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پترول يوم یا نفت جز یا اجزای بسياری از محصوالتي را تشكيل که همه روزه مصرف ميگردند ،مثال :گازولين ،پروپان ،تيل
خاک ،مواد سوختي ،آسفالت ،پالستيک باب ،رنگها ،آفت کش ها ،حالل های صنعتي و محصوالت آرایشي .حتي بعضي از انواع
ادویه والبسه نيز از مشتقات نفت است .اما نفت تأثيرات سمي و مضری بر روی صحت و محيط زیست دارد ،که از روش های
مختلفۀ استكشاف آن شروع شده ،انتقال ،پروسس و موارد مصرف آن همه را در بر ميگيرد.
مردم درمناطق غني از نفت اميدوار اند که این محصول ایشانرا ثروتمند نماید .اما در بيشتر موارد ،این ثروت به کيسه
صاحبان کمپني های نفتي رفته و برای خود مردم جز فقر ،آلوده گي ،مریضي و خشونت حاصله بر سرکنترول منابع ،چيزی باقي
نمي ماند .چون دنيا برای تهيه انرژی خود به نفت وابسته است ،صنایع نفتي قدرت زیادی دارند تا بردولت ها و بنياد های بين
المللي اعمال نفوذ نمایند .حاصل این تعامالت آنست که مردمان کشورهای نفتي با فقر دست و پنجه نرم کرده ،وکشور های
درحال توسعه با بحرانات آلوده گي هوا مواجه باشند.
نفت ،ذغال سنگ وگاز طبيعي همگي سوخت های فسيلي را تشكيل ميدهند .این مواد باقيمانده حيوانات و نباتاتي اند که
ميليون ها سال قبل مرده وتجزیه شده اند .به همين واسطه مقدار این سوخت ها محدود است .درطول صد سال گذشته  ،نفت
تبدیل به بزرگترین منبع انرژی در دنيا شده است .بيشترمنابع نفتي تاکنون توسط بشر به مصرف رسيده است ،که از جملۀ نتایج
آن پدیده گرمي کره زمين است (به صفحه  33نگاه کنيد) ،که تبدیل به یكي از بزرگترین مشكالت مردم جهان شده است.
اکنون تعداد بيشتر و بيشتر مردم جهان به فراخوان خاتمه دادن به اقتصاد نفتي و انكشاف دادن انرژی های پاک و پایدار ،پيوسته
اند( .به فصل  23مراجعه کنيد)
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نفت وصحت جامعه
در مناطق ایكه نفت کشف ميگردد ،اقتصاد خيلي سریع رشد ميكند ،اما این رشد اقتصادی بيچاره کن است .کمپ های غير منظم و
بدون نظم که توسط صنایع نفتي بوجود ميآیند ،مشكالت عدیده اجتماعي را بهمراه خود دارد ازقبيل :بيجایي اجباری ساکنين اصلي منطقه،
الكوليزم ،انتشار امراض مقاربتي مثل ایدز (صفحه  474راببينيد) .دولت ها وکمپني های نفتي چشم خود را بر روی جوامعي که از انكشاف
صنایع نفتي متأثر شده اند ميبندند .این جوامع به حال خود رها ميشوند تا خود شان پيدا کنند که چه مقدار و کدام نوع ضرر ها به آنها
رسيده است ،و تالش کنند تا راه ها ایرا پيدا کنند که بتوانند صحت جامعۀ خود را دوباره تأمين کنند.
گاز طبيعي نيز مشكالت صحي را بارميآورد
استفاده از گاز طبيعي بعنوان سوخت ،مقدار کاربن دای اکساید (منبع اصلي گرمي سياره زمين) کمتری نسبت به نفت توليد ميكند .اما
کندنكاری برای اکتشاف و استفاده از گاز طبيعي ،همانند نفت است و به همان ميزان آلوده گي های محيطي ،و ناهنجاری های اجتماعي را
به بار ميآورد .تقریبا تمام نكات منفي که درباره نفت درین فصل ذکر خواهدشد ،برای گاز طبيعي نيز صدق خواهد کرد.

جوامع ايكه بوسيله نفت متأثر ميشوند ،يك مطالعه را راه اندازي ميكنند
درسال  ،2112گروهي از کسانيكه برنامه صحي را به پيش ميبردند ،مطالعه ای را برای دریافت
تأثير کندنكاری و استخراج نفت بر روی
در منطقه اي زندگي ميكنيم كه غني از نفت
محيط وجوامع محلي ،درجنگلهای آمازون
است .اما كسي درينجا ثروتمند نيست!
در اکوادور ،براه انداختند .ایشان ميدانستند
که کمپني های نفت زمين های شانرا خراب ميكنند ،اما کمتر معلوم بود که نفت چه تأثيرات منفي بر
روی صحت مردم دارد .گروه مذکور شروع به جمع آوری معلومات از شهر ها و قریه ها کردند.
این مطالعه وقت وکار زیادی را دربرگرفت .در ابتدا آنها دقيقا نمي دانستند که بعداز ختم کار چه چيزی را خواهند دانست .اعضای این
گروه داستانها و تجارب خود را درطول این فصل ،از زبان خود خواهند گفت.

برای هزاران سال این منطقه مربوط مردم بومي بود .درین قسمت از جنگلهای آمازون ،گروه
ها و قبایل مختلفي ساکن اند :شوار-آچوار ،رونا ،کویچوآ ،هوآوراني ،سيونا-سيكوآ وکوفان .هرکدام
ازین گروه ها فرهنگ  ،زبان و مجموعه هنری خود را را
دارند ،حتي جهان بيني مخصوص به قوم خودش را.
اروپايي ها از سال  1492وارد
قبل از تاریخ معاصر ،این اقوام و گروه ها بصورت
اين منطقه شدند.
هماهنگ با طبيعت در زندگي بودند .تا اینكه این
هماهنگي و آرامش بهم خورد .برای اینكه بدانيم که چه چيزی باعث این وضعيت شد ،باید اوال به
تاریخ خود نگاهي بياندازیم.
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این همان آغاز مرحله از بين رفتن تعادل در بين پدران ما و طبيعت بود .اوال ،هسپانوی ها وطن ما را برای یافتن طال و
نقره جستجو کردند .اجداد ما برای یافتن این کاالهای قيمتي منحيث بردگان مجبور به کندن کاری و خارج ساختن این مواد
شدند .بعد ازیشان انگليسي ها آمدند .آنها در عوض طال و نقره ،بدنبال رابر بودند .آنها ما را بردگي کشيدند تا بتوانند رابر را از
زمين ما بگيرند .پس ازیشان نوبت به کمپني های نفتي رسيد .اینها نيز همان معامله را با ما کردند.
ما ميدانيم که این کمپني ها صحت ما را صدمه ميزنند .بهمين خاطر انكشاف دهندگان صحي ما ميخواهند تأثير این آلوده
گي ها را در یک مطالعه بررسي کنند .ما ميخواهيم با یكدیگر برای ایجاد شرایط اقتصادی ،سياسي و فرهنگي بهتر برای خود
تالش نمایيم.

کارکنان بهبود صحت آموختند که مردم در جوامع آلوده به نفت بيشتر از اشخاص مشابه در جوامع ایكه آلودگي نفت در آنجا وجود
ندارد ،مریض اند .زنان در این جوامع از سقط های زیادی رنج ميبرند .اطفال مبتال به سوء تغذی بوده ،وحتي تعداد زیادی درسنين طفوليت
از بين ميروند .گروهي دیگر از مردم امراض جلدی دارند که هيچوقت شفا نمي یابد.
(برای معلومات بيشتر از امراض وابسته به نفت ،به صفحات  542تا  547ببينيد)

این تنها قسمتي از از چيزهایي بود که آنها آموختند .بعد از مطالعه ایشان ،کتابي را تحت عنوان "فرهنگ ها در حمام با نفت"
انتشار دادند تا سایر مردم را از دست آورد های خود مطلع کنند.

تيم ما از شش عضو تشكيل شده بود:
سه نفر کارکن بهبود صحت (که دونفر از
آنها در سطح جامعه کار ميكردند و یک نفر
در البراتوار)  ،وسه کارمند صحي (شامل
یک داکتر ،یک بيوشيمست و یک تكنيشن
طبي).

اول ازهمه ما تيمي تشكيل داده ايم،
كه افراد تخنيكي و طبي را شامل
ميشد .اين تيم آماده خدمت
داوطلبانه براي مردم بودند.
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اينها قدم هائي اند كه ما براي اجراي مطالعۀ خود برداشته ايم،
شما نيز ميتوانيد عين كار را انجام دهيد:
ما معلومات را جمع آوري كرديم.
.1
معلومات الزمگ را در مورد انوای استكشافات نفت در منطقگ ،مواد كيمياوي كگ
استفاده ميشدند و تأثيرات احتمالي آنها بر روي صحت ،بدست آورديم .آموختيم كگ
اين مواد كيمياوي بيشتر سبب سقط ،نقايص والدي ،سرطان و امراض مهم
ديگري ميگردند .همچنين فهميديم كگ مردم بيشتر از اثر نوشيدن آب ملوث با اين
مواد بگ امراض مختلفگ مبتال ميگردند.
جوامع واجد شرايط مطالعۀ مذكور ،توسط تيم انتخاب
.2
شد.
هفت جامعگ را كگ از آب آلوده حاصل از استكشاف و استخراج نفت استفاده
ميكردند ،انتخاب كرديم .انتخاب نمودن اين جامعگ ها مشكل نبود ،چون تقريبا تمامي مردم ما از آلوده گي هاي حاصلگ از
چاهاي نفتي ،مخازن زبالگ و يا پمپ ستيشن ها ،بگ نوعي متأثر بودند .ما همچنان سگ جامعۀ ديگري را نيز انتخاب كرديم كگ
درجاي ايشان فعاليت هاي نفتي جريان نداشت ،اما خصوصيات مشابگ با هفت جامعۀ اولي داشتند.
سوابق و تاريخچۀ طبي اين جوامع راجمع آوري كرديم.
.3
ما معلومات را در طول چهار سال گذشتگ جمع آوري نموديم  ،تا معلوم گردد چگ امراضي در يك سال نسبت بگ سال ديگر
بيشتر عموميت داشتگ اند .ما آموختيم كگ تعداد خيلي زيادي از مردم از تصادفات و امراض رنج ميبرند .تا زمانيكگ اين معلومات را
بررسي نكرده بوديم ،نمي دانستيم كگ چگ تعدا از ماها مريض هستيم!

با دانشمندان تماس گرفتيم تا ما را كمك نمايند....اما آنها ما را ياري نخواهندكرد.
.4
بگ مركز محلي مطالعات صحي رفتيم
و از انها خواستيم تا براي ما كورس روش
كسي نمي خواست بما كمك كند.
لذا ما خود تصميم گرفتيم كه
هاي معمول تحقيق را داير نمايند .ابتدا بگ
مطالعه را مستقالنه انجام دهيم.
موضوی ابراز عالقگ نمودند ،اما در اخير بگ
ما كمك ننمودند .از مكتب طبي كگ
درنزديكي قرار داشت نيز كمك خواستگ شد ،اما آنها نيز از كمك كردن خود داري كردند.
محصلين آنجا بگ ما توصيگ كردند كگ محتويات كيمياوي آب نوشيدني خود را مطالعگ كنيم.
چون انجام اينكار خيلي قيمت تمام ميشد ،پيشنهاد كردند كگ ما براي بگ انجام رسانيدن آن،
كوشش نماييم تا ازكشور هاي خارجي منابع پولي پيدا كنيم.
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 .3جلسه اي را با حضور نمايندگاني از تمامي جوامع موجود در ساحات خود ترتيب داديم.
ما هدف مطالعۀ خود را براي ايشان تشريح نموده ،و از آنها خواستيم تا درصورت تمايل بگ ما كمك نمايند .در اخير
مباحثات همگ بگ انجام پروژه رضايت دادند .كميتگ اي را سازمان دهي كرديم كگ متشكل از كاركنان بهبود صحت جامعگ،
نمايندگان جوامع مختلفگ و افرادي بود كگ دانش و معلومات الزمگ را در مورد تأثيرات مواد كيمياوي داشتند.

يك پالن كاري را ساختيم
.6
پالن شد تا مطالعات ظرف پنج ماه انجام گردد .طرح طوري بود كگ هر  25روز بگ يكي از جوامع رفتگ و بگ مدت  3يا 4
روز در هر منطقگ مطالعگ مفصلي صورت گيرد .در هربار جامعگ را سروي نموده و نمونگ هاي خون ،ادرار و مواد غايطگ غرض
تست جمع آوري ميگرديد .وقتيكگ نتايج از البراتوار هاي شهري گرفتگ ميشد ،بگ ميان جامعگ باز گشتگ تا اطالعات بدست آمده
را با همگ بگ اشتراک بگذاريم .اين موضوی باعث آن ميشد تا همگ در پروسگ شريك شده و براي تصميم گيري دستگ جمعي
حاضر گردند .همچنان پالن شده بود كگ هر دو ماه جلسۀ عمومي برگذار گردد .در طي جلسگ اعضاي كميتۀ هماهنگي و
نمايندگان جامعگ بگ مباحثگ پرداختگ و در جريان پيشرفت مطالعات قرار ميگرفتند..
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 .7درجستجوي يافتن منابع مالي براي انجام امور مطالعاتي و مصارف البراتواري خود شديم.
كميسيون را براي يافتن منابع مالي تشكيل داديم .بعد از جستجوي فراوان ،توانستيم مقداري پول را از يك گروپ
مطالعاتي داكتران در هسپانيگ دريافت كنيم.
 .8نقشه اي از جامعۀ خود ترسيم نموديم.
همگ مردم نقشگ اي را از قسمت هاييكگ چاه هاي نفت ،آبهاي آلوده ،و فارم هاي زراعتي و مناطق مسكوني قرار داشت،
ساختند .همچنان ليستي از تمام كسانيكگ در يك منطقگ سكونت داشتند نيز تكميل گرديد (بشكل آماري) .اين ليست شامل
نامل هر شخص ،سن و جنس وي بود.
 .9شروع به اجراي بازديد ها از جوامع و پيشبرد
مطالعات كرديم.
بعوض فرستادن نمونگ بگ شهر ،يك البراتوار را در داخل
مكتب محلي ايجاد كرديم تا نمونگ هاي خون ،ادرار و مواد
غايطگ را خود آزمايش كنيم ( .براي اجراي اينكار بگ وسايل و
بعضي تريننگ هائي نياز داريد ،لذا درينجا آنرا تشريح نمي
نماييم) .هر روز صبح براي جمع آوري نمونگ ها خانگ بگ خانگ
ميرفتيم ،بعد از آن گروپ بعدي براي جمع آوري معلومات
شروی مينمودند و در اخير همكاران صحي ما هريك از
اعضاي خانگ را از نظر صحي معاينگ مينمودند.
 .10بعد از جمع آوري تمام معلومات مربوطه ،آنهارا ترتيب نموديم.
بعد از آن معلومات جمع آوري شده از جوامع آلوده و غير آلوده را باهم مقايسگ كرديم .چيز هاي زيادي درين مقايسگ شامل
بودند كگ عبارتند از :وضعيت اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و باالتر از همگ وضعيت صحي مردم.
 .11آخرين مرحله آن بود كه معلومات بدست آمده را نوشته و باهمدي ر به بحث مي ذاشتيم.
اين پروسگ بگ همگ جوامع شامل مطالعگ كمك كرد تا چگونگ اقدامات الزمگ را روي دست گرفتگ و وضعيت صحي خود را
ارتقاء دهند.
در روز آخر كار در هر قريه يا آبادي ،با مردم مالقات نموده ،و
به ايشان اقدامات بعدي تشريح ميشد .ويا اينكه در مورد
اميدواري هاي آينده بحث ميشد.
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مطالعۀ صحي به عملكرد اجتماع منجر شد
مطالعات گروه ذکر شده به مردم نشان داد که بسياری از مشكالت صحي شان ناشي از آلوده گي با مواد نفتي است .زهریات
کيمياوی در نمونه های آب ،خاک ،خون ،ادرار و مواد غایطه دریافت گردید .با درک مطالب فوق ایشان بطرف اتخاذ تصميم
دسته جمعي برای حل مشكل خود پيشرفتند .آنها دانستند که تا زمانيكه آلوده گي محيط با مواد فوق ادامه دارد ،مشكل است که
منابع آبي ،غذایي ،هوا و صحت سالم تری برای خود مهيا کنند.
گروپي بنام "کميتۀ مردم متأثر شده" تشكيل شد ،تا برای دریافت کمک از دولت درخواستي بدهند .سازمان
انكشاف دهنده گان صحت به حمایۀ خود از مردم ادامه داده ،و نشان
دادند که چگونه نفت سبب مشكالت صحي آنها شده است.
سازماني دیگر بنام "جبهۀ دفاع از آمازون" ،شرکت
های نفتي را بخاطر تخریب محيط آمازون به محكمه
کشانيد( .برای اطالع درمورد این قضيه به صفحه
 522مراجعه کنيد).
ساحات وسيعي از جنگالت باراني آمازون
تخریب شده و قوانين محيط زیستي مربوطه
بصورت کل نادیده گرفته شده بود .کمپني
خارجي نفتي که در ساحه کار کرده بود ،قبال
منفعت خود را گرفته و منطقه را ترک کرده
سر آغاز مبارزاتشان بوده و بايد راه زيادي تا اعاده حقوق صحي و محيطي
بود.
خود بپيمايند.
این قضيۀ محكمه ای و مطالعات ذکر شده
باعث تشویق سازمان های دیگری نيز گردید
که شامل مبارزه برای حفظ منابع جنگلي و حقوق مردم ساکن آن شوند .پوهنتون های دیگری در ایاالت متحده ،بریتانيه
واکوادور مطالعات بيشتری را برای اثبات ادعاهای مطرح شده برضد کمپني نفتي انجام دادند .مطالعات مذکور نشان داد که
چگونه نفت بر روی صحت مردم منطقه تأثيرات منفي داشته است .این مطالعات به نویسندۀ این کتاب نيز آموخت که تأثير نفت
بر روی صحت چگونه است.
اما کارکليدی و اصلي بوسيله کارکنان بهبود صحت جامعه صورت گرفت .با خود آموزی در مورد چگونگي مطالعۀ تأثيرات
نفت بر روی صحت ،آنها بصورت محلي بر روی موضوعي با اهميت جهاني کار نمودند .بانشان دادن صدمه دیدن حيات
همسایگان شان به اثر تخریبات جنگالت باراني آمازون توسطه کمپني های نفتي چندین مليتي ،آنها یک موضوع محلي را به سطح
كاركنان بهبود صحت جامعه و افراد جامعه دريافتند كه مطالعات شان فقط

بين المللي مطرح کردند .آنها برای ما در هنگام نوشتن این کتاب انگيزه و مشوق بودند.
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نفت سبب مشكالت جدي صحي ميگردد
مانند دیگر زهریات کيمياوی ،مشكالت صحي ناشي از مواد نفتي را به سختي ميتوان ثابت کرد ،زیرا وقت و زمان زیادی ميگيرد تا
عالیم آن به ظهور برسد .اما کسانيكه در اطراف و نزدیكي کندنكاری ها و تصفيه خانه های نفتي زندگي ميكنند ،با آلوده گي های بوجود
آمده نفت که به آب و هوا سرایت ميكند ،آشنایي کامل دارند .استخراج ،پروسس و سوختاندن مواد نفتي همه سبب مشكالت وخيم صحي
ميگردند ،که ما تعدادی از آنها را درینجا ذکر نموده و تعداری بصورت مفصل تر درصفحات آینده ميآیند:
 تشوشات ديد و ديگر مشكالت بينايي
 سردردي ها ،هذيانات ،سرخوشي ،خستگي،
مشكالت گفتاري ،صدمات مغزي و كوما
 اختالجات و مرگ هاي غير عادي
 احتقان و درد بيني يا خون بيني
 انتانات گوش

 ازدياد خطر توبركلوز
 حمالت قلبي

 مشكالت هضمي مانند :استفراغ ،زخم ها
وسرطان معده
 صدمات به ج ر ،گرده ها ،و مغز استخوان
 مشكالت ماهوار ،سقط ها ،مرگ جنين ،آفات
والدي
 آستما ،برونشيت ،سينگ بغل و امراض دي ر
تنفسي
 انتانات شش و گلو  ،سرطانهاي تنفسي
 بخارات جلدي ،فنگسي ويا سرطان پوستي

در بعضي جاها م ردم گاز توليد شده از پترول را تنفس ميكنند ،كه اثراتي شبيه مواد
مخدر دارد .تنفس عميق پترول خيلي خطرناك بوده ،و حتي ممكن است يكبار تنفس
سبب مرگ ناگهاني شود.
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اثرات طويل المدت صحي
نفت سبب مشكالت در سيستم تناسلي ميگردد
تنفس بخارات ،یا بلع غذا و مایعات ملوث به مواد نفتي سبب بوجود آمدن مشكالت در سيستم تناسلي ميگردد .مثال :قاعده
گي های غير منظم ،سقط ها ،مردن جنين و نقایص والدی .این امراض ممكن است عالیم خطر ابتدایي داشته باشند ،مثال :درد
های بطني یا سيكل های غير منظم خونریزی ماهوار (برای معلومات بيشتر به فصل شانزده مراجعه کنيد).
نفت سبب سرطان ميشود
تماس منظم و مداوم با نفت وگاز ممكن است سرطان را به بار آورد .اطفاليكه درنزدیک تأسيسات نفتي زندگي ميكنند خطر
زیاد ابتال به سرطان خون (لوکيميا) را دارند ،به مقایسۀ آنهایيكه دور تر ازین جاها اند .کسانيكه در نزدیكي محل های استخراج
نفت مستقر اند ،چانس زیاد ابتال به سرطان های معده ،مثانه و شش را دارند ،به تناسب مردم دیگر .و باآلخره کسانيكه در صنعت
نفت کار ميكنند  ،خطر افزایش یافته معروضيت به سرطانهای لب ها ،معده ،جگر ،پانقراس ،نسج منضم ،پروستات ،چشم ،مغز
وخون را دارند( .برای اطالع بيشتر در مورد سرطان ،به فصل شانزده مراجعه کنيد).

در كشور اكوادور ،در جاهاييكه استخراج نفت صورت مي يرد ،از هر سه نفر بومي  ،يكنفر به نوعي سرطان مبتال است

وقتي شرکت  Texacoبرای استخراج نفت در اکوادور شروع به حفاری کرد ،سرطان در منطقه شناخته شده نبود .چهل
سال بعد ،در دو منطقه از آمازون که بيشترین مقدار استكشاف و حفاری نفت صورت گرفته بود ،کارکنان صحي جامعه سروی را
درميان  84جامعه انجام دادند .آنها دریافتند که ازهر  3نفر  2نفر ،به نوعي از سرطان مبتال است.
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هر بخش پروسۀ توليد نفت مضر است
شناختن ضرر های بوجود آمده در هرمرحله از توليد و استخراج نفت ،که متوجه صحت و محيط ميشود ،به شما کمک ميكند تا اقدامات
الزمه را اتخاذ نمایيد.

استكشاف
وقتي کمپني های نفتي برای
یافتن منابع نفتي دست به استكشاف
ميزنند ،جنگل ها قطع گردیده و خانه
ها تخریب ميشوند .سرک های جدید
اعمار شده و جریانات رودخانه ها یا
توقف داده ميشوند یا تغيير جهت مي
یابند .برای یافتن منابع محتمله از
یكسلسله انفجارات کار گرفته ميشود.
این انفجارات که بنام تست های زلزله
ای یا  Seismic Testingیاد ميشوند،
برای خانه ها ،حيات وحش و زمين مخرب
ثابت شده است.
قبل از اینكه کمپني های نفتي کار خود
را شروع کنند ،گروه های اجتماعي ميتوانند
با مقامات دولتي در تماس شده و از هجوم
ایشان به مناطق شان جلوگيری کنند .از تجارب مؤسسات و جوامع متأثر شده از نفت استفاده نموده و به همگان در مورد تأثيرات منفي
صحي پروژه های نفتي تعليمات بدهند .کمپني های نفتي باید یک ارزیابي تأثيرات محيطي را اجرأ نمایند (( )EIAبه ضميمه الف نگاه
کنيد) .اگر نتایج ارزیابي نشان دهد که پروژه مخرب و مضر واقع ميشود ،جامعه حق توقف دادن آنرا دارد .در این ارزیابي باید پالني برای
دفع ضایعات ،حفاظت از منابع آبي زیر زميني و سطحي و تخليۀ به موقع مردم در مواقع اضطراری ،شامل باشد.

برمه كاري چاه هاي نفت
چاهای نفتي برمه ميشوند تا نفت از زمين بيرون
کشيده شود .برمه کاری چاه های نفت ميتواند سبب
حوادثي از قبيل :حریق ،انفجارات و سایر تصادفات گردد
که کارگران و جامعه ر ابه خطر مواجه ميساخت .وقتي
نفت انتشار نماید ،سبب آلودگي مجاری آب و منابع زیر
زميني آب گردیده ،به نباتات و حيوانات ضرر رسانيده و منابع
شكار ،ماهيگيری و زراعت را تخریب مينماید.
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جوامع ميتوانند از کامره ها ،ویدیو ،اعالنات رادیویي ،راپورهای تحریری و حتي رسامي کودکان برای نشان دادن مضرات استخراج نفت
استفاده کنند .این وسایل ميتوانند بعنوان اسناد در کمپاین های مختلفه برعليه کمپني های نفتي ،و مجبور کردن ایشان به رعایت استندرد
های صحت محيطي ،ویا بعنوان مدارک در محاکم استفاده گردند.

جداسازي
نفت از زیر زمين بصورت مخلوط با گاز ،فلزات ثقيله و آب زهردار بيرون مي آید .نفت ازین مخلوط باید جداگردد.
دفع آب توکسيک غالبا بزرگترین منبع آلوده گي حاصله از صنعت نفت است .قوانين موجود در کشور های ثروتمند نفتي کمپني ها را
مجبور ميكند که آب توکسيک را در زیر زمين دفع کند نه بر روی سطح زمين .زیرا این روش بهتری نسبت به رها سازی آب در روی زمين
است .این عمل باید در همه جاهایي که استخراج نفت صورت ميگيرد بصورت قانون درآید.
زهریات دیگر بعد از جداسازی داخل محوطه ها و
مخازن خاصي دفع ميگردند .کمپني های نفتي غالبا
کاری بجز کندن چاه ،استخراج نفت ،زباله و آب
توکسيک انجام نمي دهند .این مخازن معموال
سوراخ شده و محتویات آن به آبهای زیر
زميني و سطحي راه مي یابند که در
نتيجه این منابع نيز ملوث
ميگردند.
این مخازن باید توسط
کانكریت محكم شده و بصورت
منظمي برای مطمئن شدن از
عدم موجودیت درز یا سوراخ در
جداره های آن ،مانيتور شوند.
همچنان باید قبل از ختم
عمليات نفتي بطور کلي پاک
گردند.

شعله هاي گاز
گاز ها ایكه بهمراه نفت بيرون ميآید ،برای جدا سازی آن از سایر محصوالت غالبا سوختانده ميشود .شعله های گاز ( به صفحات 522
و 522ببينيد) خطراتي را به کارگران ،جوامع محلي وحيات وحش متوجه ميكند که شامل مشكالتي از قبيل :سرطان ،امراض جلدی ،آسم،
برونشيت وسایر مشكالت صحي ميباشد .این شعله ها ابر ها را نيز آلوده کرده و سبب بوجود آمدن " بارش سياه " مي شود ،که منابع آبي
را مسموم ميكند.
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ذخيره و انتقال
مواد نفتي در حين انتقال از طریق پایپ لين
ها ،وسایل نقليه و کشتي ها ميتوانند نشت نمایند.
حتي تانک های ذخيره نيز احتمال سوراخ شدن
دارند .نشت مواد نفتي سبب بار آمدن ضرر هائي
برای آب ها ،خاک ،حيوانات و انسانها ميشود که
سال ها دوام مينماید .کمپني های نفتي مؤظف
اند که از بوجود آمدن حوادث مذکور جوامع را
مطلع نموده ،جلو نفوذ آنرا گرفته و انتشار بوجود
آمده را پاک کنند( .برای اطالع بيشتر درمورد کاهش اضرار نشت نفت و طرق پاکسازی آن ،به صفحات  524تا  521مراجعه کنيد).
ارزیابي تأثيرات محيطي برای عمليات نفتي باید شامل پالن های برای ساخت پایپ الین ها واستفاده دقيق از آنها باشد .ميتوانيد با
سازمان دهي جوامع ایكه در مسير پایپ الین های قرار گرفته اند ،از انجام اقدامات مضر کمپني های نفتي جلوگيری کنيد.

تصفيه خانه
تصفيه خانه های نفتي ،کارخانجاتي ميباشند که نفت خام در آنجا به
محصوالت دیگری مثل :پترول ،دیزل ،سوخت حرارتي ،آسفالت،
روغنيات ،و انواع پالستيک وغيره تبدیل ميشود .این تأسيسات زباله های
زهری را در آب ،هوا و خاک رها ميسازند .آلوده گي حاصله از پروسس
مواد نفتي سبب امراضي مانند :آستما ،برونشيت ،سرطان ،امراض جهاز
تناسلي ،و رشد غير نارمل سيستم عصبي در اطفال ميگردد .این آلوده
گي ها همچنان در گرم شدن زمين نيز سهم دارند( .برای معلومات بيشتر
در اینكه چگونه جوامع ميتوانند ضرر های بوجود آمده از تأسيسات نفتي
را کاهش داده ویا جلوگيری نمایند ،به صفحات  455تا ،458
وهمچنان صفحه  523مراجعه کنيد).

استفاده از روغن بعنوان سوخت
سوختاندن نفت در کارخانجات و موتر ها انواع مختلفي از آلوده
گي ها را بوجود ميآورد .یكي از این آلوده کننده ها کاربن دای اکساید
است که حرارت را در داخل جو زمين بدام مي اندازد .این کار از دالیل
اصلي گرم شدن سيارۀ زمين است که سبب ازدیاد حوادثي مانند:
سيالب ها ،طوفان ها ،خشكسالي ها و بلند رفتن سطح آب بحر ميشود .بر
روی محصوالت زراعتي  ،حيوانات وحشرات نيز تأثير گذاشته سبب تسهيل
انتشار امراضي مانند مالریا ،به ساحاتي ميگردد که قبال در آن جا وجود
نداشت .آلوده گي های ایجاد شده در ستيشن های نفتي که در مراکز شهر های
پرجمعيت قرار دارند ،خطر امراضي مانند سرطان راباال ميبرد.
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شعله هاي گاز
وقتيكه گاز طبيعي با نفت بصورت یكجایي استخراج ميگردد ،کمپني های نفتي برای جداسازی آنها  ،گاز را ميسوزانند .سوختاندن گاز
سبب ایجاد شعله ای بزرگ ،پر سر و صدا ميشود که آسمان را در شب روشن ميسازد .سوختاندن این گاز خطرناک و آلوده کننده بوده و هم
سبب توليد زباله ميگردد.
کمپني های نفتي ميتوانند گاز استخراج شده را بعوض سوختاندن ،بفروش برسانند .اما اینكار بيشتر مصرف دارد ،زیرا مخازن گاز به
فشار زیاد نياز دارد .اینكار خطر تصادفات و انفجار را بلند ميبرد .بهمين خاطر کمپني ها گاز را ميسوزانند که مصارف کمتری را دربر ميگيرد،
گرچه اینكار خطرات محيط زیست وخطرات صحي را برای مردم محلي افزایش ميدهد.

صحت و مصوونيت در اطراف شعله هاي گاز
همه انواع شعله های گاز هوا را آلوده ميكند و سبب مشكالت صحي ميگردد .اما بعضي ازتعداد دیگری بدتر است.
گاز ممكن است گاهي بصورت گذری برای جلوگيری از انفجار سوختانده شود (که بنام شعله های امنيتي یاد ميشوند) ،یا بشكل روزانه
بعنوان جزیي از عمليات نفتي (که شعله های روتين گفته ميشوند) .هرکدام از شعله های متذکره نياز به جوابگویي متفاوت دارد.
شعله هاي امنيتي
کمپني های نفتي گاهي
گاز را برای پایين آوردن سطح
شعله هاي بلند تر از قد
انسان ،كمتر براي صحت
فشار در پایپ الین ها،
مضر اند.
ميسوزانند .گرچه اینكار
بصورت مداوم صورت نميگيرد،
اما باز هم خيلي برای محيط
مضر است .اگر در منطقۀ شما
شعله های امنيتي گاه گاه
روشن ميشوند ،از کمپني
مشغول به عمليات بخواهيد که
پيش از پيش از وقوع آن به
شعله هاي كه به ارتفاع يك
شما و مردم محيط اطالع داده
انسان معمولي ،يا افقي
شود ،حد اقل بيست و چهار
باشد خيلي خطرناك اند.
ساعت قبل.
در وقت سوختن گاز حتي
االمكان از آنجا دور شوید ،ویا در غير صورت در داخل خانه مانده و در و کلكين ها را ببندید ( .برای اینكه چگونه در یک حالت اضطراری
قادر به پاسخگویي باشيد  ،به صفحه  547ببينيد).
شعله هاي روتين
در بعضي جاها ،گاز بصورت عادی و روزانه سوختانده ميشود ،بخاطریكه این روش برای کمپني نفتي ارزان تمام ميشود .برای مردم
محلي مشكل است تا هميشه قبل از سوختاندن گاز از محل دور شده یا اقدامات پيشگيرانه یي اتخاذ نمایند .بهترین راه جلوگيری از رسيدن
ضرر ،توقف دادن این نوع آتش سوزی هاست.
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شعله ها را ميتوان توقت داد!
بد ترین نوع شعله های روتين در جهان برای سالهای متمادی در دلتای نایجر  ،در نایجيریا وجود داشت .آتش شعله های
گاز که از طرف کمپني های بين المللي نفت سوختانده ميشدند ،سبب بسياری از مرگ ها در منطقه گردید .مقدار سميات ایكه
توسط این شعله ها در محيط آزاد ميشد ،بيشترین سهم را در پروسۀ تغيير اقليم و گرم شدن زمين داشت ،بيشتر از مجموع تمام
عوامل دیگر در جنوب صحرای کبير افریقا.
کومراد چه ایبگورا ،یک نفر از مردم ایالت  Riversکشور نایجيریا ،ميگفت :برای سالهای متماد ما با شعله های گاز
زندگي نمودیم .مزارع ما همه آلوده شده بودند .ما سخت تالش ميكنيم تا زمين ها را کشت کنيم ،اما چيزی از آنها حاصل
نميشود .سقف های خانه های مان زنگ زده و تخریب شده است ،هوا آلوده است ،اطفال مریض اند و حتي آب باران که منبع
آب آشاميدني ما را تشكيل ميده با لكه های سياه ملوث شده است .اما نمي توانيم با این مقدار رنج ادامه بدهيم.
در سال  ، 2445بعد از سالها اعتراض و مبارزه ،ایجاد شعله های روتين در دلتای نایجر بوسيلۀ قانون ممنوع گردید .یک
قاضي امر داد که ایجاد هرگونه شعلۀ روتين ممنوع است ،چونكه به محيط زیست و صحت انسان ها ضرر مي رساند .همچنان
این شعله ها حقوق محيطي انسانها را نقص ميكند.

كمپني از صحبت در مورد شعله هاي گاز با ما
خود داري ميكند .با كي ميتوانيم مشكالت خود را

اگرشعله هاي روتين در اطراف شما نيز وجود دارد:

مطرح كنيم؟

 موضوع ر ابا جامعه مورد بحث قرار داده وکميته
ای برای تنظيم مذاکرات با کمپني و دولت بوجود آورید.
همچنان با مؤسسات  ،کارکنان صحي و خبرنگاران در
تماس شوید.
 ریكارد مكملي از فعاليت های کمپاین خود
داشته باشيد .مردم را تشویق کنيد که اوقات و روز
های ایجاد شعله های آتش را یاد داشت و ثبت کنند.
 جلساتي را برای به اشتراک گذاری معلومات
ثبت شده با جوامع ،خبرنگاران و مقامات دولتي،
سازماندهي کنيد .همه فعاليت های خود را ثبت نمایيد .ثبت و فيلم گيری این وقایع کمک خواهد کرد تا جدیت شما رابه همه نشان
دهد .از همه مهمتر اینكه  :هرگز تسليم نشويد!
اقدامات متذکره ممكن است شعله ها را بصوت فوری توقف ندهد .اما ایجاد تعاون و همكاری اجتماعي برای رسيدن به اهداف همگاني
به شما کمک خواهد کرد تا صحت همه افراد جامعه را در طوالني مدت بهتر حفظ کنيد.
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تصفيه خانه هاي نفتي
تصفيه خانه های نفتي ،فابریكه هائي اند که مواد خام نفتي در آن به محصوالتي مانند گازولين و دیگر اقالم مثل آسفالت و پالستيک
تبدیل ميشوند .پاالیشگاه ها مهم ترین مكان های ایجاد آلوده گي برای جوامع نزدیک به آن ،ویا کارگراني است که در داخل این تأسيسات
کار ميكنند .این مكان ها ميتوانند سبب مشكالت وخيم صحي گردند ،مانند :سرطان ،امراض سيستم تناسلي ،امراض تنفسي ،آستما ،آمفيزم،
نقایص والدی ،سردردی ها ،دلبدی ،بيحالي و سترس .تصفيه خانه ها همچنان عمده ترین منبع توليد کنندۀ گازات گلخانه ای اند ،که دليل
اصلي گرمي سياره زمين افزایش مقدار این گازات است.

مصوون سازي تصفيه خانه ها
حتمي نيست که این پاالیشگاه ها یا تصفيه خانه های نفتي چنين مشكالت وخيم صحي سبب شوند .آلوده گي ها را ميشود بوسيلۀ
جلوگيری از بروز حوادث ،و کنترول و ذخيره سازی مناسب گازات و مایعات زهری در همه مراحل توليد و پروسس مواد نفتي ،بصورت
مؤثری جلوگيری نمود .اگر شما ویا جامعۀ شما در حال کار بر روی
مصؤون سازی تأسيسات نفتي هستيد ،ممكن است بر روی ساحات
ذیل بيشتر متمرکز شوید:
مانيتورينگ آلوده گي هوا
مي تواند مشكالت و حاالت
اضطراری را قبل از وقوع آنها
جلوگيری کند .کمپني ها باید هوا را
مانيتور نموده و هنگام بروز هرگونه
مشكلي بصورت فوری جوابگو
باشند .اگر آنها از انجام اینكار ابا ميورزند،
جوامع ميتوانند این نقش را بازی کنند (به
صفحات  455تا  457مراجعه کنيد).
شعله هاي گازي را ميشود با روش های بهتری تعویض کرد ،مانند بازیابي گاز بمنظور استفادۀ دوباره (صفحه  522را ببينيد).
تانك ها ايكه نفت خام ،پترول و مواد دیگر را ذخيره ميكنند ،ممكن است در هنگام پرشدن ،تخليه ویا پاک سازی آنها ،گازاتي را
تخليه کنند .ميشود از تخليۀ این گازات به هوای آزاد توسط استفاده از وسایل و روش های بهتری ،جلوگيری کرد .دریچه ها و تانک ها
برای جلوگيری از ایجاد سوراخ در آنها ،باید بصورت منظم چک گردند.
تانكر ها و وسايل انتقالي که با مواد نفتي وگازولين پر شده اند ،مكن است نشت کرده و گازاتي را در فضا ویا مایعات را در زمين
انتشار دهند .از سيستم های محفوظ برای جلوگيری از نشت گازات و مایعات توکسيک استفاده شود .در ساختمان تانكر از دوالیه یا سه الیه
کار گرفته شود ،تا از نشر محتویات آن جلوگيری بعمل آید.
آب زاید که حاوی مواد زهری کيمياوی است غالبا به آبهای زیر زميني نفوذ ميكند .با ساختن یک سيستم نگهداری از مواد کيمياوی،
از انتشار آن به منابع طبيعي جلوگيری گردد.
نفت خام كثيف زباله های سمي و آلوده گي های بيشتری را در محيط و آب بوجود ميآورد ،خصوصا اگر تصفيه طوری طراحي شده
باشد که از آن نفت خام پاک تر و سبک تر بدست آید .تصفيه و پاالیش نوع سبک تر نفت  ،ميزان آلوده گي را کاهش ميدهد.
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انتشار نفت
هرجایيكه نفت وجود دارد ،انتشار آن نيز موجود است .کشتي ها و وسایل نقليه تصادف ميكنند ،پایپ الین ها سوراخ ميشوند .این
وظيفه کمپني های نفتي است که از انتشار مواد نفتي جلوگيری نموده و در صورت وقوع حادثه ای ،مواد توکسيک را پاک سازی نمایند.
گفته ای مشهور وجود دارد " :آب و تيل با هم مخلوط نمي شوند" .اما زمانيكه نفت خام با آب یكجا شود ،ترکيبات توکسيک آن با آب
یكجا ميشوند و برای مدت مدیدی در آنجا باقي خواهند ماند .الیه های ضخيم تر نفت بر روی آب شناور شده و مانع رسيدن اکسيجن به
قسمت پایيني ميشود .ماهيان ،حيوانات و نباتاتي که در داخل آب زندگي دارند قادر به تنفس نخواهند بود .وقتي نفت بداخل آب انتشار کند،
مواد کيمياوی در آن باقي ميماند و آب را از حالت نوشيدني خارج ميسازد .حتي بعد از زمانيكه نفت قابل دید از آب تصفيه شود.
همچنان هنگاميكه نفت روی زمين منتشر ميشود ،هوای موجود در داخل زمين را خارج ساخته و حيواناتي را که باعث باروری زمين
ميشوند از بين ميبرد .این حالت برای پوست انسان وحيوان نيز اتفاق ميافتد .نفت موجود بر روی پوست از نفوذ هوا به منافذ آن جلوگيری
ميكند .توکسين ها موجود در ترکيب نفت سبب امراض جلدی ميشود.

آيا آب با نفت مخهههههلوط ميشود؟

تجربۀ ذیل به درک مفهوم چگونگي تأثير گذاری نفت بر روی آب کمک ميكند.
زمان  :یک ونيم ساعت
مواد الزم :ظرف شيشه ای ،آب و روغن نباتي
1

ظرف را با آب پر کنيد .دو قاشق روغن در داخل آن ریخته و ظرف را خوب تكان دهيد ،سپس برای مدت یكساعت بحال خود بگذارید.

دوباره به ظرف نگاه کنيد .ميبينيد که بيشتر روغن در قسمت باالی آب جمع
2
شده است .روغن نباتي یک مایع بي ضرر است .اما تصورکنيد اگر این حالت برای
یک رودخانه اتفاق بيافتد .گروپي را تشكيل وبا آنها شروع به بحث کنيد .فكر کنيد
اگر این رودخانه دارای ماهي باشد ،الیۀ نفت مانع رسيدن اکسيجن و شعاع آفتاب
به آنها ميشود .همچنان پرندگان قادر نيستند که ماهيان را دیده و شكار کنند.
3
یک قاشق را بدست گرفته و روغن موجوده را بر طرف کنيد .ببينيد که آیا
حباب های روغن در داخل ظرف آب باقي مانده است یانه .سپس گفتۀ معروف
"روغن و آب باهم مخلوط نمي شوند " را به یاد آورید .نتایج محتمله مخلوط شدن
آب و نفت را با گروپ به مباحثه بگذارید.
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آلوده گي آب از سبب نفت

آب ایكه ملوث به نفت یا ترکيبات آن باشد برای نوشيدن خيلي مضر است .همچنان آب ها ایكه از زیر زمين منطقه ایكه نفت از آن
استخراج ميشود نيز عين حالت را دارد.
فيلتر ها ایكه مواد کيمياوی و نفت را از آب جدا ميكنند خيلي گرانقيمت اند .روش های مثل :جوش دادن آب ،استفاده از تعقيم آفتابي
واضافه نمودن کلورین ( به صفحات  12تا  11ببينيد) مي تواند اجرام مرضي را بكشد ،اما قادر به جداسازی آلوده کننده های کيمياوی از
آب نيستند.
در حقيقت ،اضافه نمودن کلورین به آب آلوده با نفت ،حتي وضع را بدتر ميكند .زیرا با مادۀ "فينول" موجود در نفت ترکيب شده و ماده
زهری تری را بنام "کلوروفينول" ميسازد.
اگر انتشار موجود نفت از آب پاک گردد ،تا حدی که شما قادر به دیدن نفت در آب نباشيد ،آب هنوز هم احتماال برای نوشيدن غير
مناسب است .توکسين های زیادی در حل آب شده و برای مدت طوالني در آن باقي ميمانند .بهترین راه برای مطمئن شدن از اینكه آب
پاک شده است ،اینست که آب مورد نظر تست شود.

چگونه خود را در صورت انتشار نفت مصوون نگهداريم:
 از تماس با انتشار بوجود آمده
اجتناب ورزید .همچنان اطفال وحيوانات را
از ساحه انتشار دور کنيد .اگر امكان دارد،
در اطراف منطقۀ آلوده موانعي را ایجاد
وعالیم راهنما نصب کنيد.
 از قسمت باالتر از منبع انتشار آب
گيری کنيد ( جریان باالی آب) ،حتي اگر
خيلي دور باشد .صحت شما ارزش
بيشتری دارد .درجایيكه نفت انتشار یافته
است ،آب باران ممكن یگانه منبع قابل
نوشيدن باشد.
 ازخوردن حيوانات آبزی ،مثل
ماهي وغيره که در نزدیكي منطقۀ آلوده یا
جریان پایيني آن زندگي ميكنند ،خود
داری کنيد .این حيوانات توکسين ها را
مانند اسفنج جذب ميكنند.
 از آب بازی و استحمام در آب
های ملوث اجتناب کنيد .اگر کسي ميان
این آب افتيده باشد ،بزودی بدنش را با آب پاک و صابون با دقت بشویيد.
 به دولت ،مؤسسات مربوطه ،و رسانه ها در مورد مشكل اطالع دهيد.
 در اجتماعات مردمي و مكاتب در مورد اضرار تماس با مواد نفتي تعليمات مناسب ارائه کنيد.

برويم آب را اينبار ازنزديكي
زمين كاكايت بياوريم ،اينجا آب
ملوث شده .
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پاك كاري انتشار نفت
این مسووليت مربوط کمپني های نفتي است .کمپني های
مذکور ادعا ميكنند که قادر به پاک نمودن هرگونه نشت بوجود
آمده ميباشند .اما حقيقت آنست که حتي با بهترین
وسایل ،پاک نمودن تمام انواع آلوده گي
بوجود آمده خيلي ها خطرناک است .در اکثر
موارد ،مردم متأثر شده از این گونه حوادث ،
هيچگونه وسایل حفاظتي ندارند.
این کمپني های مؤظف اند که بمحض
ایجاد آلوده گي  ،دست بكار شده و ساحه را
تصفيه کنند .زیرا تأخير در انجام این عمل،
باعث ته نشين شدن توکسين در آب و خاک
ميگردد .پاک نمودن لكه های سياه  ،لزوما
بمنعي از بين بردن منبع اصلي خطر نيست( .به
هرگاه انتشار مواد نفتي درجايي حادث شود ،چي خشكي يا دريا ،مواد
صفحۀ  524ببينيد).

زهري موجود در تركيب آن سبب مسموميت انسانها ،حيوانات ،نباتات و
تمام محيط زيست مي ردند.

پاک کاری انتشار نفت باعث مریض شدن کارگران ميشود
وقتيكه درسال  2181کشتي اکسون والدز ( )Exxon Valdezدرساحل االسكا به گل نشست ،ميليون ها گيلن تيل به
داخل آب ریخته شد .این انتشار نفت باعث قتل تعداد بيشماری از حيوانات و پرنده گان شده ،وصنعت محلي ماهيگيری را نابود
کرد .اثرات این فاجعه تا امروز نيز بمشاهده ميرسد.
شرکت اکسون ده هزار نفر را برای تصفيۀ منطقه و نجات دادن حيوانات محلي استخدام کرد .آنها بمدت چندین ماه ،هر
روز دوازده تا شانزده ساعت کار کردند .آنها با بهترین وسایل ممكنه مجهز بوده ،و دارای لباس ها و ماسک محافظتي بودند تا از
نفوذ مواد آلوده به پوست و طرق تنفسي شان جلوگيری شود.
ایشان در ختم هرروز واسكت ،کفش ها و دستكش های خود را بيرون ميكردند .لباس و خود کارگران با حالل های
کيمياوی پاک ميشدند .با وجود اینهمه اقدامات پيشگيرانه ،بسياری از آنها از اعراضي همچون :سردردی ها ،بيحالي وآب بيني
شكایت داشتند" .شب هنگام ،تمام کارگران در داخل غرفه های خود سرفه ميكردند ،مثل اینكه شعبۀ توبرکلوز شفاخانه باشد"،
یكي از کارگران حكایه ميكرد .ده سال بعد ،تعداد زیادی از کارگران مبتأل به امراضي ازقبيل :ضعف حافظه ،صدمات ریوی
وسرطان شدند .صدها تن از آنان مرده اند.
از شرکت اکسون بخاطر ایجاد صدمات فوق به محكمه شكایت شد .اما با گذشت سالها هنوز هم ،اکسون هيچ چيزی را
بعنوان تاوان نپرداخته است.
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درهنگام انتشار مواد نفتي چه بايد كرد
وقتي مواد نفتي از کدام مخزن یا تانكری نشت کند ،جلو انتشار آن باید گرفته شود .وقتي مواد
نشت شده توسط وسایل جذب کننده جمع آوری شد ،خود جذب کننده ها نيز باید دفع گردند،
ترجيحا در داخل یک محفظۀ کانكریتي .تا باعث ایجاد آلوده گي در آبهای زیرزميني نگردند.
نشتي های موجود در آب را نيز ميشود جذب ودفع نمود ،اما این کار خيلي مشكل است ،چون
هرکسي که برای انجام اینكار وارد آب شود ،ممكن است مریض شود .جمع آوری مواد انتشار یافته
با سبد ها و سطل ها بي فایده است چون به پاک سازی آب کمک نميكند .با داشتن تجهيزات و
تعليمات مناسب ،نشتي های بوجود آمده در آب را ميتوان بطریق ذیل پاک نمود:

بعضي از مواد كه نفت را جذب ميكنند
عبارتند از :ريگ ،پشم ،ريگ ميده ،گل ،كاه ،
ساقه هاي بعضي نباتات وغيره.

قسمت آلوده شده توسط يك سد مصنوعي روي

يك ماشين كه بنام  Skimmerياد ميشود

آبي كه يك سر آن به كشتي وصل است ،ونهايت

قسمت آلوده را توسط پمپ مخصوص بداخل

دي ر به ساحل ،محصور ميشود.

يك تانك زباله در ميان خود ماشين ميكشد.

قسمت باقيمانده توسط مواد مختلفي كه برروي

بعد از انجام تمام كار هاي ياد آوري شده ،باقيمانده

آب انداخته ميشود ،تاحد ممكن جذب مي ردد.

مواد نشتي توسط آتش زدن از بين برده ميشود .گرچه
دود توكسيك توليد مي ردد ،اما از باقي گذاشتن آن
درآب بهتر است.
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اگر شما در عمليات پاكسازي يك انشتار نفت اشتراك مينماييد ،خود را حفاظت كنيد!
بدون توجه به اینكه شما یا جامعۀ شما مجبور به پاک کردن آلوده گي بوجود آمده هستيد ،یا از طرف یک کمپني برای انجام امر فوق
استخدام شده اید ،باید بدانيد که:
 نفت هميشه زهری است .تماس ویا تنفس آن به مشكالت جدی صحي منجر ميگردد ( به صفحه  542نگاه کنيد).
 حالل ها ایكه برای تصفيه بكار ميروند ،خود زهری اند و به امراض وخيمي ممكن است منجر شوند ( به صفحه 522
ببينيد).
 پمپ های فشار قوی ایكه برای دور کردن مواد نفتي از صخره ها بكار برده ميشوند ،ممكن است آنها را به گاز تبدیل کند.
در نتيجه تنفس آن آسانتر ميشود و سبب صدمه به شش ها ميگردد.
 کمپني های مسوول پاک سازی آلوده گي نفتي ،باید وسایل محافظتي را از قبيل :لباس ها ،دستكشها ،موزه ها ،دستگاه
های تنفسي ،عينک ها و کاله ها ،به شما تهيه کنند.
 کار طوالني مدتي در آبهای آلوده ،و یا تماس بيشتراز حد نورمال با حالل ها سبب افزایش خطر ابتال به امراض ميگردد.
بهتر آنست که در ساعات کمتری کار نموده و در جاهایي دور از گازات زهری ،در بين شفت های کاری استراحت نمایيد.

يك پالن محافظتي را براي حاالت اضطراري بسازيد
اگر شما در جایي زندگي ميكنيد که عمليات استخراج و تصفيه نفت در جریان است ،با جامعۀ خود برای ساخت پالن محافظتي کار
نمایيد ،تا بشود از صحت همه در هنگام حاالت اضطراری (مثل بوجود آمدن انتشار یا احتراق گازات) ،حفاظت نمود( .برای دریافت معلومات
بيشتر در مورد اجزای پالن محافظتي ،به صفحه  545مراجعه کنيد).
نقشۀ جامعۀ خود را تهيه كنيد
بخشي از پالن باید شامل شناسایي نقاطي باشد که احتمال وقوع حادثه در
آنجا ها زیاد است ،و همچنان دریافت منابعي که در هنگام وقوع حاالت
اضطراری از آنها استفاده خواهد شد .تهيه نقشه از اجتماع به این منظور
کمک ميكند.
با کمک دیگر افراد جامعه یک نقشه از جایيكه
زندگي ميكنيد ،ترسيم نمایيد ،که مناطقي مانند:
چاه های نفت ،نقاط استخراج ،پایپ الین ها،
تصفيه خانه ها ،زباله داني ها و دیگر منابع آلوده
گي و همچنين جاها ایكه از آن آب ميگيرید،
ساحات ذخيره و پرورش محصوالت زراعتي،
چراگاه های حيوانات و منابع جامعه در نقشه
مشخص شود.
در مورد قسمت هایيكه قبال انتشار نفت،
حادثات ویا آلودگي بودجود آمده صحبت نمایيد.
اثرات آن چه بوده است؟ جاها ایرا که در آن عالیم
انتشار نفت بمالحظه رسيده در روی نقشه نشاني نمایيد .بعد از آن ليستي از منابعي که در دست دارید تهيه کنيد .و ببينيد که چگونه ميشود
از وسایل در دست داشته در هنگام حاالت اضطراری استفاده نمود.
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با يكديگر مالقات نموده وپالن خود را بسازيد.

به چی چیزی نیاز داریم
 یک منبع آب باالتر از منبع آلوده گی و یا 
یک تانک ذخیرۀ آب.
 آب ذخیره شده هر  6تا  12ماه عوض

گردد.
 وسایل نقلیه تا مردم به ساحات امن منتقل

شوند.
 یک نفر یا بیشتر انتخاب گردد تا مردم
نزدیک به محل حادثه ،دولت و رسانه ها را در صورت
بروز یک واقعۀ عاجل ،خبر دهد.
 یک مکتب ،مسجد یا جای دیگر برای مالقات.
 استفاده از تلیفون یا مخابره برای آگاهی و
هشدار دهی به مقامات دولتی یا رسانه ها.
 شماره های تلیفون شفاخانه ها ،کلنیک ها
وکارکنان صحی نزدیک.

اشخاص مسؤول
احمد حارث
یاسر ،ناصر و ساره

تاکسی معروف ،الری انور

چگونه مسووليت را متوجه كمپني نموده بتوانيم
کمپني باید قبل از شروع عمليات استخراج نفت  ،یک ارزیابي تأثيرات محيطي ( )EIAرا انجام بدهد .این ارزیابي بيان خواهد کرد که
کمپني در صورت انتشار نفت در مورد آن قانونا مسووليت دارد .جستجو کنيد که چگونه جامعۀ محلي مي تواند از نتایج ارزیابي استفاده کرده
وکمپني را مجبور به انجام تعهدات خود کند .برای مثال :آیا شما ميتوانيد از کمپني بخواهيد تا پایپ الیني را که سوراخ شده است ،تا زمان
رفع مشكل آن ببندد؟ آیا کمپني به مردم آب آشاميدني تهيه خواهدکرد ،یا خسارات وارده به صحت و اموال مردم را جبران مي نماید یانه؟
(برای معلومات بيشتر در مورد  ،EIAبه ضميمۀ ب مراجعه کنيد).
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احياي مجدد زمين ها ايكه توسط نفت صدمه ديده اند
انتشار نفت برروی زمين ،اثرات طوالني مدتي از خود بجا ميگذارد .اگر زمين از آلوده گي پاک شده و برای چند سال به حال خود
گذاشته شود ،شاید امكان داشته شود که دوباره زمين احياء شده و قابل کشت شود .اما این به مدت زمان بسيار بسيار طوالني نياز دارد.
(برای معلومات بيشتر درباره چگونگي احيای زمين ،به فصل یازده وصفحه  412مراجعه کنيد).

یک طریق جدید برای پاک کردن نفت منتشر شده
بعد از یک انتشار تيل دیزل در ایاالت متحده امریكا ،از کمپني های مختلفي خواسته شد تا ببينند که چه کاری برای پاک
کردن آن انجام داده ميتوانند .تمام خاک های آلوده شده در اثر انتشار تيل بصورت پشته ها انبار شده  ،و برای هرکمپني یک
پشته از خاک آلوده سپرده شده بود که با آن کار کند.
یكي ازین کمپني ها  ،شرکت کوچكي بود که به پرورش و فروش سمارق اشتغال داشت .صاحب این کمپني قبال دیده بود
که سمارق ها ميتوانند در مناطق آفت زده  ،مانند ساحاتيكه از حادثات طبيعي خساره مند شده اند ( مثل جنگل های سوخته
شده)  ،دوباره برویند .او باور داشت که سمارق ميتواند زمين های مذکور ر ا دوباره احياء نماید .او بهمراه تيم اش مقداری از
ریشه های سمارق را گرفته و به منطقه رفتند .آنها محوطه را با سمارق فرش کردند و منتظر ماندند.
شش هفته بعد آنها با تعجب دریافتند که حادثۀ عجيب رخ داده است .خاک مذکور با سمارق های خيلي بزرگ پوشيده
شده بود ،که حتي بعضي به حدود سي سانتي متر نيز ميرسيدند .سمارق ها را باخود گرفته و برای انجام تست به البراتوار
فرستادند .نتایج نشان داد که سمارق های مذکور حاوی هيچگونه اثری از مواد زهری وکيمياوی موجود در ترکيبات نفتي
نيستند .سمارق ها خاک را بكلي پاک نموده بودند.
بخش جالب این داستان بعدا اتفاق افتاد .بعد از آنكه سمارق های به پخته گي رسيدند ،مگس ها به آنجا آمده و
تخمگذاری کردند .کرم ها پيدا شدند ،پرندگان به آنجا حجوم آورند و همچنان بعضي حيوانات کوچک شروع به خوردن سمارق
و کرم ها نمودند .پرنده های و حيوانات تخم های نباتات را به این محل انتقال داده و نباتات شروع به روئيدن کرد .این پشتۀ
ملوث و آلوده با کثافات به یک به باغي پر از حيوانات و نباتات تبدیل شد.
این روش بصورت تجربوی کار داد ،اما هيچ کس هنوز نميداند که آیا این روش در تمام وضعيت ها و در تمام مناطق کار
خواهد داد یاخير .تحقيقات بيشتری الزم است تا فهميده شود که آیا سمارق ها یا کدام داروی طبيعي دیگری ميتواند آلوده گي
های نفتي را از محيط پاک کند یا نه.
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عدالت محيط زيستي
یكي از محدود راه ها ایكه برای محافظت از حيات ساکنين مناطق غني از نفت وجود دارد ،اینست که باید مطمئن شد که هر کسي که
منابع نفتي را کنترول ميكند ،کار خود را طوری پيش ببرد که از ایجاد خطر برای صحت مردم جلوگيری شده و برای ایشان امكانات مفاد
فراهم گردد .چون نفت ارزش زیادی دارد ،ایشان ثروت زیادی دارند تا این کار را انجام دهند.
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زنان در مقابل استثمار نفتي اعتراض ميكنند
دلتای دریای نایجر در کشور نایجيریا زماني یكي از بارور ترین زمين های دنيا بود ،با مقدار زیادی ماهي ،حيات وحش و
فارم های سالم زراعتي .وقتيكه کمپني های نفتي به این منطقه وارد شدند ،وعدۀ ثروت و امكانات به همگان دادند .اما بعد از
گذشت سي سال ،کمپني ها به وعدۀ خود عمل نكردند .طوریكه یک زن نایجيریایي ميگفت " :ما خيلي ها خشمگين هستيم.
از سال  2174زماني که کمپني به اینجا آمد ،آنها ما را از تمام امكانات زندگي محروم ساختند .ما هيچ چيزی برای عرضه
نداریم بجز نشان دادن آلوده گي ها بوجود آمده در رودخانه ها و نهر ها ،تخریب مزارع وجنگل ها ،و صدای مخرش شعله های
گاز .ما هيچ اميدی نداریم  ،درحاليكه آنها ميليون ها دالر را از درک این هدیه ایكه خداوند به ما داده بدست مي آورند .آنها هيچ
توجهي به گریه های ما ندارند".
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زنان نایجيریایي یک کمپاین اعتراض صلجویانه را با حضور نمایندگان تمام قبایل موجود در منطقه ترتيب دادند .این زنان
از شرکت "شفرون -تكساکو" ،یكي از کمپني های عمدۀ نفتي که در حوزه کار ميكند ،و امكانات کار را بوجود آورده ،منابع را
برای تعليم و تربيه ،آب ،برق و انكشافات اجتماعي فراهم مينماید .همچنان ایشان خواستار پرداخت تاوان برای تمامي خساراتي
شدند که کمپني بار آورده است.
کمپني از دولت خواست تا با مشت آهنين جواب آنها را بدهد .پوليس و نظاميان زنان را با گاز اشک آور هدف قرار دادند،
لت وکوب نموده و آزار و اذیت رساندند .تعداد زیادی زخمي وحتي کشته شدند .اما مردم با خالقيت و جدیت بيشتری به مقابله
پرداختند .بعضي ها به اشغال مراکز کمپني پرداختند ،عدۀ دیگری ترمينال اصلي صادارات را بسته کردند ،و صدها نفر دیگر
کنترول چهار ستيشن واقع در دلتای دریای نایجر را بدست گرفتند تا مانع خروج کشتي ها شوند .کمپني حدود صد هزار
دالر را روزانه به اثر از دست دادن کنترول خود بر ستيشن ها و ترمينال  ،از دست ميداد.
کمپني نفتي باآلخر ه مجبور شد تا تسليم شود .موافقه نمودند تا تعداد زیادی کار بوجود آورده و پروگرام قرضه های
کوچک را برای زنان ایكه ميخواستند شغلي را شروع کند ،براه اندازند .همچنين در قسمت ساخت مكاتب ،شفاخانه ها ،تهيه آب
وبرق به دهاتيان کمک نماید.
اقدامات بيرحمانۀ شرکت های نفتي و دوستان شان در دولت نشان داد که آنها از هيچ کاری برای اضافه نمودن سود خود
ابا نميورزند .کار زنان نایجيریای الگوئي برای تمام مردم جهان شد تا خواستار سهم عادالنه تری از سود آمده از صنعت نفت
شوند ،و قسمت شان تنها رنج و محنت نباشد .در غير صورت ،آنها رشد صنعت نفت را بكلي متوقف خواهند کرد.

نفت و قانون
تعدادی زیادی از کشور ها قوانيني را برای حمایه از مردم ،منابع آب و حيات وحش از شر مواد آلوده کننده تصویب ميكنند  ،تا شرایط
زندگي وکار بيخطر را مهيا نموده بتوانند .قوانين بين المللي و ساحوی نيز وجود دارد که کمپني های نفتي را در قبال هرگونه خسارۀ وارده
مسوول ميسازد .اما این قوانين وقتي مؤثریت دارند که مردم با یكدیگر متحد شده و آنها را مجبور کنند تا به تعهدات خود عمل نمایند.
(برای معلومات بيشتر در مورد قوانين بين المللي ،به ضميمۀ ب مراجعه کنيد).

شكایت برعليه کمپني تكساکو ()Texaco
وقتي شرکت نفتي تكساکو برای استخراج نفت به اکوادور قدم گذاشت ،مردم کوفان نمي دانستند که این شرکت امریكایي
باعث بربادی زندگي شان خواهد شد .برای مدت  24سال ،کمپني ميليون ها ليتر آب ملوث و مواد زهری را بداخل محيط
ریخت.
رودخانه ها ایكه زراعت این مردم را برای نسل های متمادی آبياری ميكردند برای منابع غذائي غير قابل استفاده شدند.
مردم روزانه ساعات زیادی را برای یافتن آب نوشيدني و پيدا کردن شكار مصرف مينمودند .تعداد زیاد مردم بخاطر تخریبات
بودجود آمده منطقۀ سكونت خود را ترک نمودند .رهبران کوفان ميگفتند که تكساکو شكل زندگي سنتي آنها را ازبين برده و
سبب مریضي هزاران نفر گردیده است .نفوس مجموعي کوفان از  25444نفر به  544نفر تقليل یافت.
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قربانيان آلودگي های تكساکو دسته ای را بنام "جبهۀ متحد برای دفاع از آمازون" تشكيل دادند .آنها مواظبت های طبي
را برای کسانيكه سخت مریض شده بودند فراهم آوردند .در راه اندازی تحقيقات و مطالعات برای ثابت نمودن اثرات مضر
فعاليت های تكساکو بر صحت مردم و محيط کمک کردند .با فعالين موجود در پایتخت (کویتو) و تعدادی از حقوق دانان در
ایاالت متحده در تماس شدند .آنها بصورت مشترک یک پالن را طرح نمودند .رهبران و فعالين با پای پياده ،با استفاده از قایق و
توسط طياره خود را به شهرک نيویارک در ایاالت متحده رساندند تا طرح دعوای یک مليارد دالر را بر ضد شرکت تكساکور
تسليم محكمه نمایند.
تكساکو کوشش نمود تا دعوا را رد نماید .کمپني ادعا ميكرد که این دعوا باید در محكمۀ اکوادور فيصله شود چون آلوده
گي محيطي در اکوادور اتفاق افتاده است .فعالين ميترسيدند که قضيه به اکوادور ارجاع داده نشود ،چون حاصل کردن عدالت در
آنكشور خيلي سخت بود.
آنها به قاضي شرح دادند که تصميم آلوده کردن آمازون در داخل ایاالت متحده امریكا گرفته شده است .قاضي موافقه کرد
تا به ایشان گوش فرا دهد .این اولين باری بود که رسيدگي به یک قضيۀ بين المللي در یک محكمۀ امریكائي قبول ميشد!
رهبران کوفان خيلي خوش بنظر ميرسيدند.
برای مدت  24سال تكساکو برای رد کردن دعوا کوشش نمود .یک قاضي جدید دوسيه تصميم گرفت تا موضوع به
اکوادور ارجاع داده شود ،اما اگر فيصله صورت گرفته شده عادالنه نبود ،مشكل دوباره به نيویارک ارجاع داده شود .قضيه هنوز در
محكمه در جریان است .رنج مردم تا زمانيكه مواد توکسيک به جنگل ها دفع ميگردد ،ادامه خواهد داشت .تالش و اصرار شان
بر اجرای عدالت و به محاکمه کشاندن تكساکو سبب شد که مردم زیادی از تالش های ایشان درس بگيرند ،و متوجه شوند که
صنعت نفت چه ضرر هایي را ميتواند به بار آورد .این کار همچنان شرکت تكساکو و دیگر کمپني های نفتي را مجبور کرد تا از
روش های بهتری برای استخراج وتصفيۀ نفت استفاده کند.

