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پرونده ویژه

داشته باشند ،ممکن است به جای هواپیما با قطار به تعطیالت
برویم و اوقات فراقتمان نه با خرید که با فعالیتهای غیرپولی
در کنار معشوقهایمان سپری شود.
در چنین شــرایطی خدمــات عمومی رایگان بــه طور عملی
گســترش مییابنــد؛ افراد تــا وقتــی مجبور نباشــند برای
مراقبتهای بهداشتی ،مســکن ،تحصیالت و حملو نقلپول
نمیپردازنــد .برخی از طرفــداران ایده مهار رشــد همچنین
خواســتار یک درآمد جهانی برای جبران هفته کاری کوتاهتر
هستند.
امروز مردم میتوانند تالش کنند با خرید چیزهای کمتر یک
سبک زندگی مبتنی بر مهار رشد را داشته باشند اما در نهایت
متعهد ماندن به مهار رشد بدون خدمات عمومی متناسب با این
مدل زندگی چالشبرانگیز خواهد شد .اکنون کار ،سرگرمی و
کیفیت عمومی زندگی ما مبتنی بر مصرف به ما دیکته میشود.
احتماال کار کمتر ،درآمد کمتر و کاهش مصرف اجناس تاثیری
منفی بر کیفیت زندگی افراد خواهد داشــت مگر اینکه جامعه
به افراد برای برآوردن نیازهایشــان کمک کنــد .از آنجا که
مثالهای بســیار اندکی از مهار رشــد در دنیای واقعی وجود
دارد کالیس در مقالهاش در ســال  2015بــرای توضیح این
مفهوم از یک آرمانشــهر خیالی اســتفاده میکند .او به سیاره
آنارز در کتاب «محرومشده» نوشته «اورسوال لو گویین» ارجاع
میدهد؛ جامعهای که منابع ناچیزی دارد اما به واسطه ساختار
برابریطلبش مکانی خوب و بدون تبعیض برای زندگی است
در مقایسه با اوراس که سیارهای مبتنی بر سرمایهداری است.
کالیس میگویــد« :ما یک زندگــی خــوب را اینگونه تصور
میکنیم» و اینکه «زندگیای که سادهتر است نه زندگیای که
ما در آن در حال تولید هرچه بیشــتر و دویدن هرچه بیشتر و
داشتن هرچه بیشتر محصوالتی برای انتخابکردن هستیم».

منتقدان مهار
رشد میگویند
کوچککردن
کل اقتصاد در
رساندن سطح
کربن به صفر
موفق نخواهد شد
و با وجود توزیع
نابرابر درآمدی
که اکنون وجود
دارد ،محدود
کردن اقتصاد،
افراد نیازمند را از
ملزومات ضروری
مانند انرژی و غذا
محروم خواهد
کرد
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منتقدان مهار رشــد میگویند این
بیشتر یک ایدئولوژی است تا یک راه
منتقدان چه
عملــی پیشــرو .آنهــا میگویند
میگویند؟
کوچــککــردن کل اقتصــاد در
رساندن سطح کربن به صفر موفق
نخواهد شد و با وجود توزیع نابرابر
درآمدی که اکنــون وجود دارد ،محدود کــردن اقتصاد ،افراد
نیازمند را از ملزومات ضروری مانند انرژی و غذا محروم خواهد
کرد.
«رابرت پولین» استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست امهرست و
مدیر موسسه پژوهشی اقتصاد سیاسی آن دانشگاه میگوید در
حالیکه در بسیاری از گرایشها و احساسات جنبش مهار رشد
سهیم است اما کامال مخالف اســت که چنین سیستمی ،حتی
زمانی که ما به آن نیاز داریم ،بتواند کار کند.
پولین میگوید درست است که کاهش تولید ناخالص داخلی،
انتشــار کربن را پایین میآورد اما این مقدار آنچنان نیست که
گفته میشــود .انقباض  10درصدی اقتصاد ،انتشــار کربن را
 10درصد کاهش خواهد داد .بــه لحاظ اقتصادی این وضعیت
دو برابر بدتر از وضعیتی اســت که در دوران رکود بزرگ اتفاق
افتاد؛ به بیان دیگر ریســکهای اجتماعی بالقوه باال برای تنها
 10درصد کاهش گازکربنیک.
رساندن انتشار گاز به صفر مستلزم نوعی «مهار رشد» است اما
در یک عرصه خاص و مشــخص یعنی مصرف سوخت فسیلی.
شمار ه  50و  51خرداد و تیر 1398

پولین عنوان میکند «این به آن معنا نیست که باید رشد همه
چیز را مهار کنیم»« .ما قطعا باید رشد صنعت سوخت فسیلی
را مهار کنیم و به صفر برســانیم اما سیستمهای انرژی پاک و
ســرمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی را در
سطح وسیعی گسترش دهیم» .این اساسا همان توافق جدید
سبز (نیودیل سبز) است :تالش برای افزایش انرژی تجدیدپذیر
به همراه حذف سوختهای فسیلی و ســعی در فراهم کردن
شــرایط انتقال برای افرادی که در آن بخشها مشغول به کار
هستند.
از نظر پولین حتی این نیز یک پیشرفت بنیادی است .برنامهای
برای کاهش انتشــار کربن بــه صفر طی  30ســال به معنای
تعطیلکردن یکی از قدرتمندترین صنایع دنیاســت .او معتقد
اســت این اتفاق به اندازه کافی بلندپروازانه است که دیگر نیاز
نیست به فکر تغییرات گســترده اجتماعی دیگر باشیم .پولین
میگوید «اگر ما به طور جدی به علــم آب و هوا بپردازیم تنها
پس از چند دهه به پیشرف شگرفی دســت مییابیم» و «چه
من خوشم بیاید چه نیاید در آن زمان ما در حال براندازی نظام
سرمایهداری نخواهیم بود».
آیا آمریکا میتوانــد به جنبش مهار
رشــد بپیوندد؟ تازهترین بررســی
«مرکز پیمایــش آب و هوایی ییل»
مسالهای به
نام آمریکا
نشــان میدهــد بیــش از نیمی از
آمریکاییها از جمله ساکنان ایاالت
قرمز بــا این عبارت کــه «حفاظت
محیطزیستی مهمتر از رشد اقتصادی است» موافق بودند.
«ســام بلیس» دانشــجوی دکترای منابع طبیعی در دانشگاه
ورمونت و عضو جمعیت مهار رشد آمریکا میگوید اگر بخواهیم
از نقطه نظر فرهنگی صحبت کنیم شــهرت چهرههایی مانند

