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)«سرمایه داری رفاقتی»، «سرمایه داری مصرف کننده»، «سرمایه داری شرکتی»در بخش اعظم دوره ی جوانی ام 

مدت ها طول کشید تا بفهمم مشکل، صفت آن نیست بلکه خود آن پدیده است. را سخت به باد انتقاد می گرفتم (1 .

درحالی که شماری ازمردم با شعف وبی معطلی سرمایه داری را رد کرده اند، من به کندی و اکراه این کاررا انجام

یکی ازدالیل ام این بود که بدیل مشخصی نمی. داده ام برخالف برخی ازمخالفان سرمایه داری، من هیچ  گاه: دیدم

بیان این که. ضمن این که حالت مذهب گونه ی آن هم بی تاثیر نبود. طرفدار و عالقه مند به کمونیسم دولتی نبوده ام

این یک«. خدا مرده است»ام گفته شود 19ام، مثل این بود که درقرن  21در قرن « سرمایه داری شکست خورده»

این نیاز به اعتماد به نفسی دارد که من نداشتم. کفرگویی غیرمذهبی است .

نخست این که این سیستم است که الجرم ما را به سوی. اما به تدریج که سنم باالتررفت متوجه تفاوت دو پدیده شدم

دوم این که الزم نیست که بدیل قطعی برای اثبات ناکامی سرمایه داری ارائه. فاجعه می برد نه تفاوت های شکلی آن

اما تالشی دیگر، و متفاوت، برای رشد و توسعه ی یک سیستم نو الزم. این نظریه در جای خود صحیح است. دهیم

.است

رشد اقتصادی عبارت است از. اولی رشد مداوم. ناکامی های سرمایه داری از دو عنصر مشخص آن ناشی می شود

سرمایه داری بدون رشد محکوم به شکست است، اما رشد. اثر مجموع تالش برای انباشت سرمایه و استخراج سود

روی یک سیاره ی محدود، الجرم به فاجعه ی زیست محیطی منجر خواهد شد( آن)مداوم  .

مدافعان سرمایه داری بحث می کنند که با گرایش مصرف از کاال به سوی خدمات، رشد اقتصادی را می توان

در مقاله ای  (2)هفته ی گذشته جیسون هیکل وگئورگوس کالیس. جدا کرد( اولیه)ازافزایش مصرف منابع مواد 

آن ها متوجه شدند که در حالی که در. این فرضیه را مورد بررسی قرار دادند  (3)نیو پلیتیکال اکونومی درنشریه ی

رشد مصرف منابع مواد به اندازه ی رشد اقتصادی افزایش)ام به صورت نسبی مقداری  عدم وابستگی ایجاد شد 20قرن

افزایش استفاده ازمنابع با میزان رشد اقتصادی( یعنی: )ام باردیگر این دو به هم وابسته شدند21، در قرن(نداشت

تا زمانی که رشد اقتصادی ادامه دارد، جدایی مطلقی که برای احتراز از. همگام بوده و یا ازآن پیشی گرفته است

هرگز تحقق نخواهد یافت و به نظر غیرممکن( کاهش دراستفاده ازمنابع طبیعی)فاجعه ی زیست محیطی نیاز است 

رشد سبز توهمی بیش نیست .می آید .    
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همواره بایستی یک. رشد دایمی سیستم بدون منابع تأمین مواد و فضایی برای دورریز پسماند امکان پذیر نیست

تأمین شده، و یک منطقه که( قیمت) باشد تا از آن جا مواد بدون پرداخت کامل  منطقه ی استخراج وجود داشته

صورت پذیرد( در طبیعت)درآن جا کاهش هزینه ها، به شکل رهاسازی پسماند وآالینده ها  .

با گسترش ابعاد فعالیت اقتصادی، تازمانی که سرمایه داری از اوج آسمان تا اعماق دریا همه چیز را تحت سلطه ی

ما همه ی ساکنان بی اهمیت و فقیردر( یعنی: )تبدیل می شود (4)خود درمی آورد، تمام سیاره، به منطقه ی قربانگاه

خواهیم بود( برای دیگران)محدوده ی یک ماشین پول ساز  .

سامانه های تأمین. ما را به سوی فاجعه ای ویران گر، در ابعادی که در ذهن اکثر مردم نمی گنجد، می برد( شرایط)این 

بد تر از جنگ، خشک  سالی، طاعون یا بحران اقتصادی و حتی احتماالً( شرایطی)زندگی عادی ما به مراتب در 

جوامع می توانند از این حوادث آخرالزمانی جان به در ببرند، اما در برابر. مجموع آن ها در خطر ازهم پاشیدن است

.ازدست رفتن زمین، وفور فضای قابل سکونت دردسترس و آب وهوای قابل زیست، نمی توانند کاری کنند

دومین عنصرقطعی، این فرض عجیب است که یک نفرحق داشته باشد تا جایی که پولش اجازه می دهد ثروت طبیعی

اول تالش برای. این غصب کاالهای عمومی سه جابه جایی و تغییر دیگر ایجاد می کند. را به مالکیت خود درآورد

.کنترل انحصاری دارایی های تجدیدناپذیر، که اشاره به سلب حقوق سایر مردم با خشونت و یا به کمک قانون دارد

دوم کاهش توان مالی سایرمردم و افزایش فقر به واسطه ی اقتصادی مبتنی بر غارت و چپاول درهمه ی نقاط ودر

سوم، قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی می انجامد، به نحوی که کنترل روی منابع ضروری، به کنترل. طول زمان

.روابط اجتماعی که آن ها را دربرگرفته اند منجر می شود

تولید»اقتصاددان برنده ی نوبل در جست وجوی جداسازی سرمایه داری خوب که او آن  را  (5)جوزف استیگلیز

مقاله ای نیویورک تایمز می نامید در( رانت خواری« )غصب ثروت»می نامید و سرمایه داری بد که وی آن را « ثروت

.من این تمایز او را متوجه می شوم، اما از منظر محیط زیست، تولید ثروت همان غصب ثروت است. نوشته بود

رشد اقتصادی در ذات خود به افزایش  استفاده ازمنابع مادی وابسته است، این یعنی غصب ثروت طبیعی هم

.ازسیستم های زنده وهم از نسل های آینده

:اشاره به چنین مسائلی یعنی قرارگرفتن در معرض یک سلسله اتهامات، که بسیاری ازآنان مبتنی است بر این فرضیه

سرمایه داری صدها میلیون انسان را از فقر نجات داده است – حال می خواهید آنان را بار دیگر به فقر( که)

درست است که سرمایه داری، و پیشرانه ی آن رشد اقتصادی، به صورت اساسی رفاه بخش. وتنگدستی بیندازید

کسانی که: بزرگی از مردم را تأمین کرده، اما درهمان حال آسایش و سعادت بسیاری دیگر را از بین برده است

بخش اعظم ثروت ملت. زمین، نیروی کار، ومنابع آنان برای تغذیه ی رشد نواحی دیگرغصب شده است های ثروتمند

ساخته شده است – و همچنان ساخته می شود( سایر ملل)براساس برده داری و سلب مالکیت استعماری  .

اما، امروزه، همانند زغال سنگ، ضررهای آن بیش از. سرمایه داری، مثل زغال سنگ، منافع بسیاری دارد

همان گونه که ما شیوه ی تولید انرژی مفید را کشف کرده ایم که بهتر از زغال سنگ است و کم تر. منافع اش است



خسارت وارد می کند، الزم است روشی پیدا کنیم که بهتر از سرمایه داری، سعادت و رفاه برای بشریت ایجاد و کم تر

.از سرمایه داری خسارت وارد کند

کمونیسم شوروی بیش از آن چه. راه بازگشتی وجود ندارد، بدیل سرمایه داری نه فئودالیسم است و نه کمونیسم دولتی

هردو تمایل شدیدی به ایجاد. که هواداران دو طرف به آن اعتراف می کردند وجوه مشترک با سرمایه داری داشت

هردو می خواهند ضربات کاری وسنگین برای آسیب زدن به طرف دیگر وارد(. یا داشتند)رشد اقتصادی دارند 

هردو وعده ی آینده ای را می دهند که درآن ما فقط چند ساعت درهفته الزم  است کارکنیم، اما به جای آن. کنند

هردو مستبد هستند، و تأکید دارند که. رفتار هردو غیرانسانی است. همواره، خواهان کارکردن شاق ومداوم هستند

.فقط خدای آنها خدای واقعی ست

ولی فکر می کنم چارچوبی. نظام بهتر شبیه چیست؟ پاسخ کاملی ندارم، و فکر نمی کنم کس دیگری هم داشته باشد

یکی از متفکران بزرگ این دوره، (6)بخشی از آن تمدن اکولوژیکی است که جرمی لنت،. کلی درحال  پیدایی است

و نظرات زیست محیطی نائومی (7)عنصر دیگر از نظریه ی اقتصادی دونات کیت راورث. عرضه کرده است

بخشی از پاسخ در ایده ی. آمده است (8)کالین،آمیتاو گوش، آنگانگاک آنگاکورسواک، راج پاتل و بیل مک کیبن

بخش دیگر، از ایجاد مبانی جدید عدالت ناشی شده، که مبتنی بر این. نهفته است (9)«کفایت شخصی، تجمل جمعی»

اصل ساده است، همه ی نسل ها و در همه جا بایستی دارای حقوق برابر در بهره مندی و برخورداری از ثروت

.طبیعی باشند

.به اعتقاد من باید بهترین پیشنهادهای متفکران مختلف را شناسایی و از آن ها بدیلی منسجم و یک  دست ایجاد کنیم

ازآن جا که هیچ سیستم اقتصادی فقط یک سیستم اقتصادی نیست، بلکه در کلیه ی مظاهرزندگی ما خود را نشان

می دهد، به ایده ها و دیدگاه های زیادی از رشته های مختلف – اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و

لجستیکی – نیازداریم تا با مشارکت آنان روش بهتری برای سازمان دهی خود خلق کنیم، که با نیازهای ما بدون

.تخریب موطن و زادگاه مان سازگار باشد

آیا برای ادامه ی رشد سرمایه داری حق حیات را از خود بگیریم یا آن که. انتخاب ما نهایتاً به این جا می رسد

.سرمایه داری را برای ادامه ی حیات خود، متوقف کنیم
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