کودکان ،مراقبت از والدین سالمند و ...در همین حال ،استرس
کار بیش از حد نیازهایی برای مقابله با افســردگی ،کمک به
خواب ،متخصص تغذیه ،روانشناس ،مشاوره زناشویی ،عضویت
در باشگاه ،تفریحات گرانقیمت و دیگر کاالهایی ایجاد میکنند
که در شرایطی دیگر احتمال اندکی وجود داشت که به آنها
نیاز پیدا کنند .مردم برای پرداخــت هزینههای این کاالها و
خدمات نیاز دارند که بیشتر کار کنند و درآمدشان را افزایش
دهند و این کار چرخه معیوبی از تولید و مصرف ناالزم را پدید
میآورد.
تمامی اینها یک تضاد جالب را به نمایش میگذارند .ایدئولوژی
سرمایهداری این است که نظام سرمایهداری فراوانی شدیدی
تولید میکند .اما در حقیقت سرمایهداری سیستمی است که
به تولید مداوم کمیابی وابسته است.
الگوی تولید کمیابی توســط رشد
سرمایهداری برای اولینبار در سال
حل
 ۱۸۰۴توسط «جیمز میتلند» ،کنت
پارادوکس
هشتم الدردیل (شــهری در ایالت
الدردیل
فلوریــدا) ،در «تحقیقــی پیرامون
ماهیت و منشــاء ثــروت عمومی و
روشها و علل افزایش آن» 29مــورد توجه قرار گرفت .میتلند
چیزی را معرفی کرد که بعدها با عنوان «پارادوکس الدردیل»
شناخته شد .او اشاره کرد همبســتگی معکوسی بین «ثروت
خصوصی» و «ثروت عمومــی» وجود دارد ،بــه صورتی که
افزایشــی در ثروت خصوصی تنها میتواند به قیمت کاهش
ثروت عمومی به دست آید.
میتلند مینویسد «به این صورت میتوان تبیین دقیقی از ثروت
عمومی ارائه کرد :شامل تمامی آنچه انسان بدان تمایل دارد و
برای او مفید و خوشایند اســت» .به بیان دیگر ،ثروت عمومی
شامل کاالهایی میشود که حتی در وفور ارزش کاربردی ذاتی

دارد از جمله هوا ،آب و غذا .از ســوی دیگر ،ثروت خصوصی
شــامل «تمام چیزهایی میشود که انســان بدان تمایل دارد
و برای او مفید و خوشایند است؛ تمامی چیزهایی که کمیاب
هســتند» .به بیان دیگر ،میتلند به دنبال توضیح این بود که
چطور ثروت خصوصــی به کاالهایی بســتگی دارد که ارزش
مبادلهایشان در تناسب با کمیابیشــان افزایش مییابد .او
با مثال بیان میکند اگر کسی بخواهد یک منبع وافر همچون
آب را محدود سازد و بر آن انحصار ایجاد کند ،میتواند در قبال
دسترســی به آن از مردم پول دریافت کند و ثروت خصوصی
خود را افزایش دهد .این امر همچنیــن باعث افزایش چیزی
خواهد شد که میتلند آن را «جمع کل ثروت افراد» مینامد و
ما آن را ( )GDPمینامیم .اما این افزایش در ثروت خصوصی و
( )GDPتنها میتواند با کاهش دسترسی به چیزی که زمانی
فراوان و رایگان بوده ،به دست آید.
میتلند تصدیق کرد که این امر در فرایند استعمارگری اروپاییان
اتفاق میافتاد .او (برخالف هنــری جرج 30و کارل مارکس در
سالهای بعد همان قرن) نتوانســت ایجاد انحصار را تئوریزه
سازد ،اما او اشاره کرد استعمارگران اغلب به سوزاندن درختانی
متوســل میشــدند که میوهها و مغزهایی تولید میکردند تا
ساکنان محلی نتوانند از طریق فراوانی طبیعی زمین زندگی
خــود را بگذرانند و در عوض برای ســیر کردن خــود به کار
دستمزدی و خرید غذا از اروپاییها مجبور شوند؛ چیزی که قبال
فراوان و رایگان بود ،باید به خاطر ثروت خصوصی و ()GDP
کمیاب میشد .مثال نمادین این امر ،اخذ مالیات بر نمک بود
که در حکومت بریتانیا راج بود .نمک در تمامی ســواحل هند
فراوان و رایــگان بود اما بریتانیاییها مــردم را از جمع کردن
نمک منع کردند و بر مصرف نمک مالیات بستند .این مالیات
به درآمد چشمگیری برای حکومت استعماری بدل شد .الغای
ثروت عمومی باعث ایجاد ثروت خصوصی گردید.
ما امروزه شاهد موجهای بیپایانی از خصوصیسازی هستیم
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