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جااری داد و ده اا جان جاان خااد را از دسا  در روزهای اخیر بدنبال بارش های سیل آسا، سیل در اکثر استان ها 

 هاا، خاناه هاای مارد. و    جااد  ،جاسیساجی ،و زیر بناهای اقتصادی ، آمار جان باخته گان در حال افزایش اس دادند

جصایری واقعی از  و قلب ا را منقلب و احساسات انسانی را جریحه دار می کند ،سیل جصاویرخسارت جدی دید  اند  

   دکنیک سرمایه داری پیرامانی در حال بحران را منعکس می

هزاران جان طافان، سانامی، زلزله و غیر  هر ساله گرد و غبار، سیل،  بحران کم آبی، معضالت زیس  محیطی، چان

دولت اای ، جاسا  فجایع زیس  محیطای  گیردرا میمردمان جامعه  و در کل جحتانی جامعه اقشار، طبقه کارگر نفر از

فجاایع واقعیا  ایان اسا  کاه ولی  از قدرت بشری اس نامید  می داد که خارج سرمایه داری حاادث غیر مترقبه 

 ع زماین هساتند بزیاد هم غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی نیستند آن ا محصال ب ر  برداری غیر منطقی از مناا «طبیعی»

دالیل اصلی سیل نه غیر طبیعی بلکه دخال و جصارغ غیار کاردناسای در بساتر و حاریم رودخاناه، جشریاب پاداش 

ناسی در اطراغ و بستر رودخانه ها و    ، ساخ  و سازهای غیر کاردفرسایش خاکگیاهی، جشریب جنگل ا و مراجع، 

  بادد می بادد که نتیجه دستکاری غیر مسئاالنه طبیع  به خاطر ساد می 

سیل این سرمایه داری پیرامانی بدلیل اضمحالل زیر بنائی جامعه نتایج بسیار م لکی برای بشری  باجاد آورد  اس   

نیاروی کاار در جامعا    قرباانی میکناداس  کاه انساان ا را پیرامانی  سرمایه دارینیس  که انسان ا را می کشد بلکه 

سرمایه داری کاال اس  و ارزش این کاال در جامع  سرمایه داری نیز همچان هر کاالی دیگری از میزان کار اجتماعا 

 یاا و  انیالز. که برای بازجالید آن صرغ می داد جعیین می داد  به عبارت ب تر ارزش نیروی کار در هر مقطاع زما

 بیشتری هزینه کاال این بازجالید قطعا داری سرمایه متروپل کشارهای در  باد خااهد متفاوت( مششص کشار) مکانی

 سارمایه پیراماانی کشاارهای در ولای  داد می قائل بیشتری اهمی  آن حفظ در لذا باالس ، آن ارزش و میدارد بر

باه هماین خااطر  .نگ داری آن از اهمی  قابل جاج ی برخاردار نیس ذا مااظب  و ل اس ، پائین آن جالید باز هزینه

و جرکیه جاان د  هاا هازار  ، پاکستانزلزله در کشارهایی چان ایرانسیل، فجایع زیس  محیطی همچان  دراس  که 

هزار نفر زخمی و سه میلیان بی خامان ددند   هزار کشته، صد 85 1384در سال    در زلزل  پاکستاندادگرفته مینفر 
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هف  یا هش  نفر جان خاد را از جن ا  1989، 1992، 1994ولی در زلزله های مشابه در کالفرنیا در آمریکا در سال ای 

 دس  دادند 

برای ب تر رودن   بگسلداس  از چنین پدید  هائی  نمی جااند، گریبان خاد را جا زمانی که جح  سلطه سرمایه ی بشر

برای جامین انااع نیازهای خاد از طریق دگرگاانی  با ناع زندگی خاد وزیس  محیطی که چگانه انسان  فجایعددن 

زمانی که جالید صارفا بارای جاامین نیازهاای کنیم  ، رجاع سازدکل جامعه را دگرگان می مداو. طبیع  و به جبع آن

در راساتای بار طارغ کاردن جالیاد ناه جن اا  ،داردغیار از اماروز دکل دیگری طبیع   ازانسان  استفاد اس ،  جامعه

و  طار کلیولی در نظا. های طبقاجی به   هس  نیازهای جدید نیزدر خدم  خلق س  بلکه هم زمان انیازهای بشری 

 داریدر جامعاه سارمایه می داد  در نتیجاه وارونه -دیالکتیک جالید   -این رابطه بطار اخص سرمایه داری  نظا. در

ناه باه طبیعای مای باداد،  داالاد نیازهای قدیمی و ایجاد نیازهای جدید بار  در راستایجالید ارزش های مصرفی که 

مای دااد  اگار بشاااهیم فار  باین ارزش مصارغ و  جبدیلهدغ جالید جن ا ارزش مبادله به جالید بلکه هدغ عناان 

از  نیازمندیهیچ بر طرغ کردن  ارزش مبادله به  جستجا و حرص و آزس  که این ا بیاوریم، زبانارزش مبادله را به 

 سااداس   به این جرجیب  ساد باد  حداکثر در راستای کسب ، بلکه بیشتر نشد  اس  منت یلحاظ طبیعی یا اجتماعی 

ناابادی  اس  که نتیج  آن منت ی دد ع طبیعی باستفادۀ غیر منطقی از منا جالید پدیدار دد  و بهن ایی به عناان هدغ 

   باد  اس و جشریب محی  زیس  

جبدیل جامعه د روندان اقشار جحتانی و برای نه جن ا برای طبقه کارگر بلکه به یک معضل جدی  فجایع زیس  محیطی

در  اساالمیننگاین باارووازی دد  اس   اضمحالل زیر بنائی سرمایه داری پیرامانی از سائی و سیاست ای ارججااعی 

جن ا جامعا  کمانیساتی اسا  کاه مای جااناد پدید  را صد چندان کرد  اس    عاارض اینقبال مسائل محی  زیستی 

 خااهد باد  تر بلکه رفا  انسان اشساد بینه  مالکفجایع طبیعی را به حداقل ممکن برساند، چرا که در آن جامعه 
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