بگیرند تا کاالهای غیرمادی کسب کنند که قبال به طور رایگان
در دسترسشــان بود .چنین اقتصادی شاید با محیطزیست
سازگار باشــد اما این اقتصادی نیست که کسی واقعا بخواهد
در آن زندگی کند.
هدف این تصویرســازی بیان این موضوع بــود در حالیکه
محدود ساختن ورودی ممکن است شرایط را برای یک اقتصاد
محیطزیستی فراهم سازد و درحقیقت باعث کاهش ورودی
مواد و انرژی شود ،این کار باعث خنثی شدن خشونت عمیقتر
نیروی مخربی نمیشود که در واقع منطق رشد است .از یک
دیدگاه عملگرایانه چنین حرکتی متناسب خواهد بود اما این
حرکت از منظــر خردورزانه ناکافی خواهد بــود .تنها راهحل
پارادوکس الرادیل معکوس ســاختن آن است :سازماندهی
مجدد اقتصاد حــول تولید فراوانی ثــروت عمومی ،حتی در
صورتی که این کار به قیمت کاهش ثــروت خصوصی انجام
شود .این کار باعث آزادی بشر از فشاری خواهد شد که توسط
کمیابی ساختگی ایجاد شــده؛ بنابراین این نیروی مخرب را
خنثی خواهد ساخت.
این نظریه به چه شکلی است؟ بیایید
نظریهای در
به مثال آغازین خود بازگردیم :بازار
مورد فراوانی
مســکن لنــدن .تصــور کنیــد
رادیکال
میتوانستیم حتی بخشی از سهام
مسکن در لندن را کاالزدایی کنیم.
به عنوان مثال تصور کنید حکومت میتوانست هزینه مسکن
را به نیمی از قیمت حاضر آن برساند .قیمتها باز هم بهشدت
باال بود ،اما اهالی لندن ناگهان قادر میشدند به میزان بسیار
کمتری کار کننــد و حقــوق بگیرند ،بــدون اینکه کیفیت
زندگیشان آسیبی ببیند .در حقیقت سود آنان در زمانی بود
که میتوانستند با دوستان و خانوادهشان بگذرانند ،در اینکه
کارهایی انجام دهند که دوست دارند ،سالمت جسمی و روحی
خود را بهبود بخشند و غیره .با توجه به اینکه نیاز آنان به کار
کردن کاهش مییافت ،از طرفی نیز ســهم کمتری در تولید
بیش از حــد داشــتند .بنابراین فشــار در جهــت مصرف
غیرضروری کاهش مییافت.
این آزمایش فکری در مورد تمامی کاالهای اجتماعی صدق
میکند که به طور ســاختگی کمیاب شدهاند یا کاالهایی که
مدیریت آنها به شکل کاالهای عمومی آسان بود .منظور من
از کاالهای عمومی در اینجا تنها خدمــات درمانی و آموزش
نیســت که هماکنون عموما توســط سوسیالدموکراسیها
به عنوان کاالی عمومی شــناخته شــدهاند ،بلکه منظور من
کاالهای کلیدی دیگری اســت که برای رفــاه مردم ضروری
هستند .این موارد شــامل خدماتی همچون اینترنت ،مسکن
و حملونقل عمومی میشوند که در چشمانداز خدمات پایه
همگانی 35توســط پژوهشگران دانشــگاه کالج لندن تبیین
شــدهاند .عالوه بر این ،خدمات رفاهی جدیــد همچون اوبر
میتوانند به مالکیت عمومی درآیند یا جایگزینهایی عمومی
برای آنان میتواند ساخته شود.
ســاخت «کاالهای پلتفرمی عمومی» مــردم را قادر خواهد
ساخت تا منابع مادی خود (خودرو ،مسکن) را مبادله کنند،
بدون اینکه مجبور شــوند هزینههایی گزاف و غیرضروری به
مونوپولیهای خصوصی بپردازند .اشتغال را نیز میتوان یک
کاالی عمومی در نظر گرفت و در حقیقــت این کار ضروری

است :هفته کاری کوتاهتر با یک ضمانت برای اشتغال و درآمد
کافی و همچنین قانونگــذاری برای تضمیــن اینکه تمامی
عواید تولید به شکل درآمدهای بیشتر و ساعات کاری کمتر
به کارگران بازگردد .با ممنوع ســاختن تبلیغات در فضاهای
عمومی ما میتوانیم مالک خیابانها شده (و توجه) را به عموم
مردم بازگردانیم و مردم را از حس کمیابی که این تبلیغات القا
میکنند ،رها سازیم.
با انحصارزدایی و گســترش کاالهای عمومــی و با بازتوزیع
منصفانهتر درآمدهای فعلی ،میتوانیم مردم را قادر ســازیم
تا بدون نیاز به درآمدهای بیشتر (و در نتیجه رشد بیشتر) به
کاالهایی دسترسی یابند که برای زندگی به آنها نیاز دارند.
مردم قادر خواهند بود تا بدون ضربهای به کیفیت زندگیشان
کمتر کار کنند ،بنابراین وسایل غیرضروری کمتری تولید و
فشــار کمتری برای مصرف غیرضروری ایجاد خواهند کرد.
در همین زمان و با داشــتن وقت آزاد بیشتر ،مردم میتوانند
تفریح کنند ،با دوســتان و خانوادهشــان وقــت بگذرانند ،با
همسایگانشان همکاری کنند ،از دوستان و اقوامشان مراقبت
و غذاهای ســالم بپزند ،ورزش کنند و از طبیعت لذت ببرند و
الگوهای مصرفی مربوط به کمیابی زمان را غیرضروری سازند.
فرصتها برای یادگیری و توسعه مهارتهای جدید همچون
موسیقی ،تعمیرات ،کاشت مواد غذایی و ساخت اثاث منزل در
خودکفایی محلی سهمی خواهند داشت.
با رها شدن از فشــارهای کمیابی ســاختگی ،الزام مردم به
رقابت برای بهرهوری هرچه بیشتر از بین خواهد رفت .ما دیگر
مجبور نخواهیم بــود که وقت و انرژی خــود را صرف نیروی
مهیب تولید ،مصرف و تخریب هرچه بیشــتر محیطزیست
کنیم .درست است که این نگرش اقتصاد تولیدی کمتری به
دنبال دارد اما در مقابل نیاز کمتری نیز وجود خواهد داشت.
به عبارتی اقتصاد کوچکتر خواهد شد اما با این وجود فراوانی
بیشــتری وجود خواهد داشــت .در چنین اقتصادی ثروت
خصوصی (یا  )GDPممکن اســت همانطور که میتلند به
آن اشــاره میکند ،کاهش یابد و باعث کاهــش درآمدهای
شــرکتهای بزرگ و افراد بســیار ثروتمند شــود اما ثروت
خصوصی افزایش خواهد یافــت و زندگی دیگران را به میزان
چشمگیری بهبود خواهد بخشید .در چنین شرایطی ناگهان
پارادوکس جدیدی پدید میآیــد و فراوانی به عنوان پادزهر
رشد ،پدیدار میشود.
اگر ریاضت نشــاندهنده اوج پارادوکس الرادیل باشد که در
آن ثروت عمومی قربانی تولید ثروت خصوصی میشــود ،از
سطور باال میتوان چنین نتیجه گرفت رشدزدایی دقیقا نقطه
مقابل ریاضت است .این نکته اهمیت زیادی دارد .برخی تالش
کردهاند تا رشــدزدایی 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 محیطزیست که میخواهند همه را مجبور کنند
ی کنند ،اما دقیقا عکس این قضیه نیز صادق
تا در فالکت زندگ 
اســت .در حالیکه ریاضت به دنبال کمیابی اســت تا رشد
بیشتری تولید کند ،رشدزدایی به دنبال فراوانی است تا رشد
غیرضروری شود .بنابراین ،فراوانی راهحل بحران محیطزیستی
ما است .اگر بخواهیم از فروپاشــی محیطزیستی جلوگیری
کنیم ،حامیان محیطزیست قرن بیستویکم باید مطالبهای
جدید را مطرح کنند :مطالب ه فراوانی رادیکال.
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