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فراهمســازی دسترســی به مواد خام و انرژی ارزانقیمت و
امکانپذیر ساختن مصرف با تحریک بدهی باشد .کارگران و
اتحادیههایی که از این پویایی آگاه هستند با این فرایند همراه
و خواستار رشد بیشتر میشوند و برای انتخاب سیاستمدارانی
تالش خواهند کرد که وعدههای معتبری در این مورد میدهند.
بنابراین کمیابی به سربازگیری ایدئولوژی رشد کمک میکند.
حتی مردمی که دغدغه فروپاشی محیطزیستی را دارند باید
تسلیم این منطق شــوند :اگر نگران زندگی مردم هستید ،در
وهله اول باید بدون توجه به پیامدهای محیطزیستی ،خواستار
رشد باشید؛ زمانی که همه دارایی کافی بیندوزند ،میتوانیم به
محیطزیست رسیدگی کنیم .اما از آنجایی که مشکل کمیابی
هیچگاه حل نمیشــود ،آن زمان فرا نخواهد رسید .هر وقت
که به حل مســاله کمیابی نزدیک میشویم ،همیشه کمیابی
دوباره از نو تولید خواهد شــد .کینــز در پیشبینی معروف
خود در ســال  ۱۹۳۰بیان کرد اقتصاد به ســرعت به میزانی
مولد و سرشــار خواهد شــد که مردم نیاز نخواهند داشت که
برای ارضای تمامی نیازهای مادیشــان بیش از  ۱۵ســاعت
در هفته کار کنند ،بنابراین زمان بیشتری برای فراغت وجود
خواهد داشت .مدتها است که بهرهوری از میزان وفوری که
کینز پیشبینی میکرد فراتر رفته و هنــوز هم پیشبینی او
در مورد کار به حقیقت نپیوسته اســت ،زیرا به جای ترجمه
منافع بهرهوری به ساعات کاری کمتر و دستمزدهای بیشتر و
تضمین شغلی ،سرمایهدارها این منافع را تصاحب کردند .آنان
سود خود را افزایش دادند اما دستمزدها را پایین نگه داشته و
برای منضبط ساختن کارگران ،تهدید بیکاری را حفظ کردند.
بنابراین سرمایهداری حتی چشمگیرترین منافع بهرهوری را نیز
به فراوانی و آزادی بشر تبدیل نمیکند بلکه آن را به فرمهای
جدیدی از کمیابی ساختگی بدل میسازد .سرمایهداری مجبور
است این کار را انجام دهد ،در غیر این صورت ،سرمایهداری با
خطر خاموش شدن موتور انباشت (کشتن غازی که تخم طال
میگذارد) مواجه میشود.
در اینجا آشــکار میشــود که نابرابری محرکی برای کمیابی
ساختگی اســت ،درســت همانند ایجاد انحصار در دورههای
پیشین .در دهه  ۱۹۷۰آمریکا بهرغم داشتن درآمد سرانهای
کمتر از نصف امروز ،نرخ فقر کمتر ،متوسط دستمزد حقیقی
باالتر و سطوح شادکامی باالتری نســبت به امروز داشت .این
تفاوت به توزیع مربوط اســت :در دهه  ،۱۹۷۰درآمد به شکل
عادالنهتری تقسیم شده بود که به نتایج اجتماعی بهتری منجر
شد .تقریبا تمامی بازده رشد از سال  ۱۹۸۰توسط ثروتمندان
انباشت شده و باقی جامعه در شرایطی مانده که تنها میتواند
کمیابی ســاختگی نامیده شــود .در تمامی کشــورهایی که
شاهد رشد نابرابری بودهاند و در حقیقت در مقیاسی جهانی،
همین فرایند دیده میشود .امروزه  2.4میلیارد نفر در جهان
(۶۰درصد مردم جهــان) با چیزی کمتــر از  4.7دالر در روز
(یعنی حداقل الزم برای تغذیه و امید به زندگی عادی) زندگی
میکنند .از سال  ۱۹۸۰درآمدهای یک درصد از ثروتمندترین
افراد جهان  ۱۰۰برابر بیشتر از درآمد  ۶۰درصد از فقیرترین
افراد جهان رشد کرده و اکنون این درآمد  7.18تریلیون دالر
است .این درآمد سه برابر بیشــتر از میزان الزم برای پر کردن
شکاف فقر و رساندن همه مردم جهان به درآمدی بیش از 4.7
دالر در روز است .به بیان دیگر ،هدایت یکسوم از درآمد یک
درصد ثروتمند به سوی  2.4میلیارد نفر از جمعیت فقیر جهان
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میتواند فقر را در جهان ریشــهکن کند و باز هم درآمدی به
میزان  ۱۷۵هزار دالر در سال برای یک درصد ثروتمند جهان
باقی بگذارد.
ما همچنین میتوانیم منطق کمیابی ســاختگی را در حوزه
مصرف نیز مشاهده کنیم .صنعتگرانی که میترسند نیازهای
فعلی مردم در جذب خروجی مولد سرمایهداری (ایجاد تقاضای
جدید) بسیار محدود باشد ،باید به دنبال ایجاد نیازهایی جدید
باشــند ،در غیر این صورت این نیروی عظیم متوقف خواهد
شد .این امر با روشهای مختلفی به دست میآید .یک روش،
گســترش تمایالت از طریق کمپینهای تبلیغاتی پیچیده و
بســط این کمپینها به تمامی فضاهــای خصوصی و عمومی
خواهد بود .این تبلیغات احساســات و روان مــردم را به بازی
میگیرند تا «نیازهای» جدیدی برای محصوالتی بسازند که
وعده میدهند به آنان حس اعتماد بــه نفس ،منزلت ،هویت
و غیره خواهند داد .یک روش دیگر ســاخت محصوالتی است
که ساخته شدهاند تا زود خراب یا زود منسوخ شوند (همانند
لپتاپها و تلفنهای همراه هوشمند امروزی) .بدینترتیب،
این محصوالت باید مرتبا با محصوالت دیگری جایگزین شوند.
یک روش دیگر ،جلوگیری از رشــد کاالهای عمومی است تا
تضمین شود که مردم حق انتخابی ندارند جز خرید کاالهای
خصوصی .به عنوان مثال ،ممانعت از ســاخت سیســتمهای
حملونقل عمومی موثر برای تضمین تقاضای مداوم از صنعت
خودرو.
عالوه بــر این ،بخش چشــمگیری از مصرف در کشــورهای
توســعهیافته صنعتی به تحریک یک کمیابی ساختگی زمان
است .با بیشتر شدن فشــارها بر کارگران ،اجبار ساختاری در
جهت ساعات کاری غیرضروری بیشتر زمان اندکی در روز را
برای مردم باقی میگذارد .بنابراین آنان مجبور میشوند تا برای
انجام کارها به کارخانهها پول بپردازند که در غیر این صورت
خود آن را انجام میدادند :پختن غذا ،نظافت منزل ،مراقبت از

