جنبشمهار رشدو زندگیبدونکربن
جنبش مهار رشــد میخواهد با کوچک کردن عامدانه اقتصاد ،تغییرات اقلیمی را مورد توجه
قرار دهد و زندگیهایی با کار کمتر و رفاه بیشتر فراهم کند .این گزارش به ارتباط این جنبش
با توافق جدید سبز یا نیودیل سبز میپردازد.
در سال  ۱۹۷۲گروهی در دانشگاه «ام.آی.تی» گزارشی با نام
محدودیتهای رشد را منتشر کردند که پیشبینی میکرد با
ادامه رشد اقتصاد و جمعیت چه بر سر تمدن بشری خواهد آمد.
شبیهسازی رایانهای آنها بسیار صریح و روشن بود :در سیارهای
با منابع محدود ،رشد فزاینده نامحدود امکانپذیر نیست .منابع
تجدیدناپذیر مانند نفت سرانجام به پایان خواهند رسید.
ما به طور تاریخی رشد را چیزی مثبت و معادل امنیت شغلی،
رونق و شکوفایی در نظر میگیریم .از زمان جنگ جهانی دوم
تولید ناخالــص داخلی (« )GDPمعیار نهایــی رفاه کلی یک
کشور» بوده است .بررسیهای «آرتور ا ُکن»یکی از اقتصاددانان
«جان.اف.کندی» اینطور نشــان داد که بــه ازای هر  ۳نقطه
افزایش در نمــودار تولید ناخالص داخلــی ،بیکاری یک نقطه
درصد کاهش مییابد و این یکی از دالیلی است که کمپینهای
انتخاباتی روی این مقیاس متمرکز میشوند.
اما این رشــد مشــکالت دیگری را نیز به بار میآورد از جمله
گرمایش زمین به واســطه انتشــار کربن و آب و هوای شدید
و پیشبینینشــده و به دنبال آن ،ازبینرفتن تنوع زیســتی
و کشــاورزی .در نتیجه ،برخی از کنشــگران ،پژوهشگران و
سیاستگذاران اصل جزمی رشــد به مثابه یک چیز خوب را به
پرسش کشیدهاند .این شکگرایی «جنبش مهار رشد» را راه
انداخته است و میگوید رشد اقتصاد و افزایش انتشار کربن از
هم جداشدنی نیستند .خواست این جنبش کاهش چشمگیر
مصرف انرژی و ماده است که باعث کاهش اجتنابناپذیر تولید
ناخالص داخلی میشود.
«توافق جدید ســبز ( »)Green new dealکه از ســوی
«الکساندریا اکاســیو-کورتز» مطرح شــده ،به دنبال کاهش
کربن با رشــد صنعت انرژیهای تجدیدپذیر است اما جنبش
مهار رشد معتقد است باید این موضوع را به زمانی بعدتر واگذار
کنیم .ما باید یک دگرگونی عمیــق اجتماعی را کلید بزنیم که
ایده پیشرفت و رشد اقتصادی را یکبار برای همیشه از نو تعریف
کند .در عوض ایــن روش جدید محاســبه موفقیت اقتصادی
بر دســتیابی به خدمات عمومی ،هفته کاری کوتاهتر و اوقات
فراغت طوالنیتر تمرکز دارد .آنها میگویند رویکردشان نهتنها
با تغییرات اقلیمی مقابله میکند بلکه ما را از فرهنگ معتاد به
کار ،رها و به بسیاری از سختیهایمان پایان میدهد.
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شور و حرارت بســیار درباره مفهوم

شایال الو
گزارشگر :نشریه ویک
ترجمه :سیمین فروهر

کاهش در لوموند دیپلماتیک مطلب نوشت .در حالیکه همه از
گزارش «محدودیتهای رشــد» تجلیــل میکردند او مفهوم
کاهش را شــرح و بســط داد .پرســش دیگر این نبود که آیا
محدودیتی برای رشد وجود دارد یا خیر .پرسش جدید بسیار
بزرگتر بود :ما چگونه میتوانیم به طور خودخواسته محدودیت
رشد را در مورد خود اعمال کنیم وقتی کل ساختار اقتصادی و
سیاســی ما بر مبنای همان رشــد بنا شده اســت؟ ما چگونه
جامعهای را ســازمان دهیم که در بســتر یک اقتصاد در حال
کوچک شدن سطوح باالی رفاه را تامین کند؟
امروز مهار رشــد در میان حلقههای آکادمیــک و چپگرا رواج
یافته اســت و هواداران آن را اقتصاددانــان ،طرفداران حفظ
محیطزیست ،سوسیالدموکراتها و کنشــگران پیر و جوان
پسا رشدی را راهی میبینند
تشکیل میدهند .آنها یک دنیای 
برای تغییر بنیادی شیوه اندازهگیری موفقیت و رفاه و همچنین
توجه به نابرابریهــای فزاینده مالی و اجتماعــی و در نهایت
نجات زمین.
این چشــمانداز جذاب آینده رو به پیشــرفت اســت .اولین
کنفرانس بینالمللی با موضوع مهار رشــد در سال  2008در
پاریس با حضور  140نفر برگزار شــد و تاکنون پنج کنفرانس
دیگر نیز برگزار شــده اســت .در کنفرانس مهار رشد در سال
 2018بیــش از  700نفر حضور داشــتند .شــمار مقاالت و
کتابهای آکادمیک نیز افزایش یافته و در سال 238 ،2018
چهره آکادمیک نامهای را امضا کردند که در گاردین منتشر شد
و مصرانه خواهان آینده پسا رشدی بودند.
اما «یورگوس کالیس» دانشــمند محیطزیستی و بومشناس
سیاسی در دانشگاه خودمختار بارسلونا و نویسنده کتاب «مهار
رشــد» میگوید از آنجا که اقتصاد ما بــرای مدتی طوالنی بر
مبنای رشد بوده کافی نیســت که فقط ترمزهای اضطراری را
بکشیم .او میگوید برای کاهش سرعت اقتصاد و جلوگیری از
ویرانی کامل آن باید ایدههایمان درباره کل نظام اقتصادی را
از نو بررسی کنیم.
طرفداران ایده مهار رشــد ،مســیر را اینگونه تجسم میکنند:
بعد از کاهش مصرف انرژی و ماده کــه اقتصاد را مهار میکند
باید ثروت موجود مجددا توزیع شود و گذار از جامعه مادیگرا
به جامعهای رخ دهد که ارزشها بر مبنای ســبکهای زندگی
سادهتر و کار و فعالیتهای غیرمزدی شکل گیرند.
مهار رشد در نهایت به این معنا اســت که ما چیزهای کمتری
خواهیم داشت :نهچندان مردم کار و تولید میکنند ،نه آنقدر
انواع اجناس مختلف در بقالیها موجود است ،فست فشن (مد
سریع) رو به افول میگذارد و میزان کاالهای ارزان و در دسترس
کاهش مییابد .خانوادهها ممکن است یک ماشین به جای سه تا
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398
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