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نیازمند مارکس است. همکاری او در دهد چرا اکوسوسیالیسم سایتو نشان می

اش با طیف وسیعی از های علمی مارکس و آشنایینوشتهویرایش و انتشار دست

هد تا دالمللی پیرامون نظریه و عمل مارکسیستی به او این امکان را میمباحثات بین

 هالعاده از اکوسوسیالیسم مارکس به دست دهد تا چراغ راهی باشد در مبارزتحلیلی فوق

 محیط زیستی.-برای ایجاد تحوالت انقالبی اجتماعی

ی آثار منتشره، ، سایتو )از خالل همهاکوسوسیالیسمِ مارکسدر کتاب 

های علوم طبیعی( ردِ بسط و پیشرفت نقد اکولوژیکی ها، مکاتبات و یادداشتنویسپیش

داری را ایهسرم یی نوینِ رهاشده از سلطهداری و درک وی از جامعهمارکس بر سرمایه

گیرد. بر یم با طبیعت را پی شدهو بدین ترتیب قابلیت ساخت روابطی کامال دیگرگون

سایتو  رکت،ل بفاستر، برت کالرک و پی کارهای محققان مارکسیستی چون بالمیپایه

ای کند، پروژهفکری او میی وسیع سیاسی و و وارد پروژهنقد اکولوژیکی مارکس را از ن

 شد.تر میر دهه عمیقکه در طول ه

از مارکس که بخش اکولوژیکی تفکر او را  هاخوانشدر مخالفت با آن دسته 

ی جدی علوم دهد مطالعهکند، سایتو نشان میداند یا به کل رد میاهمیت میبی

ی ی مرکزی نه تنها اندیشهطبیعی، بینش و تحلیل اکولوژیکی قدرتمندی وارد هسته

ه ای کهی سیاسی او نیز کرد، پروژشناسی که وارد پروژهاو در اقتصادسیاسی و جامعه

 نامیم.ما امروز آن را اکوسوسیالیسم می

یکی از وجوه جالب کتاب سایتو، اضافه کردن فصل جدیدی، از هر نظر، به 

اکولوژی مارکس پس از »های پیشین ما از اکولوژی مارکس است. در فصل دانسته

 ری مگا ]مجموعه کامل آثاسایتو با استفاده از منابع مختلف موجود در پروژه «0181

م[، ماهیت جدی مطالعات مارکس در علوم طبیعی پس از انتشار -مارکس و انگلس

مشغولیت جدی مارکس با  0181های سال دفترکند. را آشکار می سرمایهجلد اول 

گیری انتقادی ویژه وامکند بههای علمی در آن زمان را آشکار میمباحثات و پیشرفت

ی  نحوهکه تحولِ مدرنِفن لیبیش، مبنی بر اینستس یوساز برانگیز و جریانتز مناقشه

ی بینکند. لیبیش پیشرا با اشکال مواجه می 2«قانون جایگزینی»زندگی و زراعت مردم 
                                                      
2 The Law of Replenishment  
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مواجه خواهد کرد. « تمدن اروپایی را با خطر یهمه» 3کرد تبعات تهیدگی خاکمی

ز حلیل خود امارکس این بینش لیبیش را تحت عنوان نظام غارت و تباهی به درون ت

 کشد.دارانه میکشاورزی سرمایه

به دالیل بسیار مفید و سودمند است. این « 0181اکولوژی مارکس پس از »فصل 

ترده مارکس با ای در مورد ]شناخت[ تعامل و اشتغال گسفصل از کتاب مواد خام تازه

ی او را هالعادکند و توانایی خارقها فراهم میی قارهفکری در همهتحوالت علمی و 

مواد خام با مقوالت دیگر به منظور رسیدن به شناخت  پیونددادن ایندهد در نشان می

شناسیِ مارکس در جا روشتواند باشد. در اینانتقادی خود از آن چه هست و می

 بینیم.شناخت جهان به قصد تغییر آن را می

ی سفی بر پایهی فلریزی یک برنامهنویسد به جای پیگونه که سایتو میهمان

اهمیت »های انتزاعی از چیزی که هست و باید باشد، مارکس بر پردازیمفهوم

نی ی جهان عیتغییر وارونه چگونگیو  چراییهای تاریخی و اجتماعی با توجه به بررسی

کید دارد، تا ]بدین گونه[ أآید، تکه، خارج از کنترل انسان، از کنش اجتماعی پدید می

 «.شوداستعالی آن فهم  شرایط مادی برای

سایتو مطالعات منسجم مارکس از دانشمندانی مانند جیمز جانسون، لیبیش و کارل 

ی چون هنری کری و داناندانانی مانند لودویگ مائورر و اقتصادسیاسیفراس و تاریخ

های مارکس با معاصرانش را پیش نگاریکند. او همچنین نامهرا ذکر می جولیوس او

گی ی تهیدکشد تا نشان دهد چگونه تفکر مارکس در طول زمان در برخورد با نظریهمی

ای از مسائل ای از مجموعهخاک لیبیش تغییر کرد و به صورت درک تاریخی پیچیده

در آمد؛ مسائلی که امروزه به عنوان زدایی به تغییر اقلیم، اکولوژیکی، از جنگل

 های دروس محیط زیست در سراسر جهان مطرح هستند.سرفصل

تر از هرکس دیگر در زمان خود مارکس این موضوعات را به شکلی بسیار پیشرفته

تر پیوند داد. او از اولین کاشفان و واضعان مفاهیم به تحلیل اجتماعی گسترده

یم است. ناممی «پایداری»التی اکولوژیکی و آنچه امروز ما عدامپریالیسم اکولوژیکی، بی

                                                      

 است.آمده Law of Replacementدر بعضی از متون انگلیسی

3 Soil Exhaustion  
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گیرد مارکس همچنین از اولین کسانی است که نشان داد گونه که سایتو نتیجه میآن

کنش متابولیکی میان انسان و طبیعت را به صورت آگاهانه برهم»تواند جامعه چگونه می

 «تنظیم کند.

و هوشمندانه چند مضمون کلیدی و در فصول دیگر، سایتو به نحوی درخشان 

ی کند. او کتاب را با درک اولیهی[ اکولوژی مارکس رصد میخالقانه را در بطن ]پروژه

ر کند و واگرایی مسیعنوان ظهور دوران مدرن شروع میمارکس از بیگانگی از طبیعت به

ان نشپسند عصر خود تفکر او را از مفاهیم رمانتیک و جریان سیاسی و فلسفی همه

آن  هایی متابولیسم مارکس در اقتصاد سیاسی و زمینهدهد. او به توضیح نظریهمی

ی متابولیسم تبیین مارکس را به عنوان نظریه یسرمایهپردازد و درک خود از می

  کند.می

تر ی گستردهی آثار لیبیش توسط مارکس و مواجههباقی فصول فهم ما را از مطالعه

اریخیِ بارآوری خاک و رانت زمین مربوط به اقتصادسیاسی بورژوازی او با مفاهیمِ غیرت

ی این موارد مخصوصاً برای کسانی که با آثار متأخرتر کند. همهقرن نوزدهم کامل می

در این موضوعات آشنا هستند مهم است. روش نگاشتن کتاب از آغاز تا پایان، با ترسیمِ 

گذارد برای تأمل در مورد چگونگی ش میخطِ سیرِ تحلیلی از بذر تا ثمر، راهی پی

می تر به تحوالت علبرپاداشتن یک ساختار شخصیِ مطالعه ]و تحلیل[ و اشتغال عمیق

 ها در جهت تغییرات اجتماعی باشد. و سیاسی که در خدمت پیشبرد تالش

 ]از موضوعات با این که خوانندگانی برای را نو و تازه چیزهایی سایتو مجموع، در

ارکس م با که دسته خوانندگانیآن برای در چنته دارد. عالوه بر این آشنا هستند،قبل[ 

-اجتماعی ]لزوم[ تغییرات مورد در اما نیستند، آشنا اشاکولوژیک هاییا بینش

 هم به همچنین کتاب این. دهدسهل و روشن ارائه می تحلیلیاند جدی اکولوژیکی

 یهمه خواندن. پردازدمی مارکسیستی یمباحث اصلی نظریه در هم مداخله و توضیح

 .است العادهفوقجذاب و  واقعاً هااین

با این حال آن دلیلی که باعث شد من تصمیم بگیرم مرور بر این کتاب را بنویسم 

ی آن نیست بلکه کمکی است که کتاب در ارائه یتحقیقاتی و روشنفکرانه فقط ارزش

ای هم در هنگامهجنبش ما با آن مواجه است؛ آن کهکند می پاسخ به مسائل ضروری
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گروهی از دانشمندان  4108است. در سال  دادن باقی نماندهکه زمانی برای از دست

( با عنوان Change Climate Nature) تغییر اقلیم طبیعی یای در نشریهمقاله

« اهاسطح دریویکم بر تغییر اقلیم چندهزارساله و های قرن بیستپیامدهای سیاست»

 تصمیمات سیاسی اخذ شده در»گیرترین فراز این مقاله این بود: منتشر کردند. نفس

امع ها و جوثیرات عمیقی بر اقلیم جهانی، اکوسیستمأی آتی تاین چندسال و چند دهه

 « انسانی خواهد گذاشت، اثراتی فراتر از قرن جاری، که هزار و هزاران سال.

 ها، مرگای گونهگسترش تغییرات اقلیمی، انقراض توده های جدید هر روزهگزارش

 یبرابر بیش از همه 432ها انسان به خاطر تخریب محیط زیست در مقیاس میلیون

دهد. با سال، را نشان میها در اثر منازعات نظامی در سرتاسر جهان در طول یکمرگ

، ی علم و تکنولوژیسابقهبیالمللی، کمال محیط زیستی بین هاینامهوجود موافقت

بار برحیات در سیاره، شود و اثبات پیامدهای فاجعهظهور آنچه اقتصاد سبز نامیده می

تنها کاهش پیدا نکرده که در حال افزایش هم هست. هر نرخ تخریب محیط زیست نه

داری ایهکه سرم سیستم زمینی در حال زوال است. توافقی بر سر این نگره شکل گرفته

 رسیم؟آن به توافق نمی شدن از شرّد مشکل است، پس چرا بر سر خالصخو

داری از منظر اکولوژی و عدالت اجتماعی به قدر کافی در انتقاد ]صرف[ از سرمایه

ها قبل، حتی پیش از مارکس نسبت به خطراتی ثیرگذار مدتأجریان است. متفکران ت

قصد انباشت نامحدود مجهزشده  که متوجهِ حیات بر زمین است از سوی نظامی که به

هشدار داده بودند. محققان و دانشمندان معاصر همچنان بر مبنای تحقیقات گسترده 

های اجتماعی و اکولوژیکیِ ترجیح سوداگری به مردم و در کار اثبات و ثبت آسیب

  اند.سیاره

 تشرمن هاییبیانیه محیط زیستیهای جنبش و بزرگ غیردولتی هایسازمان اخیراً،

. انددانسته معاصر ما اکولوژیکی هایبحران منشأ را داریدر آن سرمایه که اندکرده

 تغییر را چیز همه اینکتاب مهمی منتشر کرد با عنوان  4102 سال در کالین نائومی
 دودح به که المللیدر سطح بین پرفروش کتابی برابر اقلیم. در داریسرمایه: دهدمی

 تایمز درای در نیویورکی مقالهحتی نویسنده .است شده ترجمه زبان وپنجبیست

 لبدیخواستار « داری خودِ مشکل است احمقبحران اقلیمی؟ سرمایه»مطلبی با عنوان 

 سوسیالیسم دموکراتیک شده بود.
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های داری، به فعاالن محیط زیستی راهکردن انتقادهای گسترده به سرمایهبا درونی

هاد طلب پیشنتر از همه، نخبگان اصالحشود. اول و مهمد میزیادی برای تغییر پیشنها

ز رشد سب»گذارند. از بانک جهانی تا سازمان ملل، داری را روی میز میتغییر در سرمایه

هایی بر قاموس کنند که امروزه به عنوان مکملرا مطرح می« اقتصاد سبز»و « فراگیر

 های سیاسیبسیاری از فعاالن و گروه شوند. در حالی کهاضافه می «پایدار یتوسعه»

ای جز حفظ وضع موجود جهت که نتیجههایی تحت لوای این شعارها را، از آنپروژه

را همچون « داری سبزسرمایه»کنند، آن نخبگان تفسیر خود از ندارند محکوم می

 یرند مطرحگی سیاسی پی میگرایانهی تعلقات ایدئولوژیک یا محاسبات مصلحتنتیجه

 کنند. می

های نویسد بسیاری از سازمانشناس هربرت داکِنا میطور که فعال و جامعههمان

که دلیل ایجاد بحران اقلیمی فقدان  با تکرار مکرر این انگاره( »org.351جهانی )مانند 

[ جویانهداری است به تحکیم مواضع رفرمیستی ]و مصلحتمقررات جهانی در سرمایه

توان حل کرد؛ و دشمن اصلی نه مقرراتی که با وضع آن مسأله را میزنند. دست می

داری بد و مخالفان ایجاد این مقررات های سوخت فسیلی که نوعی سرمایهفقط شرکت

 1«.جهانی است

گونه که استاد حقوق و پژوهشگر علوم اجتماعی، پدی ایرلند خاطرنشان بدان

را  کردندکید میأداری تهای سرمایهتتا پیش از این کسانی که بر محدودی»کند می

نامیدند. دادند را راست میهایی که بر قابلیت سازگاری آن توجه نشان میچپ و آن

ها باور دارند از شر نبرد واقعی حال امروز وضعیت به صورتی درآمده است که راست

که دیگر صریحاً بر هرگونه اند به طوریخالص شدهجای جهان در همهطبقاتی 

ن.[ با قوانین -ناسازگاری میان حقوق کارگران و دولت رفاه ]و مقررات محیط زیستی

کنند، درمقابل، کید میأدهند( تجلوه می« طبیعی»ها آن را امری ذاتی سرمایه )که آن

وید کرده[ بگخوشکه ]دلکشیده است به اینیافته و پاپس ]همان[چپ )سابق( تقلیل

  2«.پذیرند و بهبودپذیرانعطاف هایشداری و ابرشرکتسرمایه

ن آید ایهای مارکس برمیآنچه در تفسیر سایتو از مباحثات قرن نوزدهم و نوشته

مواجه همواره است که این ]جدال و تغییر موضع[ موضوعی قدیمی است و ما با آن 
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افق توتا کنند و به « داریِ خوبسرمایه»اند با ها همیشه در تالش بودهایم. جنبشبوده

 است؟ طلبانه[ ما را به کجا رساندههای اصالحبرسند. این همه ]تالش

کند که باعث و تری جدا میآن گرایشی که موضوع تغییر اقلیم را از نظام بزرگ

های حمایتی بانی آن بوده و به بینواسازی زندگی منجرشده و نتوانسته از نابودی سیستم

 منتهی ایکنندهلوحانه و بزکساده هایستزندگی در زمین جلوگیری کند، به سیا

های تخریب اکولوژی مقاومت کند یا گاه نخواهد توانست در مقابل رانهشود که هیچمی

م تر و پایدارتر باشد. تماشناسی و اجتماعی عادالنهبه جهانی ختم شود که به لحاظ بوم

 کند. تجربیات تاریخی ما صحت این گفته را ثابت می

زمین مواجه نبودیم باز دالیل  یا با شرایط اضطراری حیات بر سیارهحتی اگر م

دموکراتیک و به لحاظ اکولوژیکی -رادیکال بدیلیبسیاری در دست داریم که برای 

عقالنی مبارزه کنیم که علیه این سیستم نژادپرست و پدرساالر و امپریالیست و 

جامعه به قیمت زندگی ابتدایی ثروت را در قسمت باالیی  یمحوری باشد که همهبرنده

 کند.بخش وسیعی از مردم ذخیره می

اندازی کند برای دیدن پیشنهادهای مارکس در چشمای فراهم میسایتو زمینه

سأله بحرانی این م یآید تا در این لحظهتر که به یاری فعاالن ]محیط زیستی[ میوسیع

که در آن مناسبات اجتماعی  به یک تغییر رادیکال نیاز است»را جا بیندازند که 

همبسته و آزاد جایگزین شده است.  تولیدکنندگاناز طریق  تولید آگاهانه با وارهشیئ

ا یابد تی سرمایه است که انسان این اجازه را میوارهتنها از طریق رهایی از قدرت شیئ

  «.ای با طبیعت برقرار سازدروابط دگرگونه
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