
 

 
 

  
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 

 مارکسِ اکوسوسیالیست 
ای در معرفی و بررسی کتاب »اکوسوسیالیسمِ کارل مارکس: پرونده

 ی کوهی سایتوسرمایه، طبیعت و نقد ناتمام اقتصاد سیاسی« نوشته

 

 گزینش و ترجمه: محمدرضا جعفری

 



 

 
 

 مارکسِ اکوسوسیالیست  1

 سال  در  را  خود  دکترای   ژاپن  اوزاکای   دانشگاه  سیاسی  اقتصاد  استاد  1سایتو   کوهی

 آکادمی  در  مهمان  محقق  عنوان  به  مدتی   و  گرفت   برلین  در  هامبولت  دانشگاه   از  2015

 اقتصاد  دانشیار  حال   او  شد.   کار  به  مشغول   بورگ نبراند   -برلین  انسانی  علوم  و  علوم

  مارکس  نقد  »ظهور  مانند  او  از  مقالتی  و  نقدها  است.  ژاپن  اوزاکای   دانشگاه  در  سیاسی

  شده  منتشر  ریویوانتلیم  در  «مارکس  شناسیبوم  های دفترچه»  و  مدرن«  کشاورزی   رب

   است.

 و  مارکس  کامل  آثار   مجموعه  ی پروژه  در  18  جلد  ویراستار  عنوانبه  اکنونهم  او

  مشغول   کار  به   است  مارکس  طبیعی  علوم  دفترهای   از  برخی  شامل  که   2مگا،   انگلس،

   است.

:  مارکس  اکوسوسیالیسمِ  عنوان  با سایتو  کتاب  2018  سال  در  ریویومانتلی   انتشارات
 یجایزه  ی برنده   کتاب  این  کرد.  منتشر  را  سرمایه، طبیعت و نقد ناتمام  اقتصاد سیاسی

 کتاب  این  بررسی   و   معرفی  به  پرونده  این  در  است.   شده   3دویچر   تامارا  و  ایزاک  یادمان

  پرونده این آغازین بخش پردازیم.می   مارکس  اکولوژیکی تفکر شناخت در آن اهمیت و

 اختصاص  سایتو  با  وگوییت گف  با  همراه  آن  به  نسبت  هادیدگاه   برخی  و  کتاب  معرفی   به

  هانا  و  لووی   میشل  ، کنگال  کان  برکت،  پل  های نوشته   پرونده  بعدی   های بخش  در  دارد.

 خواند.  خواهیم  سایتو کتاب بررسی در را هولمان

 

  

 
1 Kohei Saito 

2 MEGA: Marx-Engels-Gesamtausgabe 
3 Deutscher Memorial Prize 2018 

 ی نویسنده  و  تاریخدان  افتخار  به  که  است  سالنه  ایجایزه   دویچر   تامارا  و  آیزاک  یادبود   یجایزه 

  منتشر  انگلیسی   زبان   به  که   جدیدی   کتاب  به  دویچر   تامارا   همسرش   و   دویچر   آیزاک   لهستانی   مارکسیست

  داده   «مارکسیستی  سنت  پیرامون  یا  در  جدید  ینوشته  ترینبدیع   و  بهترین  از  باشد  اینمونه »  و  شده

  .دارد ادامه تاکنون 1969 سال از جایزه  این  اعطای  .شودمی

https://pecritique.com/2022/04/24/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/
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 : است نوشته کتاب نیا یمعرف در ویویریمانتل

نویسنده  آثاری که شاید مهم کارل مارکس  اقتصاد ترین و برجستهی  بر  نقد  ترین 

محورِی کامل گرایی، یعنی انساندر جهان باشد، همواره با اتهام پرومته ی  یبورژواسیاسی  

ی و گرایش به تولیدِ نامحدود و ارجحیت تکنولوژی بر طبیعت مواجه بوده است. برپایه

ی انسان بر جهان طبیعی داشت تا نیازهای این اتهامات مارکس باورِ ذاتی به لزوم غلبه

فراوانی و رضایت ساخته شود. جهانی که   از  یابد و جهانی جدید  پایان  در آن مادی 

سرمایه با  نه  سوسیالیستی -سو-هرخواهِ  مرج وهرجداری  طبیعت  اقتصاد  با  بلکه  رو 

نتیجهریزی برنامه  در  است.  گرفته  قرار  سلطه  تحت  که  شده  است  اتهامی  چنین  ی 

ها  مارکس هم از سوی طرفداران محیط زیست و هم از جانب برخی اکوسوسیالیست

گرفته به نحوی که حتی بسیاری از آنان تمام نظرات او را  ی شدید قرار  مورد حمله

 شمارند. مردود می

ی کوهی سایتو زیر پای چنین اتهاماتی را خالی نوشته  اکوسوسیالیسمِ مارکسکتاب  

دفترچهمی  به  رجوع  با  همچنین  و  مارکس  اصلی  آثار  در  کاوش  با  سایتو   ی کند. 

حال ترجمه و انتشار است، و با مدد از های او در علوم طبیعی، که اخیرا در  یادداشت

کند که مارکس بحران  رکت، استدلل می فاستر و پل بتحقیقات محققانی چون بالمی 

 دانست.  داری میی بالفصل سرمایهمحیط زیستی را درونی و عارضه

ی اکولوژی بر مبنای منابع  کتاب سایتو که تفسیری تازه از نظرات مارکس در حوزه

رو مهم است که در مواجهه  مباحثات مارکسیستی کرده است امروزه از آن  جدید را وارد 

فاجعه بحران  بیبا  و  نمیسابقه بار  محکم  نظرِی  چارچوب  یک  بدون  اقلیمی،  توان ی 

پروژه   رای بحلی  راهِ مبنای  بر  پایدار  بحران و ساخت جهانی  مارکس ساخت.  پایان  ی 

 هد بود.    جهانی که ضرورتاً اکوسوسیالیست خوا

 

 اند: نوشته چنین  مارکسیست نویسندگان از برخی کتاب این اهمیت در

 

ی نوشته   اکولوژِی مارکسهای  با نام  2000و    1999های  با انتشار دو کتاب در سال

)ترجمهبالمیجان اکبرمعصوم شدهفاستر  و  ی  دیگر.م(  نشر  طبیعتبیگی،  و    مارکس 



 

 
 

 مارکسِ اکوسوسیالیست  3

ی جامعه و طبیعت از دیدگاه مارکس  ای در درک رابطهتازه   ی پل برکت، موجنوشته 

به گفته  بآغاز شد که  زاویهی  از  را  رابطه  الزامات رکت »این  و  مناسبات طبقاتی  دید 

 کند«. رهایی نوع بشر بررسی می 

های متقدم  این دو کتاب مهم، انتشار کتاب کوهی سایتو، که شامل نوشته   ی در ادامه

مارکس است، این موج را تقویت کرده است. این کتاب که بر مبنای   ی و انتشارنایافته 

ی مشغولیت او در ویراستاری آثار مارکس در همین پروژه و مطالعات سایتو و در ادامه

فاستر نوشته شده تز دکترای او  و بالمی  رکت بر اساس گسترش و تعمیق مباحثات ب

 بوده است.  

طرز کامالً ی مارکس به اش در آثار منتشرشده و نشده سایتو بر اساس مطالعات دقیق

جانبه و جامع از نقد مارکس بر درکی همهتوان  کند که »نمیای استدلل می کننده قانع 

ی او را نادیده گرفت«. بر اساس اگر ابعاد اکولوژیکی پروژهاقتصاد سیاسی به دست آورد  

است که جایی مهم و اساسی    مند نظامنظر او »نقد اکولوژیکی مارکس حاوی سرشت  

ی او پیرامون سرمایه به خود اختصاص داده است«. مطالعات او نشان در تمامیت پروژه 

ویری از ی جامعه و طبیعت برای مارکس مهم بوده است بلکه تصتنها رابطهدهد نهمی 

عمیق و  تحول  بررسی  چگونگی  با  و  زمان  رابطه، طی  این  از  مارکس  درک  تر شدن 

دهد. محتوای کتاب او و بررسی این تحول  کشفیات جدید در علوم طبیعی، به دست می 

دهد که هایی قرار می ی کتابو نگاه مارکس به طبیعت، کتاب کوهی سایتو را در زمره 

 را بخواند. باید آن هر اکوسوسیالیستی می 

 گرا یان آنگس، نویسنده و فعال چپ 

ی اجرایی  داری و از بنیانگذاران و اعضای کمیتهسردبیر سایت اقلیم و سرمایه  

 المللِ اکوسوسیالیستی بین 

 

 
  بحث  ویژهبه   مارکسیستی،  ی در نظریه  عمیق  دانش  کتاب سایتو مهم است زیرا به 

 و مهمی   جدید  منبع  سایتو.  است  شده  مسلح  اکولوژی   و  ]ارتباط[ مارکسیسم  مورد  در

اکولوژی که قرار است    در  مارکس   های یادداشتدفترچه:  کندمی  وارد  بحث  این  در  را
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اواین  نتیجه.  زودی منتشر شوندبه بوم  از  ای تازه  تفسیر  که  ارائه میمارکسِ    دهد، گرا 

کامالً   معاصر،  داری سرمایه   اکولوژیکی  و   اقتصادی   های بحران  به   توجه  با   تفسیری،

 .هنگامهب

 ی کتاب مارکس در حاشیه کوین بی اندرسون، نویسنده 

 

نوشته  مبنای  بر  سفری سایتو  او  تحقیقات  تطور  سیر  و  مارکس  خود  از  هایی 

اکولوژی در تفکر مارکس و   ی کند که طی آن اهمیت مسألهانگیز را آغاز میهیجان

 شود.در نقد اقتصاد سیاسی به تصویر کشیده می  اشی ناتمامپروژه

 ی کارل مارکس ی کتاب درآمدی بر سه جلد سرمایهنویسنده   شنریایهمایکل 

 

 لحاظبه   و  گیر نفس  و  ناپذیرخستگی   جدل  این  در  پیچیده،  فلسفی  تحلیل  این  در

  یانتقاد  تی مشغول  یوستگ یپ  ردِ  هم   ،یاکننده قانع   طرزبه   و  مهارت  با  سایتو  ظریف،  نظری 

 دیعقا  از  او  گسست  هم  و  دهدیم  نشان  را  عتیطب  و   انسان  تعامل  به  نسبت  مارکس

 ی سو   به  کیتکنولوژ  شرفتیپ   به  ییا یاتوپ  ی نگاه  از  او  جهت   رییتغ  :را  اشه یاول  یفلسف

  بر   حیتصر  با   تویسا  . هیسرما  انباشت  در   یکیاکولوژ  ی هاتیمحدود  به  روزافزون  یآگاه

 یهاکنش   و  عتیطب  تحول  که  ی فردمنحصربه   خیتار  علم  بر  مارکس  یشگیهم  تعهد

  اعم  او  ی نشده   و  شدهچاپ  ی هانوشته   ی همه  از  خالقانه  دهد،ی م   ربط  هم  به   را  یانسان

 تعامل  ی گرابوم   قاً یعم   تی ماه  تا  کند ی م   استفاده   یشخص  ی هاادداشتی   و  نامه  و   کتاب  از

   که  ییهاب یآس  بر   زش یتندوت  نقد   و  مارکس   یخیفراتار  تیروا  در  را  عتیطب   -انسان

 درک   ارزشمند  کتاب  نیا  .کند  میترس  است  کرده  وارد  عتیطب  بر  ی داره یسرما  انباشت

 ی ها جنبه  از  چهاردهه  طول  در  مارکس  ی فکر  کار   مختلف  ی هاجنبه  از  را  ما

 گری د  ِیگذارارزش  ی برا  نهدی م   شی پ   ییمبنا  و  بردی م  فراتر  او  تفکر  یطیمحستیز

  تویسا  کتاب  مارکس،  خود  ی هیسرما  همچون  .مارکس  از  یستیالیاکوسوس  ی هاخوانش

 . است قیدق ی مطالعه و کاوش ی برا  که خواندن ی برا فقط  نه

 آینده  حال، گذشته،: دولت ی نویسنده انگلستان؛ لنکستر، دانشگاه جسوپ، باب
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 های اکوسوسیالیستی کارل مارکس نگرش

 گو با کوهی سایتوودر گفت

  در  مهلک اختالل  از  مارکس  رادیکال  بحثی پیرامون درک»

ی  داری با نویسندهدست سرمایهبه طبیعت  جهانی  متابولیسم

 « اکوسوسیالیسمِ کارل مارکس کتاب 
 

 گرا؟زیست محیط  اینکه یا انقالبی کمونیست، بود؟ چه مارکس کارل

 

نویسید که ی کتاب خود، اکوسوسیالیسم کارل مارکس، میشما در مقدمه 

ها، مارکسیستگرایان، و حتی بسیاری از  های متمادی، محیط زیستبرای سال 

پرومت نگرشی  دارای  مارکس  که  بودند  باور  این  بههبر  بود  که دیدی طوریای 

داری داشت. این نوع غیرانتقادی نسبت به گسترش فناوری تحت نظام سرمایه 

 نگاه ]نسبت به مارکس[ از کجا آمده و چرا تا همین اواخر دوام داشته است؟ 

های در سال را به پایان نبرد. مارکس    سرمایهیک دلیل واضح این است که مارکس  

عمرش   را  پایانی  طبیعی  علوم  یافتهمشتاقانه  نشد  قادر  اما  را  خواند،  جدیدش  های 

ادغام کند. اگرچه او قصد داشت موضوعات اکولوژیکی را در جلد   سرمایهتمامی در  به

زمین تشریح کند، اما چندان در این   اش پیرامون رانت ویژه در بازنویسی نظریه سه، به 

نیز در زمان حیات او به چاپ نرسید. درعوض   سرمایهراه پیش نرفت و حتی جلد دوم  

دفترچه زیادی  تعداد  تنها  به  یادداشتمارکس  خود  از  طبیعی  علوم  گذاشت.  در  جا 

را ها  ها توجهی حقیقی نکرد، امروزه هم افراد زیادی آنمتأسفانه کسی به این دفترچه

مگا،   ی ها در بخش چهار پروژهزمانی طولنی تا انتشار آنخوانند و حتی برای مدتنمی

 بودند.    منتشر هم نشده 
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ی من آنچه به مارکسیسم سنتی معروف است  چرا این غفلت اتفاق افتاد؟ به عقیده 

ی ماتریالیستی مارکس همچون یک سیستم دیالکتیکی بسته برخورد کرد که با پروژه

  معنا،  اینرا در جهان، از جمله طبیعت و تاریخ انسان را توضیح داده است. به   زیچهمه

آنکم   حتی  و  او  اقتصادی   های نوشته دست   به  کافی  توجه  هامارکسیست  از    به   تر 

 . نکردند   کنند،می   مستند   را  مارکسی  سرشت ناکامل سرمایه   که  ]دیگر[ او،  های دفترچه

کردند. کسانی که امروز این قرائت مطلق را رد میهایی که  البته بودند مارکسیست

می  شناخته  غربی«  »مارکسیسم  عنوان  آنها  تحت  که  هنگامی  حال  این  با  شوند. 

پایه عنوان  به  را  انگلس  دانستند  مردود  را  سنتی  گمراهمارکسیسم  ی کنندهگذار 

اشتباه نقد  به مارکسیسم سنتی به شدت مورد سرزنش قرار دادند چرا که از دید آنها او 

بر جامعه  مارکس  سرمایهدیالکتیکی  سامانه ی  به  را  داد.  داری  تعمیم  علمی جهان  ی 

مارکسیست  وقتی  طبیعت متعاقباً  دیالکتیک  و  انگلس  غربی  طرد  های  را  کردند  اش 

گونه، تعامل  ی طبیعت و علوم طبیعی را نیز از تحلیل خود کنار گذاشتند. بدین حوزه

 نشد.      های سنتی و هم غربی دیده  طبیعی هم از سوی مارکسیستجدی مارکس با علوم  

به قدرت جامع  امروز، کسی دیگر  نظریهفننگر و همهاما  اعتقاد حریف  ی مارکس 

ی فکری  دار بودن پروژهی مگا مشغولیت مارکس را با علوم طبیعی ]و ادامهندارد و پروژه

های مارکس باید رویکردی ی مواجهه با متن رو ما برادهد. ازینوضوح نشان می او را[ به

شکلی مارکس به   بازی  کار بردن پروژهجایگزین پیدا کنیم که این فرصتی است برای به 

  های اقتصادی و نیزنوشتهسازنده با مواد خام جدید. به بیان دیگر، با نگاهی به دست 

می دفترچه طبیعی،  علوم  در  او  نقد  های  بسط  و  تعمیم  چگونگی  مارکس  از  توان 

سرمایه بر  را  بیست اکولوژیک  قرن  در  این ضروری داری  آموخت.  وظیفهویک  ی ترین 

هنگامه  در  است  امروز  چپ  نظری  و  سرمایهعملی  نظام  تحت  بشریت  که  داری  ای 

 ر جهان روبرو است. محیطی در سراسهای جدی زیستولیبرال با بحرانن

ادامه در  شما  تالشکتاب  سوی ی  از  گرفته  صورت  های 

جان اکوسوسیالیست و  برکت  پل  چون  نقد فاستر،  بالمی    هایی  نجات  وقف 

کنید تحلیل است. به چه دلیل فکر می داری شده  اکولوژیکی مارکس بر سرمایه 
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است ]و به گرایان مهم  ها و محیط زیستاکولوژیکی مارکس امروزه برای چپ

 آید[؟ کارشان می 

  از سوی فاستر  که  است   «متابولیک  شکاف»  ی آشکار نظریه  ی ادامه  من  رویکرد  بله،

 در   متابولیک  شکاف   مفهوم   از  دفاع  من  کتاب  اهداف  از  یکی  و  شود،می   حمایت  برکت   و

امروزه دیگر کامالً روشن است که تولید و   . است  مور  دبلیو  جیسون  اخیر  انتقادات  برابر

سرمایه در  انبوه  بحران مصرف  موجب  و  دارد  جهان  دورنمای  بر  عظیمی  تأثیر  داری 

می بنابراین،اکولوژیکی   عملی  ی مطالبه   یک  با  باید  نیز  مارکسیستی  تئوری   شود. 

  ترسیم کند.  را  داری سرمایه  از  فراتر  پایدار  ای جامعه  تا  دهد  پاسخ  وضعیت  به  مشخص

است.   پایدار  تولید  برای   مادی   شرایط  با  داری سرمایه  اساسی   بینش   این  ناسازگار 

 . است اکوسوسیالیسم

یک تحلیل بسیار   دهداین همه چیز را تغییر میبه باور من، نائومی کالین در کتاب  

قانع و  ایده ملموس  بازسازی  چگونه  اینکه  از  شکاف  کننده  مارکسیستی  متابولیک ی 

پروژهمی  یک  از  تصویری  بیستتواند  قرن  در  اکوسوسیالیستی  بهی  دهد دست  ویک 

نشان می  او  است.  امروز در حال ظهورند که  هایدهد چنین جنبشفراهم کرده  تا  ی 

کند، برای دستیابی به  طور که او استدلل میاهداف آنها ارزش مبارزه را دارد. همان

سانتیگراد تا پایان قرن، کاهش قابل توجه و با مقیاس   ی جهباقی ماندن دما زیر دو در

بال در انتشار کربن از همین حال و به طور سالنه ضروری است. اما این خواسته برای 

دانند چنین  ها قابل پذیرش نیست چون آنها می داری جهانی و شرکت نخبگان سرمایه 

 گار است. ای با شرایط لزم برای انباشت سرمایه ناسازپروژه

که توافق پاریس برای دستیابی به کاهش موردنیازِ انتشار  ست  ابه همین دلیل هم  

کربن ناکافی است. با این حال ترامپ همین سطح از کاهش کربن را نیز نپذیرفت. ما  

کفایتی کامل نخبگان جهانی برای اتخاذ هرگونه اقدام جدی اغلب به خوبی شاهد بی 

ولیبرالیسم ایم. باید بدانیم مشکل نه صرفاً نهای گذشته بوده اقلیم در دههدر برابر تغییر  

همین  سرمایهکه  از طور  آشکارا  اکنون  کالین  هم  دلیل  همین  به  است.  داری 

از  فروتنی  با  که  دموکراتیک  اکوسوسیالیسم  از  جدیدی  شکل  »آن  اکوسوسیالیسم، 

دربارهآموزه بومیان  در  های  امروز[  ]نسل  وظایف  نسلی  ارتباط  مقابل  و  آینده  های 
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رسد بهترین نما از یک بقای آموزد و به نظر می ی اَشکال زندگی می متقابل میان همه

ها باید حل کند. تضاد و ستیز )آنتاگونیسم( بین سبزها و سرخجمعی است« دفاع می 

 شود.  

 طبیعت   و  بشر  نوع  بین   متابولیسم  از   مارکس  یایده  بر  شما   کتاب  اول  ینیمه

 شکاف  ینظریه  هااکوسوسیالیست  چگونه  بگویید  ما  به  است.   متمرکز 

 کار  به  هستیم  آن   شاهد  که  اکولوژیکی  متعدد  هایبحران   در  را  متابولیک

 دارد؟ اکولوژیکی ینظریه  انواع دیگر با تفاوتی چه مارکس ینظریه بندند؟می

تشخیص داد و استدلل طور انتقادی نیروی ویرانگر سرمایه را  روشنی و به مارکس به 

ناپذیری شرایط مادی  طور بازگشت کرد که اختاللت در متابولیسم جهانیِ طبیعت به

ی ی غارتی که ذاتیِ توسعهشاخصه   رد.بَی آزاد و پایدار انسانی را از بین می برای توسعه

 . شودی آینده منجر نمی است به پیشرفت به سوی جامعه  ی نیروهای مولددارانهسرمایه

ی جاودان طبیعی مارکس تالش کرد تحلیل کند که چگونه منطق سرمایه از چرخه

های جوراجور در تعامل متابولیک شود و درنهایت باعث ایجاد ناهماهنگیمنحرف می 

طور که مشهور است، او تحلیل خود را از این موضوع  شود. همانبین بشر و طبیعت می 

( کشاورزی مدرن Raubbauلیبیش از ]نظام[ غارتِ )با رجوع به نقد یوستوس فون  

گفت ]این نظام[ هر اندازه که بتواند مواد مغذی را از خاک برداشت  انجام داد که می

بی می  را آنکند  کشاورزی  غارت  ]نظام[  برگردانَد.  خاک  به  را  آن  ]معادل[  که 

می بیشینه  پیش  سود  برای  سازی  خاک  مادی  شرایط  با  کامالً  که  پایدار رانَد  تولید 

افزایی سرمایه و آن  ناسازگار است. این باعث پدیداری مغاکی بزرگ میان منطق ارزش

شود. مغاکی که شکاف متابولیک مابین تعامل انسان و محیط  متابولیسم طبیعت می 

 کند.  زیست ]طبیعی[ را ایجاد می

مارکس در کتاب سرمایه عمدتاً مساله ااگرچه  را در  با  ی شکاف متابولیک  رتباط 

شود.  کند اما این بحث ضرورتاً محدود به این حوزه نمیکشی از خاک تحلیل میرمق

های پایانی تالش کرد این مفهوم نظری را در موضوعات در واقع خود مارکس هم در سال

جنگل  چون  می مختلفی  خوشحال  بنابراین  بندد.  کار  به  دامپروری  و  اگر زدایی  شد 

عنوان ابزاری کارگیری این چارچوب نظری، بهمتعددی برای بههای  دید امروزه تالشمی 
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افرادی چون گیرد. تالشمحیطی، صورت میهای جاری زیستدر تحلیل بحران های 

پروری، دل وتسون های داموصنعت لنگو در اکولوژی دریایی، ریان گاندرسون در کشت 

مثال  تغییراقلیم  موضوع  اکوسوسیالیسدر  کاربرد  از  خوبی  نظریههای  شکاف  تی  ی 

 متابولیک مارکس است. 

شاخه دیگر  با  اکوسوسیالیستی  رویکرد  میان  مشخص  تفاوت  نظریهیک  ی های 

سرمایه نظام  تا  که  است  ]آگاهانه[  بصیرت  این  گرایش  اکولوژیکی  پابرجاست  داری 

ناپذیری به از بین بردن شرایط مادی تولید وجود خواهد داشت. به بیان دیگر، اجتناب

داری سبز در پذیربودن نوعی سرمایهبرخالف این اعتقاد راسخ لیبرال مبنی بر ممکن 

تواند مانند یک میانجی خوب برای تولید پایدار عمل کند.  ای نزدیک، بازار نمیآینده

 مانده برای ما بسیار کوتاه است.   زمان باقی 

لیبرال  ]دیرین[  آرزوی  شرایط،  این  اینتحت  حول  کرها  تجارت  دیگر  که  یا  بن 

می  بازاری  ]مسألهمعامالت  تنها  تواند  کند،  حل  را  اقلیم  تغییر  ابزاری  به ی[  مثابه 

کند تا ما را از رویارویی با خطر و تهدید واقعی منحرف کند، تو ایدئولوژیک عمل می 

ی ما در تغییر رادیکال  خود مشکل را بدون دخالت آگاهانه ه تواند خودبگویی بازار می 

 ها بسیار خطرناکند.      ی تولید موجود چاره کند. از این جنبه، لیبرالشیوه 

 عقالنی«  »کشاورزی  تحقق  امکان   به  مارکس  نگاه  به   شما  کتاب  دوم  بخش

 یادامه  در  زمان   گذشت  با  دیدگاه  این  تغییر  چگونگی  و  داریسرمایه  در

 تخریب  هک  بود  رسیده   نتیجه  این  به  مارکس  آیا  پردازد.می  او  تحقیقات

 های همحدود  درون  توان نمی   است  آن  وبانیباعث  داریسرمایه   که  را  اکولوژیکی

  کرد؟ وفصلحل داریسرمایه 

توسعه به  کامالً  هنوز  جوان  سرمایهمارکس  طبیعی  دارانهی  علوم  و  فناوری  ی 

داری شرایط لزم را برای کشاورزی پایدار پنداشت سرمایه بین بود. بنابراین او میخوش

تأکید کرد که هدف از   سرمایهدر سوسیالیسم مهیا خواهد کرد. اگرچه هنگام نوشتن  

افزایی سرمایه است. او متوجه شد در نهایت  داری نه تولید پایدار که ارزشتولید سرمایه 

حتی مهم نیست بخش  داری[  پذیر باشد ]برای سرمایهتا زمانی که انباشت سرمایه امکان

 بزرگی از زمین غیر قابل زندگی شود.
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توسعهبه برد  پی  مارکس  ترتیب،  مولده همین  »نیروهای  مثابه  به  فناورانه  ی ی 

شود، های منفی فناوری می سرمایه« سازمان یافته است که منجر به تحقق تمامی جنبه 

ی سوسیالیستی  جامعه  تواند همچون زیربنایی مادی برای یکرو ]فناوری[ نمیو از این

 به کار گرفته شود. 

محیطی منتفع شود.  های زیستتواند از بحراناین است که سرمایه حتی می له أمس

ولیبرالیسم متاخر انجام داده،  داری فاجعه« در نوضوح در آنچه »سرمایهاین گرایش به

امری که کالین  دیده می  اگر بهشود،  است.  ثبت کرده  را  آن  کامل  با جزئیات  خوبی 

انباشت   بر  بزرگی  ارزان مشکل  اتمام طبیعت  بپنداریم  باشد پس خطاست که  چنین 

ی خود ی »تضاد دوم سرمایه«گونه که اُکانر با نظریهسرمایه تحمیل خواهد کرد، آن

    کرد. می  طرح

های اکولوژیکی موجود تواند به کسب سود بیشتر از بحراندر نتیجه، سرمایه عمالً می

های اصالحِ ]ارگانیسم   GMOهای تجاری جدید، مانند مهندسی زمین،  با خلق فرصت 

بیمهشده.م[ ژنتیکی  و  کربن  تجارت  بنابراین ،  دهد.  ادامه  طبیعی،  حوادث  ی 

]ضرورتاًمحدودیت طبیعی  سرمایههای  نظام  سقوط  به  نمی[  منتهی  شود. داری 

ها پیش برود اما سطح فعلی تمدن تواند فراتر از آن محدودیتداری حتی می سرمایه

ی جدی تواند فراتر از یک حد مشخص وجود داشته باشد. به همین دلیل، مواجههنمی

   داری است. ی آگاهانه با سرمایه با گرمایش جهانی همزمان مستلزم مبارزه 

 در   اقلیم  تغییر  خطر  از   خود  عمر  اواخر  در  مارکس  که  کنیدمی   اشاره  شما 

 با  باورنکردنی  بینشی  .شد  آگاه  طبیعت  بر  جامعه  غیرعقالنی  مدیریت  ینتیجه 

  متوجه  چگونه  مارکس  .نوشتمی  پیش  قرن   ونیمیک  او  که  واقعیت  این  به  توجه

 شد؟  اقلیم تغییر

اثر  درمورد  تیندال  در سخنرانی جان  مارکس  است  فاستر ممکن  استدلل  به  بنا 

ای شرکت کرده  و از این رو به علت گرمایش جهانی اکنون آگاه شده بود. اما  گلخانه

بحث من تا حدی متفاوت است چرا که گواه مشخصی بر آشنایی مارکس با این موضوع  

کارل    اقلیم و گیاه در گذر زمانون کتاب  در دست نیست. درعوض من یادداشت او پیرام

ی تغییر خواند بررسی کردم. این کتاب درباره   1868فراس را که مارکس در اوایل سال  
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زدایی ای که در اثر جنگلکند که نه ناشی از انتشار گازهای گلخانهاقلیمی بحث می 

دهد. تحلیل شود روی میی هوایی و بارندگی محلی می مفرط که باعث تغییر در چرخه

غارت ویژگی  به  مارکس  توجه  تولید سرمایهگونهفراس  ]مقوله ی  از  فراتر  را  ی[  داری 

از ]تئوری[ لیبیش ارزشمندتر رمق او را حتی  به نوعی که تئوری  کشی از خاک برد 

 دانست.   

های گرمایش جهانی امروزی نقص حتی ناآگاهی احتمالی مارکس نسبت به ریشه

چیز را نداشت. تا گاه ادعای توضیح همهید چرا که مارکس هیچآحساب نمیبزرگی به 

های جدید علوم طبیعی را در تحلیل خود از آخرین لحظات عمر، او مشتاق بود یافته

ی عمل بپوشاند،  طور کامل به این هدف جامهشکاف متابولیکی وارد کند. او نتوانست به 

قدر قابلیت دارد قد او بر اقتصاد سیاسی آنناتمام ماند. با این حال ن  سرمایه[  ی و ]پروژه

 های اخیر علوم را در خود بیامیزد.  تا پیشرفت 

بنیانی روشاز آن بر شکاف متابولیک  نقد او  انتقادی جا که  برای تحلیل  شناختی 

وظیفه بحران این  است  کرده  مهیا  جهانی  اکولوژیک  فعلی  امروز  های  که  ماست  ی 

یکم از طریق بسط تحلیل ترکیبی اقتصاد سیاسی بیستاکولوژی مارکس را برای قرن  

روز و محقق کنیم. این دقیقاً همان داری، بهمثابه نقد رادیکال سرمایهو علوم طبیعی به 

تر ذکر شد کاری است که افرادی مانند برت کالرک و ریچارد یورک و کسانی که پیش 

 ند. ادر حال انجام آن

  استعمار   دست  به  ایرلند  خاکِ  از  یکشرمق  مثال  از  استفاده  با  مارکس

 مستقیم   طوربه  جهان   سراسر  در  سرمایه   گسترش  چگونه  دهدمی  نشان   بریتانیا

  ما  به   درسی  چه  مثال  این   است.  مرتبط   مستعمرات  در  اکولوژیک  هایبحران   با

 اکولوژیک   جهانی  هایبحران   بر  غلبه   ینحوه  پیرامون   چیزی  چه   و  آموزدمی

 ما  به   هستند،  ایرلند[  ]مورد  از  تربزرگ  بسیار  سمقیا   لحاظ  به  که  کنونی

     گوید؟می
ی نویسد که شیوه مارکس در فرازی کلیدی در مورد مفهوم شکاف متابولیک می 

سرمایه  میتولید  ایجاد  را  »شرایطی  جبرانداری  شکافی  که  در  کند  یند  افرناپذیر 

( بین متابولیسم اجتماعی و متابولیسم طبیعی که interdependentوابسته )هم به
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، از بین رفتن  یندافری این  دهد. نتیجه قوانین طبیعی خاک آن را مقرر کرده رخ می 

بخشی خاک است، و تجارت این تخریب را فراتر از مرزهای یک کشور خاصیت حیات

انباشت سرمایهمنفرد می  با گسترش  )لیبیش(«.  م برد  ای تابولیک مسأله دارانه شکاف 

 شود.جهانی می 

درست از آب در آمده است،  دقیقاً امروز شاهد آنیم،  که  گونه  ی مارکس هماننظریه

همانبه اقلیم.  تغییر  بحث  در  رژیم ویژه  بر  پایانی  مهر  اقلیم  تغییر  گفتم  که  طور 

سرمایهسرمایه روی،  هر  به  گذاشت.  نخواهد  نظامی  بهداری  داری  اجتماعی،  عنوان 

علی آن سرمایه  انباشت  به  و  بماند  زنده  احتماًل  که  هست  منعطف  رغم قدری 

گیرد و ترشدن بحران اکولوژیک ادامه دهد؛ بحرانی که تمامی سیاره را در بر میعمیق

همه زیستیدر  محیط  پرولتاریای  جهان  ( environmental proletariat)  1جای 

 آورد.       وجود میانبوه به 

یابند و فقرا در مواجهه با تغییر اقلیم درحالی تمندان به احتمال زیاد نجات می ثرو

شوند.  پذیرتر می تر از ثروتمندان مسئول بحران هستند هرچه بیشتر آسیبکه بسیار کم 

بار فقرا فناوری و ابزارهای مالی مؤثر را برای حفاظت از خود در مقابل پیامدهای فاجعه

آشکارا شامل   اقلیمی  عدالت  برای  مبارزه  ندارند.  اختیار  در  آتی  اقلیم  ی لفه ؤمتغییر 

 که در ایرلند و هند در مقابل استعمار بریتانیا هم بود. ت چنان ی طبقاتی هم هسمبارزه 

تواند هرچیزی پیرامون زندگی ما را تغییر دهد، تغییر ِ تغییر  وقتی تغییر اقلیم می

سرمایه می اقلیم  تغییر  را  بدین داری  و دهد.  اکولوژیک  بحران  اکوسوسیالیسم  صورت، 

کند. مارکس از اولین  داری درک میرمایهعنوان تضاد اصلی سهای متابولیک را به شکاف 

از هماناکوسوسیالیست  بود  برد، آنها  وقتی که در هشدار زمانی که به این نکته پی 

زدایی افسارگسیخته و تغییراقلیم، »گرایش سوسیالیستی« کارل فراس درمورد جنگل

بنابراین، داد.  تشخیص  هم   ی برا  اصلی  ی وظیفه  یک  طبیعت  از  بیگانگی  بر  غلبه  را 

 داری »سرمایه  در  نه  و  داری سرمایه  از  فراتر  ]آن هم[ فقط  که  است  سبزها  هم  و  هاسرخ 

 . است تحقق  قابل سبز«
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فاستر،   1 ی اند که همزمان که در کار مبارزه پرولتاریای محیط زیستی کارگرانی به تعبیر جان بالمی 

تر شدن شرایط محیط زیستی سیاره هم  مبارزه علیه وخیماند به  طبقاتی علیه شرایط استثمار صنعتی 

 کنند. ی پذیری اکولوژیکی بیشتری را تجربه مویژه در جهان جنوب که آسیبگمارند، به همت می 

 ی داره یوسرمامیاقل و   ویویری مانتل یهات ی: سامقدمه منبع

 داریوسرمایه اقلیم : سایت مصاحبه منبع
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