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پرونده ویژه

برخی تالش
کردهاند تا
رشدزدایی را
به عنوان نسخه
جدیدی از ریاضت
بدنام سازند که
این بار به جای
جناح راست از
سوی جناح چپ
تبلیغ میشود
یا به شکل یک
تجلی افراطی از
سوی حامیان
سنتگرای
محیطزیستی که
میخواهند همه
را مجبور کنند
در فالکت زندگی
کنند ،اما دقیقا
عکس این قضیه
صادق است
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که از سال  ۱۹۸۰سراسر جهان را درنوردیده است .این فرایند
خصوصیسازی شامل آموزش ،خدمات درمانی ،حملونقل،
کتابخانهها ،پارکها ،اســتخرها ،آب و حتی تامیناجتماعی
میشود .در زمانهای که جهانیسازی مســیر توسعه خود را
طی کرده و مقررات مربوط به تجارت در سراسر جهان برچیده
شده ،دستمزدها به کمترین میزان ممکن رسیده و بازارها به
میزان هرچه بیشتری اشباع شــدهاند .تداوم رشد به چیزی
نیاز دارد که دیویدهاروی ( )۲۰۰۳آن را انباشــت از طریق
مالکیتزدایی (ایجاد انحصار برای ذخیــره باقیمانده ثروت
عمومی) نامیده اســت .کاالهای اجتماعــی در هر جایی در
معرض تاختوتاز هستند .برای افزایش ( )GDPاین کاالها
باید کمیاب شوند .مردم باید برای به دست آوردن کاالهایی
که قبال به طور رایگان به آنها دسترســی داشتند مجبور به
پرداخت هزینه شوند و برای اینکه آنان بتوانند این هزینهها را
پرداخت کنند باید بیشتر کار کنند.
این امر مردم را تحت فشار قرار میدهد تا بر سر مولد بودن با
یکدیگر رقابت کنند .این فشار با هدف رشد ( )GDPتوجیه
میشود .درحقیقت ،وسواس جامعه ما در مورد رشد ()GDP
به عنوان هدف اولیه سیاســتگذاری عمومی نشــاندهنده
ریشهدار بودن پارادوکس الدردیل به عنوان عقل سلیم سیاسی
و پیروزی نهایی انحصار اســت :رشد «ثروت خصوصی» خود
جایگزین پیشرفت شده است .در همین حال ،هیچ شاخصی
وجود ندارد که فروپاشــی همزمان ثروت عمومی را مشخص
کند.
این منطق در چشــمانداز فعلی سیاست ریاضتی به اوج خود
میرسد .این سیاست با شروع بحران مالی سال  ۲۰۰۸در اروپا
گســترش یافت .اما ریاضت واقعا چیست؟ ریاضت تالشی از
روی اســتیصال در جهت راهاندازی مجدد موتورهای رشد به
وسیله کاهش سرمایهگذاری عمومی در بخش پشتیبانیهای
رفاهی و کاالهای اجتماعی است (از مستمریهای سالمندی
تا مزایای بیــکاری و حقوقهای بخش عمومی) .سیاســت
ریاضتی آنچه از کاالهای عمومی باقیمانده را تکهتکه میکند
تا کســانی که تصور میشــود «تنبل» یا «در رفاه» هستند
یکبار دیگر با تهدید گرسنگی مواجه شوند و اگر بخواهند بقا
یابند مجبور شوند بهرهوری خود را افزایش دهند .این منطق
به همان میزان صریح است که در نوشتههای افرادی همچون
بلرز و هیوم آشکار است .در طول دوره نخستوزیری «دیوید
کامرون» 31و وزیر اقتصاد او «جورج آزبرن» ،32کاهش خدمات
رفاهی صریحا به منظور مجبور کردن «اهمالکاران» به کار
بیشتر و با بهرهوری باالتر انجام میشد (آنان از اصطالح رفاه
در برابر آموزش کاری 33اســتفاده میکردند) .همانطور که
میتلند اشاره کرده بود ،رشد بیشــتر به تحریک کمیابی نیاز
دارد .درست همانند دوره ایجاد انحصار در منطق ریاضت نیز
رشد و کمیابی دو روی یک سکه هستند.
امروزه عنصر جدیدی به این پویایی اضافه شده و پارادوکس
الدردیل خود را در فرایند تخریب محیطزیســتی در مقیاس
جهانی نمایان میســازد .از دهــه  )GDP( ،۱۹۵۰جهانی
به طور فوقالعادهای افزایش یافته (که اغلب به آن «شــتاب
بزرگ» میگویند) اما با توجه به رابطه نزدیک بین ()GDP
و ورودی ماده و انرژی ،رشد «ثروت خصوصی» به قیمت تهی
ســاختن جهان از زندگی به دست آمده اســت .بخش اعظم
جنگلهای حارهای کره زمین نابود شده ،زمینهای کشاورزی
شماره  52و  53مرداد و شهریور 1398

بهشدت تضعیف شده ،نرخ انقراض گونههای مختلف اکنون
هزار برابر سریعتر از نرخ پیش از انقالب صنعتی است ،انتشار
گاز ( )CO2مســبب تغییرات اقلیمی بوده و اسیدی شدن
اقیانوسها باعث ناپایدار شــدن اکوسیســتمهای زمینی و
دریایی و تهدید زنجیره غذایی شــده است .این هزینه نهایی
غارت بلندمدت ارزش «رایگان» از طبیعت اســت .با ناپایدار
شدن زیستکرهای که حیات بشر به آن وابسته است ،آشکار
میشــود که بزرگترین ثروت عمومی بشر (یعنی یکپارچگی
زیستکره) قربانی ثروت خصوصی شده است.
پس چه خواهد شد؟ ســرمایهداری این مشکل را چگونه حل
خواهد کرد؟ این مســاله ما را به نقطه مهمی میرســاند .در
واکنش به تهدید فروپاشی محیطزیست ،ممکن است گفته
شود همانند آنچه در سناریوی رشدزدایی ( )IPCCپیشنهاد
شده ،تنها باید انتشار گازها و استفاده از مواد را محدو د سازیم و
آنها را تا سطوح سازگاری با محیطزیست کاهش دهیم .برخی
اصرار دارند پس از این و در حین بازیابی زیســتکره ،دلیلی
وجود ندارد که ( )GDPبه رشــد بدون حد و مرز خود ادامه
ندهد .اما زمانی که انتشار گازها غیرقانونی دانسته و استفاده
از مواد اولیه در سطحی پایین نگه داشته شود ،سرمایهداری
بدون دسترسی به سوختهای فسیلی پرانرژی و طبیعت ،مواد
اولیه رایگان خود را از کجا کســب خواهد کرد؟ سرمایهداری
مجبور خواهد شد تا به منابع ارزش اولیه دیگر روی بیاورد؛ از
جمله کار انسان .بنابراین میتوان انتظار داشت که در وضعیت
بحران محیطزیستی ،سرمایهداری با یافتن راههای جدیدی
برای تحت فشار قرار دادن کارگران به دنبال رشد خواهد بود.
برخی اقتصاددانهای مترقی همچون «دین بیکر»)۲۰۱۸( 34
تاکید میکنند که نیازی نیست توسعه متداوم سبعانه باشد.
بیکر تاکید میکند ما میتوانیم ســطح ورودی انرژی و مواد
خود را پایین آوریم و از حقوق کارگران حمایت کنیم (ایجاد
محدودیتهای موثر بر منابع ارزشی که سرمایهداری از آنها
استفاده میکند) و باز هم رشد خواهیم داشت .او میگوید هیچ
دلیلی وجود ندارد که این ارزش جدید کامال غیرمادی باشد.
دالیل خوبی وجود دارد که باور کنیم این فرضیه بیکر نادرست
است .از آنجایی که رشد ســرمایهداری در تمامی تاریخ خود
شدیدا ً به ورودی انرژی و مواد وابسته است (حتی در طول گذار
به خدمات در جهان شمال) ،این تصور که با کاهش ورودی،
( )GDPبتواند به رشد خود ادامه دهد بر ضد تمامی شواهد
دردســترس اســت و در واقع تصور اقتصادی کامال متفاوتی
خواهد بود (اقتصادی که قبال هیچگاه وجود نداشــته است).
اگر در مجموع بخواهیم اقتصاد جدیــدی را تصور کنیم ،چرا
اقتصادی بدون رشد را تصور نکنیم؟
این امر ما را به یک نکته کلیدی میرســاند .مشــکل نهایی،
ورودی هرچه بیشتر نیست بلکه مشکل خود رشد است .برای
روشن ســاختن این نکته ،میتوان اقتصادی را تصور کرد که
در آن رشــد باید بهرغم وجود محدودیــت در ورودی تحقق
یابد ،بنابرایــن تمامی ارزش جدید باید غیرمادی باشــد .در
چنین اقتصادی ،سرمایه تالش خواهد کرد کاالهای عمومی
غیرمادی که در حال حاضر فراوان و رایگان هســتند (دانش،
فضاهای سبز ،عشق و شاید حتی خود هوا) را انحصاری سازد
و در ازای پول ،آنها را به مردم بفروشــد .مردم که در معرض
این موجهای جدید از کمیابی ساختگی خواهند بود ،متقاعد
میشوند که در این صنایع غیرمادی جدید کار کنند و حقوق

