
 

، فاجعه زیست محیطی و سرمایه داری جهانی: یک پدیده در هم تنیدهپاندمی کرونا  

 مهدی کیا

 

 ترجمه از پریسا امجدی

 

بحران اقلیمی و شیوه تولید سرمایه داری جهانی پرده  میان تنگاتنگاز پیوندهای ساختاری  19-بیماری همه گیر کوید

قراردهد.  فاجعه اقلیمی  خود فعالیتهای آن را در مرکز(  این سناریویی است که چپ سوسیالیست باید 1) برداشته است.

ای است، بلکه از نظر جنسیتی بیطرفانه است، تاثیرات آن ز اهمیت ویژهئنه تنها برای بخش عظیمی، پیر و جوان، حا

بحران مخرب تاثیرات   .طبیعتا یک مساله جهانی استکند، و ترین اقشار جامعه سنگینی می بطور ناهمگونی بر محروم

و برقراری انترناسیونالیسم مقابله با نظام سرمایه داری،  مردم پیوند مستقیم با ضرورتزندگی بر روی  اقلیمی

 جوانانبسیج  وهمه سنین متحد کردن  نه تنها ازپتانسیل باالیی برای ، فاجعه جهانی اقلیمیدر یک کالم.  داردسوسیالسیم 

بدین ترتیب چپ انقالبی  ذاتا ضد سرمایه داری است، و مرزهای ملی را به رسیمت نمیشناسد.بلکه است،  برخوردار

 می باید مبارزه علیه فاجعه جهانی اقلیمی را در مرکز برنامه خود قرار دهد.

 

  اپیدمی ها

برای همه گیر شدن اپیدمی ها ریشه در  نیروی محرک از زمان طلوع تاریخ با اپیدمی ها زندگی کرده است.  انسان

توانایی موجودات میکروسکوپی اعم از ویروس یا باکتری دارد که میتوانند با تکثیر سریع  خود از طریق انتقال یک 

متفاوت نقش تعیین کننده ای  طع تاریخیاساختار اجتماعی مق. فرد مبتال به افراد دیگر، تعدادی زیادی را مبتال کنند

، در کانون همه اپیدمی ها واز این ر د.میکن بازی دنکه انسان با آن روبرو میشوهایی ماهیت اپیدمی ی درشکل گیر

از این منظر است که ماهیت ( نقش بسزایی دارد. homo sapiens) گونه انسان آگاهماهیت اجتماعی گونه ما بعنوان 

این  دوران گذشته متفاوت است چرا که بطور عمدهاپیدمی ها و پندمی های دوران مدرن، در اصل، با اپید می های 

( بعنوان یک نمونه HIVاچ.آی.وی ) از موردما میتوانیم   (2د. )میکنتعیین  راساختار اجتماعی ماهیت تولید است که 

 استفاده کنیم. 

و دراوایل قرن بیستم وارد بدن  ن بود، بوجود آمدوی که میزبان آنها گونه میمزطریق نوترکیبی دو ویروس ا اچ.آی.وی

معادن در مرکز و غرب قاره استخراج صنعت راه آهن و جاده ها و رشد  بنایزمان تا  (  با این حال،3)انسان شد. 

گسترش ویروس فقط  در میان گروههای کوچکی در غرب آفریقا محدود  ،شدکارگران مهاجر  باعث جذبکه  آفریقا 

آن  سرایتتحرک نیروی کار و تغییر در رفتارهای اجتماعی، دو عامل مهمی بودند که به گسترش اچ.آی.وی و .  ماند

مهاجرت نیروی کار،  شامل یجمعیتهای اچ.آی.وی عمدتا در مسیرجابجایی اولیه  .  گسترشاز فرد به فرد کمک کردند

تزریق و  ز طریقاف گسترده مواد مخدر قاچاق مواد مخدر، مصرمهاجرت بین شهرها و روستاها، حمل و نقل، 

  اجتماعی ناشی از جنگهای منطقه ای، بوقوع پیوست. تاختالال

به کارگران مهاجر کشاورزی ساحل عاج به از طریق ارائه خدمات جنسی  .وینقش کارگران جنسی در گسترش اچ.آی

در کنگو، کووا زلوناتال در آفریقای  پیرامون معادن در خوابگاه های تک جنسیتی خانه ومعدنچیانی که به دور از و 

شیوع اچ.آی.وی (  4)شده است.  ثبت بخوبی ،میکردندنعتی اوگاندا زندگی صجنوبی، کمر بند مس در زامبیا، مناطق 

شیوع اچ.آی.وی در میان  افزایش مستقیمی بین پیوند یافت و گسترشدر طول مسیرمعادن به بنادر اقیانوس هند و اطلس 

میزان فاصله روستاها به محل توقف رانندگان کا میون و فاصله محل زندگی آنها از بزرگراه ها مشاهده شد.   ساکنین

عامل اصلی انتقال ویروس در جنوب شرقی آسیا و کشورهای .   داشتاچ.آی.وی   رابطه مستقیم و معکوس با شیوع

تا به امروزتبدیل به یک پاندمی جهانی شده  اچ.آی.وی عضو جماهیر شوروی سابق اساسا تزریق مواد مخدربوده است. 

از طریق رابطه جنسی محافظت نشده میلیون نفر 32میلیون انسان و مرگ  75موجب مبتال شدن  2019که تا پایان سال 

 (5) شده است.) از طریق خرید سکس و یا شیوه های دیگر(، تزریق مواد مخدر و انتقال مادر به فرزند، 



 

شامل  ،الگوی نئولیبرالی جهانی شدن گسترش پاندمی اچ.آی.وی و ارتباط تنگاتنگبه بطور مفصل در مقاالت بسیاری 

از درون تهی کردن سیستم بهداشت و درمان در  تحرک نامحدود سرمایه، تجارت جهانی غیر قانونی مواد مخدر،

در اینجا به ( و من 6) .پرداخته شده است ،پول بسیاری از کشورها تحت برنامه تنظیم ساختاری صندوق بین المللی

 تکرار آنها نمیپردازم.

 

 (Covid-19)19-کوید

و  کرده بوداچ.آی.وی  که  طی کرد را ساخته  مسیر گسترش انسانهمان ( SARS-CoV-2) 2-وکو-ویروس سارز

پیشین نشان داده است  تحقیقاتاست.  به احتمال زیاد خفاش  2-کو-ویروس سارزمنشاء  . شد 19 -مبدل به  پاندمی کوید

میزبان  کرونای دیگری که ویروسد با صدر 90تا  80، میشود 19-که ساختار ژنتیکی ویروسی که باعث بیماری کوید

سبب پاندمی کوچکتری به نام  2003ی که در سال ، و همانطور به ویروس کرونای(7). خفاش است شباهت دارد نآ

به انسان )یا بطور مستقیم و یا از طریق یک حیوان واسطه(   19-سارز و کویدانتقال  (  8) شد.  (SARS) سارز

، خیس )بازار فروش و قصابی حیوانات زنده( حیوانات اهلی و وحشی در بازارهایاز طریق فروش و ذبح احتماال 

در یک گوشه دنیا  خیساز یک بازار برای عبور  ویروس  .بوقع پیوستجایی که در آن تردد انسان ها در جریان است، 

  .نیاز دارد بیشتری حامل هابه  جهانی یک پاندمیآن به  و بدل شدن

بنظر کوچکتر  ی گسترده در سطح دنیا ارتباطاتدر دوران کنونی بدلیل امکانات سیاره ما   شبکه ارتباطات جهانی. -1

در میلیون کیلومتر جاده  30میلیون کیلومتر راه آهن و بیش از  1.2فرودگاه،  پنج هزار.  در حال حاضر بیش از میرسد

 (9) وجود دارد.سطح جهان 

بر اساس آمار سازمان جهانگردی جابجایی گسترده جمعیت زندگی میکنیم.  عصر .  ما درگسترده جمعیت جابجایی -2

پس از مواد سوختی و پتروشیمی انسان در بین کشورها،  میلیارد 1.5با جابجایی سازمان ملل متحد، گردشگری جهانی 

(  11) (  عالوه براین، ما جابجایی عظیم نیروی کار در درون و بین کشورها را داریم.10) در رتبه سوم قرار گرفت.

 میلیون کارگر مهاجر وجود داشته است. 164تعداد  2018بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، در دسامبر سال 

جابجایی نفرمیلیون  288(  این آمار شامل مهاجرت های داخلی بین ایالت ها در کشورهایی نظیر چین با قریب 12)

 (15) یلیون نفر جابجایی، نمیشود.م 139( و هند با 13)

این از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی میکنند و پیش بینی میشود که  %55در حال حاضر   .تراکم جمعیت -3

در حال  مدامکه  یی (.  تعداد زیادی از مردم در زاغه ها و حلبی آبادها16). افزایش یابد %68به  ،2050سال تا  رقم

تا پناهندگان،  متراکممهاجر گرفته  تا اردوگاه های  20توسط  یک اتاق استفاده مشترک.  از ند، زندگی میکننداگسترش 

بیش  انسان ها ، یزیارتازدحام جمعیت در مکانهای نماز جمعه و استادیوم های ورزشی و کنیسه ها، کلیساها و مساجد، 

 .از پیش در هم فشرده میشوند

 میگیرند( بعنوان منشأ منشاء )میکروب ها ویا ویروس هایی که از گونه های دیگر  زونوتیکموجودات  نمیتوان از

  مگری نیست زو آن چی داشته باشیم از تراکم بدون اینکه اشاره ای به نوع دیگری  سخن گفتاپیدمی ها اصلی 

میلیارد  1طبق تخمین های سراسری در جهان، در حال حاضر  . صنعتیمزارع   ردحیوانات اهلی متراکم  نگهداری 

هزار  10میلیارد مرغ در سیاره ما وجود دارد، چیزی معادل تمامی حیوانات اهلی در  20میلیارد خوک و  1رأس گاو، 

، یک 1967عالوه بر این، این حیوانات بتدریج در مزارع  بزرگ تری پرورش یافته اند.  در سال    (17سال گذشته. )

(  در حال حاضر 18) کاهش یافت. صد هزاربه  2005مزرعه خوک در ایاالت متحده وجود داشت که در سال  میلیون

ه فرآوری گوشت خوک در یک کارخانبیش از نیمی از گوشت پرورشی جهان در مزارع صنعتی تولید میشود.  

(  همین کارخانه 19) قربانی میکند.  درصد مصرف روزانه 5تا  4مین خوک را برای تا بیست هزارآمریکا، روزانه 

 (20) داشت. در امریکا  را19-مبتالیان به کوید بزرگترین تجمع 2020آوریل  15در

طبیعت بکر و  طریق گسترش صنعت کشاورزی به از  بین حیوانات وحشی و انسانها، عمدتاً شکسته شدن موانع  -4

از پاتوژن هایی که سبب بروز  %60دلیل ظهور حداقل   و جاهای دیگر.ن ، مانند جنگلهای بارانی آمازودست نخورده

 (21وامع انسانی نسبت داد. )جبه انتقال این پاتوژن ها از حیوانات وحشی به  نتوامیبیماری در انسان میشوند را 

 



 

 سرمایه داریفجایع اقلیمی و 

را بعنوان"  یمحیطزیست میکند، یا در جای دیگری بحران صحبت بین جامعه و طبیعت  متابولیکمارکس از گسست 

همه "منابع اصلی اجتماعی" تعریف میکند: و اینکه سرمایه داری  متابولیسمدر هم تنیده شکاف جبران ناپذیر در روند 

فراوانی در باره پیوند بین تغییرات اقلیمی  نوشته های(  22) " را تضعیف می کند.رنیروی کایعنی زمین و  – ثروت ها

 (23) وجود دارد. ،و شیوه تولید سرمایه داری، بویژه سرمایه داری نئولیبرال

رابطه بین جریان  و همکارانشک راب واال :عبور )میکروب و ویروس( از گونه به گونه دیگرو کشاورزی تجاری 

 آنها در مطالعات خود(  24. )بررسی کرده اندو سایر بیمارهای اپیدمیک را در مجله مانتلی ریویو  19-و کویدسرمایه 

 : ندانگشت گذاشته ا ،نقش کشاورزی تجاری در پیوند حیوانات اهلی با  موجودات زنده میکروسکوپی بر

  

بعنوان محرک و رابطی عمل میکند که از طریق آن انواع از طریق توسعه جهانی،  کشاورزی کاالیی،  
می  گوناگون پاتوژن ها  از مخازن دوردست روی زمین به  درون مراکز جمعیتی  در اقساء نقاط جهان راه

 .  در اینجا و از این طریق است که پاتوژن ها ی جدید بدرون جوامع در بسته کشاورزی رخنه میکنند. یابند
منجر به طوالنی تر شدن زنجیره های تأمین یرامونی برای گسترش زمین کشاورزی جنگل زدایی های پ

شانس این را  متنوع تری زونوتیک ی و بدین ترتیب پاتوژن ها کاالی وابسته به صنعت کشاورزی میشود
کریپتوسپوریدیوم، کامپیلوباکتر، .  تب خوکی آفریقایی، شوند انسان وارد زنجیره غذایی پیدا میکنند که

لیستریا ، ویروس ، A، بیماری جنون گاوی، هپاتیت O157: H7 سیکلوسپور، ابوالی رستون، ای کوالی
 ، H1N1 (2009)نیپا ، تب کیو، سالمونال، ویبریو، یرسینیا و انواع مختلفی از آنفلوانزای جدید از جمله 

H1N2v  ،H3N2v  ،H5N1  ،H5N2  ،H5Nx  ،H6N1  ،H7N1 ،H7N3 ،H7N7 ،H7N9  و
H9N2 ، که از منشاء غیر انسانی سرچشمه گرفته و اخیرا  هستند پاتوژن های نوظهور ویا در حال ظهوری

 (25) .ی شده اندمواد غذایی وارد حوزه انسان از طریق مواد غذایی ویا مزارع تولید
 

بر آلودگی های زیست محیطی آنچنان آشکار است که نیاز به فرایند جهانی شدن پروسه تولید تاثیر .  جهانی سازی تولید

پیامدهای ناخوشایند  همچنین (  نیز26نابرابری رو به رشد در داخل کشورها و بین کشورها )توضیح بیشتری ندارد.  

  .دارند را به همراه بیشتری  زیست محیطی

 

 سود و رشد

 بازونقش بسزایی در تخریب طبیعت بازی می کنند.  نقش  این دو سرمایه داری هستند که  بازوی سیستمسود و رشد دو 

مارکس تئوری ارزش خود را از اقتصاد کالسیک به دست و در نتیجه بقاء سرمایه داری اساسی است.   متابولیسمدر 

ارزش سود ناممکن است، و از نظر او سود به معنای استخراج آورد.  بنا به گفته مارکس، بقاء سرمایه داری بدون 

تولید نیروی کار و ارزش محصول در بازار است.  بازاضافه از نیروی کار است.  ارزش اضافی تفاوت بین هزینه 

 تناقضات بنیادی یکی ازسرمایه داری سود خود را از طریق شکاف بین این دو ارزش بدست میاورد و در اینجاست که 

 (27سرمایه داری نمایان می شود. )

 

تغییر در ترکیب ارگانیک سرمایه  ،نیز تصدیق می کنند داده های تجربی و ،کردمارکس استدالل می همانگونه که 

نرخ سود کاهش زمینه  ،، هزینه استخدام نیروی کار(رتولید و سرمایه متغی ابزار)نسبت بین سرمایه ثابت، هزینه های 

انکار قابل  با سقوط غیر(  28. )دو تا سه دهه گذشته به طورعینی مستند شده است در. سقوط سود بوجود می آوردرا 

 (29) .بوقوع میپیونددنرخ سود، کاهش همزمان سرمایه گذاری در تولید نیز 

 

به سمت سرمایه گذاری در بخش  و استسوداگرانه درپی یافتن راه ها و آلترناتیو های جدیدی  ،حجم عظیمی از سرمایه

افزایش اجاره  در یتاثیرات مخرب میتواند یمت ها در حوزه مسکنق.  افزایش نجومی می آوردامالک و مستغالت روی 

طرف (، و از 30) و در نتیجه آلودگی زیست محیطی داشته باشد پر جمعیتهای ترشدن مساکن برای خانواربها، کوچک

  (31) شود. اشیا و کاالهای لوکسبی رویه  تولیددیگر منجر به افزایش 

 

سود نیاز به  کاهشمیرسیم که ربط مستقیمی به مسئله سود دارد.   یعنی رشدبعد از توضیح مسئله سود به مسئله دوم 

امکان ، و بدون سود را تضمین کند تداوم سود، بی وقفهبدون رشد  کهقادر نیست رشد را تحمیل می کند. سرمایه 

که پیشتر  کاهش سود و نیاز به افزایش رشد باعث شده تا سرمایه به حوزه های وسیعتری  .سرمایه گذاری وجود ندارد

بعنوان مثال میتوان به خصوصی کردن سازمانها و خدمات .  چنگ بیاندازداز دست اندازی به آنها اجتناب میکرد، 



 

اشاره  - (NHSسیستم بهداشت و درمان عمومی بریتانیا ) خیرادر آفریقا و نقاط دیگر دنیا و ا -عمومی همچون بهداشت 

مجانی بود  مفت و آنچه که اساسا برای سرمایه داراننمی ماند.  ای از دید سرمایه پنهان در حقیقت هیچ عرصه  .کرد

 .واگذار میشود)چیزی که مارکس هدیه مجانی طبیعت به سرمایه میخواند(، اکنون بیش از پیش به بخش خصوصی 

های همه عرصهو تجارتی کردن  پولی کردن، ،، کاالیی کردنسازیخصوصی زجب راهی بقاء خودسرمایه برای   (32)

 (33) .ندارد ،(DNA) حریم ژنتیکی ما طبیعت، و از جمله

 

 نگهداریع معدنی و مناب، رانت برآمده از مالکیت زمین های کشاورزیبخشی از باز توزیع طبیعت، خود را در قالب 

که نصیب طبقه امتیازاتی و  یظهور چشم گیر سرمایه داری رانتبا .  نشان میدهد نظیر آثار هنری اقالم قیمتی و نادر

اجازه  آنهابه  شده، فکریو حق مالکیت  ، کشاورزیمعدنی، منابع هازمین  سازی خصوصی از طریق رارانت خو

 (34). و قمار بکنند سرمایه گذاریکه در منابع کمیاب  که د میده

 

که همواره بدنبال راه و روش های تازه ای برای تحریک انگیزه های انسان به مصرف انباشت اضافی سرمایه نقش 

 قیامتی روز تداعی.  نتیجه چنین وضعیتی نادیده گرفت  شتاب گیری بحران های زیست محیطی در نبایدبیشتراست را، 

. درمعرض تهدید قرار میگیرد بشریتو  انسانی، بلکه حتی بقاء تمدن اجتماعی-آن نه تنها ثبات اقتصادیاست که در 

(35)  

 

بدیهی است که بشر برای بقای خود به کاالهای تولیدی و تولید مواد غذایی نیاز دارد. آنچه که چپ باید به آن توجه کند، 

 ( 36). ارزش مبادله جدا شود ارزش مصرف باید از دقیقتر بگوییم،و آلودگی محیط زیست است.  سوداگراییپیوند بین 

 : ت کالرک تاکید کرده اندرهمانطور که جان بالمی فاستر و ب

 

در توضیحات ماركس درباره سیستم ارزش كاالیی تحت نظام  سرمایه داری )و به طور كلی در اقتصاد 
تولید بطور مادی آنرا به  -که پایه طبیعی ا ارزش مصرف تشکیل میدهد، سیاسی كالسیك(، بنیان ثروت ر

در مقابل، ارزش ) بر پایه نیروی کار اجتماعی مجرد( در نظام سرمایه داری صرفا   .عمومی پیوند میزند
بنابراین در سیستم  است. مادی  -طبیعی از بهره برداری از نیروی کارناشی میشود و فاقد هر گونه محتوای 

 تناقضاین تضاد به عنوان تلقی می شود.  "سرمایه ...هدیه رایگان به"سرمایه داری  طبیعت بعنوان 
اقتصاددان سیاسی ، لودردیل هشتم کنتلند ، جیمز میت نام ازکه  شناخته می شود، (Lauderdale) لودردیل

انباشت ثروتهای خصوصی  که . لودردیل خاطرنشان كردبرگرفته شده است ،کالسیک در اوایل قرن نوزدهم
تا ( بستگی دارد، ی به تخریب ثروت عمومی )ارزش مصرف)ارزش مبادله( در سرمایه داری به طور كل

 (37) ایجاد کند. ضروری است،که برای روند انباشت بتواند انحصار و کمبودی را 

 

 (38) .دارداز نظام سرمایه داری قرار  د مارکسدر مرکز نق مبادلهو ارزش  فمصرتضاد بین ارزش 

 

جامعه و طبیعت را تنظیم  متابولیسمای سوسیالیسم نیازمند است که تولید کنندگان مرتبط بشکل خردمندانه
 متابولیسمجهانشمول طبیعت"، " متابولیسمکنند. در چنین چارچوبی است که مفاهیم کلیدی مارکس درباره "

رویکرد ( 39کند. )زیست محیطی او را مشخص می -دیدگاه انتقادی  ،متابولیکی" گسستاجتماعی" و "
 ( 40مارکس، از این منظر، از تحلیل شکل ارزش زیست محیطی او، جدایی ناپذیر است. )

 

همه روز به روز قابل مشاهده تر میشود و آشکار بین شیوه تولید سرمایه داری و فاجعه زیست محیطی که  پیوند

اکنون وقت آن است که چپ (  41. )یک جو انقالبی را دامن زده است ،میدهدرا در معرض خطر قرار  موجودات

سوسیالیست از شعار فراتر رود، مالکیت مساله زیست محیطی را بدست بگیرد، و آنرا در مرکز برنامه خود برای 

 .تحول انقالبی جهان بگنجاند
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