشتی جنایتکار وتروریست رسوا با 
علم وکتل ســرنگهدار همنی ضایعات ســرمایه داری شــده اند. آنها بهرین گزینه 
برای حفظ ایران درچنگال انحصارات امرپیالیســتی از طرفی و سرکوب نریوهای 
ترقی خواه وکارگری ازسوی دیگر هستند. نگاهی که سردمداران نظام اسالمی به 
مسئله طبیعت و محیط زیست واستفاده از منابع طبیعی دارند ، رویکردی بالهت 
بار وتروریســتی اســت. سفره های آبهای زیرزمینی را خشــک کردند ، رودها را با 
تغیری ومسری وسدسازی های بیجا خشکاندند و تاالب هاو دریاچه ها از بنی رفتند. 
گرمایش روز افزون وریزگردها آمدند ونواحی زیادی چون سیســتان وبلوچســتان 
به کویر تبدیل شــدند وکــوچ اجباری ودربدری آغاز شــد. آنها حتی هجی کردن 
Sustainable Approach را نمیداننــد وکار را بــه جایی رســاندند که عالوه 
برفقر وبیکاری ، ســتم وســرکوب وسانســور ، اکنون خلقی را دربدر تشــنه وآزمند 
 Task Force کردند. اگر چپ جهانی محتاج سازماندهی برای بوجود آوردن
و نریوی برخورد رســانه ای وعملی وجدی علیه تولیدکنندگان ضایعات وگازهای 
ســمی وتخریب محیط زیست است ، اما که چپ ایران مسئولیت فوری درکانالیزه 
کردن تمامی اشــکال مبارزاتــی و اعراضات مردمی را علیــه کلیت رژیم بربریت 
برعهده دارد. که تاجمهوری اســالمی درقدرت اســت ، میهــن مابیش از پیش وبا 

سرعتی بسیار به سوی ویرانی مریود. 






















