ماری کوندو  -ستاره نتفلیکس که مردم را به رهایی از چیزهایی
تشویق میکند که شادیای برای آنها به ارمغان نمیآورد  -این
واقعیت را افشا میکند که ما بیش از اندازه به مادیگرایی روی
آوردهایم.
حرکت به سمت مهار رشد بازتابنده چیزی بیشتر از تمایل به
ی در سیستمی مبتنی بر رشد
مینیمالیسم و عریانکننده بیگار 
است که موفقیتهای چشمگیر چندانی برای بسیاری از افراد
به وجود نیاورده است .مردم اگر دستیابی به کاالهای فراوانتر
و ارزانتر را کنار بگذارند اساســا متوجه میشــوند که منافع
حاصل از رشد حتی توزیع هم نشده است .در سال  1965ثروت
مدیرعامالن  20برابر کارگران معمولی بود اما در سال 2013
این نسبت به  296برابر رســیده است .از سال  1973تا 2013
دستمزد روزانه تنها  9درصد افزایش داشته اما تولید  74درصد
بیشتر شده است .به گفته «موسسه سیاست اقتصادی» که یک
اتاق فکر اقتصادی اســت «این وضعیت به معنای آن است که
حقوق ماهیانه و مزایای کارگران بسیار بیشتر از آن چیزی بوده
که تولید کردهاند».
حتی در دورههای رشد عمومی ،برهههای رونق و شکوفایی را
«فرسودگی نسلی» نامگذاری میکردند .بسیاری از کسانیکه
برای یافتن شــغل و حفظ آن در تالش و تقال هستند ،قادر به
یافتن خانههای مقرونبهصرفه و پرداخت هزینههای خدمات
درمانی نیســتند و کمکــم درمییابند حقــوق آنها کفاف
خرجهای زندگی را نمیدهد.
در این میــان ،مهار رشــد دنیایــی را پیشــنهاد میدهد که
سروصدای کاالییســازی میخوابد ،ارزش شخص وابسته به
ارزش پول نیست و الزم نیست برای برآوردن نیازهای ابتدایی
تا سرحد خستگی کار کرد.
منظور این نیست که مهار رشد الزاما موثرترین استراتژی برای
کاستن انتشار کربن تا یک ددالین مشــخص است بلکه خود

این جنبش موضوعــات مهمی را مطرح میکنــد در این باره
که ما چگونه در مقام جامعه یا کشــور موفقیت خود را ارزیابی
میکنیم.
دیوید پیلینگ نویســنده کتاب «توهم رشد :ثروت ،فقر و رفاه
ملتها» در گفتوگویی با واشــنگتن پست میگوید «به بیان
ساده بســیاری از چیزها به طور خود به خودی معادل رفاه یا
شادی نیســتند» .او به نمونه نظام ســامت در آمریکا اشاره
میکند .سهم این نظام در تولید ناخالص داخلی  17درصد است
که بسیار بیشتر از سایر کشورها اســت ،هرچند بسیاری افراد
معتقدند سایر نظامهای سالمت بهتر هستند.
همچنین در این کشور کار پنهان که پولی در آن مبادله نشود
در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمیشــود مانند شغلهای
مراقبتی که عمدتا زنان و افراد در حاشــیه انجــام میدهند.
پیلینگ در مصاحبهاش میگوید «مســخره است که اگر من
ماشین تو را بدزدم و آن را بفروشم در رشد محاسبه میشود اما
اگر من از یک خویشاوند کهنسال یا از سه کودک مراقبت کنم
در رشد کشور محاسبه نمیشود».
شاید باید از مهار رشد درسی بگیریم که بیشتر در مسیر زندگی
به کارمان میآید تا در سیاست .همانطور که «جیسون هیکل»
استاد انسانشناسی در مدرسه اقتصاد لندن مینویسد :هدف
مهار رشد «شکوفایی بشر اســت» .هیکل میگوید «ما رشد را
با توانایی حل مشــکالت اجتماعی مانند ریشهکن کردن فقر
و تامین همگانی شــغل مرتبط میدانیم امــا این روش جواب
نمیدهد».
او عنوان میکند «چرا مــا در مواجهه با نظــام اقتصادی قانع
میشــویم که این تنها مدلی اســت که میتواند وجود داشته
باشــد؟» و «این واقعا مسخره اســت .من فکر میکنم ما باید
خودمان را از پیروی پوچ و مزخرف از این سیســتم رها کنیم و
دریابیم که نیاز داریم تکامل یابیم و به وضع بهتری برسیم».
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