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این مطلب با عنوان اصلی «رشدزدایی :نظریهای در مورد فراوانی رادیکال» استدالل میکند در برابر
سیاست دستراستی ریاضت اقتصادی که از سال  1980تاکنون در بسیاری از کشورهای جهان پیاده
شده میتوان بدیل «رشدزدایی» را دنبال کرد؛ بدیلی که به اعتقاد نویسنده انسانشناس مقاله ،توسعه
پایدار ،عدالت و رفاه بیشتر و زندگی بهتری را برای انســان به ارمغانمیآورد .اما این سیاست جدید
چیست ،چه ویژگیهایی دارد و چه اقدماتی الزم است برای رسیدن به آن انجام دهیم؟
2
با وخیمتر شدن بحران اقلیمی و کمتر شدن بودجههای کربنی
مشخص شده توسط توافق پاریس ،اقلیمشناسان و بومشناسان
به میزان هرچه بیشتری به دنبال برجسته ساختن موضوع رشد
اقتصادی به عنوان یک مساله نگرانکننده هستند .رشد باعث
افزایش مطالبه انرژی میشود .همچنین گذار به انرژی پاک با
سرعتی قابل قبول برای اجتناب از سطوح فاجعهآمیز گرمایش
زمین را برای ملتهای مختلف دشوار و امکانناپذیر میسازد.
در سالهای اخیر دانشــمندان هیات فرادولتی سازمان ملل
در مورد تغییرات اقلیمی )IPCC( 3اســتدالل کردهاند که تنها
راه ممکن برای رسیدن به اهداف توافق پاریس ،کاهش فعال
میزان مواد ورودی به اقتصاد جهانی اســت .کاهش ظرفیت
ورودی باعث کاهش تقاضای انرژی میشود و دستیابی به گذار
به انرژی پاک را آسانتر میسازد.
بومشناســان تصدیــق میکنند ایــن رویکرد که بــا عنوان
رشدزدایی شــناخته میشــود ممکن است شــامل کاهش
فعالیت اقتصادی کلی شود که در حال حاضر با تولید ناخالص
داخلی اندازهگیری میشــود ،در حالی کــه چنین رویکردی
ممکن است برای توسعه انســانی مضر به نظر برسد و در واقع
تهدیدی برای شروع پیامدهای اجتماعی منفی مختلف باشد.
حامیان رشدزدایی استدالل میکنند در کشورهایی با درآمد
باال میتوان به کاهش برنامهریزی شده ظرفیت پذیرش دست
یافت و در همین زمان استانداردهای زندگی مردم را حفظ کرد
یا حتی این استانداردها را بهبود بخشید .طرحهای پیشنهادی
سیاستگذاری بر بازتوزیع درآمد فعلی ،کاهش روزهای کاری
هفتــه و ایجاد تضمیــن کاری و حداقل دســتمزد و افزایش
دسترسی به کاالهای عمومی تمرکز دارند.
با مطرح کردن بحثهای مربوط به اینکه این سیاســتها چه
شکلی خواهند داشت و چگونه میتوان آنها را اجرایی ساخت،
مــن در اینجا گامی به عقــب برمیدارم تا منطــق اقتصادی
عمیقتر نظریه رشــدزدایی را مورد بررســی قرار دهم .افراد
بســیاری چه در جناح چپ و چه راست ،رشــدزدایی را یک
نظریه اقتصادی مربوط بــه کمیابی منابع انگاشــتهاند و در
نگاهی ســطحی نیز همینطور به نظر میرســد .اما در واقع
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دقیقا عکس این موضوع حقیقــت دارد .دیدگاه بلندمدتی به
تاریخ سرمایهداری نشان میدهد رشــد اقتصادی همیشه به
ایجاد انحصار وابسته بوده است .پارادوکس «الدردیل» 4که بار
اول توسط «جیمز میتلند» 5مطرح شد ،بیان میکند افزایشی
در «ثروت خصوصی» با انسداد در «ثروت عمومی» به دست
میآید .من چنین استدالل میکنم این کار نهتنها برای کسب
ارزش رایگان از منابع عمومــی بلکه برای ایجاد یک «کمیابی
ساختگی» انجام میشود و فشارهایی برای تولید رقابتی ایجاد
میکند.
رشدزدایی به دنبال معکوس ساختن پارادوکس «الدردیل»
اســت .رشــدزدایی با درخواســت توزیع عادالنهتر منابع و
گستردهتر ساختن کاالهای عمومی ،به دنبال کمیابی نیست
بلکه به دنبال فراوانی است .من بر اساس این دیدگاه میخواهم
نشــان دهم چنین رویکــردی نهتنها متضمــن آلترناتیوی
برای اقتصاد رشــدمحور اســت ،بلکه در واقع پادزهری برای
مکانیسم هدایتکننده خود رشد نیز است .بنابراین رشدزدایی
انسانها و زیستبومها را از بند فرایند رشد رها خواهد ساخت.
رشدزدایی با پیشبرد نظریه فراوانی ،یک مسیر سیاسی عملی
به سوی اقتصادی سازگار با محیطزیست و متناسب برای دوره
انتروپوسین 6فراهم میسازد.
هیات فرادولتی سازمان ملل در مورد
توافق پاریس
تغییــرات اقلیمی در ســال ۲۰۱۸
و لزوم
گــزارش ویژهای منتشــر کرد .این
رشدزدایی
گزارش بیان میکــرد جلوگیری از
گرمایش زمین به میزانی بیش از 5.1
درجه سانتیگراد بیشتر از سطوح پیشاصنعتی به چه نیاز دارد.
این گزارش همچنین نتیجهگیریکرد انتشار گازها در سطح
جهان باید تا ســال  ۲۰۳۰نصف شــود و در میانه قرن باید به
میزان خالص صفر برســد .این برنامه ناگهانی است و مستلزم
معکوس ساختن سریع خط سیر تمدن ما است .در حال حاضر
هیچ برنامه مورد توافقی برای دســتیابی بــه این هدف وجود
ندارد .تعهدهای داوطلبانه امضاکنندگان توافق اقلیمی پاریس

