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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

«جانبالمیفاستر» استاد جامعهشناسی دانشگاه اوریگان و سردبیر مجله مانتلیریویو نوشتههای
زیادی درباره سرمایهداری ،مارکسیسم و بحران اکولوژیکی دارد .در این مصاحبه ،بالمیفاستر
بحث میکند که چرا نیودیل سبز (توافق جدید ســبز) صرفا نقطه آغازی برای ورود به انقالبی
اکولوژیکی است و چرا هر نظام اجتماعیاقتصادی که میخواهد از بحران اقلیمی عبور کند ،باید
از سرمایهداری فرا رود؟
آیا فکر میکنید مبارزه با بحران اقلیمی در یک اقتصاد
سرمایهداریجهانیشدهامکانپذیراست؟روایتعمومی
لیبرال این است مشوقهای مالی و مقررات اقتصادی،
همراه با استفاده گسترده از فناوریهای پاک ،میتوانند
راهحلی برای این مشکل باشند (بهرغم شواهد علمی و
گزارش اخیر سازمان ملل متحد) .موضع شما در مورد
توافقجدیدسبز،همانطورکهتوسطنمایندهالکساندریا
اوکازیو کورتز پیشنهاد شده چیست و چه تفاوتی میان آن
و راهحلهای اینجا و کنونی یا بلندمدت سوسیالیستی
وجود دارد؟

نمیتوانیم با بحران اقلیمی و بسیار کمتر با اضطرار بحران اکولوژیکی
کل سیاره ،به شیوهای موثر مواجه شویم ،تا زمانی که از منطق اقتصاد
سرمایهداری جهانیشده پیروی میکنیم .اما ما در حال حاضر در
چنین نظامی زندگی میکنیم و زمان بسیار ناچیزی هم برای پاسخ
به تغییرات اقلیمی داریم .پس مساله مهم ،هماکنون ،راه بردن جامعه
به سمتی است که به مردم و طبیعت بیش از سود اهمیت دهد و این
دقیقا برخالف مسیر سرمایهدارانه اســت که در آن سود بر مردم و
طبیعت ارجحیت دارد .ما باید در برابر منطق سیســتم بایستیم،
حتی زمانی که در آن زندگی میکنیم .این همان چیزی است که
آنرا «حرکت به سوی سوسیالیسم» میخوانیم؛ آنچنان که برای
اولینبار «ویلیام موریس» آن را صورتبندی کرد.
سرمایهداری صرفا یک نظام نیست بلکه نظامی از روابط پیچیده
اجتماعی و فرایندهای اجتماعیسوختوســازانه است و ما باید
بسیاری از این روابط و فرایندها را که بهشکلی ریشهای از آن برآمده
ط هستند ،بشناسیم.
و مشخصا به اضطرار اکولوژیک کنونی مربو 
در یک بازه زمانی طوالنی ،ما بدون شک به یک انقالب اجتماعی
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و اکولوژیکی تمامعیار و فراروی از روابط سرمایهدارانه تولید کنونی
نیاز داریم .اما در وضع فعلی ،در شــرایط اضطــراری قرار داریم و
اولویت ،خالصشدن از شر سوختهای فسیلی است که دربردارنده
ن چیزی است که «سرمایه فسیلی» خوانده میشود .هدف
ویرانی آ 
اجتناب از آن چیزی است که دانشمندان سامانه زمین آن را «زمین
گرمخانه» میخوانند؛ لحظهای که در آن ،تغییرات اقلیمی فاجعهبار
ممکن است برای دههها تثبیت و برگشتناپذیر شوند.
ما تحت تاثیر برخی جنبههای طرح نماینده کورتز یعنی نیودیل
ســبز قرار گرفتهایم .او برای بسیجی عمومی فراخوان میدهد که
بهشدت ضروری است و به اشــکال نوآورانه همه را به تامین مالی
فرامیخواند ،مانند شبکهای از بانکهای عمومی که مستقیما در آن
سرمایهگذاری کنند ،درست مانند همان کاری که در زمان «نیودیل
روزولت» انجام و مالیاتهای سنگینتری از ثروتمندان و شرکتها
دریافت شــد چنانکه پیشتر در ایاالت متحده نیز انجام شده بود.
عواید این کار باید صرف تامین مالی طراحی چرخشــی بزرگ به
سمت نیروگاههای خورشیدی و بادی شــود .او اینها را به مسائل
اجتماعی نیز پیوند میزند.
اما هیچکدام از اینها کار نخواهد کرد ،حتی اگر با توجه به سیستم
حالوهوای انقالبی
فعلی بتوانند اینها را تصویب کنند ،مگر اینکه 
اکولوژیکی با پایه اجتماعی وسیعی پیدا کنند .از این رو ،یک نیودیل
یانقالبی
سبز رادیکال در بهترین حالت نقطه آغازی برای دگرگون 
اکولوژیک درگیر در خودبسیجگری همگان است .اگر جرقه انقالبی
اکولوژیکی نباشد ،میزان تاثیر آن هیچ خواهد بود.
تا آنجا که به سوال شــما در مورد نقش انگیزههای مالی و مقررات
مربوط است ،هیچیک از این به عنوان یک استراتژی جواب نخواهد
داد .این صرفا چیزی جز یک تجربه شکست خورده نیست .چه نوع

